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NÉ PTA Ml TOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csűtöráökQiy (£sté)-r 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi Mé^oktalási-
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső néj>- : polgári 
iskolák és tanítóképz5 - intézetek egy példányban ijigyeh. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskoja;/létezëké^ : 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Él'öfizeteM á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2-korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadó hivatalba küldendők. 

A lur'detési'k árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egy es szóért, minden közlés után G fillér fizetendő. Az ily 
módon miüdejaki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hotvenketted részét 
tevő petit, nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vi l i . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

Klessiratoliat nem advnilt vissza. 

Kié a fö ld? 
Kié vagy, te föld ? Magyar föld ? Kik 

a te uraid? Sorsodnak intézői? Jövőd 
irányítói? Fönnmaradásod és dicsőséged 
biztosítói? Kik? 

Ha téres síkságaidon járunk, szívünk 
megdobban: magyar szó csendül minden 
ajkon. Azt mondjuk: „Magyarok a te 
uraid!" Ha a felvidéken járunk, szláv 
áramlat szele fagyasztja le reménységünk 
hajtásait. Keleti hegyeink közt a dáko-
román eszméket proklamálják. Délen a 
horvátok tűzik ormaidra a lázadás zász-
la já t . . . S a magyarság? I t t mindenütt 
háttérben, viszálykodás miatt gyengülten. 

Vannak ugyan itt is mentsváraid: az 
•iskolák, mindenre kész, önfeláldozó fiaid: 
a tanítók. Csakhogy ezek szegények és 
kevesen va'inak. Százannyi kellene, hogy 
megvívhasson mindazokkal, akik a ma-
gyar földet és magyar kultúrát elárulták. 

Százannyi ! S mindannyi erősebb, hatá-
sában védettebb. S ne legyünk tovább 
is magunkra árván, egyedül; de érezzük 
a magyar törvény fölemelő és segítő, 
ha kell, sújtó erejét a magyar kultúra 
irtásain.. . 

Kié e föld? Kik jogos tulajdonosai? 
Kiknek akarata kell érvényesülnie minden 
intézményben, hogy magyar maradjon, 
mindvégig ? 

Magyaré, magyarok, magyaroknak ! 
Ügy-e? 

Am vessünk számot. A szó igazi értel-
mében tettünk-e mindnyájan, kivétel 
nélkül csak egy lépést is arra, hogy a 
mienk , egyenként tulajdonunk legyen e föld-
nek akárminő kicsiny, de legalább akkora 
része, amekkorát szegénységünk közepett 
és ellenére megtakarított pénzünkön 
magunkhoz vál thatunk, nercünkre írliatmk 
örök tulajdonul — a telekkönyvben. 

A magyar tanítókhoz intézem e kér-
dést egyenként. Ha felelnünk kell rá, 
e l m o n d h a t j u k - e : ez a föld az enyém is. 
Pénzen, verejtéken szereztem, hogy el-
mondhassam: a mienk. Just követeltem 
és kaptam belőle; just tartok hozzá s 
míg eszem és erőm bírom, főcélom lesz 
magamhoz váltani újabb és újabb darab-
ját, hogy ne jusson idegen kézre; hogy 
necsak gyarapodjunk, szaporodjunk, de 
a föld is kezünkhöz kerüljön. 

Földet szerezni — in natura — haza-
fias kötelesség! Hacsak egy kis házhely 
is, büszke öntudattal tölt el, hogy a 
mienk! De mi kezdettől fogva elvétettük 
a dolgot. Lelkesülten fújtuk és szavaltuk: 
„ A nagy világon e kívül nincsen szá-
modra hely"!; lelkesen hirdettük, hogy 
a Kárpátoktól az Adriáig ; a Székely 
havasoktól a Morváig Magyarország sza-
bad földje a mi hazánk, de sohasem néz-
tünk a telekkönyvbe : kinek a nevén áll ? 

Most, amikor megnéztük, látjuk és 
ijedten szemlélhetjük, hogy idegen hang-
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zású név után több van írva belőle, mint 
a színmagyarság neve után. De az idegen 
hangzású név rendszerint idegen érzésű 
szívet takar. Ezek a szívek pedig másfelé 
irányítják e föld fogható hasznát, mint 
ahová mi szeretnők. 

És azt látjuk, hogy célzatosan teszik. 
A szerzésben is, a kihasználásban is — 
ellenünk. 

Kié a föld — azé a haza ! Ezt a 
szállóigét szeretjük hangoztatni úton-
útfélen. Am egy maroknyi tett sokkal 
többet érne! 

Azt mondhatják sokan: „Miből vegyen 
a magyar tanító földet?" 

Hát az oláh, szász stb. miből vesz? 
A véréből izzadja ki s az a legfőbb célja, 
hogy kiizzadja... 

Látjuk, szomorúan látjuk, hogy a ma-
gyar dzsentri birtokai roncsairól a hiva-
talok nvomorúságaiba menekül ; a magyar 
közép- és kisbirtokos-osztály váltóval 
takarja nyomorúságait s mikor licitálásra 
kerül a sor, az árverezők csoportjában 
legkevesebb a magyar. 

Mily mohón fut helyébe az idegen! 
Ki látta ? Én láttam s fáj a lelkem, 
szégyenlem bevallani, hogy ott, ahol a 
magyar lerongyosodott, éhezett, nyomor-
gott, az idegen virágzó élet alapjait 
biztosította. Nem kellett hozzá semmi, 
csak a föld nagyobb szeretete, szorgalom 
és kitartó munka. A letarolt szőlő föl-
újult, a gyümölcsösök virágzó életre 
újultak, a szántó, rét, legelő, erdő is el-
hozta jutalmát gondos gazdája kezébe. 

Tanító barátaim! Hirdessétek a föld 
szeretetét így ! Neveljétek rá a gyermeket, 
hogy első gondja legyen, amint csak 
módját ejtheti, földet venni. Akkorát, 
amekkorát lehet; ma is, holnap is. Ha 
örököl ilyet, tartsa meg. Törjön rá bár-
minő nagy csapás, tartsa meg. Ha nem 
gyarapíthatja, legalább tartsa meg. 

A földet csak az szeretheti igazán, aki 
nélkülözések között is árt fizetett érte. Nem 
mondhatja senki jogosabban e földről: 
'is én Imám, mint aki telekkönyvben is 

rámutathat nevére: Kié a föld, azé a 
haza ! 

„Drága föld ez nekünk!" sokszor 
mondogatjuk, anélkül, hogy csak egy 
fillérünkbe is került volna. 

Miért drága akkor? S ha csakugyan 
drága, miért nem a mienk is? 

Amennyiben tanítónak, nekem is, más-
nak is, nincs legalább egy kis kertje vagy 
viskója, az inkább a hanyagságon — 
hogy ne mondjam: hazafiatlanságon — 
mult, mint a lehetetlenségen. 

Nemzetiségi vidékeken kitanulták és 
kihasználják gyöngéinket. Egyenesen utaz-
nak a magyar birtokos behálózására és 
megejtésére. Mikor aztán se pénz, se 
posztó, bemenekül valahogy a hivatalos 
világba; birtokosból protekciós, tehát 
teljesen független, szegény hivatalnokká 
vedlik, hogy valahogy letengesse hátra-
levő életét. 

A hivatalnoki osztálynak, fájdalom, 
számos ilyen alakja van . . . Nagyigényű 
szegény ; másra szorult, könnyen megvesz-
tegethető és megbízhatatlan még akkor is, 
mikor — mint azt a közelmúlt d a r a b o n t -
világ idején tapasztaltuk — a Imáról, ran szó. 

Kié a föld, azé a haza! Ezeké nem 
volt, tehát eladták. 

Az elősoroltakon kívül van még egy 
mentőeszköz a kezünkben. A tanítók ma 
már igen sok helyt állanak szövetkezeti 
intézmény élén. És én úgy tapasztaltam, 
hogy azok a legjobb szövetkezetek, melye-
ket tanítók, papok alakítottak és vezetnek. 

Az itt összefutó közgazdasági életérdek 
egyik fősugarát e kérdés felé kell irá-
nyítani. A szövetkezet pénzével bele kell 
menni a földszerzés nagy munkájába. 
Eseteket tudok, hogy az ilyen vásár-
nyomán a közbelépő szövetkezet is, a 
tagok is jó üzletet csináltak. 

A szövetkezet 40 — 50%-ot nyert s az 
egyesek is féláron jutottak földhöz. Sokan 
közülök akkor lettek birtokosokká. 

Kié a föld, azé a haza! így kell a hazát 
újból elfoglalni, magyar tanítók! 

Máthé József. 
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Az együttes tanítás. 
(—ó—) Kemény Ferenc, a korán fölébredő 

érzékiség ellen vívott küzdelmében (1. e lap-
ban többször méltatott Nemi probléma című 
könyvét) megvizsgálja mindazokat a tényező-
ket, melyek az érzékiség fölébredésével kapcso-
latban vannak. E vizsgálódás közben bukkan 
rá az újabb időben oly sokat vitatott közös 
tanítás kérdésére is. Érdemes § probléma gon-
dos és tüzetes vizsgálatra, hisz sokan vannak 
közöttünk, kik rendkívül nagy előnyöket vár-
nak a közös tanítástól. Végezzük e vizsgálatot 
lehetőleg elfogulatlanul, ne tévesszük szem elől, 
hogy az emberiség mindig rajongó volt, a 
képzeletalkotta gyönyörű kép ragadta maga 
felé, mint a mesebeli mágneshegy a hajókat, 
s ha közelbe ért, ha gyakorlatilag valóra vál-
totta az elméletben megalkotott képet, kiábrán-
dulva, fáradtan, kimerülve nézte igen gyakran 
lelkesedésének, lázas törekvésének eredményét, 
sőt néha egy nyomorult tutajon kellett mene-
külnie, mint a mesebeli hajósnak a mágneshegy 
környékén levő örvények és hajóromok közül. 
A kor gondolatainak, eszméinek és törekvései-
nek hatása alól az emberiség épúgy, mint az 
egyén, nem vonhatja ki magát, tetteiben nem 
szabad többé, mert nem követheti Odisseus 
példáját, ki megkötözve hallgatta a vizi tün-
dérek énekét. De a kísérletezés nem ártott az 
emberiségnek. Nem haladt ugyan előre olyan 
gyorsan, amint remélte, de mégis előre ment. 
Minket azonban az emberiség nagy küzdelmei, 
sikerei, csalódásai figyelmeztetnek arra, hogy 
azt az áldozatot, amit az emberiség haladása 
mindig megkívánt, lehetőleg mérsékeljük. 

A fiúk és leányok együttes tanításának is 
vannak olyan lelkes hívei, kik egész sereg 
fontos és kevésbé fontos társadalmi bajnak a 
gyógyulását várják tőle. Természetesen csak, a 
középfokú oktatásról van szó, hisz az elemi 
iskolában sokhelyütt úgyis meg van valósítva, 
a felsőfokú tanításunk is közös. E két fokon 
különben sem jár nagy veszedelmekkel a dolog. 
A közös tanítás hívei épen a serdülő korban 
tartják legfontosabbnak az együttes nevelést, 
az együttes nevelés ellenzői pedig épen e kor-
ban a legveszedelmesebbnek. Kemény szerint az 
együttes tanítás híveinek főbb érvei a követ-
kezők: 1. gazdasági szükség és a valódi élet 
követelése (csekélyebb kiadások) ; 2. szellemi 
szükség, visszatérés a természetes rendszerhez ; 
3. könnyebb fegyelmezés; 4. erősebb szellemi 
ösztönzés; 5. helyesebb egyensúly a különböző 
tantárgyakban ; 6. jobb modor ; 7. megakadályo-
zása annak, hogy a férfi- vagy női elemek túlten-
gésre jussanak és helyes kiválasztás ; 8. az erkölcsi 
veszélynek kiküszöbölése. A főbb ellenérvek sze-
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rinte a következők: 1. gazdasági veszély; 2. 
pedagógiai nehézségek ; 3. erkölcsi veszély ; 4. a 
külföldi kísérletek sem egészen megnyugtatók. 

Szívesen láttuk volna, ha Kemény Ferenc 
a két párt harcosainak érveit részletezi, 
ki is fejti, mert abban a könyvben, mely a 
nagyközönség számára szól, nem elégedhetünk 
meg az érvek fölsorolásával. De Kemény meg-
elégszik azzal, hogy néhány érvet fejteget csak 
részletesebben, a többit csak érinti. A mi néze-
tünk szerint az együttes tanítás ellen még a 
következő okokat lehet fölsorolni: Az intézet 
mellékhelyiségeinek elhelyezése nagy nehézség-
gel jár ; az órák alatti kimenés, betegség esetén, 
mindkétnemű ifjúságra igen kellemetlen ; bizo-
nyos betegségeknek bejelentése szinte lehetet-
lenné válik ; a fiúkban a leányok jelenléte az 
önérzetet, a dacosságot igen korán fölébreszti. 
Elsősorban kell azonban hangsúlyozni az 
erkölcsi veszélyt. Az érőfélben levő fiú vagy 
leány tárgyat keres érzései számára s alkal-
mas médium híján képes azt megtalálni bár-
kiben vagy bármiben. Természettől belénkoltott 
érzéseket nem lehet pedagógiai fogásokkal 
megölni, csak tompítani. Együttes tanítás ese-
tén az érdeklődés a két nem tagjai között igen 
nagy lenne, hiszen még leányiskoláinkban is 
azt tapasztaljuk, hogy a tanítványok nagy része 
szerelemnek nevezhető vonzalommal viseltetik 
tanítója, sőt felsőbbosztályos növendékek iránt 
is. De ez mégis csak ártatlanabb, mintha mi 
szolgáltatnánk tárgyat érzéseik számára, épen 
a legveszedelmesebb korban ; könnyen torzsal-
kodások helyévé tehetnénk az iskolát, olyan 
veszekedések helyévé, melyek egy mosolyért, 
kedveskedésért, kíséretért törhetnének ki. 

Az ilyen problémákat nem lehet elméleti 
úton megoldani : itt csak a gyakorlat segít, a 
kísérletezés. De hosszú idő és éles megfigyelő-
erő szükséges ahhoz, hogy a nyilvánulások, a 
kitörések, a látszólagos apró incidensek mögött 
meglássuk azt a forrongó lelket, melynek tisztán 
előttünk kell állania, mielőtt a nagy újításba 
belefognánk. Tudja ezt Kemény Ferenc is és 
helyesen mondja : „Mai viszonyaink között 
azonban, ahol már zsenge korban találkozunk 
romlotterkölcsü gyermekekkel, és ahol még a 
családban is nem ritkán esetek származnak a 
nevelők, nevelőnők és ellenkező nemű tanítvá-
nyaik között, én a koedukációnak meghonosítását 
nálunk veszedelmes kísérletezésnek tartanám, mert 
ez a sexusnak gyors terjedését csak fokozná." 

Ha valami újításra gondolunk, mindig szere-
tünk külföldi példára hivatkozni. Ez helyes is. 
A nyugati államok a legtöbb kérdésben vala-
mivel előbb tartanak nálunk. Ezt tapasztaljuk 
az együttes tanítás kérdésében is. Amerika, 
Skandinávia, Anglia, Németország már részben 
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megvalósították az együttes nevelést, de nem 
hozta meg náluk mindenben a várt eredményt. 
A gyakorlat — mint annyiszor történik — rá-
cáfolt az elméletre. Kemény a leghivatottabb 
tényezők szavaival igazolja ez állítást. Mi még 
megtoldjuk azzal az észrevétellel is, hogy azok 
a fajok, melyeknél már megvan az együttes 
tanítás, a higgadtabb s későbben fejlődő germán 
népesaládhoz tartoznak. Mielőtt mi behoznánk 
ez újítást, föltétlenül jelentős szerepet kell ját-
szania a kérdés mérlegelésénél annak is, hogy 
a mi fajunk hevesebb vérű és hamarabb érik, 
mint a germán és az angolszász. Különben 
könnyen úgy járhatunk, hogy visszakívánjuk a 
régi állapotot, amint visszakívánják sokan Ame-
rikában, Angliában, Svéd- és Németországban. 

E kérdésben ne vezettessük magunkat rajon-
góktól ! Ne engedjük szépen hangzó frázisok-
tól befolyásoltatni magunkat ! Hisz mindkét 
tábor a tekintélyek mondásainak egész sorára 
hivatkozik. Akik ellenzik az együttes tanítást, 
szeretnek a porosz kultuszminiszter szavaira 
hivatkozni, aki károsnak tartja a fiúk és 
leányok együttes tanítását abban az országban, 
ahol nagy küzdelmek árán meghonosították. A 
közös tanítás hívei nem hagyják fölhasználat-
lanul Jean Paulnak következő mondását: „Nem 
vállalok felelősséget oly iskolának erkölcsisé-
géért, amelyben csak fiúk ülnek, de olyanért 
sem, amelyben csak leányok vannak, de föltét-
lenül kezeskedem azért, hogy olyan iskolákban, 
melyben mindkettőjüket együttesen tanítják, 
semmi erkölcstelen dolog elő nem fordul." 
Szeretnők nagyon, ha a tudós állítását az élet 
igazolná. Krafft-Ebingnek, a híres professzor-
nak következő mondása is szokott szerepelni 
a vitákban: „A két nemnek rideg elszigetelése 
a társadalomban szintén veszéllyel jár ; az elkülö-
nítés fokozza az egyesülésnek vágyát. Erkölcsös 
leányukkal való érintkezés nem az érzékiséget kelti 
föl, hanem nemesebb érzéseket." Erre vonatkozó-
lag csak azt kérdezzük, hogy ki biztosítja az 
iskolát azok ellen a romlott fiúk ellen, kikben az 
érzékiség ébred föl bizony, annál inkább, mert 
nemesebb érzésekre nincs hajlandóságuk. És ki 
biztosítja az iskolát arról, hogy csak erkölcsös leá-
nyok fognak bele járni. Ismétlem tehát, hogy tel-
jesen téves úton járunk, ha a problémát elméleti-
leg akarjuk megoldani, mert itt csak a kísérlet 
segíthet. Még a külföldi példák után sem indul-
hatunk, mert a mi viszonyaink számtalan olyan 
ismert és ismeretlen tényezőt rejthetnek maguk-
ban, melyekre világosságot csak az élet vet. 

Ellenségei leszünk tehát az együttes tanítás 
behozatalának mindaddig, míg a kísérlet, a 
gyakorlat, az élet meg nem győzött bennün-
ket arról, hogy a mi viszonyaink között a ser-
dülő korban veszedelem nélkül is alkalmazható. 

A n y á k i s k o l á j a . 
írta : Lakatos Lajos. 

Aranyos szép gyermekkor ! Ki nem gondolna 
még akkor is igaz boldogsággal ifjúságának e 
rózsás napjaira, amidőn már élte delén van. A 
családi boldogságnak nincsen párja a földön s 
legdrágább kincsünk: gyermekeink. Epen azért 
a legmélyebb és legkínosabb sebek is csak azok 
lehetnek, melyek gyermekeink által émek ben-
nünket. S képzelhető-e szívszaggatóbb valami 
szülőkre, mint beteg, csenevész gyermekek 
bírása? Pedig statisztikai hivatalunknak hónap-
ról hónapra való kimutatása a halálozásokról 
egy-egy gyászos elégia, mely a nemzet köz-
egészségügyének deficitjét siratja száraz szám-
könnyekben. Más országban is ott jár a halál 
az élet közepette és szedi zsákmányát az isten-
adta ember-kincsből ; de ott csak vendég, 
nálunk pedig mintha itthon volna. 

Tekintsük csak az óriásmérvü csecsemővészt. 
Magyarországon az összes újszülötteknek leg-

•alább 25%-a pusztul el már első életévében. 
És nagyobb részük nem is ragályos betegségek 
folytán, hanem rossz táplálás miatt. Különben 
is lassan ' szaporodó népességünk részére tehát 
minden negyedik születés kárba vész. 

Sokkal nagyobb szám ez, mint amennyit a 
tiidővész elragad és majdnem a legnagyobb 
arányszám az egész kontinensen. Németország 
23°/o-ot veszít, Olaszország 20%-ot, Francia-
ország 177o-ot, Anglia 15°/o-ot, Svédország 
13°/o-ot, Norvégia csak l O V o - o t . Legföljebb 
Oroszországban rosszabbak a viszonyok mint 
nálunk. A fővárosban és nagyobb vidéki váro-
sokban, különösen a munkás-családokban 30 — 
35°/o-ra is tehető a csecsemők halálozási 
aránya. 

E ssomorú állapot megszüntetésére a „ Ma-
gyarországi NJegyesiiletek Szövetsége ' elhatá-
rozta, hogy téli munkásságát az anyaság védelme 
és biztosítása eszméjének szenteli Ismertető 
előadásokkal kezdi meg a propagandát, melynek 
folytatása egyfelől vitatkozó eszmecsere az 
érdeklődőkkel, másfelől az érdekelt hatóságok, 
testületek és intézmények bevonásával tartandó 
szaktanácskozmány, melynek célja a közel jövő-
ben gyakorlatilag megvalósíthatóknak a meg-
állapítása. Fölötte dicsérni való a „Nőegyletek 
Szövetségé"-nek elhatározása, mert az orvosi 
tudománynak, népoktatásnak és a társadalom-
nak együttesen nincsen nemesebb missziója, 
mint fegyverkezés arra a nagy munkára, amit 
poétikus szívek bimbó védelemnek hívnak. A 
gyermekek halálozási aránya a kultúra s a 
tudomány tökéletesedésével kétségbeejtő arány-
ban növekedik. Kivált a csecsemőkorban egyre-
másra hervadnak el a fejletlen embervirágok 
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és nincsen elég könny arra a világon, hogy 
elsírhassa azt a mélységes gyászt és szomorú-
ságot, ainit a gyermekjárványok ellen való 
védekezés tehetetlensége okoz. Mindenütt rájöt-
tek már arra, hogy a nemzeti fejlődés és az 
erősödés folyamata csak akkor felelhet meg 
az óhajtásnak, ha egész gonddal a nép védel-
mét ott kezdik meg, ahol a legfontosabb : a 
gyermeknél, és fölébredt a kötelességtudat, hogy 
a gyermekhalandóság okait kikutassák és meg-
szüntessék. 

A legnagyobb terjedelmet ei az akció Német-
országban vette, ahol különben is minden kér-
dést, amely a nemzeti erősödéssel függ össze, 
féltő s nagy gonddal vesz kezébe az állam és 
a társadalom együtt. Ott a birodalom első 
asszonya, a császárné állott a mozgalom élére. 
Készt vett a vöröskereszt nő egyesületeinek a 
gyűlésén, melyet a berlini képviselőházban tar-
tottak a csecsemővédelem tárgyában s elnöklete 
alatt egész programmot dolgoztak ki, amit a 
bimbóvédelem kiskátéjának nevezhetni. 

A 19-ik század társadalom-bölcse azt mondta : 
szeressétek a gyermekeket, mert ők jók, okosak, 
nemesek, fűzzétek őket mentül szorosabban 
magatokhoz, mert hiszen ők is csak a ti 'vére-
tekből való vér. A 20-ik század szociológusa 
azonban azt mondja : neveljétek, tökéletesítsétek 
a gyermeket, mert ez nemzetgazdasági szükség, 
mert a jobb jövő, a fejlettebb kultúra lehető-
sége elsősorban a gyermek okos szeretetét, öko-
nomikus megbecsülését várja tőletek. A Lykur-
gos alkotmánya a Taygetos szirtjére lökte ki 
a csenevész gyermeket az emberiség érdekében, 
a liberalizmus összeszedte onnan az ember-
szeretet nevében, a szociális gondolkozás apos-
tola már keresi és fölneveli ugyanannak az 
emberiségnek érdekében, amely egykor kilökte 
magából. 

Ameddig az emberi szellem ehhez a meg-
értéshez eljutott, amíg a gyermek a puszta 
eszközből tudatos céllá vált, addig persze sok 
régi eszköz megrozsdásodott, sok teória elavult. 
A régi értékeket újakkal kellett kicserélni, 
pozitívebb, biztosabb, célszerűbb értékekkel. 

Franciaországban időről időre plakátok szól-
nak az anyákhoz s intik, kérik őket : szeressék 
az ő kicsinyeiket, óvják őket, vigyázzanak 
reájuk : — a jövendő Franciaországra. 

Igen sok egyesület is alakul újabban Francia-
országban, melyeknek a csecsemők védelme a 
célja. A legtöbb városban csecsemő-otthonokat 
alapítanak az egészséges, és csecsemő-kórháza-
kat a beteg gyermekek részére. Nevezetes 
újítás „az anyák iskolája" is, melynek alapítója 
egy asszony, Moll-Weisz Hermina, aki így 
nyilatkozott azokról az okokról, melyek az 
iskolája alapítására bírták ? 

„Manapság a fiatal leányokat tömérdek sokra 
tanítják, fesak azt nem tanulják meg, amire 
a természet rendeltetésénél fogva elsősorban a 
legnagyobb szükségük van. Első gyermekem-
nél volt az én nehéz iskolám. Mindent meg-
tettem, amit csak tehettem, de ha ma arra 
gondolok, mi mindent mulasztottam, szinte 
elborzadok. Hogy az első gyermekek az anyák 
tapasztalatlanságainak áldozatai, ez — sajnos — 
nemcsak szóbeszéd. Mennyi könny maradt 
volna elsiratlanul, mennyi bánatra nem lett 
volna ok, ha a fiatal anyákat beavatják csak 
valamiképen is azokba a kötelességekbe, melyek-
kel felelősségteljes hivatásuk jár." 

Jeanne Girard asszony meg igen különös és 
követésreméltó dolgot talált ki : megalapította 
a „Kis anyák iskoláját". A modern pedagógiá-
nak úgyszólván legszélsőbb hajtása ez. Jeanne 
Girard asszony, néhány francia egyetemi profesz-
szorral szövetkezve, egy nagy és nyilt kurzust 
nyitott az olyan kisleányok számára, akik a 
csecsemőtartás és csecsemőápolás kissé szöve-
vényes kérdésében némi oktatást óhajtanak. 
Más szóval, a kisleányok lelkét bizonyos nagy 
humanitárius és társadalmi érdek szempontjá-
ból hozzá próbálja nevelni az anyaság szent 
gondolatához és kötelességeihez. íme, a gyer-
meknevelés terén már csakugyan nem lehet 
messzebbre menni. 

Jeanne Girard asszonyt és a vele szövet-
kezett előkelő párisi orvostanárokat főleg az a 
bánatos körülmény hatotta meg, hogy a fran-
cia csecsemők halandósága évről évre növek-
szik. A legutóbbi statisztikák szerint pusztán 
Parisban 2600 csecsemő szunnyad el örökre 
egy esztendőben. A filantropusok, nemzetgaz-
dászok és népnevelőknek állandó fájdalma volt 
ez. Aminthogy Jeanne Girard asszony is sokat 
szenvedett, amikor, saját bevallása szerint majd-
nem „háromezer kis sárga koporsót" képzelt 
el örök búcsúzásban a földi lét örömeitől. 
Aztán a nagy kalamitás kútforrását bizonyos 
higiéniai hiányokban és száz mindenféle gon-
datlanságban pillantva meg, legott megalajií-
totta a „Kis anyák iskoláját* a csecsemők életben-
tartása érdekében. 

Természetes, hogy a „háromezer kis koporsót" 
legnagyobb részben a szegények szállítják. 
Akinek módja van arra, hogy a maga újszülött 
gyermeke mellé fehérkezű angol és a higiénák-
ban járatos elszászi dajkákat állítson, az aligha 
vallja kárát. De a Girard asszony gondolata a 
szegények felé irányul. Kitűnő és meglepő az 
ötlete, hogy dajkák híján s az egész nap elfog-
lalt és robotoló munkásanyák helyébe azokat 
a kisleányokat állítja, akik az újszülött gyer-
mek nővérkéi. Ez egy par excellence francia 
eszme. Ami játékkedv és játékösztön van a 
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kisleányok lelkében, a babákkal való bíbelődés 
és foglalkozás vágya és öröme ügyesen oda-
terelődnek, ahol a nemzeti létfönntartás leg-
nagyobb érdekei vannak: a gyermekek meg-
mentéséhez. Girard asszony iskolájában valóságos 
kis mamákat nevelnek kisleányokból. Az összes 
higiénákon kívül megtanulják a gyermekgon-
dozás egész művészetét. Apró élő minták kerül-
nek kezükbe. A kisleányok órákhosszat daj-
kálgatják, öltöztetgetik s figyelgetik őket. És 
a babák boldogok! 

A mi költségvetésünk. 
A képviselőház pénzügyi bizottsága m. hó 

19-én tárgyalta a vallás- és közokt. minisztérium 
1908. évi költségvetését, Széli Kálmán elnök-
lete alatt. 

Sághy Gyula előadó ismertetvén a költség-
vetés tételeit, Issekuiz Győző örömmel fogadja 
el, mert abban egy erőteljes és határozott irányú 
magyar nemzeti politika alapjait lát ja lerakva, 
s míg az általános költségvetésnek rendes ki-
adásai a mult évihez képest csakis 9%-ka i , addig 
a kultusztárca rendes kiadásai közel 22°/o-al nö-
vekednek. Ez a leghasznosabb befektetés, amelyet 
a nemzeti állam kiépítésére fordítunk. 

Buzáth Ferenc a katholikus kongrua rende-
zését sürgeti. 

Bizony Ákos foglalkozik azokkal a támadá-
sokkal, amelyekkel protestáns részről illették a 
minisztert. Mint jó református, kötelességszerűen 
konstatálja, hogy még akkor sem tapasztaltak a 
protestánsok a kormány részéről annyi figyelmet 
és méltányosságot, amikor protestáns miniszter-
elnökök voltak, mint ma, mikor a klerikálisnak 
kikiáltott gróf Apponyi Albert ül a kultusz-
miniszteri székben. Köszönettel konstatálja, hogy 
az 1848. évi XX. t.-c. is mindinkább közeledik a 
megvalósuláshoz. 

Nagy Ferenc elismeréssel emeli ki, hogy a 
kultuszminiszter a tanítók fizetésének emelésé-
vel óriási mértékben vitte előre a népnevelés 
ügyét. Óhajtaná, hogy a felsőbb oktatás is fej-
lesztessék az egyetemek szaporításával, mer t a 
jelenlegi állapotok, pl. a budapesti egyetemen, 
tarthatatlanok. A múzeumot is bővíteni kívánja. 
A gimnáziumi oktatás jelenlegi eredménye nem 
kielégítő. A Nemzeti Színháztól elvárná, hogy 
azt a hivatást teljesítse, amelyért létesítették, s 
ez az, hogy a klasszikus múzsa székhelye legyen. 

Gróf Apponyi Albert köszönetét fejezi ki 
azért az elismerésért, amelyet a felszólalók fe-
jeztek ki működése iránt. Sok dolog elmaradását 
az utolsó hónapok politikai eseményéből folyó 
zaklatottságnak tudja be, amelyből ő is kivette 
részét. Reméli, hogyha a dátumhoz kötöt t ja-
vaslatok elfogadtatnak, több idő marad a cse-

lekvésre abban az irányban, amelyet tárcája kö-
rében teljesíteni kíván. Külön elismerését és 
háláját fejezi ki a pénzügyminiszternek, hogy 
tárcája dotálása tekintetében mindent megtesz, 
amit tehet, de az az emelkedés, amelyet csak-
nem az összes felszólalók elismeréssel emeltek 
ki, a valóságban nem fordítható ú jabb irányú 
fejlődésre. Kerek összegben 4 és félmillió korona 
az, ami á kultúrális előnyomulásra ju t , de re-
méli, hogy 1909-ben több olyan feladatot ka-
rolhat fel, amelyet most kénytelen volt elmel-
lőzni pénzügyi tekintetekből. A katholikus kon-
grua rendezése egyelőre azokban a keretekben, 
mint a nem katholikus .lelkészek kongruája , ren-
dezve lett, a törvényjavaslat már a téli ülésszak 
elé fog terjesztetni. Majdnem ugyanazt meri 
mondani a katholikus autonómia rendezéséről, 
amelyet szintén törvényhozási alapozással kíván 
megalkotni. A protestáns egyházak segélyezésé-
ről kész a javaslat, mely a segélyezést alapítvány-
szerüleg megállapítja, és ez az 1848 : XX. t.-c. 
3. §-ának fokozatos végrehajtását és fontos in-
tézkedéseket fog tartalmazni az ezen törvény 
2. §-ának, vagyis a jogegyenlőség és viszonos-
ságnak végrehajtására vonatkozólag. 

A harmadik egyetem felállításától a tanítók 
fizetésrendezése miat t ez évben el kellett állania, 
pénzügyi tekintetekből. Erős kultúrális centru-
mokat kíván a vidéken s reméli, hogy az 1909 es 
költségvetésben az egyetemi kérdés rendezése 
meg lesz kezdve. Ot egyetemet és egj' mű-
egyetemet kíván létesíteni, de ennek keresztül-
vitelét nemcsak a pénzügyi tekintetek akadá-
lyozzák, hanem kellő tudományos erőkkel is kell 
azt ellátni. 

A gazdasági ismétlő-iskolák ügyéről rövidesen 
törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé. A tanító-
képzők reformjával is foglalkozik. Minden ta-
ní tót részesíteni kíván a gazdisági és szociál-
politikai s közgazdasági kioktatásban, hogy azok 
a népet képesek legyenek oktatni. Altalánosság-
ban csak annyi t mond még, hogy mindaddig, 
míg a képviselőház bizalma irányában megmarad, 
úgy a kultúra, mint az egyházi élet terén el-
foglalt álláspontjához hű marad és iparkodni 
fog intenzív munká t végezni, hogyha a kormány 
átmeneti is, legalább a nemzet és kultúra érde-
kében te t t intézkedései ne legyenek átmenetiek, 
hanem maradandók. 

A bizottság a költségvetést általánosságban 
örömmel és lelkesedéssel elfogadta! 

A részletes tárgyalás során Szabó Kálmán a 
tanyai iskolák szaporítását ajánlja a miniszter 
figyelmébe, mire Tóth János államtitkár előadja, 
hogy a közoktatásügyi kormány legfontosabb 
feladatainak egyike a tanyai iskolák szaporítása. 

A bizottság a költségvetést részleteiben is 
elfogadta. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
A Bruncvik kardja. 

Irta : Szemere György. 
I. 

Pató János uram híres ember vala hajdiná-
ban : a legkonokabb jászlélek, ami csak valaha 
megfordult a sártekén. 

De még híresebb ember vala a kocsisa, Kezes 
Bige János. Nem a szakbeli tudományánál fogva, 
mert biz' abban nem volt semmi dicséretes 
tempó. Különben is csipe kis ember volt János, 
nem illő a bakra. De meg a lóhoz sem igen 
értett ; a lovak jobban értettek hozzá : mind-
untalan kifogtak rajta. Evenként legalább huszon-
ötször feldütötték gazdástól, pedig csöppet sem 
voltak szilajok, inkább csak éhesek és mérgesek 
vol tak . . . 

Es mégsem tudott János űr megválni János-
tól. Rengeteg szerette buta cselédjét: imponált 
neki ; ami pedig nagy szó, mert ha megdühö-
dött, olyan volt János úr, mint a vadbika. Csak 
méltóságosabb. Nem öklelt, hanem a tintatartót 
vágta a haragosa fejéhez. A polgármesterrel 
legalább így cselekedett, mert egy patói ötletét 
nem engedte statutumi erőre emeltetni. 

Hogy mi volt János kocsis tekintélyének a 
titka ? Csak az, hogy szent ember volt ő 
kigyelme. Nem olyan abszolút szent, mint teszem : 
Antal vagy Kleofás (mert a szóbeli cifraságot 
ő sem vetette meg), csak viszonylagos. Koplalni 
és imádkozni úgy tudott, hogy Malakiás próféta 
se különben s különösen igen gyűlölte a fehér-
személyt. 

A töltött káposzta és szép asszony hazájában 
ritka az ilyen különlegesség, tehát annál csodá-
latraméltóbb. Az átlagember a maga profán 
eszével alig tudja megérteni, miért célirányos 
az üdvösség szempontjából kétszázkét napon át 
koplalni, amikor a biblia se parancsol, csak 
hetenként egynapi böjtöt ! 

János kocsis ugyanis épen kétszázkét böjt-
napot tartott egy esztendőben. De tökéletes 
böjtnapot ám, nem úgy, mint a sőreghi pap, 
aki nagypénteken is kacsát evett, igaz, hogy 
megsütés előtt besubickoztatta eme kacsa lábát, 
illetve — a lelkiismeretét. János böjtnapon egy 
árva falatot sem evett. 

Pedig az imposztor szolgálóleányok csupa 
hancurozásból nem egyszer düncölték bele ő 
kigyelmét a szénatartóba, azzal az istentelen 
szándékkal, hogy megtömjék, mint a libát. János 
összeköpdöste, megrugdosta őket : a merénylet 
sohasem sikerült. 

Nemcsak Berényben, messze vidéken híre 
nőtt a János jámborságának. Egész legendák 
keringtek róla, annyival is inkább, hogy sűrű 
titokzatosság burkolta a jeles férfiú szent üzel-
meit. Ez a titokzatosság, természetesen, merész 
kombinációkra adott alkalmat. Clarasné, a bába-
asszony, azt sütötte ki Jánosra, hogy embert 
ölt és most ezt az ő szörnyű bűnét koplalja le, 
mert igen fél a tisztítótűztől. Kapukáné, a 
dinnyéskofa, tovább ment egy sukkal. Azt állí-
totta, hogy azért böjtöl János, mert a bal-
oldalába bújt a Belzebúbonv ördög, azt kell neki 
onnan kikoplaltatnia. Azonban a legmagasabb 
költészetet mégis Riskáné vágta ki : Riskáné, 
a sirató asszonyok feje. 

— Azér köll neki annyit peniszentyitázni, 
— állította ez — mer már eccer a meny-
országba vót, de lelükték onnét, mer hajba-
kapaszkodott Szent Péterrel : hát annak a levit 
issza. . . 

János csak nevetett ezeken a bolondos ki-
találásokon és nem tett rájuk semmi megjegy-
zést. Ugy volt jó neki, hogy ki ne derüljön rá 
az igazság. Különben kárba vész minden igye-
kezete. Ugy volt az megírva a . . . 

De errül nem szabad még tudni. Majd kisül 
sorjában minden. 

II. 
A nap már javában húzódott lefele a határ 

alá, midőn János bekopogtatott a Pató tekin-
tetes úr ajtaján, tires volt a gyomra, szent 
nap volt. 

— Zabér gyüttem, — szólalt meg János a 
küszöbön. 

Pató uram épen levelet írt a lump jogász 
fiának, hát mérges volt. 

— Igen hitványak a lovak, hé, — fogadta 
morcosan a kocsisát — olyanok, mintha nem 
is kapnának zabot. 

János egy csöppet sem jött zavarba. 
— Olyanok-e ? 
— Akkurát olyanok. 
— Akkor hát — hagyta helyben a szent 

paraszt — olyanok. 
— Igen ám, — zsörtölt a gazda — csak-

hogy ez a kend bűne. 
János az égre nézett. 
— Nékem nincs bűnöm, — állította jámbor 

férfiúhoz illő alázattal — nékem nem köll a zab. 
— Nono, — engesztelte őt János úr — nem 

azt mondom én, csak azt, hogy talán nem 
vakarja kend a lovakat. . . 
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— De vakarom, — mondta János kurtán. 
— Nem aljadz nekik puhára . . . 
— De aljadzok. 
— Akkor hát valami nyavalya lelte őket . . . 
— Nyavalya? — kérdezte János. 
— Az, — s bólintott János úr — talán 

betegek. 
— Abbiz meglehet. 
— Nem meglehet, — boszankodott a tekin-

tetes úr kocsisa flegmáján — azt biztosan kéne 
kendnek tudni : azért kocsis. 

János keresztet vetett magára, nyilván mert 
szent szóra nyilt az ajka. 

— A biblija —• védekezett ura szemrehányása 
ellen — aszongya : valamiképen bele nem lehet 
látni az emberállat szűvébe, azonképen az állatok 
belejiben is szuroksötétség vagyon. 

Pató uram megcsóválta bozontos üstökét. 
Gyanús volt neki a János idézete. Bibliázó 
ember volt maga is, de efféle kijelentésre sehogy 
sem emlékezett. 

— A biblia mondja? — kérdezte hitetlenül. 
— Az, instállom. 
— Van kendnek bibliája ? 
— Vagyon. 
— Es meg tudná-e benne mutatni azt a 

mondást az emberállat szüvéről? 
Jánost mintha kissé zavarba hozta volna a 

szokatlan vallatás. De fölényes eszű ember létére 
hamarosan föltalálta magát ; azaz meghara-
gudott. 

— Ne faktasson engem a tekintetes úr ! Nem 
köll nekem senki jószága. . . 

. . . Hopp ! — gondolta magában János úr — 
a medve lopásiul védekezik, holott csak hamis 
idézéssel gyanúsították : ez jelent valamit. Szót 
se szólt többet, levette a szögről a magtár-
kulcsot és kiadta Jánosnak a napi zabporciót. 
Ezzel visszament a szobájába. Este pedig (ami 
évek óta nem esett meg vele) lesétált a ma-
jorba . . . Mindjárt föltűnt neki, hogy az istálló 
ajtaja zárva volt. Hozzálapult a falhoz s az 
ablaknál megállott és benézett az istállóba. Mái-
egész sötét volt l int, bent meg mécs világított : 
nem kellett attól tartania, hogy észreveszi János. . . 

Hát igen kifizette magát a tekintetes úr 
kíváncsisága. Az, amit az istállóban látott, fölül-
múlt minden képzeletet. Kisült, hogy tolvajabb 
volt a szent János a legtarkább szőri szarká-
nál . . . Egy gödör volt a szénatartó fenekébe 
ásva s vagjr hat teli zsák volt a gödörben. A 
hetediket épen akkor.gyömöszölte bele János, 
midőn bekukkant a tekintetes ú r . . . Dehát azt 
most már tudni lehetett, hogy mi nyavalya lelte 
a lovakat : az abrakjukat a gödör ette meg. 

János úr, ha nem születik vala jásznak, való-
színű, hogy azonmód ráront vala hűtelen cse-
lédjére, de hát annál ő sokkal bölcsebb ember 

volt. Mindenekelőtt mélyére akart hatolni a 
János rejtelmes lelkének, amelyben oly test-
vériesen meg tudtak férni a legképtelenebb 
jámborság és a bűn. Ennek, vélte, valami magya-
rázatának, kulcsának kell lenni . . . A gyanút 
akarta szenteskedésével távol tartani ? Aligha. 
Hiszen nem élvezte bűne gyümölcsét, úgyszólván 
önzetlenül lopott. Minden pénzét misére köl-
tötte . . . Bizonyosan valami rögeszmét ültetett 
valaki a fejébe . . . De mit ? . . . Es ki ? 

A különös probléma módfölött izgatta a tekin-
tetes urat. Elhatározta, hogy megkeresi a kulcsát. 

Nem kellett sokáig keresnie. Mindössze há-
romszor leste meg Jánost. A zab mindannyiszor 
a gödörnek jutott, ahelyett azonban (a har-
madik napon) valami egyéb került ki onnan. 
Egy ócska könyv. Afféle ponyvára való köny-
vecske . . . János sokáig sillabizált benne a mécs 
világánál. Sőt imádkozott is belőle. Tehát szent 
dolgok lehettek benne. 

János úr a fölfedezést követő napon egy-
szerűen a tanyára küldte Jánost. Maga pedig 
betört a szénatartóba és kicsente belőle a János 
könyvét. Csak a könyvet, a zabot benthajyta 
a gödörben. . . 

Hát nem szent könyv, hanem ponyvaregény 
vala a lelet. „Bruncvik kardja" volt a címe s 
a borítékjára rá volt pingálva maga Bruncvik 
is : egy hősforma vasasnémet, amint egy sár-
kánnyal viaskodik. 

Sok szent ige volt a könyvben, egyebek közt 
az, amit János a bibliára fogott rá. Az is kisült 
belőle, hogy miért koplal és imádkozik János 
annyit. Azért, mert Bruncvik is épen annyit 
imádkozott és koplalt, hogy levezekelje szörnyű 
bűneit. Es a könyv szerint használt is eme 
Bruncviknak a szapora vezeklés, mert egy olyan 
kardot kapott érte jutalmul a szerttektől, ami 
mindent azzá változtatott, amivé akarta. A sár-
ból például aranyat, a disznóból lovat, a kígyó-
ból kolbászt csinált. 

Csak azt nem értette János úr egészen, hogy 
mi haszna belőle Jánosnak, ha eme szerencsés 
Bruncvikot utánozza ? 

Hogy ennek az utolsó kérdésnek is végére 
járjon, a legközelebbi alkalommal egyszerűen 
tetten kapta hűtlen kocsisát. Nem volt vele 
kegyetlen, inkább a lelkére beszélt, hogy val-
lomásra bírja. 

Jánosnak mindegy volt már akkor minden. 
Reszketett, mint a nyárfalevél. De nem a bün-
tetéstől való félelem bántotta, hanem a kudarca. 

— Mosmán — nyögte összetörve — hiába kín-
lódtam tíz esztendeig, a tekintetes úr megrontott. 

— Hát miért lopott kend, aki áldója van ! ? 
— korholta a gazdája. 

— Misére gyűjtöttem, -— válaszolt János — 
a szentek akarták. 
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— Miféle szentek? 
— Hát akitiil a Bruncvi' kardja függött : 

a ililárius, meg a Bonifácius. 
— Mit akart kend azoktul a szentektül? 
— Hát — vallotta János töredelmesen — 

a Bruncvi' kardját akartam tőlük elnyerni, 
e. m. a f . . . . De mosmán — tette hozzá s el-
keseredésében belevágott a levegőbe — hiába 
minden, a zabnak nem lett vóna szabad ki-
tudódni. 

* 

Tehát a Bruncvik dicsőségére pályázott János. 
A ponyvakönyv bolondította el. 

. . . János úr megcsóválta fejét. Meg se bün-
tette hűtlen kocsisát, mindössze ennyit mon-
dott neki: 

— Hászen jó van János, de ezentúl ne pá-
lyázzék a Bruncvik kardjára és ne koplaljon 
se kend, se a lovai. 

— Dejszen — fogadkozott János és egy 
hosszú káromkodást eresztett előre — mosmán 
ne tessen félni, úgy berúgok, mint a cifraság. 

Es hűségesen megtartotta szavát. Miután 
nem sikerült szentnek lennie, korhely lett belőle. 
De az aztán már pompásan sikerült neki. 

Az öregek iskolája. 
— W a k l a p l c l J á n o s e l ő a d á s a . — 

Az iskolán kívül való oktatás kérdésének 
legnehezebben megoldható pontja : helyes szer-
vezése. Meg kell állapítani, hogy ki vegye 
kezébe a szervezést. Csupán frázis az, hogy a 
társadalom és állam karöltve, vállvetve, szóval 
közösen teremtik meg, mondja Waldapfel János 
dr., középiskolai tanár a Magyar Pedagógiai 
Tártaság ülésén, az iskolán kívül való oktatás 
szervezéséről tartott szabad előadásában. Azt 
hiszi, hogy viszonyaink között e nagy mű 
egységes alakba öntését nem bízhatjuk azokra, 
kik a mai szakadozott formát létesítették. A 
kormánynak kell kezdeményeznie az előkészí-
tést. Első f'elada'a valamely központi szerv 
felállítása lenne, mely a tetemes előmunkálato-
kat végezné ; felkutatná a már működő egye-
siilettket; megismertetné végzett munkájukat. 
Következnék a kormánynak ama feladata, hogy 
irányítása és ellenőrzése körébe vonja az e 
keretben mozgó intézményét et. Bizonyos ön-
kormányzati jogot biztosíthatna nekik. Alapos 
előkészítés után lehet csai szó a rendszeres 
szervezésről. Az általános oktatás alsó, közép 
és felső fokán kívül a szakoktatás különböző 
ágaira is ki kell terjeszkednie ez újfajta okta-
tásnak. Mivel azonban a felnőtteknél az álta-
lános és szakitmeretek szüksége együtt jelent-
kezik, nem lehet e kettőt egymástól élesen 

elhatárolni. Arra a kérdésre, hogy kiket tanít-
sanak ez iskolákban, előadunk azt feleli : min-
denkit, aki tanulni akar, nemre, korra vagy 
előkészült ségre való tekintet nélkül. 

Még nem lehet megállapítani, hogy a hall-
gatók mennyire adóztassanak meg, de az bizo-
nyos, hogy senkit sem szabad a tanulásból 
kizárni azért, mert nem tud fizetni. 

Az oktatást olyanokra kell bízni, kiket az 
állam erre képesít, vagyis tanítókra, tanárokra 
és csak kivételesen más f iglalkozásúakra. Terv-
szerű, rendszeres tanításra ugyanis nem min-
denki alkalmas. 

Mivel az öregek iskolája azt akarja pótolni, 
mit az ifjúság intézetében nem tanulhatott 
meg valaki, a tanítás tárgyai nagyjáb m ugyan-
azok lennének, mint a hiratalos iskola meg-
felelő fokozatáé. Legfontosabb dolog azt a 
szégyenletes állapotot megszüntetni, mely az 
írástudatlanok óriási számában nyilatkozik. 
Különös gondot kell fordítani ama tárgyi 
elemeknek megismertetésére is, melyek között 
a hallgatók élnek. Hiszen számosan vannak, 
kik lakóhelyük történetét, természetrajzi viszo-
nyait. szóval az emberekkel életközösségben 
levő külső világot sem ismerik és ezért nem 
rendezhetik tudatosan és üdvösen életük folyá-
s it. Minthogy a felnőtt hallgatók benne állnak 
a munkában és az életben, nagyobb szükségük 
lesz a jelen ismertetésére minden tárgy kereté-
ben, mint abban az iskolában, mely csuk elő-
készít az életre. A tanításnak tervszerűnek és 
folytonosnak kell lennie, ezért tanításterv szük-
séges. Osztályokról még nem lehet beszélni. 
Balvélemény, hogy ez a tanítás gyorsan tör-
ténjék és az elveket hajszolja, mint azt Pécsett 
hangoztatták. A tények tanítása a fontos. 
Műveltségünk legnagyobb baja, hogy a tények 
alapos ismerete nélkül beszélünk és cselek-
szünk. A felnőttek mai oktatása épen azért 
nem vezet kellő eredményre, mert csak az 
ismeret tetejét nyújtja, a félműveltséget fej-
leszti. 

Az elnök, Fináczy Ernő dr., szabatosan, 
röviden összefoglalja az előadást e's vitára 
bocsátja a tételeket. 

Hegedűs István dr. egyetemi tanár a társa-
dalom oly mozgalmát látja, melynek leküzdé-
séhez a legnagyobb kímélet, de egyszersmind 
nem kisebb erő szükséges. A központi szerve-
zet gyenge erre a nagy munkára. De meg 
azért sem híve ennek, mert mint hivatalos 
intézmény, könnyen visszatetszést kelthetne. 
A központi vezetőség legfeljebb arra jó, hogy 
minden erejével azon legyen, hogy a társadalom 
vegye kezébe és vigye előbbre e mozgalmat. 

Nem helyesli azt az állítást sem, hogy az 
oktatás tárgyai az iskolákéval azonosak legye-
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nek. A társadalom nagy rétegének ugyanis az 
eddigitől eltérő oktatás az ideálja. Nem baj. 
Majd meggyőződnek róla, hogy csak bizonyos 
fokokon át juthatunk határozott tudáshoz. 
Hangoztatja még, hogy a felnőttek tanításánál 
nagyobb gondot kell fordítani a jelen fontos 
kérdéseinek tárgyalására, mint a mult ismer-
tetésére. 

Kármán Mór dr. felszólalásában kibővíti a 
vita kereteit. Kimutatja, hogy az iskolán kívül 
való oktatás felvetése a társadalom nagy átala-
kulásával kapcsolatos. Annak felismeréséből 
indul ki e mozgalom, hogy a tudás még a 
legszűkebb működési körben is mennyire fon-
tos. Iskoláink egyik fajtája sem a tudás szer-
vezete, csak az élet előkészítője. Szervezetet 
követel a tudás, valamint szervezetet kapott 
a gazdasági élet, a honvédelem, az igazság-
szolgáltatás stb. Az iskolán kívül való okta-
tásnak elsősorban az elkövetett mulasztások 
pótlására kell törekednie. 

Pl. a mesteremberek nagy része nem vég-
zett szakiskolát, mert szakoktatásunk nincs 
kellően szervezve. 

Még je'entősebb a néptanítók képzésének 
kiegészítése. Az egyetemi tanár feladatánál 
sokkal nehezebb a néptanítóé. Az egyetemi 
tanárnak csak egy tárgyat, a tanítónak min-
dent kell tudnia. Jellemző az osztatlan elemi 
iskolai tanító helyzetének nehézségére, hogy 
részletes utasítást mindig az osztott iskolák 
számára készítenek, az osztatlannak pedig csak 
nagy vonásokban jelzik a tennivalókat. A rész-
letes megoldást a tanítóra bízzák, holott a 
képzőintézetek elmulasztották ez irányban az 
előkészítést. Addig, míg tanítóképzésünk nem 
fejlődik oda, hogy követi az egyház papneve-
lésének a példáját, mely a legkisebb faluba is 
legmagasabb képzettségű papot küld, az isko-
lán kívül történő oktatás egyik jelentős fel-
adata az itt mutatkozó hiányok pótlása. De 
más téren is szükséges a foltozás. A pótlás 
kötelessége azokra hárul, kik a mulasztást 
elkövették. Meg kell várni ez új oktatás ki-
alakulását, mert azt lehetetlen előre megálla-
pítani. Ezt a kialakulást szépirodalmi társasá-
gaink e'púgy elősegíthetnék, mint tudós egye-
sületeink, vagyis mindama társaságok, melyek 
hatást gyakorolnak közművelődésünkre. A cél 
elérése érdekében a társaságoknak koronként 
közös gyűléseket kellene tartaniok. 

Az iskolátlan oktatást nem félti. Bízik abban, 
hogy a tudomány ereje legyőzi az eretnek 
tudósokat. 

Annyira magas színvonalon mozgott a M. 
Ped. Társ. e gyűlése, hogy, ha módunkban 
volna, szórói-szóra megismételtetnők, de — 
nagyobb közönség előtt. Havas Irma. 

KÖNYVESHÁZ. 
Nemzeti lant. 

(Irta Pálágyi Lajos. Szavalatok és egyéb hazafias 
költemények. Budapest, Lampel R. könyvkereskedése, 

Wodianer F. és Fiai r.-t.). 

Hivatalos szünetek je lent ik az iskolában nem-
zeti mul tunk dicsőséges napjainak évfordulóit. 
E nagy napokat úgy szoktuk emlékezetessé 
tenni a tanulóifjúság előtt, hogy szavalatokkal, 
emlékbeszédekkel mélyen véssük be az ifjúság 
lelkébe nagy eszmékért lelkesülő őseink emlé-
kezetét. Ez évfordulókon kívül (október ti., 
március 15., április 11.) az iskola megnyitása 
és bezárása és más alkalmi ünnepek is módot 
nyúj tanak arra, hogy a fiatalság lelkét érzé-
kenyebbé tegyük a költők müvei iránt . Mind-
ezideig az iskola a szavalatok tekintetében bizo-
nyos hagyományokra támaszkodott. Legnagyobb 
költőink, Petőfi, Arany, Tompa, Vörösmarty köl-
teményei szerepeltek ez ünnepségek alkalmával, 
szinte kizárva a többieket. Helyesnek tart juk 
ugyan, hogy elsősorban legnagyobb költőink, 
a nevezetes évfordulók átélői és àtérzçii szere-
pelnek, de nemcsak megengedhetőnek, hanem 
kívánatosnak ta r t juk azt is, hogy az iskolai 
ünnepeken többi költőinknek is hely jusson. 
Egyrészt azért fontos ez, hogy egy és ugyanaz 
a nemzedék bizonyos változatosságot élvezzen, 
másrészt azért is, hog3r újabb költőink neve és 
munkája szintén belevésődjék az i í júság lelkébe. 

Palágyi Lajos hazafias költeményeinek meg-
jelenésekor nem ta r t juk fölöslegesnek ezeket 
elmondani. E költeményeket az érzés melegsége, 
a r i tmus ereje, a nyelv szépsége jellemzi. 
Huszonöt év költői termékéből vannak össze-
gyűj tve, nem egy föllendülésnek a termékei. 
Több olyan is van közöttük, mely pályadíjat 
nyer t s nemzeti ünnepeinken a programúi egyik 
dísze volt. Ilyen pl. Az aradi vértanúk című 
költeménye, melyet az aradi vér tanúk szobrának 
leleplezési ünnepén szavaltak. Ha a könyv tar-
talomjegyzékén végigtekintünk, első pillanatra 
egész sereg költeményt látunk, melyek kiválóan 
alkalmasak iskolai szavalatra. íme néhánynak a 
címe : A magyar nyelv, A honszerzés, Az aradi 
vértanúk, A költő sírja, Magyar nők, Petőfi, 
Eodostó és Turin, A magyar függetlenség. Ide-
gen honban, Nemzetek sorsa, Szegény gyer-
mekek. A kötetet néhány hazafias allegória egé-
szíti ki. E műfa j t Tompa óta a magyar költők 
meglehetősen elhanyagolták, pedig s mint Palágyi 
költeményei is mutat ják, nagyon alkalmasak az 
érzés művészi kifejezésére. A Nemzeti lant meg-
érdemli, hogy a magyar tanítóság figyelemmel 
olvassa végig, megérdemli, hogy helyet kapjon 
az iskolában a hazafias ünnepek alkalmával. 
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A magyar néptanító szociális föladatai. írta 
Barabás Endre, áll. tanitóképző-intézeti tanár. 
Bevezető soraiban a szerző a szociális világnézet-
ről elmélkedik s előadja a szocializmus keletke-
zését. Szerinte a XIX századot leginkább az 
egyéni szabadságért folytatott élet-lialálharc jel-
lemzi. Az egyéni szabadságok kivívása ú j világ-
nézetet teremtett, mely a társadalmi állapotok 
vizsgálását és megjavítását tűzte ki föladatául s 
amely a társadalmat nem tekinti -az egyedek 
tömegének, hanem olyan élő szervezetnek, mely 
a fejlődés törvényének van alávetve. E szociális 
világnézet megteremtette a társadalomtudományt 
(szociológia), mely elől a neveléstudomány sem 
zárkózhatott el s az egyéni neveléstudománynak 
mintegy továbbfejlesztése gyanánt létrehozta a 
társadalmi neveléstudományt (szociálpedagógia). 
Majd tovább kifejti, mi a szociálizmus és ki a 
szociálista ? Ismerteti az út törő Lassale Ferdinánd 
szociálizmusát, ki a társadalmi egyenlőség, a gyen-
gébbek szövetkezése s az erősebbek altruizmusa 
révén iparkodik javítani a társadalmi igazságtalan-
ságokon. Ezzel ellentétben Marx Károly a nem-
zetközi szociálisták iskoláját alapította, mely a 
haza fogalmához nem ragaszkodik s izgat és harcol 
a vagyonos osztály ellen. Túlhajtott szociálizmusa 
minden vonalon rombolni törekszik, hogy a romo-
kon fölépíthesse a demagógia és a tömegek ural-
mát. Át térve a hazai viszonyokra, rámutat a szerző 
a magyar falusi nép — sajnos — most már sok 
helyen mutatkozó pusztulásának s ezzel kapcso-
latosan a tömeges kivándorlásnak okaira. Meg-
állapítja a módozatokat, melyek céltudatos alkal-
mazása révén a régi jólét, megelégedettség vissza-
állítható. Es i t t legfontosabb szerepet szán a 
tanítónak, kinek hivatása nem szűnik meg az iskola 
küszöbén, hanem azon kívül is a társadalmi tevé-
kenység terén legalább is oly fontos föladat vár 
rá, mint az iskola falain belül. Útmutatást ad a 
kezelő tanítónak szociális előtanulmányairól, mi-
képen kell megismernie a községet, a községi 
életet és az egyesek életviszonyait; majd át tér a 
tanító szociális munkálkodására az iskolában. A 
szociális nevelés hatásában nagyobb méreteket ölt 
akkor, amidőn a tanító a gazdasági ismétlő-isko-
lában és az ifjúsági egyesületben vezeti növen-
dékeit. Ez utóbbi az a híd, melyen a tanulót az 
életbe vezeti át tanítója. Az ifjúsági egyesület 
összejövetelein mindenekelőtt a község és a haza 
tiszta fogalmának megalkotása legyen a cél, hogy 
erre a szilárd alapra építhessük föl a magyar falu 
szociális életét. A falu történeténél szükségesnek 
tartja, hogy a tanító a történeti vonatkozású 
eseményeket összegyűjtse, azoknak főbb adatait 
táblázatba foglalva az if júsági egyesület össze-
jöveteleinek helyiségében függessze föl. Ilyen 
történeti táblázatot be is muta t a szerző. Szük-
ségesnek t a r t j a továbbá a falu népmozgalmi ada-

tainak, ingó és ingatlan vagyonleltárnak, a katasz-
ter i munkálatoknak, az adózási viszonyoknak a 
részletesebb megismertetését s végül kiemeli a 
szövetkezés erkölcsi és anyagi előnyeit. A nagy 
gonddal kidolgozott és 32 oldalra ter jedő füzet-
nek fölötte nagy hasznát veheti minden tanító, 
de különösen az, ki az ifjúsági egyesületek 
megalkotásában fáradozik. Árát a szerző nem 
közölte. 

Az iskolai zászlóaljak szervesése. (Máry Gyula 
38. gyalogezredbeli hadnagy közreműködésével 
kidolgozta a kecskeméti községi taní tótestület 
szervező-bizottsága.) Hazánkat erőssé, hatalmassá 
csak akkor tehetjük, ha olyan nemzedéket neve-
lünk, mely teslben, lélekben erős, megalkuvást 
nem túr , becsületes és jellemes, a hazaszeretetben 
soviniszta, a katonai gyakorlatokban és a céllövé-
szetben a haza védelme szempontjából magát 
lehetőleg tökéletessé kiképezi, melynek minden 
munkájá t a katonás rend, pontosság jellemzi és 
amelynek a bajtársi szeretet, mások megbecsülése 
és a fölebbvalók iránti tisztelet lelkébe beoltatik. 
Csak az ekképen nevelt nemzet állhat meg a 
többi nemzet versenyében. Ezt a nevelést pedig 
erős akarattal elérhetjük. Ilyen nemzedék neve-
lését azonban már a gyermekkorban kell meg-
kezdenünk, amikor a gyermek lelke, egyénisége 
minden törekvés befogadására fogékony. Ezt az 
intenciót szolgálja az iskolai zászlóaljak szerve-
zéséről szóló könyv, mely az életrevaló eszme 
megvalósítása érdekében részletes tájékoztatást 
nyúj t . A bevezető részben az iskolai zászlóaljak 
célját, a mozgalom szükségességét ismerteti, majd 
pedig a szervezés módozatait és a végzendő gya-
korlatokat adja elő. A szöveg között és a könyv 
végén magyarázó ábrák vannak. A 98 oldalra 
ter jedő könyv Balogh Dénes, a szervező-bizott-
ság elnöke és pénztárosánál Kecskeméten 1 ko-
ronáért megszerezhető. 

Udvarhely vármegye földrajza. (Az ú j Tanterv 
ós Utasítás alapján az udvarhelyvármegyei elemi 
népiskolák III. ösztálya számára segédkönyvül 
ír ta Kertész Albert, székelyudvarhelyi közs. isk. 
tanító. Második javí tot t kiadás, megrendelhető 
a szerzőnél 60 fillérért.) Az anyagot három sza-
kaszban tárgyalja. Az elsőben ismerteti a föld-
rajzi alapfogalmakat, a másodikban részletesen a 
vármegyét, a harmadikban összefoglalóan szól a 
vármegyéről általában. Eljárása, hogy a tanterem-
ből kiindulva fokról fokra halad a közelebbiről 
a távolabbira ; ily módon ismerteti először a köz-
séget, azután a határt, a környéket és végül 
járásonként a vármegyét. Ahol lehet, a szerző 
folyók, útak mentén utaztat ja a gyermekeket, 
fölsorolja az ott talált községeket s megemlíti az 
előforduló nevezetességeket Tanítása mindig raj-
zoltatva történik. Az udvarhelyvármegyei tanítók, 
mint kézikönyvnek, nagy hasznát vehetik. 
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Külfö ld i szemle . 
Furcsa pedagógia. A „Neue Bahnen" c. német 

pedagógiai lap Riedel E. tollából cikket hoz e 
cini alatt: Új gondolatok a kérdezéshez a taní-
tásban. A cikk végén a következő csodabogarat 
olvashatjuk: „A tanító egyéniségét a gyermek 
kérdezési joga semmiképen el nem nyomhatja, de 
nem is teheti ezt, mert azt az előzékenységet, 
melyet a tanítónak a gyermek irányában tanúsí-
tania kell, azt a gyermektől is joggal követel-
heti. S így a gyermeknek is el kell majd tűrnie, 
hogy a tanító épúgy beleavatkozzék a tanítás 
menetébe, amint ezt a gyermeknek is tennie 
szabad, hogy a tanító gondolatait kifejthesse, 
melyek meggyőződésének gyümölcsei, s hogy, 
ahol ezt szükségesnek tartja, a kérdezés jogával 
éljen." (line az öreg Akibának csakugyan nincs 
igaza, van még ú j dolog a nap alatt.) 

Egyesületi ház. A berlini tanítóegyesület, mely-
nek 3383 tagja van, házat épít, mely a folyó év 
októberében fog elkészülni, s melynek alapkövét 
nemrég tették le. A telek, melyet e célra meg-
vettek, 319 5'0 5 négyszögméter és 1,500.000 már-
kába került, ugyanennyibe kerül az egyesületi 
ház fölépítése. Az egyesület vezetősége reméli, 
hogy a ház a befektetett tőke kamatain kívül 
jövedelmet is fog hozni. Lesz benne egy öteme-
letes árúház, háromemeletes ház a szükséges ter-
mekkel s egyesületi helyiségekkel, s egy négy-
emeletes ház a könyvtár, múzeum, olvasótermek 
s lakások céljára. Az alapkőletétel alkalmával a 
porosz közoktatásügyi miniszter tartott lelkes 
beszédet. 

dániai falusi tanítók nyomora. A dán 
tanítóegyesület nemrég tartot ta meg gyűlését, 
melyen a fizetés kérdéséről is tanácskoztak. I t t 
azután szomorú állapotok jutot tak nyilvánosságra. 
A gyűlés egyik tagja rajzolta meg szomorú képét 
a dán tanítók helyzetének. Előadása szerint 50 
tanítónak kevesebb a fizstése 600 koronánál, 300 
tanítónak 700 koronánál, 300 tanítónak 800 ko-
ronánál, 650 tanítónak 900 koronánál és 575 
tanítónak 1000 koronánál. Csak igen kevés ta-
nítónak van 1200 korona vagy ennél nagyobb 
fizetése. A kisebb vidéki városok, sőt Kopen-
hága tanítóinak sem rózsás a helyzete. A gyűlés 
egy másik tagja rámutatott, hogy Kopenhágában 
egy kikötő munkásnak nagyobb jövedelme van, 
mint sok tanítónak. 119 falusi tanítónő van, 
akinek évi fizetése csak 400 korona. E szomorú 
viszonyok elsősorban a községek terhére esnek, 
miután ők állapítják meg a tanítói fizetéseket. 

Oroszország. Az orosz közoktatásügyi minisz-
ter nagyon szomorú képét tárta föl az orosz nép 
tudatlanságának. A legújabb statisztikai kimuta-
tások szerint az Oroszországban élő férfiaknak 
csak 29%>-a, az orosz nőknek pedig csak 13%-a 

tud írni és olvasni. Az orosz közoktatásügyi mi-
niszter költségvetése jelenleg 16 millió, de hét-
szer annyi kellene. Nyolc millió gyermek semmi-
féle oktatásban nem részesül, mert Oroszország-
nak 250.000 iskolára van szüksége s csak 
90.000 van. 

Nemi fólvilágosítás. A Berlin melletti Steglitz 
város tanácsa megengedte Haidenhain iskolaorvos-
nak és egészségügyi tanácsosnak, hogy a város-
háza termében az iskolából elbocsátott serdült 
leányok részére előadást tartson s ezeket nemük 
viszonyairól fölvilágosítsa. A növény- és állatvilág 
termékenyítéséből kiindulva szemléltető-képek se-
gélyével magyarázta a nő szexuális szerveit. Sok 
anya és tanítónő hallgatta meg az előadást, me-
lyet a tanács kinyomatott s a leányok között 
kiosztott. A potsdami kormányelnök ugyanennek 
az iskolaorvosnak az előadás megtartását nem 
engedte meg. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Kinevezte: Drégely Lipót oki. tanítót a 
borsasebespataki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Hunfalvi Béla oki. tanítót a szákuli áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Ginál János oki. tanítót a 
vecseházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hadanich 
Endre monostorszegi közs. el. isk. tanítót a 
monostorszegi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Révész 
Gyula oki. tanítót az avasújfalusi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Nagy Ida oki. tanítónőt a 
marosszentbenedeki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Thuránszky Dagmár oki. tanítónőt a liptószent-
miklósi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Tyoszity 
Crnogorka oki. tanítónőt a csurogi közs. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Tibély Margit oki. tanítónőt 
a pusztaföldvári áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Vallmann János és Kontrassty Erzsébet oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a csanádpalotai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; özv. Kovács 
Istvánné, szül. Bíró Etelka oki. tanítónőt a szász-
újősi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Szolgálattételre berendelte : Chityil Pál ber-
zeviczei áll. el. isk. ig.-tanítót a sárosmegyei kir. 
tanfelügyelőséghez ; Plenczner Emil mindszenti 
tanyai áll. el. isk. tanítót a csongrádvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

Yégleg megerősítette: Pitic Romulus naj-
dási közs. el. isk. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Miklósy 
Zoltán hevesvezekényi áll. el. isk. tanítót az egri 
áll. e}. isk.-hoz ; Györgypál Károly aldobolyi 
áll. el. isk. tanítót a csíkszentdomokosi, Mező 
Erzsébet avasúj falusi áll. el. isk. tanítónőt az 
aldobolyi áll. el. isk.-hoz ; Bambach Berta temes-
megyei kir. tanfelügyelőséghez szolgálattételre 
berendelt áll. el. isk. tanítónőt az ittvarnoki áll. 
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el. isk.-hoz; Zab Erzsébet marokrét i és Schröder 
Erzsébet sümegi áll. el. isk tanítónőket kölcsö-
nösen ; Környei Laura nagyalmási és Mihályi 
Irén medgyesbodzási áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Próksa Gazdik 
János miava-poradnici munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 580 K-t ; Izsépy Béla egri munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1720 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Szabó Balázs, gödöllői ref. el. isk. taní tó 
özv., szül. Váradi Juliannának évi 677 K 20 f - t ; 
néh. Móczár Imre kiskúnfélegyházai rk. el. isk. 
tanító özv., szül. Zelliger Szidóniának évi 500 
K-t ; néh. Inireh Gábor kusalyi ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Szentgyörgyi Irmának évi 415 
K-t ; Szabó Dezső szirmai ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Ujj Annának évi 432 K-t ; néh. Apró 
János földeáki róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Patócs Máriának évi 550 K- t ; neh. Oaál 
Gergely pusztabánházai áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Pelescsák Erzsébetnek évi 680 K-t, György, 
István és Géza nevű kkorú árváinak egyenként 
113 K 33 f-t, együtt 339 K 99 f-t, mindössze 
1019 K 99 f - t ; néh. jBreznyálc Gábor jász-
dózsai róm. kath. el. isk. taní tó Ilona, Lajos és 
Miklós nevű kkorú árváinak egyenként évi 125 
K-t, együtt 375 K-t. 

Jóváhagyta: a „Nyitravidéki róm. kath. nép-
tanító egyesületnek" alapszabályait. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. I. Rsztmíliály. Érettségi nélkül, tanítói - ok-

levéllel, az egyetemre beiratkozni nem lehet. Előzőleg 
a gimnázium vagy a' főreáliskola Y—VII. osztálya 
között fönnforgó tantervi különbözetre kiterjedő vizs-
gálatot kell tenni, abban az esetben, ha az illető 
a gimnázium vagy a reáliskola IV. alsó osztályát el-
végezte. A YII1. osztályból teljes vizsgálat teendő. 
A különbözeti vizsga anyagát az illető intézet igazgató-
sága szabja meg, melynél a vizsgálat letételeért folya-
modik. Ha azonban a tanító a polg. iski la IV. osztályú 
bizonyítványa alapján vétetett föl a képzőbe és tett 
tanképesítőt, a különbözeti vizsga I—VI L. osztály tan-
anyagára terjed ki. — N. 31. Felsögellér. A vagyon-
talan iskolafönntartónak törvényileg biztosított joga 
van ahhoz, hogy három éven belül biztosítsa tanító-
jának a magasabb fizetést és korpótlékokat. Ha már 
most bármily okból később folyamodik, az iskolaszék 
és a tanító nem 1907 július 1-től, hanem a kitűzött 
három év bármelyik napjától kezdve kapja meg a 
magasabb illetményeket és pedig akár államsegéllyel, 
akár enélkül, a múltra nézve elvesztett különbözetet 
sem az iskolafönntartótól, sem az iskolaszéktől köve-
telni nem lehet. — Carolus. Nem hisszük, hogy az 
önként befizetett járulékokat visszakapják. De ha ezt 
meg is tennék, a visszautalványozandó összeget a meg-
jelölt célra fordítani nem lehet. A tanfelügyelőség 
útján terjesszen föl az iskolafönntartó indokolt kérvényt 
a minisztériumhoz. — L. F. Tolna. Nem a mi föl-
adatunk, hogy az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-ának a 
lakpénzeket megállapító részét magyarázzuk, illetőleg 
az iskolafönntartók részére abban biztosított kedvez-

mény határát megjelöljük. — Sz. 1. Szíveskedjék a 
tanfelügyelő úrhoz fordulni, mert mi a közölt adatok 
alapján nem tudhatjuk azt, hogy a pusztai birtok külön 
adóközséget képez-e, vagy sem V Az előbbi esetben és 
ha a mindennapi tankötelesek száma a 30-at meg-
haladja, a birtokos az 1868. évi XXXVIIÍ. t.-c. 37. S-a 
alapján az elemi iskola fönntartására kényszeríthető. — 
Gy. Ö. Szentendre. Ha illetményei a korpótlékon 
kívül egyéb változást nem szenvedtek, akkor a nyug-
díjigény emelése iránt fölterjesztendő kérvényéhez 
elégséges a magasabb korpótlékot engedélyező rendel-
kezést vagy hiteles másolatát csatolnia. — Gr. P . Mi-
után kántori járandóságának megfelelő részét az 19u7. 
évi XXVII. t.-c. 11. §*ának megfelelően, a legkisebb 
alapfizetés erejéig, a nyugdíjigénynél be nem számít-
tatta, nyugdíjaztatása — véleményünk szerint — 
eddigi nyugdíjigénye alapján eszközöltetik. — T. K. 
Székelyudvarhely. Ebben a kérdésben most folynak 
a tárgyalások. Az eredményről annak idején tudomást 
fog szerezni. — F. Gy. Cséke. Az állami iskolára 
kivetett adók ügyében szíveskedjék a tanfelügyelc-
ségnek jelentést tenni. A szükséges intézkedést innen 
fogják megtenni. — L. Gy. Közvetlenül föltoijesztendő 
kérvényükkel sem érnének célt, mert hitfelekezeti 
iskola állami kezelésbe vételéhez az egyházi hatóság 
előzetes hozzájárulása szükséges. Egyébiránt ily kér-
désekben az illető tanfelügyelőség adhatja meg a rész-
letes útbaigazításokat. — X. S. Tiltó rendelkezés e 
tekintetben nincs. A mi véleményünk szerint azonban 
nem helyeselhető az, hogyha a tanító másjellegű isko-
lánál iskolaszéki tagságot vállal el, mert szinte kizárt 
dolog, hogy mind a két iskola érdekeit az illető egy-
formán képviselje. — F. S. Trencsén. A pályázatok 
kérdésében lapunk 51. számában nyilatkoztunk. — 
Cz. Gy. Ipolyszécsénke. Adja elő panaszát a járási 
főszolgabírónál. Közokt. törvények e kérdésre nem 
terjeszkednek ki. — H. F. Gellérháza. A közölt adó-
nemeket tartozik megfizetni. Özvegy. Az Eötvös-
alap időközben alapszabályszerűleg nem ad segélyt. A 
folyamodványok évenként egyszer július 10-ig nyúj-
tandók be. Bővebb fölvilágosítást ad a titkár, Budapest, 
VIII., Szentkirályi-u. 17. — M. M. Taktaszada. A 
Wechselmann-féle alapítványra pályázatot szoktak hir-
detni. Jelenleg az összes helyek be vannak töltve. — 
Petry Károlyné nem közölte levelében lakóhelyét, 
azért e helyen válaszolunk. Az iskolaszéknek a fizetés-
kiegészítés dolgában hozott határozatát a községhez 
kell áttenni, amennyiben ez az iskolafönntartó. Ha a 
község oly anyagi helyzetben van, amint azt íija, már 
most köteles megadni a fizetéskiegészítést. — K. G. 
Jányapuszta. Az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján járó 
fizetési és korpótléktöbbletért a közalapítványi iskolák 
tanítóinak is folyamodniok kell. A kérvényt az illető 
gazdasági felügyelőség teijessze föl. — Tliatósági biz. 
tag. Nincs tudomásunk arról, hogy a minisztérium 
rendeletileg szabályozta volna azt, hogy a törvényható-
sági bizottsági taggá választott tanító szabadságoltatása 
és helyettesítése mily módon eszközöltessék ? Véle-
ményünk szerint ez a kérdés — áll. isk. tanítóknál — 
a gondnoksági Utasítás 103. §-ának i) alatti pontjai 
értelmében bírálandó el, amely szerint méltánylást 
érdemlő okból a gondnokság nyolc napnál rövidebb 
szabadságot engedélyezhet a tanítónak egy tanéven 
belül. Ha a tavaszi, őszi és esetleg rendkívüli bizott-
sági gyűlések tartama hosszabb időt venne igénybe, 
ami azonban nem igen fordul elő, módjában áll a 
tanítónak a kir. tanfelügyelőtől még további nyolc 
napra teijedő szabadság engedélyezését kérni. Azt 
bizonyára nem gondolja, hogy azáltal, mert törvény-
hatósági bizottsági taggá választatott, saját maga 
részére kivételes, tanítói állásától teljesen elkülönített 
helyzetet teremtett. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— A kultuszminiszter audienciái. Apponyi 

Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter leg-
közelebbi kihallgatását január hó 10-én d. u. 
4 órakor fogja megtartani. 

— Peres Sándor halála. Lapunk zártakor 
vesszük a szomorú hírt, hogy Peres Sándor, a 
budapesti VI. kerület i állami tanítónőképző-intézet 
igazgatója, a tanítóképző-intézeti tanárok országos 
egyesületének elnöke, hosszas szenvedés u t á n 
meghalt. Peres Sándor halála nemcsak a vezetése 
alatt állott intézetnek, hanem a nemzeti népneve-
lésnek és a magyar kisdednevelésügynek is veszte-
sége. Egy emberöltőn át szolgálta nagy buzga-
lommal és tudással a népnevelést s a pedagógiai 
irodalom terén is kitűnt önálló műveivel. Teme-
tése vasárnap volt, nagy részvét mellett. 

— A kultúregyesiiletek közös akciója. 
Az Országos Magyar Szövetség közgyűlése lelkes 
tetszéssel fogadta Károlyi Mihály gróf elnöki 
megnyitóját, amelyben vázolta a szövetségnek 
általa kezdeményezett abbeli akcióját, hogy a 
közművelődési egyesületeket állandó együt t -
működésük módozatainak megállapítása vége t t 
kongresszusra hívja össze. A közművelődési 
egyesületek nagy rokonszenvvel fogadták ezt az 
eszmét és szeretettel nyilatkoztak erről kiváló 
férfiak is, legutóbb Apponyi Albert gróf, úgy-
szintén a hazafias sajtó is. A gyűlés során 
Bérezik Árpád előadást t a r to t t a nemzeti egy-
séges társadalomról. Abból indult ki, hogy a 
honfoglalás sem sikerülhetett volna nemzet i 
egység nélkül, most tehát, midőn egy második 
honfoglalás korát éljük, szükséges, hogy a ma-
gyarságot és a magyarsághoz szító összes társa-
dalmi tényezőket a nemzeti érzés, a nemzet i 
föladatok világos fölismerésének tudata vezérelje, 
mert be kell látniok, hogy az egységes magyar 
szellemű társadalomnak kiépítése mindnyájunk-
nak közös érdeke. Az előadó különösen az ú j 
középosztályhoz fordul, az iparral és kereskede-
lemmel foglalkozó polgársághoz. Ennek magyar rá 
tevése folyamatban van, de siettetheti önszántá-
ból, ha nemcsak üzleti és társadalmi érintkezési, 
hanem családi nyelvvé is fogadja a magyar 
nyelvet. Kívánatos, hogy e réteg képviselői 
minél nagyobb számban foglalják el megillető 
helyüket a parlamentben a közgazdasági érdekek 
képviseletére, s minél erősebb lesz nemzeti jel-
legük, annál hamarabb fog ez megtörténni. 

— A visszavándorlók elhelyezése. A vissza-
vándorlók munkaközvetítése, melyet a földműve-
lésügyi miniszter a belügyi és keresk. minisz-
terekkel való megállapodás alapján vezet, egyre 
növekedő arányokat vesz föl. A - legutóbb össze-
állított jegyzék szerint egyes munkaadóknál közel 
30.000 visszavándorló munkás találhat alkalmazást. 

— A román iskolák és az államsegítség. 
A román egyházi hatóságok az ú j iskolai tö r -
vény értelmében kérdést intéznek a községekhez, 
hogy a taní tók fizetésének kiegészítésére igénybe 
kívánják e venni az államsegítséget,-ami tudva-
levőleg a magyar nyelv tanítása tekintetében 
bizonyos kötelezettségeket ró az illető iskolára. 
Mint a Tríbuna jelenti, a temesvári esperesség alá 
tartozó negyven község közül csak két (?) község 
kért államsegítséget, a többi harmincnyolc azt 
jelentette, hogy — bár nagy áldozatok árán — 
már megszavazta a tanítóknak a törvényben előírt 
fizetéskiegészítést és így az államsegítségre nem 
szorul. Majd meglátjuk, mi igaz a Lupta híréből. 

— 30 éves jubileum. Beszterczebányán a 
mult héten ünnepelték Risányi József kereske-
delmi isk. igazgató 30 éves szolgálati jubileumát. 
A miniszter üdvözlő levelének fölolvasása u tán 
Sehack Béla főigazgató méltatta a jubiláns érdemeit. 
Osztroluczky főispán Zólyom vármegye közönsége 
nevében és Bogyó Samu a Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia nevében üdvözölte az ünnepeltet. 

— Tanítók kitüntetése. A magyar nyelvet 
és népnevelést terjesztő egyesület Andrássy 
Sándor gróf elnöklésével Sátoraljaújhelyen, a 
vármegyeház nagytermében tar tot t közgyűlésén 
a magyar nyelv sikeres terjesztéseért öt nép-
tanítót egyenként 1 0 0 — 1 0 0 korona jutalommal 
tüntet tek ki, és pedig Knaiszer Emil nagy-
mihályi, Ivanesics Laura málezai, Sikolya Antal 
zegei, Pollák Gyula körtvélyesi és Vázsonyi 
József laborótzi tanítókat, akik valamennyien tót 
vidéken sikeresen ter jesztet ték a magyar nyelvet. 

— Iparostanonciskolai tanítók egyesülete. 
A Ferenc József Tanítók Házában ú j egyesület 
alakult meg, amelynek célja az inasiskolai okta-
tás fejlesztése, a rajztanítás egységesítése, tanerők 
kiképzésére tanfolyamok rendezése és az ipar-
iskolai tanítók anyagi és erkölcsi érdekeinek 
megvédése. Az alakuló - ülésen több mint száz 
igazgató és tanító je lent meg, mintegy 600 
tanító megbízásából s megjelentek az illetékes 
miniszterek, a főváros és több hatóság képviselői 
is. A közgyűlést az előkészítő-bizottság megbízá-
sából Dóczy Gedeon debreczeni ipariskolai igaz-
gató nyi tot ta meg. Vántsa György (Debieczen), 
az előkészítő-bizottság jegyzője, beszámolt a bizott-
ság munkájáról , majd Agothay Béla, ipariskolai 
szakfelügyelő, az ú j egyesület alapszabályterve-
zetét muta t ta be s javasolta elfogadásra. A köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabályokat, 
mire az elnök az országos egyesületet megala-
kí to t tnak nyilvánította. Az ú j tisztikar egyhangú 
szavazással a következőleg alakult meg : Elnök 
Ágothay Lajos iparrajziskolai igazgató lett. Al-
elnökök : Dóczy Gedeon és Trájtler Károly ; 
főt i tkár : Marton Imre ; t i tkár : Vantsa György ; 
pénztáros : Kardos Aladár ; ellenőrök : Nagy 
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Lajos és Skurcz György let tek. Választottak 
azonkívül 20 fővárosi és 40 vidéki választmányi 
tagot. A választások után az ú j elnök kifejtette 
programmját. Az inasiskolákat lassan át kell 
alakítani szakirányú tanonciskolává, sőt később 
leánytanoneiskolát is kell alapítani. Egységesíteni 
kell az ipariskolákat, azokat műhelyekkel kell 
ellátni s a rajz hatásosabb oktatására nagyobb 
súlyt kell fektetni. Az újabb igényeknek meg-
felelőleg át kell szervezni a tanonciskolákat és 
az iparoktatást közelebb hozni a gyakorlati 
élethez. 

- Felekezeti türelmesség az iskolában. 
Pipeikovics Bátor tanügyi tanácsos a vallásos 
nevelés érdekében a következő utasítást intézte 
a fővárosi népiskolák tanítótestületeihez : Fővá-
rosunkban főleg a vagyonos szülők gyermekei 
számára való magániskolák, valamint a felekezeti 
népiskolák aránylag csekély számmal vannak. 
Községi népiskoláinkban a legkülönbözőbb tár-
sadalmi állású, foglalkozású, jövedelmű, vallású 
szülők gyermekei kerülnek össze. Gondoskodnunk 
kell, hogy a gyermekek iskoláinkban ezeket a 
különbségeket minél kisebb mértékben érezzék 
s éreztessék egymással. Igyekezzék a tanító azt 
az elkülönítést, amit a különböző felekezeti hit-
tanítás akaratlanul is okoz a tanulók közt, el-
simítani azáltal, hogy egyik felekezet vallásos 
fölfogását sem sértve, a közös elemek kiemelé-
sével a gyermekekben erősítse azt az igazi val-
lásos érzést, mely nem a felekezetiségben, nem 
a vallási türelmetlenségben nyilatkozik meg. Tisz-
telni tud ja a többi felekezet vallásos fölfogását, 
mely nem merül ki a külsőségekben, hanem meg-
találja a saját vallásának a lényegében azokat a 
nagy igazságokat, amelyek minden vallásfeleke-
zethez tartozó embert egyesíthetnek az egymás 
iránt való kölcsönös szeretetben. Mindez egyik 
legnemesebb hivatása a tanítónak. 

— Bosznia és Hercegovina közoktatása. 
A cs. és kir. közös pénzügyminiszter a most 
megnyílt delegációk elé terjesztette Bosznia és 
Hercegovináról szóló jelentését, mely felöleli 
mindazokat a mozzanatokat, amelyek a meg-
szállott tartományok közigazgatási, vallási, kul-
túrális, gazdasági stb. ügyeiben a mul t évi jelen-
tés kiadása után történtek. Közöljük abból rövid 
összefoglalásban a közoktatásügyre vonatkozó 
részt. Eszerint a közoktatás terén különösen 
éléuk munkásság folyik. Az elemi iskolák száma 
3ti6, a tanulóké 33.698, a tanítóké 810. Az 
újonnan kidolgozott tervezet szerint ezentúl 
évenkent 19, öt év alatt tehát közel 100 ú j 
elemi iskola fog fölállíttatni. Ennek megfelelőleg 
elemi iskolák építésére fordított eddigi 130.000 
K évi 300.000 K-ra emeltetett föl. Az 1905 — 
1906. iskolai évben az elemi iskolákra az orszá-
gos kincstár 1,264.540 K-t adott ki. A keres-

kedelmi (9) és a felsőbb leányiskolák (10) ú j ra 
szerveztettek, hogy eleget tehessenek a kor 
gyakorlati követelményeinek. Középiskola össze-
sen 8 van (6 gimnázium, 2 reáliskola) ; ezenkívül 
2 tanítóképző-intézet, 2 papnevelő-intézet, 1 
seriatbíró-iskola, 1 katonai nevelőintézet, 1 kéz-
művesiskola, 1 erdészeti iskola stb. Ösztön-
díjakra az 1905 - 06. iskolai évben összesen 
közel 190.000 K fordíttatott . 

— Negyven évig tanító. A Budapest hato-
dik kerületi lovagutcai iskola falai között egy-
szerű, de nagyon szép ünnep folyt le. A tanító-
testület megünnepelte igazgatójának, Rozmanith 
Vilmosnak negyvenéves tanítóságát. Rozmanith 
a kiegyezés esztendejében lépett a főváros szol-
gálatába, tehát egyike azoknak, akik fővárosunk 
megmagyarosításában tevékeny részt vettek. A 
tanítótestület az ő puritán egyéniségének meg-
felelően ünnepelte : nevére ötszázkoronás alapít-
ványt tett , bankettezés, megajándékozás és tósz-
tozás helyett. 

— Katonai nevelés a középiskolákban. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a hon-
védelmi minisztériummal egyetértően a budapesti 
középiskolák közül a II. kerületi állami főreái-
iskolát jelölte ki, hogy ez intézet VIL és VIII. 
osztálybeli tanulói katonai kiképzésben részesül-
jenek. A katonai oktatás a nevezett intézetben 
már meg is kezdődött, s a tanulók nagy érdeklő-
déssel vettek részt abban. 

— „Magyar felsőbbség." A „The Daily 
News" egyik utóbbi számában a magyarok lelkes 
uarátja és szószólója, W. II. Shrubsole ,. Magyar 
felsőbbség" cím alatt foglalkozik ugyanennek a 
lapnak a hasábjain megjelent, a magyarországi 
tótok és egyéb nemzetiségek állítólagos elnyo-
matását tárgyaló tendenciózus közleményeivel. 
„Az utolsó hét esztendő alatt — ír ja többek 
közt — sokat utaztam Magyarországon és ez 
idő alatt nem tapasztaltam azt, amit ú jabban a 
„The Daily News" bizonyára sugalmazott kézből 
eredve írt, — hogy a magyarok elnyomják a 
tótokat és a többi nemzetiségeket, üldözik az 
anyanyelvüket és nem engedik meg, hogy isko-
láikban anyanyelvükön tanulhassanak. Minden 
magyarországi alattvaló egyforma a törvény előtt, 
amelyet igazságosan és méltányosan kezelnek. 
A tót nemzetiség Magyarországnak meglehetős 
kopár és terméketlen hegyei között lakik és 
ezeken a helyeken nem ritka a rossz termés, 
úgy, hogy gyakran ju tnak nyomorba egyes vi-
dékek a silány termés miatt. A magyar kormány 
azonban mindig törekedett enyhíteni a lakók 
nyomorán és ki is dolgoztatott sokféle költséges 
tervezetet a nyomor enyhítésére, amivel a nem 
magyarajkú népesség nagy előnyökhöz, keresethez 
ju to t t . Hogy pedig a magyar kormány meg sem 
kísérli elnyomni a nemzetiségek anyanyelvét, 
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arra â  legfényesebb bizonyíték az, bogy még az 
államilag segélyezett nemzetiségi iskolákban is 
az oktatás nyelve német, román, szerb vagy tót, 
stb. Megkívánják azonban, bogy a többiek mellett 
a magyar nyelvet is előadják ezekben az isko-
lákban Hiszen mi, angolok hasonlóképen j á runk 
el Skótországban, Walesben és Írországban, és 
nálunk még sem panaszkodik senki! . . . " 

— Népszerű előadások. A hajdúszoboszlói 
„Népszerű előadásokat rendező társaság" az el-
múlt hónapban új ra megkezdette népszerű elő-
adásait, az áll polg. iskola tornatermében. A 
társaság programmja gazdag és érdekes. Eddig 
két előadás volt. Az egyiket Kelemen János 
polg. isk. tanár tar tot ta Erdélyről és népeiről, 
a másikat dr. Trocsányi debreczeni főiskolai 
orvostanár a tüdővészről. Januárban és február-
ban a következő előadások lesznek : Szécsy 
Miklós igazgató : Az önkényuralom évei a sza-
badságharc után. Závory Béla mérnök : A csil-
lagos égről. Dénes Ignác tanár : A tengerek 
életéről. Gerő Dániel kir. állatorvos : A tej s 
annak hamisításai. Pénztáros István főjegyző : 
A házasság napjainkban. Bar tál Alajos t aná r : 
A hasznos és kártékony rovarokról. Simon József 
orvos : A gyermeknevelés egészségügyi szempont-
ból. Bélteky Lajos ev. ref. lelkész : Társadalmi 
életünk bajai. 

— Hazai ipari beszerzési források. Sassi 
Nagy Lajos szegedi tanár hozzánk beküldöt t 
szózata nyomán lapunk 51. számában közöltük, 
hogy a Hazai ipari beszerzési források című 
könyvet a Kereskedelmi Múzeum vagy a Ma-
gyar Védőegyesület Tulipán-Szövetség a nép-
tanítóknak ingyen küldi meg. Az egyesület most 
tudomásunkra hozta, hogy a 20 000 példányban 
kinyomatott könyv 15.000 koronára rúgó költ-
ségét legalább részben akképen óhaj t ja fedezni, 
hogy a címtárat, amely postaköltséget is okoz, 
1 korona kezelési költség fejében küldhet i meg. 
Felkérjük t. olvasóinkat, hogy ezt tudomásul 
venni szíveskedjenek, és akik a c ímtárra számot 
tartanak, azok a megjelölt csekély összeget elő-
zőleg a Magyar Védőegyesület Tulipán-Szövet-
ség címére (VIII., József-körűt 8.) küld jék mjgg. 

— A tanítói állás megbecsülése. Petényi 
József zombori taní tót polgártársai bizalma a 
város törvényhatósági bizottságának tagjává 
választotta. 

— Polgári leányiskola Tapolczám A 
tapolczaiak 14 tagú küldöttsége tisztelgett 
Apponyi gróf közokt. miniszternél s polgári 
leányiskolát kértek városuk részére. A küldött-
séget Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter, 
Tapolcza képviselője vezette. A miniszter kije-
lentette, hogy az 1908. évi költségvetésbe mái-
nem veheti bele az ú j polgári leányiskola ügyét, 
de az 1909. évi költségvetésbe okvetlenül bele 

fogja illeszteni. Majd Tóth János és Molnár 
Viktor államtitkárokat keresték fel s kívánságuk 
támogatására kérték őket. Mindkét államtitkár 
szívesen fogadta a küldöttséget. 

— Karácsonyi ünnepély. Dec. 23-án ked-
ves ünnepély játszódott le Kispesten, a Petőfi-
utcai áll. leányiskolában. Az intézet lelkes tan-
testülete Vörösváry Béla igazgató vezetése alatt 
30 szegény tanulót teljesen felruházott s a 600-at 
meghaladó tanulóságnak gyönyörű karácsonyfát 
állí tott fel. Dr. Paul Ernő, az intézet hitoktató 
lelkésze, könnyekig ható beszédben ecsetelte e nap 
jelentőségét s halára buzdította a tanulósereget 
az iskola és annak vezetői iránt Az alkalmi szín-
játék, továbbá Gonda Gizella áll. taní tónő által 
vezetett harmonikus ének mély hatást te t t a 
közönségre, melynek sorában volt Körösi Hen-
rikné, a közoktatásügyi minisztériumba beosztott 
kir. tanfelügyelő neje is. 

Fölhívás. Az 1907-ben Csíksomlyón képesí-
tőzött kartársak fölhívatnak, hogy tagsági díjukat 
e címre küldjék: Szakmár (Pest m.), Kelemen 
Albert, tanító. 

Halálozások. Adorján Domokos, a tordai 
unitár, egyházközség kántora, állami tanító, éle-
tének 51-ik, buzgó működésének 25-ik évében 
f. hó 15-én elhunyt. — Id. Bán Istvánné, szül. 
Szalay Ágnes nyug. községi tanítónő f. hó 25-én, 
életének 68-ik, boldog házasságának 28-ik évé-
ben elhunyt Kecskeméten. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Kilenc darab vers. Egy van köztük, a Ha látsz 

kezdetű, figyelemreméltó, a többi gj-enge szárnypró-
bálgatás. — P„ [. Az Őseinkhez című némi tehetség 
jelét mutatja, de még ez sem üti meg a mi mérté-
künket. — Ki az! Ne fecsérelje idejét versírásra.Még 
a helyesírással is hadilábon áll. — Őércek ila. Ugyan-
ezt üzenjük önnek is. — U. Nem közölhető. — 
Édes anyámról. Jó g ndolat, gyenge vers. — .,83S." 
Cikke nem vált be. — H. (X szexuális pedagógia.) 
Ilyen nagyfontosságú kérdésben nem lehet eszmecserét 
indítani néhány hirtelen odavetett soriul. Saját maga 
mondja, hogy ez a kérdés „mélyebb tanulmányozást" 
igényel s mi ezt készséggel aláírjuk. — Elvek és 
emlékmondatok. Nincs bennük új, megkapó gondolat. 
— Sz. K. Szava. Azzal a tervvel már mi is foglal-
kozunk, hogy röviden és tárgyilagosan ismertessük az 
országgyűlés eseményeit, oly olvasóinkra való tekintet-
tel, kik vagy nem járatnak napilapot, vagy ha igen 
is, nincs idejük elolvasni a hosszadalmas tudósításokat. 
Az új évben kívánsága teljesül. 

Tartalom : Kié a föld ? Máthé József. — Az 
együttes tanítás. (—ó—.) — Anyák iskolája. Lakatos 
Lajos. — A mi költségvetésünk. — Szépirodalom : 
Brúncvik kardja. Szemere György. — Az öregek isko-
lája. Havas Irma. — Könyvesház. — Külföldi szemle. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. -
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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GAZDÁSÁGI ISMÉTLŐ ISKOLÁ. 
H o v a t v e z e t ő : K E O L O P P A L F E É D , 

A visszavándorlás. 
Nagy hajók százával hozzák vissza 

az Óceánon túlról, Amerikából, a magyar 
munkásokat. Folyton újabb és újabb 
jelentések érkeznek, hogy sok száz ma-
gyar munkás hajóra szállt s igyekszik 
hazafelé. Amerikában, a munka hazájá-
ban, nincs munka. Nem kapnak foglal-
kozást a kivándorlottak. 

Nagy csalódás ez a munkásokra, de 
nagy jelentőségű közgazdasági tünet is. 
Pedig előrelátható volt ez a munka-
devalváció. De a magyar munkás nagy 
tömege annyira át volt hatva a boldog 
amerikai élet varázslatos eszméjétől, 
hogy nem kellett neki a hazai biztos 
kenyér. Hirtelen akart vagyonossá lenni. 
Elcsábították az ál-munkaközvetítők, a 
kivándorlási ügynökségek s Amerikából 
visszakerült társaik meséi. Keserű lehet 
rájuk nézve a csalódás szubjektíve is 
és mennyi nemzeti tőke ment veszen-
dőbe kiszínezett álmaik miatt ! Ez az 
ország, a nemzet vesztesége, amit nemzet-
gazdaságtanilag soha pótolni nem lehet. 

A kivándorlás az utóbbi hónapok 
statisztikája szerint is jelentékeny volt. 
Akik csak most meutek „amerikai m un-
kára", — talán bele is törődnek hamar 
a sikertelenségbe. De a visszavándorlók 
javarésze már évekig dolgozott az ú j 
világ gazdáinak és azokat is elbocsá-
totta a zsarnok hatalom, a munkaadó, 
mert kénytelen volt vele. És e kifáradt, 
régi munkásoknak még annyijuk sincs, 
hogy segítség nélkül hazajöjjenek. A 
munkaadó, különösen az amerikai, rit-
kán humánus. Segítjük há t mi őket. 
»Segítjük a visszatérésben és itthon 
kenyérrel várjuk, azzal a szerény, de 
biztos kenyérrel, amelyet hiú ábrán-
dokért hagytak el s amely íme, hogy 

megboszulta magát. Segíti őket elsősor-
ban a kormány s a magyar társadalom. 

A kormány rögtön átlátta, hogy mi-
lyen jelentős nemzetgazdasági körülmény 
ez a tömeges visszavándorlás. Amint az 
első csoport hajóraszállásának hírét meg-
kapta, rögtön munkához látott. A legpon-
tosabban informáltatta magát a vissza-
vándorlás mérvéről s a legintenzívebb 
gondoskodással kikutatott minden munka-
alkalmat, hogy a hazai földre lépőknek, 
azonnal kenyeret adhasson. Külön mun-
kásközvetítő-hivatalt állított fel Fiúmé-
ban, Ruttkán ós Zsolnán, a visszaván-
dorlási útirányon, ahol a visszaérke-
zők mindenike nyomtatott kimutatás-
ból értesül a hazai munkaalkalmakról. 
Hetenként újabb és újabb kimutatásokat 
bocsát közre a földmívelésügyi minisz-
térium munkásügyi osztálya, amelyben 
munkafajok szerint osztályozva minden-
féle szakban dolgozó munkás kaphat 
magának foglalkozást. A munkabér ösz-
szege, a hely, minden adat pontos út-
mutatást ad a munkásnak. És statiszti-
kázva az adatokat most tűnik ki, hogy 
olyan számos munkaalkalom kínálkozik, 
hogy a tömeges visszavándorlás aggá-
lyosnak épen nem tekinthető. Sőt föl-
tétlen nyeresége a nemzeti vagyonoso-
dásnak. 

De a kormány szép mmikája csak 
úgy lesz igazán hasznos, ha a társadalmi 
tényezők sem zárkóznak el a támoga-
tástól. És az eddigi tények szerint nem 
is zárkóztak el. Jótékonycélú pénzgyűjtés 
keretében is kaptunk már e célra szép 
eredményt. S olyan általános nagyará-
nyúnak mutatkozik az érdeklődés a vissza-
vándorlás iránt a társadalom minden 
rétegében, hogy mindenkinek, de külö-
nösen a néptanítóknak is sorompóba kell 
államok. 
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E lap hasábjain is sokszor ismételt 
igazság az, hogy a néptanító a nép 
tanácsadója, segítője, irányítója. A mostani 
alkalomnál talán sohasem bizonyíthatják 
ezt be jobban. 

Az út fáradalmaitól kimerült munkás 
mindenekelőtt övéihez megy. Megnézi a 
faluját, megkeresi az ismerőseit. Már 
ekkor magával viszi azt a kis füzetkét, 
amit a határon a minisztérium gondos-
kodásából mindenikük 
megkap. De ezeknek a 
munkásoknak nagyobb 
része olvasni sem tud. 
Legyenek segítségükre 
a tanítók is, sőt talán 
ők elsősorban s adja-
nak nekik hasznos 
útbaigazítást a füzet 
kapcsán. Ha pedig vitás 
körűim én vek fordulná -
nak elő, forduljanak a 
munkások a községi 
vagy törvényhatósági 
munkásközve t í tőhöz . 
Kérésüknek, jogos kí-
vánságuknak gyors el-
intézését a földmíve-
lésügyi minisztérium 
munkásügyi osztálya 
is biztosítja. ír janak 
esetleg egyenesen ide a 
fővárosba a mondott 
címre. A legkisebb le-
vélre. írásra is megkap-
ják a gyors elintézést. 

Legyenek ebben is segítségükre a 
néptanítók a nemzeti tőke, a magyar 
vagvonosodás érdekében. 

(Budapest.) Papp Viktor. 

Mindennapi életrendünk, munkánk beosztása, 
sakszor pedig ennek sikere az időjárástól függ. 
A gazda, a földmíves egész fáradsága, a szántás-
vetés, gondozás, aratás, cséplés, a mezei mun-
kás minden munkája, az erdész, kertész, egy-
szóval minden őstermelő befektetésének egész 
gyümölcse az időjárás milyenségétől függ. De 
nemcsak ez, hanem épen így mintegy a függ-
vénye az időjárásnak a városi ember munkás-
ságának eredménye is, hisz lépten nyomon 
elősegíti vagy akadályozza őt. Sok volna 
elsorolni mindent, de csak hogy néhány pél-

r r- - . -I 
1 

Az időjóslásról. 
A természet tüneményei közül aligha érdekli 

valami is közvetlenebbül az embert, mint a 
körülötte, illetve fölötte elterülő légtenger vál-
tozatos életjelenségei s minden kornak prob-
lémái között egyike a legrégebbieknek az idő-
járás változásainak megjóslása. 

Légnyomási helyzet Európa felett, két légörvénnyel és két hullámheggyel. 

dára figyelmeztessünk, országútaink járható-
sága, folyóink hajózhatósága, áradások és szá-
razságok veszedelme, elemi csapások, zivatarok, 
jégverések, viharok okozta károk szárazon és 
tengeren, de még a városi ember higiéniája, 
mulatsága, kereskedelmének lebonyolítása, pia-
cának árai stb. stb. mind az időjárás szeszélyeit 
uralja, azokhoz alkalmazkodik, vagy azoktól 
szenved. 

Ezért oly fontos és komoly törekvése az 
emberiségnek, az időjárás változásainak beható 
észlelése alapján megkísérelni az időjárás előre 
való megismerését, prognosztizálását. 

A meteorológia tudománya a mathematiká-
val kapcsolatban nem régi és a tudományos 
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alapon való időjóslás kezdeményezése tulajdon-
képen csak a hetvenes évekre esik. 

Le Verrier Orbán, a hírneves francia csil-
lagász, aki a Neptun bolygót íróasztalánál 
fedezte fel, anélkül, hogy azt valaha látta volna, 
vetette meg alapját a szinoptikus úton való 
prognosztizálásnak. Módszerének elve abban 
áll, hogy a földgömb számos pontján ugyan-
azon időben eszközölt észleletek adatait tér-
képre vetve, az egyenlő állapotú területeket 
határvonalakkal megrajzolja és ezt napról 
napra ismételve, a területek alakváltozása és 

Légörvények pályái nyugatról keletre. 

elmozdulásainak ismétlődése segélyével legalább 
ha rövid időre is, előre kombinálhatja a be-
következő időjárást. 

Ennek megérthetésére röviden vázolnunk kell 
a levegő mozgásának legfontosabb alakját és 
ál 1 apotváltozását. 

A levegő — egész hasonlóan a tengerhez — 
hullámzó mozgásban van, tehát hullámhegyek 
és hullámvölgyek váltakoznak benne, amelyek 
épúgy, mint a vízhullámok, valamely irányban 
tovább mozognak. 

Közismert dolog, hogy a levegő a föld felü-
letén nyomást gyakorol (akárcsak a víz a tartó-
edénye fenekére). Ezt a nyomást, amely átlag-
ban akkora, mint egy 76 centiméter magas 

higanytenger nyomása lenne, a barométerrel 
mérjük. Természetes, hogy ahol a levegőtenger 
hulláma van fölöttünk, ott a levegőréteg ma-
gasabb és nyomása nagyobb, mint azokon a 
helyeken, ahol a hullámvölgyek vannak. 

Ha tehát különböző helyeken egyazon idő-
ben történt észleletek adatait egy térképre 
beírjuk és az egyenlő nyomású helyeket vonallal 
összekötjük, ábrázolhatjuk az emlegetett hullá-
mok alakját és megtudjuk, hol vannak hullám-
hegyek (magas nyomású helyek) és hol hullám-
völgyek (alacsony nyomású helyek), és ezúton 

figyelemmel kísérhetjük a 
hullámzás menetét és irá-
nyát is. 

E hullámok sokkal na-
gyobb arányúak az oceánok 
hullámainál. így pl. Európa 
területén legföljebb 5—6 
fázist látunk, mondjuk 3 
hullámhegyet két hullám-
völggyel, vagy megfordítva. 

Látjuk azután azt, hogy 
ha az időjárás többi elemeit 
is a térképre vetjük, az 
az eső és szélirány, a hő-
mérséklet és felhőzet ada-
tait, valamint a naponta 
lehullott csapadékmennyi-
séget is épúgy ábrázolhat-
juk, mint a légnyomásét és 
épúgy követni tudjuk ezen 
elemek eltolódásait és vál-
tozásait is. 

E módszer alkalmazásá-
val kitűnt, hogy a levegő 
mozgása annyiban külön-
bözik a tengerétől, hogy 
a hullámvölgyek helyett 
valódi örvények keletkez-
nek és épen ezen örvények 
(cyclonok) és mozgásuk az 
időjárás változásának leg-

fontosabb tényezői. Ugyanis a magas légnyo-
másban a levegőoszlop belsejében nyugodt 
és az oszlop tetejéről az alacsonyabb helyek 
felé ömlik szerteszét, még pedig úgy, hogy 
ez a mozgás a léghullám középpontjából 
nézve, az északi féltekén balról jobbra, a déli 
féltekén jobbról bálra történik. 

Az álacsonynyomású helyre betóduló levegő 
az örvény középpontjából nézve az északi fél-
tekén jobbról balra, mint mondani szokás, 
az óramutató járásával ellenkező irányban, a 
déli féltekén pedig balról jobbra irányuló 

in halad. 
így tehát a hullámvölgy örvényvonalakban 

mintegy magába szívja 
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helyek levegőjét, magával ragadva annak 
páratartalmát is, és így itt nem tárgyalható 
hődinamikai befolyással együttesen okozza 
azt, hogy belsejében párateljes, felhős és 
csapadékos időjárást okoz, mialatt a magas 
nyomás területén derült, száraz idő uralkodik. 

A beáramlás sebessége — a szél — a nyo-
mások különbségétől függ ; minél magasabb 
léghullámhegyből minél mélyebb örvény felé 
fut a levegő, annál erősebb a szél. Tehát az 
örvény területe szeles vagy viharos, mialatt 
a magas nyomás hullámoszlopa alatt szél-
csendes, nyugodt idő uralkodik. 

Több évi vizsgálat matatta meg, hogy a 
légörvénvek mozgásában törvényszerűség van. 
Első sorban kitűnt, hogy a mozgás iránya az 
északi féltekén ellentétese a déli féltekén tör-
ténő mozgás irányának. Északon a légörvények 
nyugatról keletre mozognak, elvétve délről 
északra és csak igen ritka esetben más irányban. 

Európában a legtöbb légörvény keletkezési 
helye Izland szigete, illetve Grönland déli part-
vidéke, az Ir tengerpart és az Adria öble, illetve 
felső Olaszország. Ezek útja tipikus és ritka kivé-
tellel állandó, illetve csakis évszakonként változó. 

A magas nyomás kontinensünkre többnyire 
két helyről nyomul be. Az év minden szaká-
ban a spanyol-francia tengerpart (Biscaya-öböl) 
az egyik, amely az Atlanti-óceán tropikus ré-
szein nyeri eredetét, a másik pedig a hideg 
évszakban Oroszország, amely Szibéria fölött 
nyeri eredetét. Azonkívül egy harmadik az 
Alpesek tömbje, amely fölött a téli évszakban 
halmozódik fel időnként a levegő. 

A helyzetekből kifolyólag a nyugati magas 
nyomás, szemben a kontinens alacsony nyo-
másával, nyugati légáramlást okoz, tehát az 
Óceán tengeri levegőjét a kontinensre önti. 

Ez nyáron hűvös, télen enyhe időt jelent. 
Viszont ar. orosz magas nyomás, a nyugati 
részek légörvényével szemben állva, elállja az 
óceáni légáramlás útját és az ázsiai nagy 
területű szárazföld felől hozza a levegőt, ami 
nyáron forróságot, télen száraz hideget okoz. 

Ezen és itt helyszűke miatt fel nem sorol-
ható tapasztalati törvények ismeretével már 
most az időjóslás módszere az egyklőben 
végzett meteorológiai észleletek alapján tör-
ténik. Európa művelt államai szervezkedtek 
és minden nap reggel 7 és 8 órakor észlelt 
meteorológiai adataikit kölcsönösen megsíir-
gönyzik a központi intézeteknek. 

Ezen sürgönyök a déli órákig befutnak, 
adataik a térképre kerülnek, aztán azok alapján 
megszerkeszthető a térkép, olyformán, hogy a 
légnyomás vonalai 5 milliméteres intervallu-
mokban szerepelnek, összekötve az egyenlő 
nyomású helyeket, tehát mindazokat, ahol a 

lé. n,ornas 720, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 . . . 
780 milliméter. Ezen vonalak — görögös, 
internacionális néven izobárok — feltüntetik 
a légörvények helyét és a magasnyomású 
területeket. Melléjük felrajzolva a szelek ká-
nyát, e nyilacskák feltárják a szélrendszert és 
a hasonlo'an 5 O. fokonként megrajzolt hő-
mérsékleti adatok vonalai, az izothermák, a 
hőmérséklet eloszlását ábrázolják. Végül aztán 
az illető helyek borultsági foka és az előző 
nap hullott és felfogott csapadék magassága 
milliméterekben teljes képét adja az aznap 
reggeli 7 órai időjárásnak egész Európára. 

A térkép alapján a törvényeket alkalmazva, 
azután a kora délutáni órákban megszerkeszt-
hető és közölhető az időprognózis. 

Hogy egy példával illusztráljam, Írország 
felett valamely tavaszi hónapban egy légörvény 
áll, amelynek legkisebb nyomású centruma pj. 
735 mm. Egy másik légörvény, amelynek 
magva a távol délkeleten van, körvonalával 
pl. 750 mm.-es izobárral Görögországot érinti. 

A magas nyomás zárt területe 765 mm. 
maximummal Dél-Németország, Ausztria, Ma-
gyarország és Románia felett áll. 

Mondjuk még, hogy délelőtt és délben a 
légnyomás nálunk erősen sülyed. 

Akkor a helyzet az. hogy Anglia és a csatorna 
felett, valamint a Nord See partjain az idő viha-
ros, borús, esős, nyugati és délnyugati szelekkel. 

Felhős és szórványosan esős a görög és 
kisázsiai partvidék, ellenben Bajorország, Ausz-
tria, Magyarország és a Balkán félsziget északi 
felén derült, száraz idő van. 

Kilátás. Minthogy a légnyomás sülyed, az 
örvény előnyomulása va'ószínű, a magas nyo-
más hátrahúzódása és gyengülése mellett. 

Tavasszal az Anglia felett megjelenő örvény 
tipikus útja : Angliából az északi francia, né-
met, dán partok mentén az orosz rigai öböl 
felé irányuló út, amely alatt a légnyomás a 
kontinens egész északi felében sülyed. 

így tehát ily esetben nyugatról növekvő 
felhőzet és terjeszkedő csapadék várható, foko-
zatosan élénkülő szelekkel, amelyek az óceáni 
légtömeget hajtják a kontinensre. 

A prognózist természetesen határozottabb 
formában szokás adni, ilyenformán : 

„Elénk szelekkel nyugatról borulás, később 
esős és hűvös idő várható." 

Ez a Le Verrier által 1870-ben megalkotott 
térképes időjelzés és időjóslás rövid alapelve, 
amely mellett egyesek az égitestek, nevezetesen 
a hold befolyását a légtengerre igyekszenek 
felismerni és ezen alapon jósolni. E rendszer 
hívei azonban ezideig kisebbségben vannak és 
e téren való kutatásoknak még igen tág tere van. 

(Budapest.) Karrá«}/ &si(jmon<l. 
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A dugyányvesszők s kezelésük. 
A szőlő szaporítása leginkább dugványozás 

útján történik, értve alatta azon szaporítási 
módot, midőn a szőlő érett, egyéves venyi-
géjét a földbe sülyesszük, amely azután a 
földben gyökereket, a föld fölött pedig hajtá-
sokat nevel. Nagyon könnyen érthetően a dug-
ványozásra használt dugványok élénk keres-
kedelem tárgyát képezik s sok szőlőgazdaság 
dugványvesszőtermelésre és értékesítésre van 
bazirozva. A dugványvesszőkkel való keres-
kedést törvényes intézkedések rendszabályoz-
zák. A dugványok elültetése tavasszal történ-
vén, nagyon természetesen dugványszükségle-
tünket még a tél folyamán igyekezünk vétel 
útján beszerezni, nehogy a tavaszi szállítás 
alkalmával — midőn egyszerre, minden oldalról 
megrohanják a dugványvessző kereskedőket — 
a nagymérvű torlódás folytán csak megkésve 
kapjunk anyagot s akkor sem megfelelőt. 
Azért szükséges még a tél folyamán ez ügy-
ben intézkedni. 

Akár magunk akarunk dugványvesszőket 
termelni s értékesíteni, akár pedig vennünk 
szükséges dugványvesszőket, ismernünk kell a 
dugványvesszőkkel való kezelést s a törvényes 
szabályokat, mert csakis akkor tudunk meg-
felelő árút nyújtani a vevőnek, illetőleg tudjuk 
megbírálni a vett árút s az esetleg tapasztalt 
hiányokkal szemben jogainkat érvényesíteni. 
Az alábbi sorokban, épen aktuális dolog lévén, 
a clugrányvesszők kezeléséről s kereskedéséről 
szándékozom egyet-mást elmondani, fősúlyt 
helyezvén a törvényes rendelkezésre. 

A dugványvesszőket az ősz folyamán szed-
jük meg. bár lehetne tavasszal isv de a nagy 
gyakorlatban az őszi szedés dívik. Ősszel szed-
vén a dugványvesszőket, jó minőségű, a tél 
fagya s az ólmos esők káros befolyásától ment 
anyagot fogunk nyerni, melyet azonban meg-
felelő helyiségben, megfelelő módon elvermel-
nünk szükséges s ez hozható fel az őszi meg-
szedés hátrányául, hogy t. i. kellő épület tőke-
befektetést és kiadást követel ; míg a tavaszi 
megszede'snél ezen kiadások elesnek, ellenben 
a minőség szenved, a tél fagya s az ólmos 
esők nagyon sok kárt tehetnek a vesszőkben. 
Azért is, mint már említettem, az őszi meg-
szedés gyakoroltatik általánosan. A tőkéket, 
melyekről vesszőt akarunk szedni, vagyis ame-
lyeket jó tulajdonságaik alapján továbbszaporí-
tásra alkalmasnak ítélünk, még a szüret előtt 
jelölünk meg, amikor még ott csüng a tőké-
ken a termés is s amikor könnyen kiválogat-
hatjuk a legszebb termést szolgáltató tőkéket. 
A megjelölés egyszerűen mésszel való befecs-
kendezés, nvagy színes rónáva l , szalaggal 

való átkötés által történik. A megszedést — a 
levélhullás után — mindig fajtánként végez-
zük, hogy összekeveredés ne forduljon elő s a 
címke és írón állandóan kéznél legyen, hogy 
a fajtát följegyezhessük. Az egyfajta, megsze-
dett vesszőket a dolgozóhelyiségben külön-
külön csomagokban helyezzük el, rriíg a további 
kezelés alá kerülnek. 

A dugványozásra kiszemelt vesszők meg-
szedésénél többféle szempont jő figyelembe. 
Nagyon természetesen, csakis olyan tőkék 
venyigéit fogjuk megszedni, amelyek úgy minő-
ségileg, valamint mennyiségileg teljesen meg-
felelő termést mutattak. A tőkék, amelyekről 
a venyigéket szedjük, ne legyenek sem idősek, 
sem fiatalok, legjobb a középidős (10—20 éves) 
tőkékről venyigéket szedni. A fiatal tőkék 
venyigéi, bár a vastagságra nézve megfelelők, 
a faggyal szemben kevésbé ellentállók, mert 
a bélszövetük igen nagy, míg a fás részletük 
vékony. Minél idősebb a tőke, a bélszövet 
annál kisebb, a farész pedig annál nagyobb, 
erősebb, tehát az ilyen tőkék venyigéi az idő 
viszontagságainak is nagyobb mértékben tud-
nak ellentállni. Azonkívül az ilyen venyigék-
ben több tartaléktápanyag is van leraktározva, 
mint a fiatal tőkék vékony farészű venyigéi-
ben. A nagyon idős tőkék venyigéi nagyon 
gyengék, vékonyak. A venyigék megszedésé-
nél kiváló figyelem fordítandó azok érettségi 
állapotára is. Csakis teljesen kiérett venyigé-
ket szedjünk. A venyigék ekkor mondhatók 
éretteknek, mikor már a tőkék leveleiket le-
hullatták, a színük barna, belső fás részük 
kemény, meghajlítva, pattanva kettétörnek, a 
külső kérgük karcolásra rostszerűen leválik. 
Legyenek továbbá a venyigék egészségesek, 
életrendi zavarok, vagy élősdiek által előidé-
zett kóros elváltozásoktól mentek. Különben 
erről még az alábbiakban részletesen esik szó. 

A vesszőket a mondott követelmények szem 
előtt tartása mellett a tőkékről megszedvén, 
azok feldolgozás alá kerülnek. Mindenekelőtt 
is megtisztogattatnak. A szőlővesszők megtisz-
togatása abban áll, hogy éles késsel a venyi-
géken levő kacsokat, levélrészeket, hónaljhaj-
tásokat, vigyázva arra, hogy a vesszőket meg 
ne sértsük, levágjuk. 

A kellően megtisztított vesszők megválo-
gattatnak. A megválogatás már részben künn 
a telepen történik, amidőn a csakis minden 
tekintetben megfelelő tőkék venyigéit szedjük.-
Minthogy azonban a nagyobb számban történő 
vesszősi-edésnél e körülményes eljárástól, a 
munka gyorsabbá tétele végett, eltekintenünk 
kell, a tulajdonképeni válogatás csak a vesszők 
megtisztogatása után történik. A válogatásnál 
tartsuk szem előtt a m. kir. földmívelésügyi 
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miniszternek az 1896 : Y. t.-c. végrehajtása 
tárgyában 1896 ban 60.900. sz. a. kelt, a 
„Szőlővessző- és szőlőoltványüzleti szokások" 
című rendelet vonatkozó pontjait. Azt mondja 
a rendelet: „A szőlővessző az üzleti szoká-
soknak megfelel, ha teljesen érett, minden-
nemű gomba- (tryptogamikus) betegségtől, 
úgyszintén elemi csapás vagy rovarkár okozta, 
vagy más külső erőművi behatásból származó 
— habár be is hegedt — sérüléstől mentes 
s nem szenved törpeágúság-, csalánosodás-, 
szalagosodás-, villásodás- vagy csavarodásban. 
A rügyeknek teljesen épeknek és éretteknek 
kell lenniök és szükséges, hogy azok fagyoktól 
ne szenvedtek legyenek. A jelen szakaszban 
felsorolt összes kellékek feltétlenül megkíván-
tatnak mindennemű szőlő vesszőnél, tekintet 
nélkül azok életkorára, vagy más állapotára. 
Hónaljhajtások semminemű alakban és semmi-
nemű elnevezés alatt nem képeznek az üzleti 
szokásoknak megfelelő vesszőket." 

A meg válogatásnál a fenti követelményeknek 
meg nem felelő vesszőket a további kezelés 
alól kivonjuk s csakis a megfelelőket fogjuk 
felhasználni. A gomba- (kryptogamikus) beteg-
ségek alatt azon kóros elváltozások értendők, 
amelyeket a különféle élősdi gombák idéznek 
elő, ilyenek : a peronoszpora, a lisztharmat 
(Oidium Tuckeri), az anthraknózis (Sphaceloma 
ampelinum), melyet másként fenésedésnek 
vagy üszkösödésnek neveznek, továbbá a fakó-
rothadás vagy white-rot (Coniothyrium diplo-
diella). Ezen betegségek által megtámadott 
vesszők a kereskedelemből kizáratnak. Ezen 
betegségek ugyanis a vesszőkön kisebb-nagyobb 
foltokat vagy sebeket okoznak, minek —- ha 
a vesszők dugványozásra használtatnának — 
következménye lenne, hogy ezekből csak nagyon 
gyenge hajtások nőnének ki, amelyek a beteg-
ségtől fertőzve csakhamar elpusztulnának. De 
meg különben megfertőztetnének a többi egész-
séges tőkéink is általuk. A rovarok is károkat 
okozhatnak a vesszőkben megrágásuk által, 
ha a seb be is heged, az ilyen vesszők a 
törvény szerint nem használhatók eladásra. 
Nagy kái-okat okozhat a vesszőkben különösen 
a pitregő tücsök (Oecanthus pellucens) és a 
firkáló bogár (Eumolpus vitis), előbbi a fiatal 
hajtásokba egymás fölé lyukakat fúr s azokba 
rakja petéit, a petékből kikelő álcák pedig 
egész meneteket rágnak a vesszőkben ; a 
firkálóbogár pedig — bár főfeártételének 
helye a levelek s bogyók — a zöld hajtásokat 
kívülről vonalasan megrágja, ily módon sebe-
ket ejtve azokon. Az időjárás is okozhat 
károkat a vesszőkön, így a jégeső, amely 
sebeket zúz azokon; a fagy, mely az úgy-
nevezett fagyfoltokat okozza a vesszőkön, főleg 

pedig a rügyek elfagyását idézi elő. Hogyha 
a rügyek elfagytak, akkor ezek könnyen szét-
morzsolhatok, éles késsel pedig hosszában át-
metszve, barnás vagy fekete színt mutatnak. 
Az ilyen vesszőkből is azért, fejlődnének haj-
tások, mert gondoskodott a természet az alvó-
szemek által a rügyek pótlásáról, csakhogy az 
ilyen alvószemes hajtások mégsem olyan erő-
teljesek, mint a valódi szemekből eredtek. 
A különféle életrendi zavarokra visszavezet-
hető bajokban szenvedők hasonlóképen a válo-
gatás alkalmával kiküszöbölendők, mert a 
tapasztalat azt bizonyította, hogy ezen beteg-
ségek nagy mértékben átörökíttetnek. Ilyen 
betegségek : a törpeágúság (cladomania), a 
csavarodottság, az elszalagosodás (fasciatio) stb. 

A megválogatott vesszők eldaraboltatnak és 
azután osztályoztatnak. Megjegyzem, hogy az 
eldarabolás és osztályozás tavasszal is történ-
hetik, ezen esetben a kellően megválogatott 
és csomókba kötött venyigéket elvermeljük. 
De ha tavasszal nagyon sok teendőnk volna, 
nagy volna a kereslet venyigéink iránt, avagy 
még az ősz folyamán kellene elszállítanunk a 
venyigéket, avagy egyébként is alkalmasnak 
találjuk, e müveletet azonnal a megválogatás 
után végezzük. Az eldarabolásra vonatkozólag 
ismét idézem a már említett rendelet ide-
vonatkozó pontját: „A sima szőlővesszők, ha 
a megrendelő más méretet nem kötött ki, 
oly darabokban szállítandók, amelyek az alsó 
bütyöktől lefelé legalább öt (5), felfelé pedig 
legalább negyvenöt (45) centiméter hosszúak", 
vagyis a „szokványvessző" hosszúsága 50 cm. 
Az alsó rügy ön túl azért bírjon a vesző 5 cm. 
hossza], hogy ily módon a legalsó rügynek, 
mely felette értékes, mert ebből erednek 
majdan a talpgyökerek, kiszáradása meggátol-
tassék ; elültetéskor, miként azt tudjuk, e csonk 
közvetlen a rügy alatt eltávolíttatik. 

Az eldarabolt vesszők a vastagságuk szerint 
két osztályba soroltatnak, osztatnak s így 
hozatnak forgalomba, mint első-, avagy másod-
osztályú vesszők. Erre vonatkozólag a rende-
let ezt mondja: „A szőlővesszők — akár 
simák, akár gyökeresek — két osztályba so-
roztainak. Elsőosztályú az eddigi körülírt 
kellékeknek megfelelő : 

1. oly amerikai faj tájú (sima vagy gyökeres) 
vessző, amelynek átmérője (vastagsága) leg-
alább hat (6) milliméter, ezen a méreten túl 
fölfelé való végső határ megállapítása nélkül ; 

2. oly honi (európai) fajtájú (sima vagy 
gyökeres) vessző, amelynek átmérője (vastag-
sága) legalább hat (6) milliméter, de nem 
több tizenöt (15) milliméternél. 

Másodosztályúak az eddigi körülírt kellékek-
nek egyebekben megfelelő azok a sima 
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3. amerikai fajtájú vesszők, amelyek átmé-
rője (vastagsága) hat (6) milliméteren alul van, 
de nem kisebb négy (4) milliméternél; 

4. honi (európai) fajtájú vesszők, amelyek 
átmérője (vastagsága) hat (6) milliméteren 
alul van, de nem kisebb négy (4) milliméter-
nél, vagy tizenöt (15) millimétert túlhalad. 

Másodosztályú gyökeres (amerikai v. európai 
fajtájú) szőlővesszők azok, amelyek (vastagsági) 
méretei az elsőosztályúakra megállapítottak-
tól eltérők, de amelyek egyebekben a gyöke-
res vesszők kellékeinek teljesen megfelelnek. 
Azok az (amerikai vagy európai fajtájú) vesz-
szők, amelyek átmérője (vastagsága) kisebb 
négy (4) milliméternél, az üzleti szokásoknak 
egyáltalán nem felelnek meg. 

A szállítmány az üzleti szokásoknak mind 
a méretek, mind az osztályozás tekintetében 
még megfelel, ha abban nem foglaltatik az 
egész mennyiség öt (5) 0/o-ánál több oly szőlő-
vessző, amely az előző szakaszok szerint szük-
séges kellékektől eltér." Részletesen, a maga 
egészében idéztem e részt, mert minden egyes 
szava annyira fontos, hogy kivonatot készíteni 
belőle — esetleges zavarok elkerülése végett — 
úgyszólván lehetetlen. Minket ez alkalommal 
csakis a sima vesszőkre vonatkozó rendelkezé-
sek érdekelnek, a gyökeres vesszőknek nem-
különben az oltványoknak kezelésétől e helyen 
eltekintünk. Hogy az osztályozás gyorsabban 
haladjon, e célra többféle osztályozó készü-
léket szerkesztettek, amelyeknek több olyan 
nyílásuk van, hogy azokba a vesszőt be-
dugva, megtudhatjuk, hogy vájjon I. avagy 
II. osztályú-e. 

A kellőleg osztályozott venyigéket fajtán-
ként és osztályonként 50-es vagy 100-as cso-
mókba, kötegekbe kötjük. A kötegek összeköté-
sére fűzfavesszőt használhatunk s mindegyik 
kötegen két kötést készítünk. A vesszőket 
vastagabb végükkel egy síkba helyezvén alul-
ról számított 8—10 cm. magasságban, nem-
különben a felső, vagyis vékonyabb végükről 
lefelé számított 10—15 cm. távolságban egy-
egy fűzfavessző-kötést csinálunk s mindegyik 
köteget megfelelő címkével látunk el a 
fajta, osztály s mennyiség jelzésével s azt 
dróttal erősen odakötözzük, hogy a további 
kezelés alatt el ne kallódjék. 

Ha a vesszők szállítása csak tavasszal tör-
ténik, akkor azokat a tél idejére gondosan el 
kell vermelni, hogy a téli fagy, a kiszáradás, 
a penész s egyéb káros befolyás ellen kellőleg 
védve legyenek. Az elvermelésnek többféle 
módja ismeretes s ezekre most egyenként 
részletesen kiterjeszkedni nem kívánok, csak 
főbb vonásokban vázolom azokat. Mint köz-
kitöltő anyagot tiszta, finom homokot hasz-

nálunk. Ha árkokban vermeljük el a venyi-
géket, akkor azok hosszúságának megfelelő 
mély árkokat ásunk, amelyeknek szélessége 
akkora legyen, hogy két köteg (50-es vagy 
100-is) egymás mellett jól elférjen. Az árkok 
mélyére 10 cm. vastagságban homokot szórunk, 
erre a kötegek függélyesen beállíttatnak, 
majd a közeiket homokkal kitöltvén, nem-
különben a kötegek tetejére is 10 cm. vastagon 
homokot szórva, az egész árkot kívülről sír-
dombszerüen földréteggel bevonjuk, hogy az 
esővíz lefolyhasson. Hogyha gödrökben ver-
meljük el a szedett venyigéket, akkor 1—2 
m. széles s a vesszők hosszúságának meg-
felelő mély gödröket ásunk s ezekbe állítjuk 
a kötegeket s takarjuk be olyanformán, mint 
a fenti esetben. Ha helyiségekben vermeljük 
el a vesszőket, akkor a helyiség aljára 5—6 
cm. vastagon homokréteget szórunk, erre fek-
tetjük lé a kötegeket, közeiket s tetejüket 
homokkal kitöltvén. Ha egy sorral elkészültünk, 
föléje egy második sort rakhatunk s így 
tovább. 

A vesszők szállítására vonatkozólag is intéz-
kedik az idézett rendelet. Különösen megkívánja 
a kellő címkézést. Minden köteg fajtája, meny-
nyisége s osztálya pontosan jelölve legyen. 
Különbséget tesz fajtaazonosság és fajtisztaság 
között. „Pajtaazonos a szőlővessző, ha a 
szállítmány tényleg csak oly fajtából való 
szőlővesszőt tartalmaz, amely fajtának a neve 
alatt szállíttatik ; fajtiszta pedig, ha az egész 
szállítmány, vagy minden, az illető fa j ta 
nevével megjelölt köteg csak abból az egy 
fajtából való vesszőt tartalmaz. Ha a szállít-
mányban, vagy az egy fajta nevével meg-
jelölt kötegekben másfajtájú vesszők is vannak, 
mint amelynek neve alatt a szállítás történt, 
de e másfajtájú vessző nem több a szállított 
mennyiség öt (5) %-ánál, a szállítmány még 
fajtaazonosnak és fajtisztának tekintetik". 
Továbbá azt is mondja a rendelet: „A köte-
gekbe kötött szőlővesszők — egy, a körül-
ményekhez képest több kötegenként — deszka-
rekeszekbe, esetleg erős, kettős zsákvászonba 
lehetőleg nedves moha közé, ahol moha nem 
szerezhető be, más megfelelő — a kiszáradástól 
óvó — anyag közé csomagolandók." A ládá-
ban rendesen az értékesebb fajtákat szoktuk 
szállítani, amikor is a láda aljára, nemkülön-
ben az egyes kötegek közötti köz kitöltésére 
fűrészport használatik; a penészedés meg-
akadályozása céljából faszénport szórunk a 
vesszőkre. Ha több réteg vesszőköteget cso-
magolunk be, akkor oly módon rakjuk egymás 
fölé az egyes rétegeket, hogy a vesszőköteg-
sorok tővégei egymással mindig ellentétes 
irányba nézzenek, vagyis más szóval : a követ-



2 4 A ' » ' . 4 1 V ^ -NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 . SZÁM. 

kező sor tjötsg£Í""-j£p9p ellenkező irányban 
fek^ttétnek az alatta levő soréival. 

Es ezzel a sima dugványvesszőkre vonatkozó 
főbb tudnivalókat el is mondottam volna. 
Nagyjában ugyanezek az intézkedések állanak 
fenn a gyökeres vesszőkre és oltványokra 
nézve is, amiről azonban egy más alkalommal 
fogok részletesen szólani. o 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A ..hírős város" gyümölcse. 
Azon nagyfontosságú mozgalom, mely az 

ötvenes években ütötte fel a fejét a hírős 
városban s melynek célja a kecskeméti homok-
talaj használhatóvá tétele s ebből kifolyólag 
az alföldi nép anyagi helyzetén való javítás 
volt, teljes mértékben kielégítette a kezdemé-
nyezők várakozásait. A kecskeméti határ kötet-
len futóhomokját nem fújta többé dombokba 
a szél, megkötötték nemes gyümölcsfával, szőlő-
vesszővel. A hegyvidéki szőlők kipusztulása 
maga után vonta a homoktalajnak fokozatosabb 
kihasználását, kényszerítve egyrészt attól a 
hiánytól, mely a felvidékiek borkészletében 
beállott s másrészt a bortermelés épen ebből 
kifolyólag jövedelmezőbb foglalkozási ágnak 
ígérkezett. 

Katona Zsigmond, a boldogemlékű kecske-
méti gyógyszerészt mondhatják a legelső agitá-
tornak. De ő nem a szó, hanem a tett embere 
lévén, a város északi határán minta-telepet 
létesített, amelyben a legmegfelelőbb, fogyasz-
tásra legalkalmasabb gyümölcsfajokat ültetett, 
nem hanyagolta el a szőlőtermelést sem. Midőn 
azután a kecskemétiek látták azt, hogy milyen 
hasznot tud kiadni a szőlő, kezdetét vette a 
gyümölcsfa- és szőlőültetés oly nagy mérték-
ben, hogy 10 esztendő leforgása alatt eltűnt 
a sivár pusztaság a város közelében. 

S nemsokára oly mennyiségben volt képes 
gyümölcsöt termelni a lakosság, hogy nemcsak 
magát a fővárost, hanem a külföldet is kielé-
gíthette. 

Ma már még a legszegényebb ember is 
arra törekszik, hogy szerezhessen néhány gyü-
mölcsfát, mely őt egész télre való élelemmel 
ellátja. 

A külföld, köztük: Németország, Oroszország, 
Svédország kereskedővilága felismerve azt a 
kitűnő anyagot, mit a kecskemétiek termel-
nek, összeköttetést létesített a városban lakó 
kereskedőkkel ; sőt maguk is küldnek képvise-
lőket, kik a szállítás minden ágának lebonyo-
lítását elvállalva, a nyári időszakban a város 
lakói lettek. 

Senkisem gondolná, hogy mennyire értenek 
a szőlősgazdák gyümölcsük értékesítéséhez. Az 

értékesítés milyensége nagy mértékben függ a 
gyümölcs leszedésétől, piacra hozatalától. Min-
denfajta gyümölcsnek megvan a maga szedési 
módja. A szilvát pl , akármilyen legyen is az, 
százával együtt szedik, még pedig azért, hogv 
kék hamva le ne dörzsölodjék, mert különben 
a kereskedő értéktelennek minősíti. A szilvát 
épen úgy, mint más gyümölcsöt, garábőlyokba 
rakják s a tetejét festői szépen kiszínezik, 
nagyszemű hamvas szilvákkal, majd nedves 
szőlőleveleket raknak rá s úgy kötik le. A 
nedves szölőlevél arra való, hogy a ruha le ne 
súrolja a gyümölcs hamvát. 

Mindenki azon igyekszik, hogy mindenféle 
gyümölcsöt annak szezonja legelején hozzon 
piacra, vagy akkor, amidőn már másnak az a 
gyümölcsfajta lefogyott. Az' olyan szőlősgazda, 
akinek pl. a szilvafái sűrűn egymás mellett 
vannak ültetve, a rajtalévő gyümölcs csak a 
szezon végén érik meg s lesz élvezhetővé. Pl. 
az idei őszön a magbaváló őszi szilva ára 
6—7 kilónként a szezon végén 2 korona volt. 
Ismertem egy szőlősgazdát, akinek ilyen körül-
mények között ért meg a szilvája s napon-
ként 50 kosárral adott el s árult belőle napon-
ként 100 koronát. Ebből is látszik a tömeges 
termelés haszna, bár az Kecskeméten nem 
irányadó, mert a keresletet a sok szőlősgazda 
bőven összehozza. 

A piac a nagytemplom előtti téren van, 
villany-ívlámpákkal megvilágítva, mert nem 
nappal árulják a gazdák a gyümölcsüket, 
hanem hajnalban, 1—2—3 órakor. A távoli 
szőlőkből már éjfélkor elindulnak a piacra 
viendő gyümölccsel. S mivel a nagy homok 
miatt gyorsan nem haladhatnak lovaik, bizony 
bele telik néhány óra. míg a piacon leszáll-
hatnak. 

De különben sem lehetne nekik gyorsan 
hajtani, mert a rossz, kátyús út tönkretenné, 
s szállíthatlanná tenné a gyümölcsöt. 

Roppant érdekes a gyümölcsnek piacra 
szállítása olyan szőlősgazdáknál, akiknek nin-
csenek lovaik s kocsijuk. 

A család apraja-nagyja részt vesz ilyen eset-
ben a szállításban. Az öregebbek négv kosarat O o<-
visznek, még pedig úgy, hogy kettő egymással 
összekötve a vállukon, egy-egy pedig a kezük-
ben van. 

így egy négytagú család naponta 16 kosár 
gyümölcsöt — amely néha tekintélyes összeget 
képvisel — képes a piacra beszállítani. 

A piacon szépen sorbaállítják a kosarakat s 
várják a kereskedőket, akiknél már az előké-
születek régen megkezdődtek a gyümölcs pa-
kolására. A kereskedő udvarán nagy ponyva-
sátor van felállítva, amelynek közepén ponyva 
van leterítve. Ide öntögetik az eladó kosarából 
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a megvásárolt gyümölcsöt, aminek a menn 
sége néha vaggonszámra rúg. 

A vétel befejezte s a fizetések lebonyolítása 
után a csomagolás kezdődik. Gyorskezü pakcpki-
asszonyok csomagolják a szebbnél szebb gyű- ' 
mölcsöket 10 kilós kosarakba, majd selyem-
papirosba bevonják, mely után a kosárfedél 
lezárása következik. Majd a címzés és kiszál-
lítás a vasúthoz, hol a vaggonok már készen 
állanak, hogy messze földre : Német-, Orosz-, 
Svédországba szállítsák a hírős város gyü-
mölcsét. 

Barackérés idején, ha jó a termés, 50—100 
vaggon barack hagyja el a várost s szállíttat-
nak a szélrózsa minden irányába. 

Mindezekből kifolyólag azt hiszem fölösleges 
is említenem, hogy a kecskeméti szőlősgazdá-
nak olyan jó dolga van, hogy nem cserélne 
akármelyik jobbmódú iparossal. 

Nagyon sok eset volt már rá, hogy az 
iparos abbahagyta mesterségét, vett egy kis 
szőlőt, annyira bízott annak jövedelmében s 
bizonyosan nem is csalódott. Aki csupán téli 
almából néhány százast árul, annak nincs oka 
félni a télen át, ha akkor még egy fillért O O«' 
sem keres. 

A homokon nincs is szociálizmus, el van ott 
foglalva mindenki, dolgos, szorgalmas nép, 
épen úgy árulja ott a szőlőtulajdonos hiva-
talnok ügyes felesége a gyümölcsöt, mint az 
utolsó parasztasszony. 

Egy kis darab Amerika ez a város, ahol 
nem tart ják szégyennek a dolgot, de nemes, 
hasznos kedvtelésnek. Bár tanulnának ebből 
sokan, bizonyára vége lenne a nagyon sok 
városban dívó cifra nyomorúságnak. 

Szeressétek és ültessétek a gyümölcsfákat ! 
(Eger.) Benhóczy Emil. 

r 

I j borok első fejtése. 
Karácsony tájban szokás az újbort először 

lefejteni. Az csak a véletlen dolga, hogy a 
fejtés ideje oly közel esik a szent ünnepekhez. 
Ennyi idő kell ugyanis, míg a must kierjedése 
után az elhalt élesztősejtek és egyéb fehérnye-
anyagok lassanként leülepednek a fenékre, 
képezvén ott azt a híg, félfolyós tömeget, 
amelyet mi seprűnek nevezünk, a régi öregek 
pedig a bor anyja vagy a bor ágya néven 
tiszteltek. Ugy tekintették, mint az eceiágjat , 
„ahogy is csak az lészen a jó ecet, amely 
sokáig megfekszi ágyát, épűgy a bor is csak 
akkor lesz kívánatos, ha anyján nemesedik". 

Ez a naiv theória ma már sehogyan sem 
állhat meg. A borseprü túlnyomó részben 
szerves anyagokból áll. amelyek egv biionvos « O » o«/ J 
idő eltelte után bomlásba mennek át. E bomlás 

termékei különböző f»ODDHÍZŰ ésYT^AG^TI lyagok, 
a ^orfc Ron t j ák" 3ef (tíofOr dl is a 

hajcsövesség erejénél fogva a-rothade alkat-
részek szivárgás útján fölemelkednek a borban, 
"gySTOil Lfljuibséuuel efr'iw ériélitak»ítyfr azt. •it* ».írtélitalaMÍto 

Midőn tehát f.z utóerjedésnek is vége van 
s a hordóbaij a seprű leülepedett, úgy 
— karácsony tájban — hozzá /cell fognunk az 
új borok első fejtéséhez. 

A fejtésnek két célja van. Az egyik az, hogy 
a bort elválasszuk a seprűtől, a másik pedig, 
hogy alkalmat adjunk a bornak a levegővel 
való keveredésre. Ez által hamarébb tisztul, 
hamarébb fejlődik. Ennek az élenyülési folya-
matnak egészséges bornál meg kell történnie, 
mert a fiatal, még nem kész borban sok az 
olyan (fehérnye-féle) anyag, amely a levegő 
oxigénjének behatása alatt a borból kiválik és 
újólag leülepedik, mint oldhatatlan csapadék. 
Ez a körülmény magyarázza meg, miért oly 
fontos, hogy fejtés előtt a pincét okvetlenül 
jól szellőztessük ki, hogy levegője tiszta legyen. 

Általában tehát minden líjbort úgy fejtsünk, 
hogy levegővel bőségesen érintkezzék. Ennek 
a célnak az elérésére készítettek különböző 
eszközöket (fejtőrózsa), melyen át a bor szám-
talan apró sugárban folyik a kármentőbe. 
Megteszi a szolgálatot egy egyszerű, tiszta 
nyírfa-seprű is, amely a csapból kifolyó bort 
úgyszólván elosztja. 

Szabályul állítottuk föl, hogy az újbor első 
lefejtését mindig a levegő hozzájárulásával 
eszközöljük. (Nyilt fejtés!) Ámde nem volna 
szabály a szabály, ha nem lenne kivétel alóla. 
Itt is van tehát kivétel. Az olyan borokat, 
amelyele hajlandók a törésre, a levegő tehető 
kizárásával fejtsük. (Legjobb fejtőgéppel.) A bor 
befogadására szolgáló hordót erősen bekénezzük, 
hogy a borba kerülő kénes sav a benne levő, 
törést okozó anyagokat olyképen átváltoztassa, 
hogy később, ha a bor levegővel érintkezik is, 
ezen anyagok ne váljanak oly könnyen barna 
színűvé. (Zárt fejtés.) Későbbi fejtéseknél azután 
már az ilyen bort is szellőztethetjük. 

A fejtésnél arra ügyeljünk, hogy lehetőleg 
csak tiszta bort fejtsünk át a megtöltendő 
hordóba. Természetesen ez főkép a későbbi 
fejtésekről áll, mert az első fejtéskor a bor 
csak ritka esetben lesz teljesen tiszta. Ilyenkor 
csak arra ügyeljünk, hogy a leülepedett seprű 
teljesen visszamaradjon. 

A fejtés ^megkezdésekor mintát veszünk a 
a borból. Áteső világításnál, üvegpohárban, 
meggyőződünk a bor tisztaságáról. Meg kell 
még jegyeznünk, hogy okvetlenül nyíltan 
csapoljunk, vagyis a hordó megcsapolása előtt 
az akonát vegyük ki. Zárt csapolátnál, vagyis 
ha az akonát nem üt jük ki, a csapoláskor 
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légbúborékok szállnak föl a bordóban, melyek 
sok seprűt emelnek föl magukkal, ily módon 
zavarossá téve a bort. À fejtés menete alatt 
többször meg-meg kell néznünk a bort, min-
denkor üvegpohárban, áteső világításnál. Minél 
jobban ürül a hordó, annál gyakrabban kell 
e vizsgálatot megejtenünk. Addig mehet a 
fejtés, amíg csak tiszta bor folyik, melynek 
tehát a színe, tisztasági foka megegyezik a 
fejtés kezdetekor megvizsgált mintáéval. Elő-
fordul, hogy a hordót meg is kell emelnünk. 
Ez mindig igen óvatosan történjék. Nagy 
üzemeknél külön berendezések vannak e célra. 
Igen jó szolgálatot tesz az ismeretes hév ér is, 
mely a lassú, nyugodt, de fokozatos emelést 
lehetővé teszi a kar óvatos forgatásával. Akinek 
csak 5 — 6 hordó bora van is, célszerűen cselek-
szik, ha beszerez ilyen hévért. Ahol nincs hévér, 
ott megteszi a fabunkó is, melyet a hordó 
alá teszünk a hátsó ászokra. Először lapjával, 
majd (ha még mindig tiszta bor folyik) élével. 

Egyszer csak eljő a pillanat, hogy zavaros 
bor folyik a csapból. Akkor a fejtést rögtön 
be kell szüntetnünk. A csapot azonnal bezárjuk, 
a hordót visszaeresztjük. A benne maradt folya-
dék az aljbor, amelyet külön hordóba össze-
gyűjtve, később meg lebet szűrni (ahol szűrő 
van), vagy pedig a seprűvel együtt zsákokba 
öntjük s kisajtoljuk. Ebből lesz a seprűbor. 
Maga a seprű a zsákokban visszamarad 
s kiszedése után értékesíthető : eladható, vagy 
pálinkává főzhető. A lefejtett bor hordóját 
feltöltögetjük, azután beakonázzuk. A fejtést 
lehetőleg mindig derült időben végezzük. 

(Raffna.) Györy Elemér. 

Milyen mesterséges trágyákat 
használjunk ? 

A mesterséges trágyák jövedelmezőségére 
döntő befolyással bír az, hogy a trágyázandó 
növény igényeinek megfelelő tápanyagot azon 
trágyában és olyan mennyiségben adjuk, amely 
a természetének legjobban megfelel. 

Az alkalmazandó trágya megválasztásánál 
erre különös tekintettel kell lenni, de az erre 
vonatkozó kísérleti tapasztalatokat nem szabad 
ellenőrzés nélkül felhasználni, mert ha valahol, 
úgy a mesterséges trágyafélék alkalmazása 
terén igaz az, hogy: „nincsen szabály kivétel 
nélkül". Bármilyen sok helyen beválik vala-
mely trágyázás, kipróbálás nélkül nem lesz 
célszerű azt alkalmazni és azért az alább 
elmondandók csak általános irányítóul szolgál-
hatnak a mesterséges trágyák felhasználására 
és nem receptként azok kipróbálás nélküli 
alkalmazására. 

Legáltalánosabb értékük van a mesterséges o o 
trágyafélék közül a foszforsav-trágyáknak. Ezek 
legtöbb helyen jól beváltak és egymagukban 
alkalmazva is képesek a termést hasznothajtóan 
fokozni. Ilven trágyák a szuperfoszfát, Thomas-
salak, csontliszt és nyersfoszfát, de az utóbbi 
kettő foszforsava nagyon lassan oldódik és 
ezért csak bizonyos esetekben, humuszdús 
(tőzeg) talajon van jelentőségük. A másik két 
foszforsav-trágya közül a Thomas-salak foszfor-
sava lassan oldódik, a szuperfoszfáté pedig 
vízben is oldódó, tehát gyorsan ható. Sok 
esetben ez a két trágya egyenlő hatást fejt ki, 
ha a Thomas-salakba másfélszer annyi foszfor-
savat adunk, mint amennyit a szuperfoszfátban 
alkalmazunk, de az erdélyi viszonyok között 
a Thomas-salak alkalmazása mégis ritkább 
esetben lesz jövedelmező, mint például Magyar-
ország nyugati megyéiben, vagy a felvidéken, 
mert ezen trágyát Cseh- és Németország vas-
gyárai szállítják és innen Erdélyig olyan szál-
lítási díjat kell érte fizetni, hogy ez a trágya 
árát nagyon megdrágítja. 

Ezért a szuperfoszfát alkalmazása legtöbb 
helyen jövedelmezőbb lesz. Ezt vízben old-
ható foszforsav-tartalma alapján vásároljuk és a 
trágya hatása két éven át tart. Az ásványi 
és csontliszt-szuperfoszfát f'oszforsava egyenlő 
értékű, az utóbbiban azonban mintegy 2°/o 
szerves nitrogén is van, de ennek oly kevés 
a trágyaértéke, hogy ezen szuperfoszfát is csak 
vízben oldható foszforsav-tartalma alapján vá-
sárlandó. Hasonló elbírálás alá kell venni az 
ammoniák-szuperfoszfátot is, mert igaz ugyan, 
hogy ennek ammoniák-nitrogénje hatékonyabb, 
de legtöbbször oly drága, hogy előnvösebb, 
ha a benne lévő ammoniákot külön, kénsavas 
ammóniák alakjában vásároljuk és a foszforsav-
trágyázásra csak közönséges szuperfoszfátot 
használ unie. 

A nitrogéntrágyákban a nitrogént drága áron 
kell megfizetnünk és azért ezek használata 
legtöbbször csak ott szolgáltat jövedelmet, ahol 
régebben kapott a talaj istállótrágj át. Egy-
magukban csak kivételes esetben használjuk, 
hanem rendesen a foszforsavtrágyákkal együt-
tesen alkalmazzuk. Legáltalánosabban használt 
nitrogéntrágyáink a chilisalétrom és kénsavas 
ammóniák. Az előbbi már kész növényi táp 
anyag és azért gyorsan ható, ez okból nagyon 
jó hatása van olyan esetben, ha a növényt 
gyorsan kell nitrogénhez juttatni (gyenge ve-
tések felsegítésére) ; ahol azonban fokozatos 
nitrogéntáplálásra van szükség, ott, feltéve, 
hogy a talajban van mész, a kénsavas ammó-
niák jobb, és előnye, hogy nem mosatik ki 
oly könnyen a talajból. Ezért az őszi gabona-
félék alá inkább ezt használjuk : a chili-
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salétromnak ellenben a cukorrépa trágyázásánál 
van nagyobb jelentősége. A kénsavas ammó-
niáknak két, a chilisalétromnak egy évig van 
hatása. 

A szerves nitrogéntrágyák közül a guanó, 
mész, vérliszt és gyapjúhulladéknak nagyobb 
jelentősége nincs, a f'ekál és szárított sertés-
trágyák pedig nem tekinthetők tulajdonképen 
mesterséges trágyáknak és azért ez alkalom-
mal ezek részletesebb megbeszélését mellőz-
hetőnek vélem. 

A kálitrágyúknak csak kivételes esetben 
van jelentőségük, mert a kötött és főképen 
az agyagtalajokban elegendő kálium van és 
azért csak a homok- vagy tőzegtalajon szol-
gáltatnak jövedelmező terméstöbbletet. A ré-
teken gyakran kötöttebb talajokon is van 
a kálitrágyáknak hatásuk és ilyen célra az 
erdélyi viszonyok között a 40%-os kálitrágya 
használata lesz, ugyancsak a szállítási költségek 
miatt, helyénvaló, mert a kainitból háromszor 
annyit kell alkalmazni és így ugyanazon 
trágyahatás előidézésére háromszor annyi szál-
lítási költséget kell fizetni, mint az esetben, 
ha 40% os kálitrágya (koncentrált kálisó) 
alkalmaztatik. 

Kérdés már most, hogy milyen növény alá 
mely mesterséges trágyafélék használata elő-
nyös és milyen mennyiségben célszerű azokat 
alkalmazni. 

Erre vonatkozólag legjobb támpontot nyújt-
hatnak az orsz. m. kir. növénytermelési kísér-
leti állomás trágyázási kísérletei és azért a 
legfontosabb növények trágyázására vonatkozó 
tapasztalatokat ezen kísérletek eredményei 
alapján fogom egy következő közleményben 
ismertetni. 

(E.-G.) Gr ab iier Emil. 

A „Derby-melassz" mint takar-
mány. 

Az állattartásnak kevés nemét ismerjük, 
melyeknél az abraktakarmányok teljesen mel-
lőzhetők volnának, mert tulajdonképen csak 
a heverő s a gyengén termelő állatok, neve-
zetesen a könnyű munkát végző ökrök, a kevés 
tejet adó tehenek s az idősebb növendékállatok 
azok, melyeknek teljesen elegendő, ha répát 
és szálastakarmányt kapnak, míg ellenben, ha 
nagyobbmérvü termelést kívánunk, okvetle-
nül abrakot is kell etetnünk, mert az állat k 
takarmányfelvevő-képessége oly korlátolt, s a 
szálastakarmánybau annyi az emészthetetlen 
ballaszt, hogy az erősebben termelő állat .nem 
képes a termelés mérvével arányosan növekedő 
tápszükségletét teljesen födözni. ha nem adunk 

neki abrakot. Ez az oka annak, hogy tisztán 
csak répával és szénával nem tudjuk sem a 
nehezebb munkát végző lovat vagy ökröt, sem 
a bőven tejelő tehenet vagy a fiatalabb növen-
dékállatot jó erőben tartani, s hogy sikeresen 
hizlalni sem tudunk akkor, ha csupán csak 
répát és szénát etetünk. A gazdának tehát 
bele kell nyugodnia, hogy a legtöbb állatnál 
nem lehet meg abrak nélkül, sőt tekintve azt, 
hogy kevés gazdának annyi a szénája, amennyit 
föl tudna etetni, gyakran azokkal az állatokkal 
is kénytelen abrakot etetni, amelyeknek a széna 
s répa is elég volna, ha jobban dúslakodhat-
nának a szénában. 

De egy másik ok is arra serkentheti a gaz-
dát, hogy az abraketetésnek nagyobb teret 
engedjen, nevezetesen az, hogy némi abrakkal 
úgy tudjuk a szalma s polyva csekély tápérté-
két kiegészíteni, hogy a kettő együttesen teljes 
szénaértékkel bírjon, s ezért bízvást azt mond-
hatjuk, hogy, a fiatalabb növendékállatot kivéve, 
valamennyi el lehet széna nélkül, ha szalmával 
s abrakkal rendelkezünk. Az abrak tehát arra 
képesít minket, hogy a nagyobb igényű álla-
tok táplálásánál is teret engedünk a szalmá-
nak, míg ellenben ha az abrakot teljesen mel-
lőznénk, a szalmát is mellőznünk kellene, mert 
a nagyobb igényű állatokat már egymaga a 
széna sem elégíti ki. 

Hogy ezt egy példával szemlélhetőbbé te-
gyük, induljunk ki abból a föltevésből, hogy 
valamely állat termelését teljesen ki tudnánk 
elégíteni, lia 10 kg. jó réti szénát s 2 kg. 
Derby-melasszt adnánk neki, de szénakészle-
tünk csak 5 kg.-ot enged etetnünk, míg ellen-
ben szalmával bőségesen rendelkezünk. Ebben 
az esetben azt mutatja a számítás, hogy, ha 
a Derby-melasszt 3'3 kg.-ra szaporítjuk, bíz-
vást elhagyhatunk 5 kg. szénát, mihelyt ugyan-
annyi tavaszi szalmát etetünk helyette, mert 
5 kg. szalma s 127 kg. Derby-melassz épúgy 
táplálja as állatot, mint az 5 kg. széna ; ha 
pedig szénánk s szalmánk egyaránt kevés, akkor 
is az abrak az, mellyel a táplálást a termeléssel 
összhangba hozhatjuk. 

Miután tehát az állattartásnál nem tudunk 
abrak nélkül meglenni, árpát, kukoricát s más 
szemestakarmányt termesztünk, de kevés gazda 
termeszthet annyi abrakot, hogy ne szoruljon 
a piacra, mert ma az állattenyésztés a mező-
gazdaság legjövedelmezőbb ága, s ezért min-
denki a lehetőségig fölszaporítja állatjait s 
abrakvásárlással egészíti ki takarmánykészletét. 

Ámde a vásárlásnál nem közömbös, hogy a 
piacon kapható számos kereskedelmi abrak-
takar raány közül melyiket vesszük, s ezért 
röviden elmondjuk, hogy mitől függ leginkább 
az, hogy melyiknek adjunk előnyt. 
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Azelőtt sokat beszéltek arról, hogy némely 
takarmányok nagyobb, mások csekélyebb táp-
hatást fejtenek ki, mint amekkorát táptar-
talmuknál fogva ki kellene fejteniük, mely 
vélemény ismereteink fogyatékosságától s attól 
eredt, hogy azelőtt nem ismertük a takarmány 
különféle emészthető alkotórészeinek (a fehérje, 
zsír stb.) viszonylagos értékét, s azonkívül nem 
tudtuk, hogy az emésztés munkája leköti a 
táplálóanyagoknak egy részét s elvonja a ter-
meléstől. Ezek a bizonytalanságok azonban ma 
már megszűntek, mert Möckernben megbíz-
hatóan megállapították a táplálóanyagok vi-
szonylagos tápértékét s azonkívül meghatá-
rozták a különféle takarmányok emésztési 
munkája által igénybe vett táp mennyiséget 
is, s e két tényező segélyével egységes érték-
alapot teremtettek a különféle takarmányok 
számára, mely értékalapot keményítőértéknek 
nevezzük. Mai nap tehát főleg a kereskedelmi 
takarmányok keményítőértékét kell ismernünk, 
ha tudni akarjak, hogy mit ér az egyik a 
másikhoz képest, s a gazda többnyire a leg-
helyesebben cselekszik akkor, lia azt vásárolja, 
amelyiknek legolcsóbb a keményítőértéke. 

Világítsuk meg ezt egy példával. A goromba 
búzakorpa keményítőértéke 42,6°/o, a melassz 
keményítőértéke 48'0% s a szárított cukorrépa-
szelet keményítőértéke 51"9%. Ha tehát a go-
romba búzakorpa m.-mázsájának piaci ára 12 ko-
rona 50 fillér, akkora melassz 14 kor. 8 fillért s 
a szárított cukorrépaszelet 15 kor. 22 fillért ér. 

Nézzük már most, hogy mennyiért kínálják 
Budapesten ezeket a takarmányokat. A goromba 
búzakorpa szeptember—decemberi ára 12— 
12*50 s a szárított cukorrépaszeleté 11 kor. 
Melasszal nem rendelkeznek most a cukor-
gyárak, s ezért nincs ára, de ha megkezdődik 
a cukorgyártás, 8—8 Va koronán lesz kapható. 

Ezek a számok tehát világosan mutatják, 
hogy a mai árjegyzés mellett nagyon túlfizet-
jük a korpát s aránylag olcsón kapjuk a 
szeletet s melasszt, s ha azt kérdezzük, hogy 
miért oly drága az egyik s miért oly olcsó 
a másik kettő, csak az lehet a feleletünk, 
hogy a korpát túlságosan keresik, míg ellen-
ben a másik kettőt elhanyagolják a gazdák, 
mert a takarmánykereskedelemben is csak a 
kereslet és kínálat közötti viszony az, amely 
az árakat szabályozza. 

így azután eljutottunk ahhoz a kérdéshez, 
hogy jogosult-e az, hogy a gazdák annyira 
keresik a korpát. Erre pedig határozottan azt 
feleljük, hogy nem, mert a korpának nincse-
nek oly sajátszerű hatásai, melyek miatt a 
legtöbb esetben más, olcsóbb abraktakarmá-
nyokkal, pl. szelettel s melasszal nem volna 
helyettesíthető. 

Csakhogy a szárított cukorrépaszeletet ke-
véssé ismerik a gazdák s a melasszt nem szí-
vesen vásárolják azért, mert szállításához hor-
dók kellenek, melyeknek beszerzése s karban-
tartása meglehetős sokba kerül, továbbá mert 
ennek a szívós természetű ragadós anyagnak 
kellemetlen a kezelése, s végre mert a cukor-
gyárak nem igen szállítanak egy vasúti kocsi-
rakománynál kevesebbet, minélfogva a kisebb 
állattartó nem is szerezheti be, hacsak szövet-
kezeti úton nem segít magán. Pedig a melassz 
nemcsak a legolcsóbb abraktakarmányunk, ha-
nem azonkívül előnyös életrendi hatásokat is 
fejt ki, melyek különösen akkor nyilvánulnak, 
ha főleg száraz takarmányon teleltetjük állat-
jainkat. 

Most már azonban segítettek cukorgyáraink 
a melasszetetés kellemetlenségein azzal, liogy 
oly melasszkeverékeket hoznak forgalomba, 
melyek a folyékony melassz előbb említett 
hátrányaival nem bírnak, mert zsákban szál-
líthatók, továbbá a velük való bánás alig kel-
lemetlenebb, mint a darával vagy korpával 
való bánás, s végre, melyek kicsiben is vásá-
rolhatók. Ily melasszkeveréket többfélét gyár-
tanak, de legismertebb nálunk a Derby-melassz, 
mely 30% goromba búzakorpábc'l, 20% szá-
rított cukorrépaszeletből s 50% melasszból 
áll, s melynek m.-mázsája kb. HVs —12 kor. 
Hogy ez a takarmány nagyon is megéri a 
12V2 korona piaci árral bíró korpához képest 
a IIV2 koronát, azt a következő számítás 
mutatja : 

100 kg. Derby-melasszban van 30 kg. korpa 
12*78 kg. keményítőértékkel, továbbá 20 kg. 
répaszelet 10*38 kg. keményítőértékkel, s 50 kg. 
melassz 24 kg. keményítőértékkel; összes ke-
ményítőértéke tehát 47*16 kg. s így a 12*50 
koronába kerülő korpával szemben 13*83 ko-
ronát ér a Derby-melassz, holott a piaci ára 
csak IIV2 korona. Hogy a cukorgyár ily olcsón 
adhatja a Derby-melasszt, dacára, hogy majd-
nem VB része drága korpa, s dacára, hogy a 
készítése is némi költséggel jár, azt a melassz 
okozza, melynek piaci ára nincs % akkora, 
mint amennyit táptartalmánál fogva a korpá-
hoz képest megérne. 

Ezek után lássuk még, hogy mely állatok 
hálálják meg a Derby-melasszt, legalább is oly 
jól, vagy jobban, mint a korpát. 

Első helyen mindenesetre a lovat kell emlí-
tenünk, mely igen rossz korpaevő, de kitűnő 
melasszértékesítő, részint mert a ló nagyon 
szereti a cukrot, melyből a Derby-melasszban 
mintegy 24—25% foglaltatik, továbbá, mert a 
cukor az a takarmányalkotórész, mely leggyor-
sabban jut a vérbe s leghamarabb újítja meg 
az izmok erejét, s végre mert a lovat több-
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nyire száraz takarmányon tartjuk, mi miatt 
nagyon előnyösen érvényesül a melassznak az 
a hatása, melynél fogva a ganajt lágyítja s a 
bélmüködést szabályozza. Ennek az utóbbinak 
tulajdonítható az, hogy azokban a lóistállók-
ban, amelyekben melassztakarmányokat etetnek, 
úgyszólván ismeretlen a kólika, mi miatt nem 
szívesen hagyjuk a lónál a melasszetetést abba, 
ha egyszer megpróbáltuk, s épen ezért igen 
csodálkozunk azon, hog?/ nálunk még nem vált 
a Derby-melassz a lóistállókban általánossá, 
mert a takarékosság is nagyon indokolná azt, 
amennyiben ugyanis a zabnak piaji ára méter-
mázsánként 16 korona, s miután a ló változó 
nagysága szerint bátran helyettesíthetünk 2—• 
3 kg. zabot ugyanannyi Derby-melasszal, 10 — 
15 fillért takaríthatnánk meg lovanként s na-
ponta, ha a Derby-melasszt bevezetnénk az 
istállóba. 

Epp ily hálás a Derby-melassz iránt a nehe-
zebb munkát végző, tehát az abrakra szoruló 
jármosökör is, ha nem etetünk vele túlsók 
vizenyős takarmányt, amit már csak azért sem 
ajánlatos tenni, mert a sok vizenyős takarmány 
petyhíti a szervezetet s hátrányosan befolyá-
solja a munkaképességet. Ha tehát csak kevés 
répát s hasonló anyagot, mondjuk pl. 10— 
15 kg.-t kap az ökör naponta, akkor annak 
is bátran adhatunk 2—3 kg. Derby-melasszt 
a korpa vagy más drágább abraktakarmány 
helyett, s így az ökörnél is sok pénzt taka-
ríthatunk meg. 

A marha , juh- és sertéshizlalásnál szintén 
jó szolgálatot tehet a Derby-melassz, mert 
ennek a takarmánynak a hizlaló hatása na-
gyobb, az ára pedig csekélyebb, mint a kor-
páé, de a hízóállatoknál is föltétel gyanánt 
kell a vizenyős takarmányok mérsékelt eteté-
sét odaállítanunk, mely esetben több Derby-
melasszt is adagolhatunk, mint amennyit a 
lovak s jármosökrök számára javaltunk, mert 
a hízómarhának amúgy is több abrakra van 
szüksége, mint az erőtermelő állatoknak. 

Az idősebb növendékállatok is örömest fo-
gyasztják a Derby-melasszt, de azokkal ritkán 
szoktunk abrakot etetni, s ezért csekélyebb is 
náluk a Derby-melassz jelentősége. 

Végre a tejelválasztást is előnyösen befolyá-
solja a Derby-melassz, kivált ha here- s lucerna-
szénát, olajpogácsát, malátacsírát s hasonló 
anyagokat etetünk a tehenekkel, mely esetben 
te'jesen pótolja a Derby-melassz a korpát, mert 
a fejősteheneknél is az a legfontosabb, hogy 
annyi keményítőértéket adjunk nekik, amennyit 
a tőgy zavartalan működése megkíván ; már-
pedig a Derby-melasszban több a keményítő-
érték, mint a korpában. Igaz ugyan, hogy a 
fejőstehén meglehetős sok fehérjét is kíván, 

de még sem annyit, mint ahogy azelőtt hit-
ték, s valaminthogy sok esetben jó tejtakar-
mánynak találták az árpa- s tengeridarát, 
melyekben pedig szintén kevesebb a fehérje, 
mint a korpában, ugyanazt mondhatjuk a 
Derby-melasszról is, ha pillangósvirágú széná-
val, olajpogácsával s általán íehérjedúsabb 
takarmányokkal vegyest etetjük. 

Ezekből tehát azt látjuk, hogy az állattar-
tásnak úgyszólván valamennyi neménél helyén 
van a Derby-melassz, s ezért komoly meg-
fontolást érdemel az, hogy nem volna-e aján-
latos a korpa túlzott előnyben való részesítése 
helyett a Derby-melasszt is nagyobb figyelemre 
méltatni. Mi meg vagyunk róla győződve, hogy 
igen, s ezért kísérlettételre hívjuk föl azokat, 
akik még nem próbálták meg ezt a takarmányt. 

(M—k.) Cselkó István. 

Gazdasági Tanácsadó. 
A. T. Vadászerdő. A békebíróság a ma-

gánbírc ságnak egy faja, amelyek működésének 
csak azok vetik alá magukat, akik előre, jó-
szántukból elfogadják kötelezőnek a választott 
békebírók ítéletét. A falusi gazdakörök a hely-
ségnek körülbelül minden értelmesebb és tekin-
télyesebb gazdaemberét egyesítik magukban. 
Ezek közül a gazdaköri tagok közül válasz-O O 
tanak a gazdaköri tagok békebírókat, akik a 
tagok között fölmerült vitás esetekben legjobb 
belátásuk szerint, végérvényesen ítélkeznek. Ter-
mészetesen a békebírók a legtekintélyesebb és 
köztiszteletben álló gazdák közül választandók, 
legtöbb esetben titkos választás útján s egy 
évi időtartamra. Rendesen hármat választanak. 
Különben az intézménynek szabályozott mű-
ködése nincs. Helyi szokásoktól, fölfogástól 
van függővé téve. —- Nagy előnye, hogy a 
bíróságnál való perlekedésből folyó perkölt-
séget megkíméli általa az ember s gyorsabban 
is kap határozatot, mint hivatalos úton. — 
F. I. Hantos. Az állami szénkénegraktárakból 
— tudtunkkal — csak 1 q a legkevesebb, 
amit kiadnak, önnek pedig 23 kg. elegendő 
volna, miért is a legközelebbi állan i szénkéneg-
raktárnál tessék tudakozódni. Ha ott nem ad-
nák a jelzett mennyiséget, úgy a Magyar Gaz-
dák vagy valamelyik nagyobb droguista-cég-
től kellene beszerezni. Ezenkívül méltóztassék 
az állami rovartani állomástól (Budapest, II., 
Debrői-út) egy szénkénegezési utasítást kérni 
és aszerint eljárni. — I). Zs. Gyógykezelési 
és temetési költségeket nem tartozik a birto-
kos fizetni, ha a betegség és halál nem a 
szolgálat teljesítése következtében állott be. 
Adott esetben hét havi szolgálat után jár a 
hozzátartozóknak, de csak az özvegynek és a 
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kiskorú gyermekeknek ; ha egyébként nyugdíj-
igényük nem volna, egy negyedévi javadal-
mazásnak megfelelő összeg, végkielégítésként. 
Egyebekben a 11. § utolsó bekezdése az 
irányadó, mely így szól: „Az elhalt gazda-
tiszt családjának a birtokos minden esetben az 
elhalálozás napjától számított három hónapra 
köteles megfelelő lakást adni, vagy annak érté-
két megváltani ; azonban megváltás esetén sem 
követelheti azt, hogy a gazdatiszt családja az 
elhalálozástól számított harminc nap eltelte 
előtt költözzék ki. Köteles továbbá a család 
elköltözéséhez a legközelebbi vasút- (hajó-) 
állomásig, vagy azzal egyenlő távolságig, de 
legfeljebb ötven kilométerig a szükséges iga-
erőt szolgáltatni." — Vízlevezető árok. A 
kérdés elbírálásánál a vízjogról szóló 1885. 
évi XXIII. t.-c.-nek 40. §-a lesz irányadó. Ezen 
szakasz értelmében a meder és partok jókar-
ban tartása a meder-, illetve a parti birtokos-
nak kötelessége. Ezen jókarbantartás költsé-
geihez mindazok, kik abból hasznot húznak, 
haszonarány]ag hozzájárulni tartoznak. A fő-
szolgabíró, mint elsőfokú vízrendészeti hatóság, 
bármely érdekelt fél kérelmére köteles az 
illető birtokost, akinek földjén az árok keresz-
tül megy, az utóbbinak kitisztítására és jókarba 
helyezésére szorítani. Ámde egyszersmind arról 
is gondoskodni tartozik, hogy a fölmerült költ-
ségekhez mindazok, akik annak hasznát lát-
ják, ezen haszon arányában hozzájáruljanak. 
Ez a hozzájárulás elsősorban a föjebb fekvő 
birtok tulajdonosát fogja terhelni, akinek a víz 
háborítlan levezetése eminens érdeke. — M. J. 
Arra a kérdésre, hogy az egyes gazda félvér-
tenyésztéssel foglalkozzék-e, vagy hogy fel-
hagyva a mangalicával, egészen a yorkshire-
sertésre térjen- e át, nehéz határozott feleletet 
adni; miután azonban az állattenyésztés egyik 
főelve a megállapodottságnak s az egyöntetű-
ségnek elérése, inkább azok mellé csatlako-
zunk, akik a tiszta vérben való tenyésztést 
tartják ajánlatosabbnak. De tegyük fel, hogy 
ön a keresztezést választja s első ivadéksoro-
zat gyanánt félvérsertéseket kap. Ekkor azután 
az a kérdés merül fel, hogy milyen kanokat 
használjon rájuk. Itt háromféle útat követhet, 
mert a félvéreket egymás között párosíthatja, 
de párosíthatja mangalica- vagy yorkshire-
kanokkal is. Ha egymás között párosítja, 
akkor nem fog egyhamar megállapodottság-
hoz s egyöntetűséghez jutni és sok esztendőn 
keresztül érezni fogja a hiányát a serté-
sek eladásánál; ha pedig mangalica vagy 
yorksliire-kanokat használ, akkor jobban őrzi 
ugyan meg egyöntetűséget, de végre oda 
jut, hogy mangalica vagy yorkshire, azaz oly 
sertései lesznek, aminőket kezdettől fogva is 

tenyészthetett volna. Egészen más az, ha egy 
nagyobb vidék, vagy legalább sok tenyésztő 
reászánja magát a keresztezésre, mint ahogy 
az pl. a báznai sertéssel, vagy Németországban 
a nemesített sertéssel történik, de a magánvo-
san álló tenyésztőt elnyomják azok, akik vala-
mely más, közkedveltségnek örvendő sertésnek 
tiszta vérben való tenyésztésével foglalkoznak. 
Ezért tehát nem igen ajánlhatjuk, hogy york-
shire-kocákat mangalica kanokkal keresztezzen, 
hanem inkább, hogy válassza ki a két fajta 
közül azt, amelyiknek a tenyésztéséhez több a 
kedve s amelyiknek takarmányigényeit jobban 
tudja kielégíteni, tehát vagy a mangalicát, vagy 
a yorkshiret. 

Gazdasági irodalom. 
— „Gazdaságtan." Általános és részletes 

növénytermelés. Állattenyésztés. Takarmányozás-
tan. Méhészet. Konyhakertészet. Fatenyésztés. 
Szőlőművelés. Kisgazdaságok berendezése és 
közgazdaságtan. í r t ák : Szecsey István m. kir. 
gazd. akad. rend. tanár, Szabó Mihály m. kir. 
gazd szaktanár. Ez a 350 oldalra terjedő 
gyűjteményes gazdasági munka második, bőví-
tett és teljesen átdolgozott kiadása a Sz?csey-
féle „Mezőgazdaságtan"-nak. Mint összefoglaló 
munka, behatóan nem tárgyalja a fenti címek 
alatt felvett ismereteket, de általánosságban 
igen ügyesen foglalja össze azokat a gazdasági 
ismereteket, amelyekről a mi őstermelő orszá-
gunkban mindazoknak, akik az őstermeléssel 
foglalkoznak vagy az ezzel foglalkozókkal 
mindennapi érintkezésben állanak, tájékozva 
kell lenniök. A könyv címlapján a szerzők 
meg is jelölik, hogy „tanítóképezdei növendé-
kek, gazdasági ismétlő-iskolai tanítók és kis-
gazdák számára", de bátran oda tehették volna, 
hogy „lelkészek, községi jegyzők és elölj írók, 
fogyasztási és értékesítő-szövetkezetek" számára 
is. Mert az e könyvben lefektetett gazdasági 
és közgazdasági ismereteket közkinccsé kell 
tenni nemcsak azok körében, akik mint iskolai 
könyvet használják e munkát, de mindazoknál, 
akik a gazdálkodással foglalkoznak vagv akik 
ezek körében munkálkodnak. Csak így remél-
hetjük, hogy a gazdasági ismeretek rövid idő 
iilatt általános elterjedésüvé válnak, amire a 
mai nehéz megélhetési viszonjok között ége-
tően szükség van. Ennek a kis munkának nem 
kell bővebb ajánlás, a szerzők egyike : Szecsey 
István gazd. akad. tanár, régi harcosa a mező-
gazdasági haladásnak, hisz harminc évet meg-
haladó tanárkodása alatt szóval és írásban 
mindig a gyakorlati hányt szolgálta, ő igazán 
alapos ismerője a magyar gazdasági viszonyok-
nak s nálánál biztosabb kézzel kevés gazdasági 
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író jelölhette volna meg azon irányt, amelyen 
egy ilyen irányú gyüjteme'nyes munkával leg-
biztosabban elérhető a kitűzött cél. Szerencsés-
nek tartjuk a társszerzőnek : Szabó Mihály 
gazd. szaktanárnak a megválasztását is, mert 
ő is huzamosabb időt töltött már a földmíves-
iskolai és tanítóképezdei oktatásnál, sokat 
érintkezett a földmívelő néppel, ezek vezetőivel, 
így tapasztalatból tudja, hogy mily módon 
lehet ezek körében sikeresen terjeszteni a 
gazdasági ismereteket. Kívánjuk, hogy a szer-
zők fáradozásának meg legyen a gyümölcse, 
amelyre s a mi osztatlan elismerésünkre nagy 
tudással, nagy szorgalommal és éber figyelem-
mel megírott munkájukkal méltán rászolgáltak. 
Ajánljuk ezt a jó könyvet a könyvbarátok, a 
hivatott gazdák, a községek és a szövetkezetek 
vezető embereinek szíves figyelmébe. A mű ára 
4 korona, s megrendelhető Szecsey István gazd. 
akad. tanárnál Kolozsvárott. R. 

— Szölömívelés. A legújabb tapasztalatok 
és elvek alapján í r ta : Bombay Dezső. Kiadta 
a „Falusi Könyvtár" című gyűjteményében a 
Franklin-Társulat. Ara 2 kor. Megrendelhető 
a szerzőnél : VIII., Szűz-utca 5. Körülbelül 
egy negyedszázaddal ezelőtt kezdődött a ma-
gyar szőlőmívelés küzdelme a filloxerával, 
mely eme fontos gazdasági ágat már-mái-
megsemmisítéssel fenyegette. Végül is győzött 
a tudomány, a kitartás. Ma már egész biztosan 
tudunk a vész ellen védekezni. Rombay most 
megjelent munkájában a szőlőmívelésnek e 
negyedszázad alatt leszűrődött s helyesnek és 
gyakorlatinak bizonyult tudományát írja meg 
a tőle megszokott rövid, jó magyaros, könnyen 
érthető modorban. A könyv mindössze 12 ív, 
nincs benne semmi fölösleges, de benne van 
minden, amit a mai modern szőlőmívelésre 
iiézve tudni kell. Leírja a szőlő igényeit, fajtáit, 
telepítési módját, trágyázását, metszését, ojtá-
sát, ápolását, ismeiteti a szőlő károsítóit és 
azok ellen való védekezési módokat. Szóval 
elmondja a szőlőtelepítésre és kezelési e vonat-
kozó összes tudnivalókat, úgy, hogy haszonnal 
olvashatja úgy az immúnis homokon, mint a 
filloxera által veszélyeztetett területen gazdál-
kodó szőlőmívelő. A jóravaló munkát melegen 
ajánljuk a szőlőmíveléssel foglalkozók figyel-
mébe. 

V e g y e s e k . 
— Az eziistszörme-házinyűl térfoglalása 

hazánkban. Hét évvel ezelőtt kezdte az állami 
baromfitelep az ezüstszőrmenyulat tenyészteni 
s a tenyésztett ivadékokat ingyen elosztogatni 
azok közt, akik eziránt érdeklődtek, hogy 
minél előbb elterjedjen ezen kiválóan finom 

húsú és kitűnő ízű, értékes szőrmét és erős 
bőrt szolgáltató, igénytelen háziállat. A várt 
eredmény ezen agitációtól nem maradott el, 
mert csakhamar megkedvelték széles körben az 
efajta házinyulat. Országszerte híre futott min-
den jó tulajdonságának s ma már a kormány 
és a társadalom is ezen fajtát ajánlja elterjesz-
tésre. Hogy azonban a többi fajták mellett az 
ezüstszőrme-házinyúl tenyésztése továbbra is 
vezessen és tenyésztőinek száma továbbra is 
számbelileg szaporodjon, Hréblay Emil állat-
tenyésztési felügyelő (Rákosliget) elhatározta, 
hogy mindenkinek, aki levelezőlapon hozzáfor-
dul, ingyen és bérmentve küld az ezüstszőrme-
nyúl tenyésztése és beszerzésére vonatkozó s e 
fajta sikerült képét is bemutató prospektust. 
Mindenki, még a legszűkebb városi udvarban 
is, sikerrel tenyésztheti e fajtát. 

— Baromfi hizlalása tejjel. A baromfi-
tenyésztésből, hogy hasznot házhassunk, főleg 
arra kell törekedni, hogy a baromfinak a fel-
nevelése, etetése és hizlalása a gazdának men-
től kevesebbe kerüljön. Ez alatt természetesen 
nem azt értjük, hogy a baromfitól a takar-
mányt megvonjuk s az élelmezését csak az 
Istenre bízzuk, mert az olyan baromfinak a 
tartása a gazdának még sokkal többe kerül 
amennyiben az ilyen baromfit sokkal tovább' 
kell tartani és még akkor is kevesebbért lehet 
értékesíteni. Hanem azt értem alatta, hogy a 
takarmányozásra mindig azt használjuk, ami 
nemcsak megfelelő, de máskép alig, vagy leg-
alább is nem oly jól értékesíthető. Ezek közé 
az élelmiszerek közé, a tej is számíttatik az 
olyan vidéken, ahol a városok távolsága foly-
tán a lefölözött tejet vagy nagyon csekély árért, 
vagy egyáltalán nem lehet értékesíteni. Az 
olyan gazdaságokban a lefölözött tejnek barom-
fiak által történt elfogyasztása sokkal több 
hasznot hoz a gazdának, mintha azt a lefölö-
zött tejet disznóval vagy borjúkkal eteti fel. 
Ez nem olyan légből kapott állítás, Német-
országban hosszú, alapos megfigyelés és experi-
mentálásnak a rezultuma. Ugyanannyi mennyiség 
lefölözött tej, amit disznóval, borjúval és barom-
fival etettek meg, a baromfiban lett nemcsak 
leghamarább, de legjobban is értékesítve. 
Különben ez a ritka, azaz lefölözött tejjel való 
etetés nemcsak nagyban, nagy hizlaldáknál 
fizeti ki magát, de épp a kisgazdának is igen 
alkalmas. Mert az a félliter lefölözött tej, ami 
naponként esetleg fenntmarad, ha azt akár a 
már elválasztott borjúval, akár a növendék-
malaccal itatjuk meg, nem fog olyan nagy 
változást egyiknél sem előidézni, nem fog sem 
a fejlettségben olyan tényező lenni, mintha azt 
a félliter tejet pár hízásra szánt baromfinkkal 
etetjük fel. Azt a lefölözött tejet, amit a rendes 
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körülmények között (nem a mai abnormis drá-
gaságot emlíem) nyári időben literenként 
hat fillérrel sem lehet várostól távolfekvő 
falvakban értékesíteni, azt az eladásra szánt 
baromfiban, ha azzal etetjük, 14 —16 fillérrel 
lehet értékesíteni. így nemcsak olcsón takar 
mányozzuk a baromfiakat, de az értéktelen 
takarmánynak az értékét is fokozzuk egyúttal. 
Ki van próbálva, csak utánozni kell. 

— Gyomnövények irtása. A gyomok gyor-
san fejlődnek, fejlődésükhöz sok tápanyagot 
vonnak el a talajtól s úgy ezzel, valamint 
azzal, hogy a veteményt elnyomják, elvéve 
tőlük a levegőt és napfényt, a termesztett 
haszonnövény ártalmára vannak. A gyom a 
talaj termőképességét csökkenti. Ellene úgy 
védekezhetünk, hogyha a vetőmagot vetés 
előtt rostával a gyommagvaktól megtisztítjuk. 
Sok gyommag kerül a szántóföldre a trágyá-
val s ez esetben a gyomirtást végrehajtjuk, 
mély szántással és fogas boronával végül 
irtsuk a gyomot azáltal, hogy a földek szélén 
levő mesgyében ne engedjük azokat a mag-
hozatalig kifejlődni, hanem előbb vágassuk le. 

— Borvirág. A bor a hordóban a hordó 
dongáin át való párolgás miatt apad. Ha ez 
az apadás fel nem töltetik, a bor felszínén 
(könnyebb, fiatal, gyengébb boroknál) vékony 
hártya képződik, mely egy bizonyos idő mul-
tán fehéres-sárga, recézett hártyává vastagszik 
meg. Ez a borvirág. A nagyon virágos bornak 
szesztartalma a borvirág miatt kevesbedik, 
esetleg savtartalma és zamatanyaga is. A bor-
virág ellen úgy védekezhetünk, hogy a hordót 
üres tökszáron át, mely a borvirág alá a 
borba ér bele, teletöltjük: s a dongákat fa-
kalapáccsal kopogtatva, a borvirágot az akona 
nyílásába tereljük, ahonnan is lefújjuk. Az 
akonanyílást hosszú akonadugóval kell elzárni, 
hogy ennek vége apadáskor is beleérjen a 
borba s így az újbóli borvirág-képződés meg 
legyen akadályozva. A legnagyobb biztosíték 
a hordónak gyakori feltöltése, azaz a folyto-
nos telten tartása. Erősen virágos bort átfejtve, 
gyengén meg lehet kénezni, ez a borvirág-
fejlődést megakadályozza. 

— Zúzott zab. Elméletben a zúzott és da-
rált zab etetése célszerűbb, mint az ép sze-
meké, mivel ez utóbbi több rágást és nagyobb-
fokú emésztési munkát igényel. Azonban a 
tapasztalat szerint legjobb, ha a jófogú, egész-
séges állatokról van szó, ha a zabot sem nem 
zúzzuk, sem nem daráljuk, hanem úgy ahogy 
van, szecskával (IV2—3 cm.) keverten etetjük. 
Ha más tekintetben megfelelőleg takarmá-
nyozzuk a lovat, az ép szecskával kevert zab-
szem jobban kihasználódik, a lovak pedig több 
munkát tudnak végezni és egészségesebbek is, 

mintha zúzott vagy darált zabbal etetnénk 
őket. Az ép zabszemek rágásakor az emésztést 
előmozdító nedvek képződnek, ami a zúzott 
zab etetésekor nem fordul elő. A zúzás vagy 
darálás közben az anyagcserét előmozdító koni-
ferin, mely a héjban fordul elő, jórészt elve;-
szelődik s az oxidáció folytán belőle képződő 
vanilin elillan. Sokhelyütt szopós csikónak 
eleinte zúzva adják a zabot, de ez sem feltét-
lenül szükséges. Betéges vagy öreg lovaknak, 
melyeknek fogazatuk rossz, adhatunk zúzott 
zabot, különösen lia valami •— mostanában 
divatos — vastaghéjú zabot etetünk, de még 
ebben az esetben is ajánlatos, hogy szecskával 
keverjük. Igaz ugyan, hogy ezáltal több mun-
kát ad a rágás, de a zab is kihasználódik, 
amennyiben az az állat egészségére és munka-
képességére jobb hatással van. 

— Penészes takarmányok s azok meg-
javítása. A takarmányok, ha nem teljesen 
kiszáradt állapotban hordatnak be a pajtába 
vagy padlásra, avagy rakatnak el egyéb helyre, 
úgy később, a levegőből rárakódó gombák 
folytán megpenészesednek. A penészes takar-
mány ártalmas s így attól a lehetőségig óva-
kodnunk kell. Elkerülhetjük ezt azáltal, ha az 
eltartandó takarmányt óvjuk a megázástól. 
Ha azonban a penészesedés már megtörtént 
volna és az csak kisebbmérvü, úgy poroláss-al 
s szellőztetéssel, valamint forgatással a pené-
szesedést csökkenthetjük és veszélye-ségét 
elvehetjük, olyannyira, hogy bátran feletet-
hetjük. Erősen penészes, már nem javítható 
takarmányt feletetni nem szabad. 

— A bárányok felnevelése. A fiatal bárá-
nyok háromhetes korukon túl az anyatejen 
kívül kevés széna- és abraktakarmányhoz 
is hozzászoktatandók. A bárányok etetése az 
anyajuhoktól elkülönített helyen történjék, 
mert együttetetésnél az anyajuhok a bárányo-
kat elverik a jászoltól s a takarmányt előlük 
megeszik. Elválasztás után a bárányok a lege-
lőre kerülnek. Kihajtás előtt jó azonban nekik 
enni adni kevés szalmafélét, hogy a legelőn 
ne egyenek molión, mert a gyors friss fűevés 
felfúvódást okozhat, mi a fiatal bárányokra 
végveszélyes lehet. Nyalásra sóról gondos-
kodni kell. 

Tarta lom : A visszavándorlás. Papp Viktor. — 
Az időjóslásról. (Két képpel) Karvázy Zsigmond. — 
A dugvány vesszők s kezelésük. Kadocsa Gyula. — 
A „hírős város" gyümölcse. Benkóczy Emil. — Üj 
borok első fejtése. Gyónj Elemér. — Milyen mester-
séges trágyákat használjunk? Grábner Emil. — A 
„Derby-melassz", mint takarmány. Cselkó István. — 
Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — 
Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedel: Elek. 
1907. Budapest, Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értesí tés . 
A t. tanító urakat és iskolai helyi hatóságokat értesítjük, hogy az 1907. 

évi november hó 12-én 125.413. szám alatt kelt rendelet értelmében fölveendő 

javadalmi jegyzőkönyvi nyomtatványok 
már kaphatók. Nettó-áruk példányonként 6 fillér. 

Ezen nyomtatványokat a pénz beküldése mellett portómentes hivatalok-, 
hatóságoknak és tanintézeteknek portómentesen küldjük meg. 

Budapesten, 1907. évi december hó 16-án. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

igazgatósága. 

Értes í tés 
A nagymélt. vallás-és közoktatásügyi in. kir. minisztérium az 1 907. december 

hó 2-án 129.988. sz. a. kelt rendeletével a tanító- és tanítónőképző-intézetek 
számára kiadott 

tanmeneti ívek 
már megjelentek és kaphatók a m. kir. tud.-egyetemi nyomdában. 

Az A) mintájú ív nettó-ára 3 f, 
a I B) „ külső „ „ 5 f, 
a I C) „ belső „ „ 5 f . 

Ezen nyomtatványokat a pénz beküldése mellett portómentes hivatalok-, 
hatóságoknak és tanintézeteknek portómentesen küldjük meg. 

A in. kir. tud.-egyetemi nyomda 
igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

F e l s ö m e c z e n z é f községben megüresedett községi 
óvónői állásra pályázat nyittatik. Az állás javadal-
mazása : évi fizetés 640 korona, havi előleges rész-
letekben, a község pénztárából ; 25 űrméter tűzifa ; 
szabad lakás ; dajka tartására évi 120 koi'ona. A minő-
sítést igazoló okmányokkal fölszerelt kérvények 1908. 
évi január 10-ig az óvodafelügyelő-bizottság elnökénél 
benyújtandók. Az állás 1908 február 1-én lesz elfog-
lalandó. Felsömeczenzéf, 1907 november 29. Bizottsági 
elnök. 1/2005—III—3) 

A Tarras (Torontál megye) községben újonnan 
fölállított községi népiskolánál rendszeresített éshelyet-
tesítés útján ftiár betöltött tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: készpénzben ÍOOO korona, 
két szoba, konyha, kamra, pince, mosókonyha és istálló-
ból álló szabad lakás és a lakáshoz tartozó kertnek 
haszonélvezete. Fölhívatnak pályázni szándékozók, 
hogy szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket községi 
iskolaszékhez címezve, 1908. évi január hó 12-ig ad-
ják be. Csak gcr. kel. vallású, szerbajkú és szerb 
nyelvben és egyházi énekben teljesen jártas, okleveles 
tanítók pályázhatnak. Tannyelv : magyar-szerb. Köz-
ségi iskolaszék. (2129-III—2) 

A d a c s o l a m i evangélikus egyház megüresedett 
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Jövedelem : 
tisztességes lakáson és hozzátartozó gazdasági épüle-
teken s kerten kívül : 25 kat. hold és 830 [ ~ j - ö l 
ingatlannak haszonélvezete (kat. tiszta jövedelem 
125 66 korona) ; a hívek által teljesített szolgálmá-
nyok pénzértéke 160 korona; 55 hl. rozs (9 korona 
átlagárban), 495 korona ; 2 38 hl. búza, 28-56 korona ; 
kantáció stb. címén készpénzben 300 korona; 17'/2 
mm széna, 70 korona; tandíjakból 100 korona; 
ismétlő-iskoláért 40 korona; 10 öl tűzifa, 100 korona 
(tanterem fűtésére külijn 4 öl fa) ; stólákból körül-
belül 30 korona. A kántortanító kötelessége : az elemi 
iskola IV—VI. osztályát és az ismétlősöket oktatni s 
a kántori teendőket végezni. Tannyelv : tót,-magyar, 
istentiszteleti nyelv tót. Kellően fölszerelt kérvények 
1908. évi január 15-ig alulírott lelkészhez küldendők. 
Felsődaesolamon (p. Szuhány, Hont megye), 1907. évi 
december hó 13-én. Lehotsky Gusztáv, felügyelő. 
Slávik György, lelkész. (2133-11 — 2) 

Az ipo lysze l e i evang. egyház kántortanító keres. 
Javadalma egyháztól : lakás, kert és 600 korona ; 
államtól 400 korona ; mellékjövedelem 150 korona. 
Tót nyelv ismerete is kívántatik. Iratok 1908 január 
4-ig alulírotthoz küldendők. Poltár (Nógrád megye). 
Henriczv Béla, ev. lelkész. (11—I—1) 
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1907-ben oklevelet nyert fiatal ev. tanító, aki már 
mint kiaegítő-tanító működött, tanítói vagy nevelői 
állást keres. Ajánlatokat Kiss Lajos tanító címére, 
Nagya lásony (Veszprém megye), kér. 

(2127—11-2) 
Az a lbert fa lvai államilag segélyzett községi alsó-

fokú ipariskolánál (inasiskola) az igazgató-tanítói állás 
— lemondás folytán — üresedésben van, melynek 
betöltésére pályázatot hirdetek. Pályázhatnak oly 
okleveles tanítók, kiknek az ipari szakrajz- (asztalos-
ság) oktatásra külön képesítésük is van s ezt igazolni 
tudják. Pályázati határidő : f. évi december hó 29., 
ameddig a szabályszerűleg (bélyegmentes) fölszerelt 
kérvények Stibinger Sándor ipariskolai felügyelő-
bizottsági elnökhöz, Albertfalva (Pest megye), külden-
dők. A megválasztott igazgató-tanító ezen mellék-
állását 1908 január hó 15-én foglalja el. A meg-
választott igazgató-tanító kötelességei : az igazgatói 
teendők elvégzése mellett az inasiskola vasárnap d. e. 
rajzoktatását heti 8 órában s hétköznapokon az estéli 
közismereti oktatást heti 8 órában ellátni, az iparos-
tanonc „Otthont" vezetni. Évi díjazása a fönti heti 
11 órai oktatásért — az eddigiek szerint — 800 ko-
rona, az „Otthon" vezetéseért külön 200 korona évi 
jutalomban részesül a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium részéről. A rajzcsoport kettéválasztásával föl-
emelt fizetésre van kilátás. Kelt Albertfalva, 1907 
november hó 22. Stibinger Sándor, felügyelő-bizott-
sági elnök. (2108—II—2) 

Németpróna mváros (Nyitra megye) róm. kath. 
hitközségének kántori állására pályázat hirdettetik 
ki, a következő évi járandósággal : 400 kor. készpénz-
fizetés, circa 400 kor. stólajövedelem, 4 öl fele ke-
mény és fele puha tűzifa, 2 p. m. rozs és tisztességes 
lakás. A pályázótól megkívántatik, hogy az orgona-
kezelésben, a gregoriánus, illetve a figurális ének- és 
zenetanításban kellő jártassággal bírjon, a magyar és 
német nyelvet tudja és latin olvasásban jártas legyen. 
A pályázók keresztlevéllel és oklevéllel felszerelt 
folyamodványait jövő 1908. évi január hó 20-ig a 
németprónai róm. kath. plébánia-hivatalhoz terjesszék 
be. Választás napjául 1908 január 27-ike tűzetik ki. 
Németpróna, 1907 december 16. Vohlland József 
főesperes, plébános. (2144—I—1) 

Krassószörény vármegye facseti járásba kebelezett 
S z é c s é n y községben elhalálozás folytán megürült 
községi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 800 korona fizetés, 1 szoba, konyha, istálló 
és '/* hold veteményeskert. Felhívatnak mindazok, 
kik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogy képesíté-
süket és eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
támogatott kérvényeiket 1908. évi január hó 22-ig 
Szécsény község iskolaszéki elnökének terjesszék be, 
mert a később érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. A választás 1908. évi január 25. d. e. 9 
órakor fog Szécsény községházánál megtartatni. Kö-
telességek- : 1 VI. oszt. vegyes iskolát tanítani, ismét-
lősöket oktatni, tanköteleseket vasár- és ünnepnapo-
kon templomba vezetni, a tanköteleseket a templomi 
éneklésben oktatni és a kántori teendőket végezni. 
Az iskolaszék. ( 2 0 6 8 - I I I - 1 ) 

Pozsony m. Bösön osztálytanítói állás üres. Fizetés : 
800 K, bútorozott szoba. Égy osztályt vezet, kánto-
riban segédkezik. Választás jan. 2. Állás azonnal el-
foglalandó. Iskolaszék. (2139-1—1) 

Veszprémosz lopi rk. tanítói állásra január 5-ig 
pályázat. Fizetése : 800 korona, egy bútorozott szoba. 
1000 koronáig kiegészítésért folyamodunk. Okleve-
les tanítók, tanítónők pályázhatnak. Állását évközben 
hasonlóval nem cserélheti fel. Iskolaszék. (4—I—1) 

Keresek kántortanító-helyettest Jelentkezés Juhász 
Károly plébánosnál. Bodony , pósta Párád. 

A za laegerszeg i róm. kath. plébániában elhalá-
lozás folytán megüresedett róm. kath. kántori állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalmazása: 1. A város pénz-
tárából évi 1200 (ezerkettőszáz) korona fizetés és 240 
(kettőszáznegyven) korona lakbér, továbbá 1142 négy-
zetül területű szántóföld haszonélvezete, melynek adó-
ját a város fizeti. A szombathelyi megyés püspöktől 
évenként 120 (egyszázhúsz) liter búza és 240 (kettő-
száznegyven) liter rozs. 2. A szombathelyi megyés 
püspök által jóváhagyott külön díjlevélszerinti stóláris 
jövedelmek évi értéke körülbelül 700 korona. Az állás 
nyugdíjjogosultsággal nem jár. Ezen javadalmazásért 
megkívántatik Zalaegerszeg városban a kántori teen-
dők teljesítése, az állami elemi iskola IV., V. és VI. 
osztálybeli fiúk- és leányoknak heti 1 — 1 órai egyházi 
ének tanítása, továbbá okmányokkal is igazolt zene-
képzettség és az ú. n. „Gregorián"-fele chorális éne-
kekben való teljes jártasság. Elvárja a város közönsége 
azt is, hogy állandó énekkart szervezzen, egyházi elöl-
járósága pedig, hogy a népénekeket egyházi szellem-
ben vezesse Pályázók kérvényükhöz csatolják kereszt-
levelüket, képesítésüket s eddigi alkalmaztatásukat 
igazoló okmányokat s azokat 1908. évi január 7-én 
délután 4 óráig a polgármesteri iktatóba nyújtsák be. 
Január 8-án délelőtt 9 órakor a pályázók próbája a 
róm. kath. templomban, délután 4 órakor pedig a 
választás a városház nagytermében fog megtart itni. 
Zalaegerszegen, 1907. évi december 17-én. Helyet-
tes polgármester. (1—I—1) 

A lakócsa i közs. iskolaszék nyugdíjaztatás folytán 
megüresedett kántortanítói állomásra ezennel pályáza-
tot hirdet. Az állás javadalma az egyházlátogatási ok-
mány és az 1893-ban fölvett javadalmi jegyzőkönyv 

I (melyekben részletezve van) alapján: 3 Bzobás lakáson 
kívül pénz, tei-ményföld és más szolgálmányokban 
mintegy 1600 korona. Kötelessége: egy osztályt vezetni 

; s a kántori összes teendőket ellátni. Pályázati határidő : 
január hó 4. A kérvények az elnök címére külden-

I dők. Ha előléptetés folytán a II. tanítói állás üresed-
nék meg, úgy erre az állásra is pályázat hirdettetik, 
melyre nők is pályázhatnak. Ezen állás jövedelme : az 

[ 1907 : XXVII. t.-c.-ben megállapított javadalmak, mely-
ből az iskolafönntartó 800 koronát fizet, 200 korona 
az államtól kéretik. A pályázati föltételek : mint az 
előbbinél. Lakócsán, 1907 december 20-án. Erdélyi 
János, iskolaszéki elnök. (6—I—1) 

Oki., izr. tanítónő kerestetik a t i szapolgári izr. 
népiskolához. Évi fizetés: 600 korona. Az alap fizetés-
kiegészítésért az iskolaszék a választás után folyamo-

i dik. Pályázati határidő : 1908 január 20. Weitzner 
József, iskolaszéki elnök. (10 —l—1) 

A d é v a v á n y a i róm. kath. iskoláknál lemondás 
folytán megüresedett tanítónői állásra pályázat hir-
dettetik január 12-ig. Fizetése : a hitközségtől 800 

] korona, havi előleges részletekben. A fizetésnek 1000 
koronáig leendő kiegészítése államsegélyből kérelmez-
tetik. Jó kétszobás lakás, konyha, éléskamra és fás-
kamra, kertilletmény fejében 20 korona. Kötelessége : 
az I. vagy II. vegyes osztályú tanulókat önállóan 
tanítani, a gyermekeket mindenkor a templomba 
vezetni s ott reájuk felügyelni. Az állás azonnal el-
foglalandó. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők Dévaványára. ' (14—I—1) 

A lovászpatonai róm. kath. elemi iskolánál osz-
tálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
hitközségtől évi 616 és államsegélyből 184 korona, 
havi előleges részletekben ; továbbá egy öl fa és egy-
szobás lakás. 1000 koronára való fizetéskiegészítés 
folyamatban. Kötelessége : az I. és II. osztály vezetése 
és szükség esetében kántorságban s az ismétlők okta-
tásában helyettesítés. Kérvények sürgősen az iskola-
széki'elnökséghez beküldendők. Lovászpatonán, 1907 
december 32. Katona Sándor, gondnok. (15—I—1) 
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Német kántor (orgonista) Karamuratra (Románia), 
Constantza melletti német falura kei-estetik. Jöve-
delme : 800 frank, azaz : 750 korona, lakás és fél 
fűtés. Stóla körülbelül 60 frank. Amellett mint köz-
ségi írnok 100 frank. Lakás és fűtés nélkül 940 frank. 
Ajánlatok, kérdezések intézendők az alulírott plébá-
noshoz. Juliu Dwucet, Karamurat, Jud. Constantza, 
Románia. (11—I—1) 

Az alsógallai róm. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet egy beteg tanító ideiglenes helyettesítésére, 
4 — 5 havi időtartamra. Fizetés: havi 66 korona, egy-
szobás lakás, fűtéssel. Kötelessége: az 1—II. osztály 
tanítása. Kérvények az iskolaszék címére 1908 január 
12-ig küldendők. (19—l-lJ 

U I D n i T T C Q C I / n l n U t 1 L o t . l v 

M e s i d e a t I 1 Vezér fona l * K a p h a t < " 
az összes iskolai ünnepélyekhez. Egy tanévre való 

Iskolai Beszéddel. 
Irta : Vaday József, közs. isk. igazgató. Ára : 2 IC. 

Kapható a szerzőnél: Nagyváradon. 
(2122-111- 3) 

I s k o l a - h e g e d ű k kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban ét 

jutányos árakon 
Sternberg Á. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről kiilöu) iusyei 
kapható. (1634-25-14) 

15 forintért: 
remek szabásban, elegáns kivitelben, 
tiszta gyapjúszövetből mérték szerint 
készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

K R A T J S Z F . és T Á R B A 
úriszabó-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. 

Vidékre min t áka t mér tókvé te l i 
utasí tással bé rmen tve . — 

(31—52—51; 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. l j kotta!) 

a katb. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 íillőr. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.j. 

(1972—XX—7) 

t t v szerint'a természettant £ £ 
léltetés mellett végezhetjük el. Miniszterileg enge-
délyezett, — az egész tananyagot felölelő — 32 
darabból álló, jó és csinos taneszköz-gyűjteményein 
csak 3(í korona. Nagyteremián (Torontál), Skultéty 
László, áll. tanító. Tárgyaim jegyzékét szívesen meg-
küldöm. (9—1—1) 

Házlebontás miatt 
NŐI KÉZIMUNKÁK 

himzoanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttatott 1888. 

BÉRCZI I ) . SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. száin. 
Üzletemet május 1-én 

VI., Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-körút sarok) 
= saját áruházamba helyezem át. -
Vidékre kiválasztásra is küldök. 

( 1 6 - 5 2 - 1 ) 
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Előfizetési felhivás 
a 

Véptanítók Lapja-ra. 
Előfizetési ár: 

Egész évre 10 kor. — till. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. SO fill. 

Előfizetést naptári évnegyed 
szerint kikerekített e g y évnegyed-
nél kevesebb Időre nem fogadunk 
el, s az előfizetési pénzek ezen 
igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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Székely: Beszéd-, ért.-gyak. vezérk. Löszt. 2 K, II. oszt. 
2 E, egész vászonkötésben egy rész 2"40 K. Megjelent 
Kovács Gyulánál, Nagybányán. (1324 -XXI—18) 

Új könyvek: az új Tanterv szer int . Pálin-
kás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-

könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2'50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2' — , Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, Szabó J. : 
írvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka vezérkönyve 
1'50, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, új, — '60. 
A pénz beküldése esetén portómentesen küldi : Kovács 
Gyula, Nagybánya. (2096—X- 2) 

f e o r é l o l r vegyes iskolától magyar lakosságú köz-
UûOl ClCtt. ségbe bárhová. Farkas Berta, áll. taní-
tónő. Piliscsaba (Pest megye). (3 — 1—1) 

PI«<IA egy 8 változatú, új, pedálos orgona és egy 8 
EldUU változatú, átjátszott, pedálos templom-harmó-
nium, jutányos áron. Peppert Nándor fia. orgonaépítő. 
Szombathely, "Vas megye. (5 —111 —1) 

Ál n i e d r á n - n c ü J o - f o b ' t ó l 1 a b e l g a óriási n3'úl 
11116(11 d g d & d g első:angú haszonállattá lett. 

Gyorsan nő, kis helyen — ládákban — is sikeresen 
tenyészthető. 7 kg. súlyt ia elérhet. Úgy belga, mint 
ezüst-szőrmenyulak minden korban mérsékelt áron kap-
hatók Fuchs Istvánnál, Nagybecskereken. (12—III—1) 

Fiú-kézimunkák 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

P c o r p l állami tanítónő Budapest tőszomszédságából, 
I foCl Cl többtanerős iskolától bárhová. Cím : Schrei-
ner Mihály, Budapest, Knézics-utca 2. szám. (22— I—1) 

V p l p T t l í n V Csodásan szép lapjukat, A Kor-t meg-
V ü l o l l l c l l j . rendelem: Zsirkay János, Nyitraludány. 
Lelkészek, tanítók negyedévre 4 K helyett 3 K-ért 
rendelhetik meg. Teljes szám, érdekes tartalommal, 
sok képpel, mint mutatványszám 40 f ért. (Levél-
bélyegben.) Minden éves új előfizető, vagy aki 
egy előfizetőt szerez, Fiume, a magyar kikötőváros 
6UX110 cm. nagyságú remek akvarell-modorú, szín-
nyomatú képét kapja jutalmul. (Bolti ára 10 K, gyö-
nyörű szobadísz.) A Kor ismeretterjesztő képes folyó-
irat kiadóhivatala, Budapest, V., Rudolf rakpart 8. 

(23— III—1) 

tanításához az ú j Tanterv 
keretében mozgó összes tárgy-

kört Szlöjd-gyakorlatok címén Bíró Sándor, áll. 
tanító alakítási utasítással és 800 fametszettel kiadta. 
I. rész (II. kia(íás) 1 K 20 f. II. rész 2 K. Portó 
10—10 f. Megrendplhető a szerzőnél, Karánsebesen. 

(2135—V—2) 

Á j H o m p a r v á l v kérvényezéséhez! Ötödik, töké-
A i l d l l l ö C g O l J létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható: Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m ). 118-58 —X—10) 

Iskolapadok, is-
kolába rendezé-

sek, tornakészii-
lékek és óvoda-

berendezéscli 
gyára. 

KÍT&natra meg 
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen é.s 

bérmentve. 
(24—62—1) 

A Ricinger-féle „Beszélgetések" 
második kiadása megjelent. Az utasítás ára 40 f, az 
I. füzet 30 f, a II. f. 30 f, a III. f. 36 f, a IY. f. 36 f, 
az V. f. 40 f, a VI. f. 40 f. A tanító választja ki az 
iskolájának megfelelő füzetet. Mutató mind a 7 füzet-
ből 2 K 52 f. Ezen füzetek szorgalmas használata 
•J -5 év alatt képesíti a gyermeket arra, hogy ma-
gyarul tényleg beszéljen és ne csak „felelni" tudjon. 
Szakemberektől számos elismerés. Megrendelhető 
Teutsch Frigyes könyvkereskedőről, Segesvárott. 

(18— I 1) 

MAGYAR FAEDAGOGIA 
általános érdekű, legolcsóbb, tud mányo ; havi 
folyóirat. Kiadja a Magyar Paedagógiai Tár-
saság. Hogy a legszerényebb viszonyok közt 
élő kartárs se legyen kénytelenaztnélkülözni, 
mint a Paedagógiai Társaság tagja, évi 4 K 
tagdíj fejében kapja, ha belépési szándékát 
dr. GYULAI ÁGOST (Budapest, I., Lógody-utca 
33.) titkárnak bejelenti. Intézetek részére 
az előfizetés 10 K. Elnök: dr. FINÁCZY ERNŐ; 
szerkesztő : dr. WESZELY ÖDÖN. Minthogy 
pedig a társaságnak irányadó akadémiai tár-
gyalásain az elméleti és gyakorlati pedagógia 
minden része, az iskolák összes faja, minden 
aktuális kérdés előfordul : kívánatos, hogy a 
társaságba a tanítóságnak legalább fele be-
lépjen s ekkép az általa kimondott véle-
ménynek erkölcsi súlya is minél nagyobb 
legyen. ( 2 - I I - 1 ) 

ízlésteljes és divatos 

kezdve ú. m. gobelin-képek, szmirna-munkák, madeira-
hímzések, előrajzolva mindennemű kézimunka-anya-

gokat legolcsóbban szállít : 

WIEG T E S T V É R E K , 
női kézimunka- és mürajzterem, Budapest, IV. ker. 

Deák Ferenc utca. Kívánatra választékárú. 
(1782—XI-11) 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással,részletfize-
tésre is kaphatók. Har-
inóniumok, beszélőgépek, 
gramofonok, fonográfok 
bámulatos szép hanggal. 
Hegedűk, harmonikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és 
tanítónőknek 10% engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen kiild: MOGYORÓSSY GYULA 
in. kir. szab. liangszergyára, Budapest, VIII. ker., 
liákóczi-lit 71. (61—52-61) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXiI. évfolyam, 2. szám. Budapest, 1908 január 9. 

NÉPTANÍTOK LAPJA. 
KT A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted résaét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR S. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . « 

Nemzeti és nemzetközi. 
Napjaink egyik leggyakrabban vitatott 

kérdése a nemzeti és nemzetközi álláspont 
közti ellentét Aid a nép tanítására vállal-
kozik, legyen bár tauító, író, művész vagy 
tudós, ebben a kérdésben elvi álláspontot 
kell hogy valljon, ez elől a kérdés elöl ki 
nem térhet. Et! öl függ tanításának, mű-
vészi alkotásának iránya, ettől függ a nem-
zettel s az emberiséggel való kapcsolata. 

Azelőtt e kérdés nem volt oly jelentős. 
Míg ugyanis a közlekedési, forgalmi vi-
szonyok nem voltak oly fejlettek, a nem-
zetek közti érintkezés nem volt oly sűrű 
és állandó, s így a nemzeteknek nem 
kellett a maguk egyéniségét, a maguk 
jellegét oly féltve őrizniök. Nem forgott 
fönn ugyanis az a veszély, hogy a nem-
zetközi érintkezésben egyéniségüket el-
vesztik. De amióta a világforgalom soha 
nem sejtett mérveket öltött, egyre 
erősebb veszély fenyegeti különösen a 
számban kisebb, elterjedtségben szeré-
nyebb nemzeteket, bogy a nagy számú 
és szerencsésebb múltú nemzetek világ-
forgalma közepette megsemmisülnek. Ter 
mészetes, hogy minél nagyobb s elter-
jedtebb valamely nemzet, annál kevésbé 
van oka a nemzetköziség!ől tartani. 

Viszont minél nehezebb viszonyok közt 
s minél kisebb elterjedtségben él vala-
mely nép, annál több oka van a maga 
egyénisége fönnmaradásáért aggódni. 

S ennek ellenére mégis mit látunk 1 ! 
Épen a legnagyobb számú, leghatalma-
sabb népek között — akik már igazán 
biztosítottnak tekinthetnék egyéniségük 
fönnmaradását — legerősebb a nemzeti 
fölfogás. Ellenben az ezer veszéllyel küzdő 
magyar nemzet köréi en még korántsem 
eléggé erős a nemzeti gondolkodás, sőt 
immár akadnak annak ellenfelei is. 

A birodalmi németek néhány rövid 
évtized alatt Európa vezető nemzetévé 
lettek. Számuk legalább húszmillióval 
növekedett, a franciákat már messze el-
hagyták. Világszerte vannak fajrokonaik, 
telepeik. Irodalmuk világszerte elterjedt. 
A legtöbb világrészben vannak lapjaik, 
iskoláik, templomaik. Világkereskedelmük 
versenyre kél az angollal. S mégis kö-
zülök azok, akik legelégedetlenebbek sor-
sukkal, azt jelentették ki gyűlésükön, 
hogy ők hívei nemzetüknek s megtámad-
tatás esetén harcolnának hónukért. De 
ha ezt ki sem jelentenék, tudvalevő, hogy 
a legnemzetközibb német is mindig né-
met. S ha Marxot vagy Lassalét vallja 
is mesteréül, akkor is csak német mester 
német iskolázottságú, német filozófiájú, 
német tanításait követi. 

Ellenben találkoztunk már magyarral, 
aki származása szerint is magyar, más 
nyelvet nem is tud s ki mégis azt mon-
dotta nekünk, hogy ő nem magyar — 
ő csak ember. „Persze, hogy ember! Nem 
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is másfajú élő ! - jegyezte meg e sorok 
írója -— de hát miféle ember: angol, 
olasz, német, tót vagy oláh?" Mire csak 
az a kitérő válasz hangzott : Csak „em-
ber, semmi más. Mert öntudatos ember 
nem hagyja magát semmiféle mesterséges, 
csinált elkülönítésbe belekény szerífeni." 

Hát ezek szerint a nemzeti különb-
ségek csak mesterkélt, csinált elkülöní-
tések. Szín, alak, vérmérséklet, származás, 
mult, szellem, nyelv — mind-mind mes-
terséges csinálmány, önző hatalmasok 
koholt korlátja, amelyet azért hirdetnek 
és tartanak fönn, hogy a népeket rab-
bilincsek közt tartsák. Ellenben a vagyoni 
viszonyok, foglalkozási ágak, a társadalmi 
osztályok szerinti különbségek nem csi-
nált elkülönítések, hanem valódi, termé-
szetes válaszfalak. S nem az a természetes, 
amit a természetben látunk, hogy az 
emberek nemzetek szerint csoportosulnak, 
hanem az, hogy eltanult foglalkozások, 
esetleges vagyoni viszonyok s véletlen 
rangfokok szerint alkossák meg közössé-
güket. 

S még az ily fölfogások hívői mond-
ják magukról, hogy természettudományi 
alapon állanak, holott épen a természet-
nek üzennek háborút. S még ezek hivat-
koznak fejlődéstanra, holott épen a tör-
ténelem sok ezeréves fejlődését s az 
abban rejlő tanulságokat tévesztik szem 
elől! 

A nemzeti közösség a l eg te rmésze te sebb , 
a legreálisabb, de egyúttal a legideálisabb 
közösség is. 

Amióta emberiség van, mindig volt 
család s mindig lesz. Mert hatalmas, 
minden emberi' akaratnál erősebb erő 
fűzi egymáshoz a szülőket s gyermekeket. 
Törzsek, fajok mind szélesbült családok. 
S ha ezek nemzetekké egyesülnek, a 
vérrokonságnál, földrajzi együttélésnél, 
érdekazonosságnál erősebb kötelékek fűzik 
őket együvé. E kötelékek: a közös ha-
gyományokon kívül, a jövőre kiható 
közös célok, közö3 eszmények. Ezekhez 
járul a legfőbb lelki kapocs, a nyelv — 

valamint az intézmények közössége s az 
egész nemzet közkincsét tevő állami 
erő és szuverénitás. 

Sokféle egyesülés, társulás, közösség 
lehet a földön, de mindnél erősebb az, 
amelyet nemzetnek nevezünk. Minden 
más egyesülés csak ezen alapszik, ennek 
gyönge másolata. Közhasznú, tudományos, 
művészi s bármily képzelhető más tár-
sulások akár egy nemzeten belül, akár 
különböző nemzetek fiai közt kötve, csak 
azért lehetségesek, mert fönnállásukat, 
létüket a leghatalmasabb társulás, a nem-
zet biztosítja. Az osztályok szerint való 
csoportosulás sem volna lehetsége nem-
zet nélkül. Épen azért legfőbb alakulat 
a nemzet, mert benne egyesülve meg-
van mindaz, ami minden más alakulat-
ban csak szétszórtan található. Megvan 
benne a vérségi kötelék, a földrajzi, nép-
rajzi, művelődési, liagyománybeli, szellemi, 
hatalmi kötelék, minden anyagi és er-
kölcsi, reális és ideális kapocs. S helye 
van benne minden hasznos s minden 
eszményi célnak. 

S egyáltalán nem jelenti a nemzeti 
eszme azt, amit beléje akarnak magya-
rázni. amit rá akarnak fogni, hogy ellen-
sége az általános emberi eszmének. Sőt 
épen az jellemzi a művelt, magas szín-
vonalra emelkedett nemzetet, hogy az 
egész emberiség ügyének előharcosa. Mint 
a kiváló egyén, tudós, művész, államférfi 
vagy bármi közhasznú tényező, midőn 
a maga művét alkotja, nemzete javára 
fáradozik: — úgy a magas színvonalú 
nemzet, midőn értékes műveket alkot, 
az egész emberiségnek válik közjavára. 
A görög nemzet művészi alkotásaival 
nemcsak magának szerzett fényt, de vi-
lágosságot adott az egész emberiségnek. 
Az olasz nemzet a reneszánsz művésze-
tével és tudományával az egész emberi-
ségnek ju t ta to t t szellemi kincseket. S 
minden nemzet, amely kiválót alkotott, 
az emberiségnek tett szolgálatot. Még 
pedig kettős szolgálatot. Az elsőt azzal, 
hogy önmagát, mint az emberiség egyik 



2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

tagját, magas színvonalra emelte, a má-
sodikat azzal, hogy példányképe és mes-
tere lett a többi nemzetnek. 

A nemzet fönnállása és hivatásának 
betöltése tehát egyetemes emberi, nem-
zetközi érdek. S minél nagyobb hévvel, 
erővel, tehetséggel és önfeláldozással 
szolgáljuk nemzetünk ügyét, annál na-
gyobb szolgálatot teszünk az egész em-
beri fajnak. Fájdalom, napjainkban ter-
mészetellenes és erőszakos módon szembe 
akarják állítani a nemzeti gondolatot az 
egyetemes emberi gondolattal, holott csak 
az egymást föltételező két eszme ma-
gasztos összhangjából fakadhat áldás úgy 
a nemzetre, mint az emberiségre. 

l'alágyi Lajos. 

Elnyomók és elnyomottak. 
írta : Bálás Bcla. 

Ismeretesek tanítótársaim előtt azok a durva 
támadások, amiket Björnsterne Bjórnson a 
hágai békekonferencia elnökéhez intézett leve-
lében vezetett be s amiket azóta különböző 
külföldi lapokban folytat ellenünk, magya-
rok ellen. 

Az első támadás után azt hihette mindenki, 
aki ismeri viszonyainkat, s akiben igazság-, 
tisztességérzet és jóakarat van, hogy a félre-
vezetett agg költő, mihelyt felvilágosítják, vagy 
jóváteszi hibáját, vagy legalább megszégye-
nülten elhallgat. 

A budapesti egyetemi ifjúság egy igen szép, 
tárgyilagos, tiszteletteljes hangú levélben fel-
világosította Björnsont vádjai alaptalanságáról, 
mellyel az 1907. évi XXVII. törvénycikket 
vádolja s azt, aki e törvénnyel akar alkalmat 
adni a nem magyar anyanyelvüeknek ez or-
szágban arra, hogy az állam nyelvét elsajátít-
hassák s ezáltal a maguk könnyebbségére 
legyenek. 

Hiába való volt. A hazájukat s azt a fajt 
gyalázó izgatók, mely nekik magával egyenlő 
jogokat szerzett és adott, ezek az izgatók 
annyira szuggerálják és félre rezetik B jörnsont, 
hogy vele — a szó szoros értelmében — 
már beszélni sem lehet. 

Fájdalmas dolog, hogy egy olyan fényes 
elme, minő az övé volt, amelynek alkotásait 
bámultuk, szerettük, most igazságtalanul ily 
ha'álos és engeszte hetetlen ellenségünk lett. 
Fájdalmas, de utóvégre nem nagy dolog így 
magában véve. Az már azonban nagy dolog, 
hogy a müveit világ hallgat rá s az izgatók 

által rendelkezésére bocsátott adatokat kész-
pénznek veszi 

Nekünk ezt tétlenül néznünk vem szabad. 
Még akkor sem volna szabad, ha kis dolgok 
felfújásáról, nagyobb dolgok túlzásáról volna 
szó. Nem szabad tétlSnül néznünk, mert alap-
nélkül való dolgokról, a tényeknek ellenkező-
jéről, közönséges hazugságokról és rágalmak-
ról van szó. 

Hivatalos és nem hivatalos körök azokra a 
dolgokra, amit ingyen kellett tenni, az alkohol 
elleni akciótól — ami még komoly dolog — 
az automobilozók útvonalának rendbentartásáig 
mindent szerettek — különösen a múltban — 
a tanítókra bízni, úgy, hogy ma már az ilyen 
missziókat a tanítók legnagyobb része gúnyos 
mosollyal és irattárral fogadja. 

Az a tanító — az én szerény véleményem 
szerint — sem lehet ezermester s apoïtoli 
lelket is a tanítóságnak csak ama tagjaitól 
lehet kívánni, akiknek ilyen a Szentlélek Úr-
isten kegyelméből különösképen jutott. De 
az már sem apostoli lelket nem kíván, sem 
kicsinylő moso'yt ne u tűr, ha a magyar Gé-
niusz azt kívánja a magyar tanítóságtól, hogy 
időt, fáradságot nem kímélve, adatokat gyűjt-
sön a magyarországi nemzetiségi viszonyokról 
s azokat a nagyvilág elé terjessze. Ez egy-
szerűen hazafias kötelesség, miután itt már 
magáról nemzeti becsületünkről s annak vé-
delméről van szó, mert minket ezer ellenségtől 
körülvett népfajt nem védelmez, nem menteget, 
nem tisztáz senki és semmi más, egyedül azok 
a ténybeli igazságok, amiket felkutatunk és 
feltárunk a nagyvilág előtt. 

Nekünk tényekkel, adatokkal be kell bizo-
nyítanunk azt, hogy sehol, egy á'lamban sem 
élvezik az idegen fajuak azt a szabadságot, 
azt a jogegyenlőséget és ezekkel az ajándékok-
kal seholsem élhetnének úgy vissza, mint épen 
minálunk ; hogy nincs kerek e földön még egy 
államalkotó népfaj, amely oly messzemenő, a 
bűnös nemtörődömség és a gyávaság határáig 
terjedő toleranciával, előzékenységgel, lemon-
dással, béketűréssel nézné az ő országában 
hazát, jogot, védelmet nyert és élvező nép-
fajok hálátlan, agressziv magatartását 

íme egy pár mutatóba : 
Hét évvel ezelőtt állami tanítónak neveztek 

ki Torontál megyébe. Este érkeztem meg édes-
anyámmal Nagybecskerekre, hogy a kir. tan-
felügyelőségnél jelentkezzem. Németül, szerbül 
és oláhul kínálták a kocsit és társaskocsit, s 
addig hallgatói.tunk magyar szó után s 
addig kérdezősködtünk magyarul (amit a há-
rom nyelvet beszélő nép közül egyetlen ember 
sem értett), hogy minden jármű bement a 
városba s podgyásmnkkal magunkra ma-

2* 
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radva, gyalog kellett becipekednünk. Azonban 
szállót nem kaptunk, mert sehol sem értették 
(összejártam a várost) a szavamat. Végre egy 
városszéli kis korcsmába bementünk, elkesere-
désemben elfoglaltam egy sarkot s ott telt el 
az éjjel. A faluban, ahol tanító voltam, a 
gondnokságra sem került — évtizedeken át tartó 
állami iskola mellett — egy pár, magyarul bár 
pár szót tudó ember. 

Nyitra megyében, ahová szintén magyaro-
sítani küldtek, 20 év óta volt állami iskola, 
de egyetlen ember magyarul nem tudott abban 
a faluban. Beszéltek németül és tótul. Csak a 
magyar nyelven kívül más nyelvet nem tudó 
tanítót nem értette senki. 

Es itt Krassó-Szörény megyében hogy va-
gyok ? A község magyar telepítvény ; egyetlen 
magyar község az egész megyében. Ezek az 
emberek s én is, ha bemegyünk Fehértemp-
lomba, vagy Verseezre, magyar szóval egy 
gyufaszálat sem kaphatunk. 

Verseczen a kereskedések feliratait végigné-
zegettem, hogyha 'már magyar nevet nem ta-
lálok, legalább olyant találjak, ahol a családi 
név elől s a keresztnév hátul van. Egyetlen 
egyet találtam, s mint aki keleten utazva 
magyar szót hall valamelyik egzotikus ország-
ban, saját hazámban olyan kellemes meglepetés 
ért : tudtak a boltban magyarul is. 

Fehértemplomban már nem voltunk ilyen 
szerencsések. Ha éhen nem akartunk veszni, 
a beszerzett fűszerféléket olyan papírzacskó-
ban kellett elhozni, amelyiken felül német 
felírás van, alul pedig cirill betűkkel szerb 
felírás. A piacról pedig nem lehetett sem-
mit sem venni, mert senki sem értette meg a 
feleségem szavát. 

Itt a mi magyarjaink tudnak németül is, 
oláhul is, szerbül is. A szomszéd oláh falukban 
egyetlen ember sincs, aki tudna magyarul. 
Pedig tudnak anyanyelvükön kívül németül is, 
szerbül is. 

Magyar nyelvet terjesztő törekvéseinknek 
az a célja, hogy úgy hivatalos, mint magán-
érintkezésben könnyebbé és célravezetőbbé 
tegyük a nemzetise'gek helyzetét, eljárását. 

Rendes, normális körülmények között ezt 
hálával, köszönettel kellene fogadniok. Mi cso-
dálkozunk, hogy hála és köszönet helyet tá-
madnak, gyaláznak bennünket. Pedig nincs 
mit csodálkoznunk. Ok ezt fölösleges kínzás-
nak tartják, mikor egész életükben semmi 
néhézséget nem okoz az, ha magyarul nem 
tudnak, minden céljukat elérik bármelyik nyelv-
vel, mert hiába az állami iskola, ott is anya-
nyelvén beszélnek a gyermekkel, mert ha nem 
tud a tanító, vagy nem akar megtanulni, el-
marják ; hiába n jegyzői iroda, ott is az ő 

nyelvén beszélnek. Saját nyelvén jelentheti az 
anyakönyvvezető előtt is a dolgait. Ha ma-
gyarnyelvű végzést kapna, azt is a maga nyel-
vén megmagyarázzák. A papnál anyanyelvén 
beszélnek vele. A postán anyanyelvén. A vas-
úton ha oláhul ,.Bizerika alhá"-ba kér jegyet, 
azonnal megkapja a Fehértemplomba szóló 
papirost; ha járásbíróságnál, törvényszéknél 
van dolga, anyanyelvűi beszélnek vele. Sehol 
magyar szót nem hall, sehol szükségét annak 
nem érzi, hogy magyarul is tudjon. 

Lehet-e így csodálkozni a vakmerő elbiza-
kodottságon ? 

Magyar ember Magyamszágon nem min-
denütt boldogulhat magyar nyelvtudásával, a 
nemzetiségiek mindenütt igen a nyelvükkel. 

Nekünk ezt a tényt a példák százaival, ezrei-
vel be kell a világ előtt bizonyítanunk s akkor 
nemcsak a rágalmazókat utasítja el magától, 
de azt a tanácsot fogja adni, hogy teremtsük 
meg a magyar nyelv tudásának szükségét. 

Addig is í zonban meg kell teremteni. Hi-ö o 
szen, ha valahol egy kis nyoma mutatkozik 
ennek a szükségnek, ott a nemzetiségi nép a 
maga természetes eszével belátja, hogy neki 
magyarul tudnia kell s az alkalmat felhasz-
nálja, hogy megtamiljon. 

Arra is adatokat kell gyűjtenie a tanítóság-
nak, hogy a nemzetiségi nép (maga a nép !) 
nem ellensége sem nyelvünknek, sem államunk-
nak. Csupán az abból élő izgatók a mi ellen-
ségeink. 

A vasútnál már egy kis nyoma mutatkozik 
a magyarul tudás szükségességének s hogy ez 
rá is kényszeríti a nem magyarajkú, de a 
vasúti őrök, munkások stb. közé jutni kívánó 
nemzetiségi népet s hogy a nép nem sokat 
törődik Vlád úrékkal, mutatja az, hogy a 
szomszéd oláh községből, ahol nincs állami 
iskola, 12 oláh gyermek jár az én iskolámba 
s a másik szerb községből 6 szerb gyermek, 
a harmadik községből pedig szállásra hozott 
egy oláh gyermeket az apja, mert azt szeretné, 
hogy mozdonyvezető legyen a fiú. 

Az ilyeneket s az ezekhez hasonlók százait 
jó volna a vén norvégnek is, a nagyvilágnak 
is tudni s akkor akár a volt rózsahegyi pán-
szláv doktor, akár a nem tisztelendő Hlinka úr 
hiába körutaznának ellenünk a külföldön. Egy-
egy tény minden hazugságnál szebben beszélne. 

Kérem is tanítótársaimat, a hazafias cél 
érdekében vegyék azt a fáradságot, gyűjtsenek 
adatokat az „ elnyomók"-ról és „elnyomottak 
ról s küldjék el nekem. Költségeiket megtérí-
tem. (Lakom: Udvarszálláson, u. p. Jám, Kr.-
Szörény megyében.) Hadd cáfoljuk meg egy 
könyvben alávaló hazugságait a hazugságból 
élőknek. 
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A magyar skolai dalirodaloni. 
írta: Párkányi Aranka. 

Régi dolog, hogy ahol a dal otthont talál, 
ott szelídebb az erkölcs, kifejlettebb a szépérzék. 
Nem tudom, mily szomorú következtetéseket 
kellene tennünk s mily gondolatok ébrednének 
bennünk gyermekeink esztétikai nevelését ille-
tően, ha végignéznénk azokon a dalokon, melyek 
az elemi iskoláknál a kedélyművelést, nemesítést 

J akarják szolgálni. Elkezdve azon, hogy igazán 
jó, irodalmi színvonalon álló daloskönyvünk 
nincs, liogy agyoncsépeljük az egy-két idegen 
dallamra készített, vagy már szépanyáink bölcső-
jénél dúdolgatott nótákat (pl. A legpompásabb 
nyájat a hold legelteti, vagy Tarka lepke, kis 
bohó stb.), népdalainkra ütnek össze jól-rosszul 
versezeteket, amelyekben ugyan ritkán van tar-
talom, hangulat, numerus, de mégis ezek az 
iskolai dalok közül a legtűrhetőbbek. 

Míg a felnőtt közönség mulattatását célzó 
műdalok, operettek, hangversenyáriák, operák 
szerzésére zeneköltőink legjava lép sorompóba, 
hogy az örökszépet mennél tökéletesebben jut-
tassa érvényre, a gyermek képzéséről, szépérzé-
kének fejlesztéséről nem gondoskodunk irodalmi 
színvonalon álló iskolai dalok által. A gyermekek 
elégedjenek meg, ha ilyféle dalokat zümmöghetnek: 
Hej Kati, Kati, vagy Kis kutya, nagy kutya stb. 

Azt hiszem, mióta a módszereket könyvbe 
foglalták s érdemesnek tartották az énektanítás 
módszerével foglalkozni, az idők beláttatták 
pedagógusainkkal, mennyire képes a lelki világot 
szórakoztatni, idomítani, vídámítani, nemesíteni 
a dal, s mint fontos eszköze a helyes pihenés-
nek, nevelésnek, lelki nemesítésnek szerepelhet 
az ének az elemi iskolában. S midőn arra törek-
szünk, hogy a fejlődő lelket az esztétikai érzel-
meket teljesen kielégítő tárgyak vegyék körül, 
miért tanítsunk épen dalban olyanokat, melyek 
a művészetnek még alacsony fokán sem állanak ? 
S midőn az I. és 11. osztályban — hol pusztán 
hallás után énekeltetünk — fölcsendül egy-két 
nóta, azokban nincs dallam, kedvesség s ha azok-
nak a szegény gyermekeknek az arcát nézi az em-
ber, nem talál abban örömet azon, hogy énekelhet, 
hanem erőszakolt ügyeimet a könnyedség nél-
küli dal iránt. De nem is csoda! Mert ha végig-
lapozzuk iskolai daloskönyveinket, alig talá-
lunk 5—tí dalocskát, melyben legyen tartalom, 
ritmus, hangulat, kedvesség ós a gyermek hang-
terjedelmében mozogjon. 

Igaz, a fönti követelményeknek megfelelő 
gyermekdalokat írni végtelen nehéz munka ! 
Kell hozzá nagy adag optimizmus, derűs lélek, 
rengeteg pedagógiai tudás és tapintat, nagyon 
sok szeretet s — költői tehetség. Hiszen ha a 
gyermekirodalmat nézzük, Pósa nélkül bizony 

igen csekély lenne a kötött beszédben írt iro-
dalmi mű, mert e téren a legjobb írónak is 
hiányzik a tapintata. Kevesen érzik azt a nagy 
szeretetet, mely nélkül nem érthetjük meg a 
gyermek mosolyát s nem szállhat le ÍIZ ember 
abba a külön kis világba, melyet egy gyermek 
képzelőtehetsége alkotott. S ha már szóval oly 
nehéz eltalálni az útat a kicsikék szívéhez, 
mennyivel nehezebb ez dallal, hol 5—8 hang-
ban kell variálódni egy mesének, egy tréfának, 
egy incselkedésnek s kell benne lenni ritmus-
nak, könnyedség- és kedvességnek. 

Azok a híres nagy emberek tán nem is tud-
nak hajolni olyan mélyen, hogy meglássák azt 
a kicsi kis kört, amelyben egy pedagógus végzi 
az ő nagy munkáját. Kiknek lelkében a halha-
tatlan dalművek örökszép melódiái hangzanak, 
rég elfeledték, hogy őket is az iskola tanította 
csodálni a szépet úgy Isten, mint az emberek 
műveiben. Ne kívánjunk tehát oly nagy áldo-
zatot tőlük, de nézzünk körül sorainkon, nem 
akadna-e valaki, ki elvégezné e munkát ? Hisz1 

vannak nekünk néptanítóink, kiket lelkük, 
ideálizmusuk, tapasztalatuk, zenei tudásuk tesz 
hivatottá e munkára. Nem is kell a nagy váro-
sokba menni, de ott járni a régi, jó kántorok 
között, kiknek szobájában ott áll a zongora ; 
kik kora ifjúságuktól kezdve játsszák ott a 
klasszikusokat és a saját szerzeményeiket. Hány-
szor ámultam el, mikor az ócska falusi orgonán 
fölcsendültek a csodaszép preludiumok, diadal-
mas karácsonyi himnuszok ! S az a sok, ki nem 
adott hallgató magyar, könnyed csárdás, melyet 
falun, búcsúkban hallottam, mind e néptanítókat 
vallják szerzőjüknek. Mily könnyű lenne ezek-
nek átérezni a gyermek lelkét, kik között életük 
javát töltötték s kiknek lelkük leghatalmasabb 
részét áldozták. Ezek könnyen tudnák bevinni 
az iskolai dalba a népdal motívumait is, ame-
lyeknek szintén meglenne a maga haszna. A 
szöveget kellene csak megérteni s annak inten-
ciójában írni a dallamot. Szöveg akad Pósa stb. 
gyermekverseiben, pl. az Arany Abc-ben, mely 
versek ritmusa könnyed, numerusa kifogástalan, 
magyar versformában van írva s szinte provo-
kálja az énekelhetőséget. A szerzőnek csak ki 
kell választani a verset. 

Anyag és földolgozó tehát lenne, de jutalom-
nak is kell lenni. Pl. a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium pályázatot hirdetne s évről 
évre 5 —10 legszebb dal szerzőinek 200— 200 
korona jutalmat adna. A dalok az állam tulaj-
donába mennének át, aki azokat kinyomatná 
s olcsó áron bocsátaná a tanítók rendelkezésére. 
Minden állami, községi s államilag segélyezett 
iskolának kötelessége lenne e dalokat évről 
évre beszerezni és énekeltetni, ámbár azt hiszem, 
minden tanító egyénileg is szívesen megvenné. 
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így tán kerülne egy kis művészet a dalokba 
s nem kellene a tanítónak annyit gyötörnie a 
fantáziáját s összes régfeledt gyermekkori emlé-
keit előszednie, hogy oly dalt találjon, melyet 
a gyermekek gyorsan és szívesen tanulnak s 
örömmel énekelnek. 

N a p k ö z i o t t h o n . 
Irta: linrsofli László. 

Nyomasztó szürke köd a télbe hajlott termé-
szet fölött. Hűvös szomorúság az egész világon. 
Es mintha öreg földünk időszakos hülése át-
ragadna az emberek lelkére is : fáznak, didereg-
nek valamennyien. Talán egymástól, vagy ön-
maguktól ? 

A társadalom egyes rétegei bizalmatlanok 
egymás iránt. Boldogulását egyik sem a másik 
segítségével keresi, hanem a másik nyakára 
hágva. Ez a bizalmatlanság, ez az általános 
szeretetlenség nagyon sokszor keserű tapaszta-
latok gyümölcse. Hiszen akárhányszor látjuk az 
életben, hogy azok a vezetőelemek, akik arra 
volnának hivatva, hogy a szegény nép erkölcsi 
és anyagi őrei, tanácsadói legyenek, erkölcsileg 
megmételyezik, anyagilag pedig — alattomo-
san — pusztulására törnek. Megrendítik, romba-
döntik hitének templomát. Mennyi szomorú 
titkot árulhatnának el — elismerés a tiszteletre-
méltó kivételeknek — az ügyvédi és jegyzői 
irodák falai ! . . . 

Csoda e aztán, h i a hitében, reményeiben 
csalódott nép lelke panaszosan sajog föl s pa-
naszos szava betölt messze vidékeket, mint a 
leveletlen erdő zúgása ! 

A sivár, örömtelen lélek arra hajlik, ahon-
nan bíztató szót hall. Felül a lelketlen szociá-
lista-izgatók, a hamis próféták vagyonosztó 
ígéreteinek. Iunen magyarázható, hogy a kü-
lönben józan gondolkodású magyar nép elveszíti 
a fejét. Az ő összekuporgatott filléreiből uras-
kodó agitátorokban egy-egy megváltót lát ; míg 
a megmentésére siető emberbarát jóakaratú és 
okos tanácsa előtt elzárja fülét. 

Az állam és társadalom újabban erős tevé-
kenységgel siet az eltévelyedettek megtérítésére. 
Szabad liceumok, olvasókörök, ifjúsági egyesü-
letek, népkönyvtárak létesítésével; felnőtteknek 
és ifjaknak szánt fölolvasásokkal iparkodik meg-
világítani előttük az igazi boldogulás ösvényeit. 
De ezeknek a gyógyító irányú akcióknak nincs 
meg mindenkor az óhajtott sikerük. Mert résen 
vannak a büntetlenül garázdálkodó izgatók, 
akik így tüzelik a népet: „Ne higyjetek az 
uraknak meg a papoknak. (Jsak azért beszélnek, 
mert félnek tőlünk. Vissza akarnak vezetni a 
sötétségbe, hogy ne gondolkodjatok; hogy elé-
gedjetek meg azokkal a csontokkal, amelyekről 

már ők leszedték a húst." Büntetlenül hazudoz-
hatják, hogy nincs Isten . . . nincs haza . . . ; 
hogy a templom magtárnak, vagy istállónak 
való . . . Ezeket a hitet, erkölcsöt romboló igaz-
ságokat csak nemrég hirdette Heves megyében 
egy pesti úr, aki hiszékeny palóc atyámfiai előtt 
Andrátsy Gyula gróf miniszternek vallotta 
magát ! 

* 

Beteg a mai társadalom ; nagyon beteg. Az 
emberek úgy élnek együtt, mint a rossz házas-
társak. Elégedetlen, boldogtalan mindegyik és 
szerencsétlenségének okát mindig társában keresi. 

Társadalmi életünket szándékosan hasonlítom 
a rossz házastársakhoz, mert az én szemlélő-
désem ezeknél, épen úgy, mint a társadalom 
széthúzó elemeinél, egyetlen összetartó kapcsot 
talál. Ez a kapocs: a gyermek — az iskola. 

Akárhány apát ismertem, aki, míg gyermeke 
nem volt, egészen a züllés útjára tévedt. Ami-
kor első gyermeke megszületett, otthonát sze-
rető, kötelességtudó, munkás ember vált belőle. 
Nem egyet tudnék megnevezni az álszociálizmus 
híveiből, aki a gyűlölt „ingyenélő tintanyalólc" 
közül először kis gyermekének tanítóját vagy 
tanítónőjét szerette meg. 

A misszióját teljesítő iskola — igen nagy 
hatalom ! Ha a szülő gyermekének haladását 
tapasztalja ; ha látja, hogy gyermeke nevelőjé-
nek (kívánatos volna, hogy az illetékesek a 
tanító nevelői munkáját fölébe helyeznék a 
pusztán ismeretközlő tanítói teendőknek ; vagy 
legalább azzal egyenlő értékűnek tekintenék) 
a figyelme az ő féltett kincsének minden lépé-
sére kiterjed : meglágyul a keble, ha a gyűlö-
letnek még olyan kemény kérge takarta volna is. 
Mikor társadalmunk elégedetlenei : a szegény 
napszámosok és a különböző iparágak munkásai 
azt látják, hogy az iskola még az anyagiakban 
is támogatásukra siet, átalakul egész valójuk: 
az a szem, amelyben tegnap még a gyűlölet 
villámlott, ma már a hála könnyeivel telik meg. 

Harsányi Ödönné, az egri áll. e1. iskolák 
egyik leglelkesebb tanítónője, egy pár évvel 
ezelőtt valami háztartási tanfolyamon járt Buda-
pesten. Üres idejében összejárta a főváros vala-
mennyi iskoláját, amely valamelyes humánus 
intézménnyel kapcsolatos. Különösen a napközi 
otthon-ok ragadták meg figyelmét, s elhatározta, 
hogy ilyennek létesítésére minden követ meg-
mozdít. Mikor hazakerült, megkezdte alapozó 
munkáját. Megnyerte eszméjének az áll. el. is-
kolák gondnokságát ; azután híveket toborzott 
tervének keresztülviteléhez. Fáradságot nem 
ismerő buzgalommal kilinc elt a városnál és 
egyeseknél. És alig egy év múlva, az 1906/7. 
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tanévben, az egri belv. áll. iskolánál az ö veze-
tése alatt megnyílt a napközi otthon. Az első 
évben szerény keretekben mozgott, amennyiben 
csak a tél vége felé kezdte meg működését s 
csak 6 héten keresztül látott el 28—32 sze-
gény gyermeket déli meleg étellel. Az idén már 
4 hónapon át 40—50 szegény iskolásgyermeket 
enyhít meg naponként, és fönnállása ebben a 
keretben — előreláthatólag — hosszú időre 
biztosítva van 

Az otthonnak a belv. áll. el. iskola épületé" 
ben csinos konyha és ebédlőhelyisége van. 
Mind a kettő az állam költségén rendeztetett 
be. Eger városa évente 500 koronával járul az 
otthon fönntartásához. Ezenkívül a különböző 
adományok és hatóságilag engedélyezett gyűj-
tések eredménye, mindmegannyi éltető forrásai 
az újkeletű intézmény fönmaradásának. Meg-
jegyzem még itt, hogy a pénzbeli adományok 
10%-a évente alapvagy ónul tőkésíttetik. 

Örvendetesen tapasztaljuk, hogy mióta a nap-
közi otthon fönnáll, a család és iskola sokkal 
közelebb került egymáshoz. A szülő, aki az-
előtt évente egyszer, a beíratások idején lát 'a 
gyermeke tanítóját, ma minden ügyében-bajában 
jóleső bizalommal közeledik feléje. Érdeklődik, 
kérdezősködik humánus intézményünk munkája 
felől, s. a tehetősebbek önként ajánlják föl se-
gítségüket gyermekük szűkölködő kis barátai 
részére. 

Es ez a meleg érdeklődés átragad a társa-
dalom minden rétegére. Az egri polgárnők évi 
1 korona tagsági díjjal egyesületet alakítottak, 
amelynek kizárólagos célja a napközi otthon 
erkölcsi és anyagi támogatása. Az egri borbély-
és fodrász-itjúság zártkörű táncmulatságának 
összes tiszta jövedelmét — 103 koronát — 
ajándékozta az otthonnak. Szóval, nincs társa-
dalmunknak olyan rétege, ahonnan csoportok 
és egyesek segítő jobbja szeretettel ne hajolna 
a szegény iskolásgyermekek felé. És ez az ál-
talánosan megnyilvánuló szeretet nagyon figye-
lemreméltó jelensége társadalmi életünknek. 
Szinte látjuk, hogy a keserűség és.elégedetlen-
ség növelte kéreg lassanként hámlik a lelkekről, 
és mintha az emberek barátságosabban tekin-
tenének egymásra . . . Igen, testvérekké válnak 
a könyörületességben. 

Erős meggyőződésem, hogy a napközi ott-
honok munkája is egy balzsam a sok közül, 
amellyel társadalmunk sebeit gyógyíthatjuk. 

— A tanítói állás megbecsülése. A kapos-
szekcsői (Baranya vm.) választókerület Farkas 
Ignác vásárosdombói és Kovács Imre csíkostöttösi 
kántortanítókat megyebizottsngi tagokká válasz-
totta. 

I R O D A L O M É S M Ű V É S Z E T . 
A magyar költészet — külföldön. 

„Die Lyrik des Auslandes in neuerer Zeit" 
(A külföld lírája az újabb korban) cím alatt 
Lipcsében, Hesse kiadásában legújabban egy 
vaskos kötet jelent meg, amelyről a magyar 
sajtó még eddig nem tett említést. Csodálatos, 
hogy a könyv, midőn a világ legkülönbözőbb 
nemzeteinek- legújabb költészetét bemutatja, 
dacára az ellenünk ma mesterségesen szított 
gyűlölködésnek, a magyar költészetnek is elég 
nagy fejezetet szentel. Sőt —• úgy látszik — 
rokonszenves indulattal van irántunk, amennyi-
ben nagyobb helyet ad a magyar költőknek, 
mint például a spanyol vagy japán lírikusoknak 
s körülbelül ugyanolyan terjedelemben közli a 
mi költészetünkből vett fordításokat, mint a svéd, 
portugál, holland, dán és amerikai müveket. S 
míg a világ minden müveit nyelvének jut egy-
egy fejezet, kimaradt a könyvből az oláh, szerb 
és horvát. 

A gyűjtemény szerkesztőjét, Hans Bethgét 
— mint a különböző nemzetek köréből vett mu-
tatványok tanúsítják — az a szempont vezette, 
hogy lehetőleg a legújabb irányokat, a szecessziós 
szellem mindenféle árnyalatát mutassa be a 
közönségnek. Minél többet^ olyar.ból, amiben van 
valami dekadens vonás. így jutott a franciák 
közül nagy szerepe Verlaine-nek, az angolok 
közül Wilde-nek stb. De azért nemesebb, esz-
ményi tb költő is elég nagy számban szerepel 
a gyűjteményben. Az amerikaiak közül Long-
fellov, az angolok közül Shelley és Tennyson, 
vagy a magyarok közül Petőfi és Vajda János. 

Ami a magyar gyűjteményt illeti, annak csak 
egy elismeréssel adózunk, de ezt teljes mér-
tékben adjuk meg neki. E dicséret nem a mü-
vek megválasztását, hanem fordítását illeti. 
Horvát Henrik, akiről azt halljuk, hogy tanár-
ember, valóban hivatott műfordító. A német 
nyelv és rithmus fölött teljesen rendelkezik, s 
bámulatos szépséggel és hűséggel fordítja né-
metre költőinket. Pordításainak szépsége — úgy 
látszik — a mű szerkesztőjének figyelmét is 
fölkeltette, amennyiben francia költőknek — 
Baudelairtnek, Prudhommenak és de Regnier-
nek fordítását is reábízta. Elolvastuk az egész 
könyvet, de mondhatjuk, hogy Horvát fordítá-
sai talán valamennyi közül a legsikerültebbek. 
Fájdalom, máskép kell vélekednünk a művek 
megválasztásáról. Petőfinek ugyan viszonylag a 
legnagyobb hely jutott, de a kiszemelt öt köl-
temény Petőfinek nem legjobb müvei közül való 
s egyáltalán nem nyújt fogalmat a halhatatlan 
költőről. A „Keresztúton állok", a „Felséges 
éj" s még három dalocska nem méltó bemuta-
tása Petőfinek, holott költőnk csodás és jellem-
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zetes remekei közül egy sem jutott a gyűjte-
ménybe. Vajda János „Üstökös"-e, továbbá 
„Húsz év múlva" és „Más világ volt hajdaná-
ban" c. költeménye ugyan remek fordításával 
némi képet nyújt a költőről, de nem tökélete-
set. A gyűjteménj ben szereplő többi költő, az 
egy Komjáthy Jenő kivételével, mind ma élő 
lírikusunk, névszeriut Atk) Endre, Juhász Gyula, 
Kiss József, Kosztolányi Dezső, Palágyi Lajos, 
Szalay Fruzina és Szilágyi Géza. Ezeken kívül 
még csak egy, előttünk teljesen ismeretlen, 
Fátyol nevű költő szerepel a gyűjteményben. 

Anélkül, liogy az említettek értékét bármi 
tekintetben is tárgyalni akarnók, meg kell álla-
pítanunk a tényt, hogy ez a névsor egyáltalán 
nem meríti ki az ú j magyar költészetet s fölöt-
tébb hézagos, egyoldalú világításban mutatja 
be líránkat. Arany Jánostól és Madách Imrétől 
kezdve napjainkig számos olyan költőnk van, 
akinek legalább egy-egy gyöngye nem marad-
hat ki oly gyűjteményből, amelyet a külföldnek 
bemutatunk. Semmi elv vagy irány, semmi 
divat vagy iskola nem indokolhatja azt, hogy 
a külföld felületes képet nyerjen rólunk. Ügy 
is ( ly ritkán nyílik alkalom költészetünket be-
mutatni, hogy ilyenkor minden erőnket össze 
kell szednünk s méltó, nagyszabású csoportban 
kell nemzetünk szellemi kiválóságát föltárnunk. 
Minden műfordítónak megvan s meg is lehet 
a maga egyéni ízlése, de ilyen gyűjteményes 
munkánál az egyéni ízlés fölött álló nemzeti 
szempontnak kell figyelembe jönnie. 

Lehetséges különben, hogy a mű lipcsei szer-
kesztője a maga különleges szempontja szerint 
válogatott a műfordító költeményeiből s tájéko-
zatlan lévén irodalmunkban, nem mindennek 
adott teret. De bárhogy történt, a kiváló mű-
fordítónak immár azon kell lennie, hogy a csor-
bát kiköszörülje s oly gyűjteményt szerkesszen, 
amely a magyar költészet képét a maga tel-
jességében, a maga hiánytalan szépségében tárja 
föl. Erre igazán hivatott s legjobb költőink sem 
kívánhatnak maguknak jobb fordítót. S mond-
hatjuk, hogy irodalmunk gyöngyeiből oly soro-
zat állítható egybe, amilyennél különbet egy 
nemzet sem mutathat be. Hazafias költészetünk 
egyetlen a maga nemében, ebben igazán elsők 
vagyunk a világon. Ennek legragyogóbb példái 
egyáltalán nem hiányozhatnak semmi gyűjte-
ményből, mert sejtelmet sem nyer a külföld a 
mi költészetünkről, ha hazafias líránk hatalmát 
és fenségét nem ismeri. Bölcseimi mélység te-
kintetében is vannak utolérhetetlen szépségű 
költeményeink s nagy szolgálatot tenne nem-
zetünknek, aki ezt is bemutatná a külföldnek, 
amely oly gyakran épen műveltségünket szokta 
kétségbe vonni. Végül nem hiányozhatnak az ily 
anthológiából azok a leíró, festő költemények 

s művészi életképek sem, amelyek a magyar 
föld, a magyar jellem, a magyar vérmérséklet 
jellegzetes vonásait művészi módon örökítik 
meg. Ü j világ tárulna föl a külföld előtt, ha 
kitűnő megválasztásban és méltó átültetésben 
láthatná költészetünket. 

* A „Zenélő Magyarország" újévi füzetével 
15-ik évfolyamát kezdi meg. A havonta kétszer 
megjelenő, 14 — l-t oldal terjedelmű folyóirat 
nevezetes újítása, hogy ezévi I félévi előfizetői 
a Húsvéti zenealbumot, az egész éves előfizetők 
ezt és ínég hozzá a Karácsonyi zenealbumot díj-
talanul kapják. Az újévi füzet tartalma : I. két 
ú j magyar dal: 1. Ablakomra ráhajlik a szomorú-
fűz ága. 2. Istenein, mikor lesz énnekem ötfo-
rintos kedvein ? IL Lányi Ernőtől egy „Inter-
mezzo". III. Szent-Gály G-y.—Beviczky Gy. 
„Hangulat" című műdala. ÍV. Hoffheimer Jerome, 
„In Maroccó" Hoór szerenádja. Előfizetési á ra : 
egész évre = 24- füzetre 12 korona, félévre 
= 12 füzetre 6 korona. Egyes füzetek ára 1 
korona. Előfizetések a »Zenélő Magyarország" 
(Klökner Ede) zeneműkiadó-hivatalához, Buda-
pest, VIII., József-kőrút 2 1. intézendők, honnan 
mutatványszámot is küldenek. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Ilijevitz Pál oki. tanítót a nád-
aljai közs. el. isk. r. tanítóvá ; Vizy Ella oki. 
taní tónőt az eleki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Nagy Margit oki. tanítónőt a mátyfalvi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; özv. Farkas Lajosné szül. 
Paulhaber Paula oki. óvónőt a taraczközi áll. 
óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kemecsei 
György sárosmagyarberkeszi áll. el. isk. tanítót 
az élesdi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Patella Jolán 
meczenzéfi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő-
nek évi 610 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Szabó Pál nyug. szentpéterszegi tanító 
özv., szül. Bökényi Máriának évi 626 K-t ; néh. 
Puskás Jenő gyergyóalfalvi nyug. áll. gazd. isk. 
tanító özv., szül. Korpos Arankának évi 992 
K-t, Jenő, Lajos, Aranka és Izabella nevű kkorú 
árváinak egyenként 165 K 33 f-t, együtt 661 
K 32 f-t, mindössze 1653 K 32 f t . 

— Felfüggesztett tanár. A közoktatásügyi 
miniszter felfüggesztette Murasanu Jakabot, a 
balázsfalvi gör. kath. gimnázium tanárát és meg-
hagyta neki, hogy diplomáját hat hónap leforgása 
alatt nosztrifikálja, mert különben elmozdííja 
állásától. Murasanu már huszonkét év óta tanára 
az intézetnek. 



SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 51 

S Z É P I R O D A L O M . 
Távol-közei. 

írta: Vértesy Gyula. 
Akiket szeretek, tőlem távol élnek. 
De sok ú t ja is van sóhajnak, levélnek, 
Melyek odaszállnak, melyek arra mennek, 
Ahol azok élnek, kik engem szeretnek. 

Elválasztott minket az Elet egymástól, 
Mint a fa levelét a szél a faágtól. 
S szíveink egymásért hiába dobognak, 
Többé együt t lenni idefent nem fognak. 

Az Élet elválaszt kegyetlenül, durván, 
És engedünk n tk i nagy gyáván, nagy b u t á n ; 
E l tű r jük a válást s élünk örök búban, 
Ok is szomorúan, én még szomorúbban. 

s nincs bátorságunk perbe szállni Véled, 
e kegyetlen zsarnok, utálatos Élet ! 
ű r jük zsarnokságod és élünk egymástól 

Elválasztva, messze, irtózatos távol ! 

Csak egy reményünk van, hogy majd csak meg-
Ajó , szelíd Halál mentő gondolatunk, [halunk, 
A/, majd csak összehoz távolból közelbe, 
Ha majd mind elmegyünk a jó anyaföldbe. 

\ resen maradt az ágyaeska. 
írta : CsulaJe Lajos. 

Valamikor minket, akik megyei vagy járási 
székhelyen laktunk, székhelyeseknek neveztek. 

Ezt nem is bántuk. Jár t ugyan vele némi 
maleficium, amennyiben minden, a vidékről be-
jött kollégának mi kellett, hogy a ciceronéi 
legyünk. Ha valamiért haragudott a tanfelügyelő, 
akkor nekünk előre kellett mennünk, hogy vala-
hogyan megpuhítsuk, ezután a delikvenst be-
vezetnünk, hogy az ügy elboronáltassék és az 
illető újból kegyelembe fogadtassák. De segíteni 
kellett ám a bevásárlásoknál is. Megmutatni, mit 
hol lehet legolcsóbban kapni ; néha-néha a ked-
vükért vendéglőben ebédelni, holott otthon várt 
a jó ebéd és — az asszony haragja. De járt a 
maleficinmmal némi beneficium is, t. i. több 
volt a fizetésünk 100 (írva: egyszáz) forintokkal. 

Mióta azonban a fizetésünk összehabarodott, 
azóta csak a maleficium maradt nekünk. 

No, de hiszen ez nem baj ! 
Voltaképen ez is malefakció tőlem, mintha 

fölpanaszolnám, holott az egy kedves kötelesség 
s mi mindannyiszor boldogok vagyunk, vala-

hányszor bekaphatunk egy vidéki kollégát s 
annak némi szolgálatöt tehetünk. 

Például én egészen boldog vagyok, ahányszor 
a Zsiga pajtást két körmöm közé foghatom. 

Ügy el tudunk traccsolni egy fél liter mel-
lett, hogy csupa gyönyörűség ! 

Zsiga pajtás különben tova bent lakik egy 
csomó kék hegyen túl, egy akkora faluban, 
mint egy méhkas. Úriember több nincs is, de 
neki nem is kell. Azt mondja, ha laknék még 
valaki, akkor csak örökös perelés és versengés 
lenne ; de így egyedül a maga helyes esze sze-
rint vezeti, alakítja és fejleszti a maga kis 
faluját. 

Egy személyben: papjuk, kántoruk, jegyző-
jük, tanítójuk és apjuk. 

Egyéb ismertető jelei, hogy mikor bent van, 
szakadatlan szaladva jár az utcákon, mintha 
panaszra menne ; azután a két keze mindig tele 
van apró cipőkkel, leányka-kalapokkal, női 
skatulyákkal s másféle paksamétákkal s továbá, 
hogy a nagykabátját nem gombolná be ezer 
forintért. A két szárnya repül ntána, mint egy 
óriási madár. 

Erről már az utca felső felén megismerjük. 
Engem sohasem szokott elkerülni. Ha más-

képp ideje nincs, akkor az utcáról megveri az 
ablakomat s amennyire a nebulóim zajától lehet, 
legalább váltunk egy pár szót. 

Ez az a Zsiga pajtás, aki a mult kedden 
ismét elszárnyalt az ablakom előtt és — és nem 
kopogtatta meg. 

Pedig ő volt. Megismertem azonnal — és 
megdöbbentem. 

— Baj van ! — mondom magamban. Zsigá-
nak nagy baja van ! Másképp nem lehet, hogy 
ő elmenjen az ablakom előtt s csak be se kopog-
tasson. Elkezdettem töprengeni. Kezdett a tanítás 
sem ízleni. Alig vártam, hogy csöngessenek; 
azonnal kaptam a botomat, kalapomat, siettem 
a szokott szállodába. Elég jókor érkeztem arra, 
hogy elfogjam. Épen készült felülni a szekérre, 
hogy induljon. De a gyanúm alapos volt, azt 
láttam már a kikelt képéről, 

— Hát ez a becsület ? — kiáltottam rá 
messziről. Meg sem ismered a szegény em-
bert, mi ? 

Zsiga még nagyobb zavarba jött erre a nem 
várt találkozásra. 

— Bocsáss meg, pajtás, — kezdett mente-
getőzni — de igazán nincs időm. Sietnem kell, 
egy kis bajom van ! 

— De nem oda Buda ! Szeretném én ám 
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tudni ezt a te kis bajodat, — kezdettem erős-
ködni. Addig el nem engedlek, amíg valamit 
ki nem szedek belőled. Hanem addig megiszunk 
egy félliterkét. 

Az én Zsigám kezdett nagyon birkózni ma-
gával. Látszott, hogy nehezére esik a kíván-
ságom. Habozott; nem tudta, mit tegyen. Egy 
újabb rohammal azonban mégis sikerült le-
disputálnom a szekérről. 

— De csak egy negyedórára, — szabad-
kozott — mert többre bizony nincs időm. 

— Legyen egy negyedórára ! 
Aztán bementünk. 
— Miféle tyúk ette meg a kenyeredet, kezdet-

tem mindjárt a rohamot. Hogy valami bánt, 
azt látom. 

— Hát . . . h á t . . . — mozgolódott, hebe-
gett — hát a mult héten meglátogatott az 
anyósom, aztán azt mondta : ti vigy is vagytok 
kilencen, én csak egyedül, ezt a leánykát el-
viszem. Fölpakolta Babust, a kisebb leánykámat, 
s elvitte. 

— Ez bánt téged? — kérdeztem. 
— No, mert ebédnél elfelejtik, hogy nincs 

honn, hát terítenek az ő számára is, odateszik 
a kis székét és üresen marad. Este ismét nem 
jut eszünkbe, hát megvetik az ágyát újból s 
az is üresen marad. 

— Semmi veszedelmet nem látok még benne 
— szólottam Zsiga pajtáshoz. Hanem az a hang, 
amivel ez mondva volt, aztán az a csillogó nedv, 
ami eközben oda lopózott a szemébe, sajátságos 
módon kezdett kihozni a sodromból. Hogy egy 
szegény, hétgyermekes apa el tudjon keseredni 
emiatt, erre én idáig nem is gondoltam. 

De Zsiga már benne volt és folytatta. 
— Mikor a feleségem odapillant az üresen 

maradt székecskére, akkor mindjárt . . . mind-
járt leteszi a kanalat, mert nem éhes; mikor 
este rendre imádkoznak, aztán megy kiki az 
ágyába és kerülne a sor Babusra, de ő nincs, 
akkor már megtelik a szeme könnyel. Én észre-
veszem, próbálom vigasztalni, de csak azon 
veszem észre magam, bogy ki kell mennem, 
mert a torkomat valami nagyon szorongatja. 

De már ekkor az enyémet is kezdette csak-
ugyan szorongatni valami. Ragadós a más 
emberek bánata! 

Ekkor már Zsiga fölpattant a székről, kez-
dette gombolni a kabátját. 

— Mit, — kiáltott föl — siralomházat csi-
náljak a házamból-? Ha az Isten nekem adta ! 
Nem adom én azt ir.ásnak. Meg is mondottam : 
Ne félj, anyjuk, olyan újévi ajándékot hozok, 
aminek mind egyformán fogunk örülni. 

Aztán többé nem is maradt. Cihelődzködött 
és gyorsan, gyorsan elhajtatott . . . arrafelé, 
merre az anyósa lakik. 

Én meg most magamban elképzelem : milyen 
boldogok lesznek mind, ahogy az a kis Babus 
újból hazakerül! 

Hogyan csókolják ! Hogyan kényeztetik, 
mennyi újságot mondanak arról, ami azóta tör-
tént ! Ügy tele lesz az a kicsiny ház tiszta bol-
dogsággal ! 

Ezt én úgy elképzelem . . . 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
Történelmi és irodalmi tanulmányok. 

(Irta báró Kemény Zsigmond. BuJapest, Franklin-
Társulat.) 

Kemény Zsigmond összegyűjtött munkáinak 
utolsó három kötete hagyta el a sajtót. író-
juk nem tartotta maradandó becsú alkotások-
nak, nagy részüket sietve, vázlatosan írta ; a 
napisajtó közönségét akarta kielégíteni, nem a 
tudomány embereit. És mégis csodálattal ol-
vassuk ez értekezéseket. Regényei értékeseb-
bek ugyan, mert bennük annyira jelenné teszi 
a multat vagy oly erővel ragad bennünket a 
múltba, hogy átérezzük hőseinek érzéseit, oszt-
juk reményeit, részt veszünk fájdalmaikban, 
de értekezései még erősebb világot vetnek 
Keményre, a politikusra, Keményre, az emberre. 

Első értekezése a mohácsi vész okait rajzolja. 
Ezzel vonta magára Széchenyi és Eötvös figyel-
mét. Akkor jelenik meg e munka, mikor a 
lassú fejlődés politikájával elégedetlen nemzet 
kezdi elhagyni Széchenyi zászlóját, mikor a 
nyugtalanság, a lázas fejlődésre való törekvés 
erőt vesz a magyarságon, mikor a Szózat köl-
tője előtt megjelenik a jövő gyönyörű képe, 
de megjelenik egy hatalmas sírverem is, mely 
körül a népek milliói Siratják a magyar nem-
zetet. A pesszimista Kemény még nem látja a 
szebb jövőt, csak pártoskodást vesz észre a 
vezetők között, nyugtalanságot a népben, s ez 
az általáncs fölfordulás elébe idézi a mohácsi 
veszedelmet megelőző 1 apókat. Egy hatalmas 
temetőt rajzol az egymással viaskodó pártok 
elé, egy hatalmas temetőt, melynek árnyai 
megjelennek, hogy véres sebeikre mutatva, egyet-
értésre, egymás megértésére hívják föl a pártos-
kodókat. Megértette e munkát akkor mindenki; 
Széchenyi a maga emberét látja írójában, Eötvös 
a nagy gondolkozót és erős vitatkozót. Mind-
kettő sokat vár a fiatal harcostól. Kemény be-
látja, hogy a Széchenyi törekvései, politikája 
már nem elégíti ki a nemzetet, Eötvöshöz 
csatlakozik s a centralisták lapjában jelentős 
politikai tevékenységet fejt ki. Ez időben írott 
politikai, gazdasági és irodalmi cikkei közül 
egyet sem vettek föl most megjelent tanul-
mányai közé. 

A forradalom leveretése után azok közé tar-
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tozott, kik a romok között bolyongva, nem 
elégedtek meg a jajgatással, panasszal, kül-
földről várt segedelem reményével, boszútervek-
kel vagy bűnbánó nyilatkozatokkal. 0 is a 
romok között járt, a szabadság, a törvény, az 
alkotmány romjai között, de éles esze, kutató 
elméje már azt vizsgálta, hol és mikor lehetne 
megkezdeni az újraépítkezést. 1849-ben már 
megírj i Emlékirat 1849-ből című munká-
ját. Talán ez az egyetlen, most megjelent 
tanulmányai között, melyben nem látja, talán 
nein is keresi az igazságot. A forradalom után 
közvetlenül írta ; az emberek egy részének 
lelkét a keserűség és a bánat, másik csoport-
jának a gyűlölködés foglalta le. Ilyen viszo-
nyok között, mindjárt az események után kép-
telenség higgadt, elfogulatlan történeti művtt 
írni. Kemény a békepárt híve volt, e munka 
tehát erős támadás a Kossuth vezetése alatt 
álló országgyűlési többség elltn. Maga Gyulai 
Pál, tanulmányainak kiadója s egyik alaposabb 
ismerője, mondja e kis tanulmányról: „Az 
Emlékiratnak 1849-ből sajátságos előzményei 
vannak. Kemény ugyanis a forradalom után 
egy ideig Ugocsa és Szatmár megyekben búj-
dosott. Visszatérve Pestre, jelentette magát a 
hadi törvényszéknél s egyszersmind emlékiratot 
dolgozolt ki a debreczeni országgyűlésről, az 
április 14-iki végzés körülményeiről s átadta 
azt Kossalkó Jánosnak, egyik 1848 előtti 
ismerősének, aki azelőtt a királyi táblánál szol-
gált, nagy konzervatív volt, de kedvelte az 
irodalmat s örömmel társalgott az írókkal. 
Kossalkónak a katonai kormányra is volt befo-
lyása, nem egyszer kértek tőle fölvilágosítást 
némely ügyről és személyekről a katonai tör-
vényszéknél folyó perekben. Kemény remélte, 
hogy Kossalkó az emlékirat alapján megment-
heti befolyásával vagy enyhítheti képviselő-
társainak sorsát, kivált azokét, kik a békepárt-
hoz tartozva, ellene voltak a trónvesztésnek." 
Nagyon fontos Gyulainak e nyilatkozata, nél-
küle tájékozatlanul állanánk a pártirat meg-
ítélésénél. 

Harmadik tanulmánya Széchenyi Istvánt 
rajzolja. A nagy reformátornak inkább nemzet-
ébresztő politikai működésével foglalkozik, mint 
életével. Tárgyalja föllépésének körülményeit, 
hatását, jellemzi nemcsak nagyobb munkáit, 
hanem a jelentéktelenebbeket is. Kifejti, hogyan 
jut ellentétbe régi barátjával, Wesselényi Mik-
lóssal, kin magán is átgázolt később a függet-
lenségi vágyát már mérsékelni nem tudó nemzet. 
Közli Kossuthnak jellemzését a két nagy férfiú 
politikájáról. Érdekes e jellemzés, Kossuth 
alkotta Széchenyire és Wesselényire, mi pedig 
csaknem ezekkel a szavakkal szoktuk szembe-
állítani Széchenyi és Kossuth politikáját. Wes-

selényi, mint a két szembenálló politikus között 
levő, egyiknél kevesebb, másiknál mérsékeltebb 
harmadik, háttérbe vonult. Kossuth a követ-
kezőképen jellemzi őket. „És mondák az 
emberek: Széchenyi vagyonosság útján akar 
vezetni közszabadságra ; Wesselényi pedig köz-
szabadság útján vagyonosságra. Amaz ezt t a r t j a : 
legyünk csak gazdagok, a szabadság míjdan 
elkövetkezik. Emez viszont: csak szabadok 
legyünk, a gazd gság majd önként eljő." 

Jellemző Kemény éles, kutató elméjére .egy 
kis értekezése, melyet a Toldi - mondáról írt. 
Az elmélkedésben Ai-any Toldiját fejtegeti első 
sorban, cla hosszasabban foglalkozik azzal a 
kérdéssel, élő ember volt-e valaha Toldi Miklós, 
vagy csak a nép képzelete teremtette s idegen-
ből jövő vonásokkal cifrázta föl, mint a görö-
gök Heraklest. Kemény magából a mondából 
bizonyítja be, hogy Toldi történeti személy 
volt. Később tényleg előkerültek olyan okleve-
lek, melyek ezt kétségtelenné tették. 

Hiányos volna ez ismertetés, ha meg nem 
emlékeznénk az oly híressé vált két Wesselé-
nyiről írott jellemrajzáról, mely — egyes 
stílusbeli fogyatkozásokat leszámítva — a leg-
jobb magyarul írott jellemrajzok közé tartozik. 
Meg kell említenünk két emlékbeszédét is, 
melyek irodalomtörténeti méltatások inkább, 
mint életrajzok. Egyiket volt tanáráról, id. 
Szász Károlyról, a másikat Vörösmarty Mihály-
ról írta. Az elsőt az érzés melegsége, Erdély 
politikai állapotának megrajzolása teszik érde-
kessé, a másik a Szózat költőjét értékeli. A 
három kötetben még a következő tanulmányok 
vannak kiadva : Színművészetünk ügyében, Sza-
lay „Magyarország története" című munkájá-
ról, Macaulay ,Anglia története" című mun-
kájáról, Klasszicizmus és romanticizmus, Elnöki 
beszédek, Erdély közélete. Eszmék a regény és 
a dráma körül, Elet és irodalom. 

Kemény egész életében a békés haladásért 
küzdött. Nem ragadták magukkal korának 
népszerű eszméi, megvizsgálta, megfontolta az 
okokat és következményeket s csak azután 
csatlakozott valamelyik táborhoz. Megadatott 
neki, hogy áz igazságot lássa és hirdethesse, 
de az sem népszerűséget, sem nyugalmat, 
sem boldogságot nem nyújtott neki. Munkái-
val a ónban k;érdemelte a halhatatlanságot. 

M. 
Olcasúkönyu a gazdisáyi ismétlő-i&kjlák 

számára. Tizenegyedik kiadásban jelent meg 
Benedek Elek és Földes Géza olvasókönyve; 
vagyis százezernél több példányban forog már 
az ismétlő-iskolások kezén. E könyvet néhány 
év előtt a földoiívelésügyi miniszter 4000 koro-
nái pályadíjjal jutalmazta Azóta a taní tóság 
észrevételeinek figyelembevételével, gyökeres 
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javításokon ment át s tartalomban is jelentéke-
nyen gyai'apodott, különösen gazdasági részében, 
melynek olvasmányait egytől egyig Bombay 
Dezső (István gazda) írta, kinek neve ország-
szerte ismeretes a gazdasági ismeretek népszerű-
sítése révén. Az ötszáztizenegy oldalas könyv 
négy részre oszlik s ebből három rész a követ-
kező fejezeteket tartalmazza: 1. Elbeszélések. 2. 
Földrajz. 3. Történet. 4. Magyarország alkot-
mánya. 5. Egészségtan. 6. Gazdaság. A negyedik 
rész tisztán gyakorlati dolgokat tar talmaz: fogal-
mazás, nyugtatvány, elismervény, szerződés, 
üzleti levél stb., s végül külön fejezetben : gaz-
dasági számadás. A gazdag tar talom mellet t a 
könyv kelendőségét nagyban elősegítette olcsósága 
is. Az 5 1 1 oldalas könyv ára egy korona. A 
kiadó (Budapest, Lampel Róbert könyvkereske-
dése) kívánatra szívesen küld mutatványt . 

Az államsegély-kérvények, szerkesztése és föl-
szerelése az 1907. évi • XXVII. t.-c. alapján 
címen Pacséri Károly dr. sopronvármegyei kir. 
tanfelügyelő összeállításában 3000 példányban 
megjelent műnek első kiadása már teljesen el-
fogyott, ami maga u tán vonta a második kiadás 
sajtó alá rendezését. Ez a körülmény magában 
véve is eléggé igazolja a munka szükséges, cél-
szerű és aktuális voltát. A második kiadás a 
tanítói ú j javadalmi jegyzőkönyvek fölvétele kö-
rül fölmerült kételyek eloszlatása végett foglal-
kozik a 125.-113/907. sz. alatt kelt rendelet 
folytán szükséges intézkedések ismertetésével és 
közli az ú j javadalmi jegyzőkönyv mintájá t . A 
négy ívre terjedő mű, mely az államsegélyre 
számot tar tó tanügyi hatóságokra majdnem nél-
külözhetetlen, a szerzőnél Sopronban 1 koronának 
postautalványon való beküldése ellenében bér-
mentve megrendelhető. 

Vezérfonal a miniszterileg elrendelt és szo-
kásba vett iskolai ünnepélyekhez. Egy tanévre 
való iskolai beszéddel és programmokkal ellátva, 
í r t a : Vaday József, közs. isk. igazgató. A 100 
oldalra ter jedő kötet postai bérmentes küldéssel 
kapható a szerzőnél, Nagyváradon. Ajánl juk olva-
sóink figyelmébe e hézagpótló kötetet , mely 
11 fejezetben ugyanennyi alkalomra ad gyakor-
lati irányelveket és egy-egy kész beszédet az 
ünnepélyhez. 

Xépiratkák. A Szent István Társulat könyv-
kiadóhivatalában (VII I , Szentkirályi-utca 28.) 
újabban a következő népiratkák jelentek meg : 
Magyar rabszolgák Amerikában, írta: Kacziány 
Géza. Ara 20 f. Sok gyermek — sok áldás, í r t a : 
A nép barátja. Ara 16 f. Szép Hozód romlása, 
ugyanattól. Ara 20 f. Eljegyzés akadállyal, 
németből átalakította Brach József. Ara 30 f. 
Apró hirdetés, németből átalakította Tölcsér y 
Ferenc. Ara 20 f. 

Külföldi szemle. 
Amerikai iskolák (Public School). Érdekes 

cikket olvasunk egy német lapban az amerikai 
iskolákról. Ha az a terület, melyet az amerikai 
iskolák elfoglalnak, magában álló ország volna, 
versenyezhetne Franciaország területi nagyságával. 
De versenyre léphetne egész Ma-jyarország jövedel-
meivel. Konkrét számok bizonyítják, hogy ez az 
állítás nem szemfényvesztés. Tizennyolc millió 
tanuló kétszázhatvan ezer épületben van elhe-
lyezve. Ezek a tanulók négyszázhatvanezer taní tó 
vezetése alatt állanak. Ez iskolák évi fönntar-
tása ezerháromszáz millió koronába kerül. Ame-
rika többet költ iskoláira, mint hadseregére és 
hadi flottájára. Minden fiú vagy leány, aki 
iskolai oktatásban részesül, az államnak napon-
ként 75 fillérjébe kerül, mer t az állam nemcsak 
az oktatást fizeti meg, hanem a tankönyveket 
és írószereket is. Ez utóbbiak fzámlája csak a 
newyorki iskolák részére 6 millió koronát te t t 
ki az előző évijén. Majdnem hihetetlen, hogy 
mennyit áldoznak az Egyesül t Államok éven-
ként iskolai célokra. A legdúsabb vasbányák 
egyike minden onnáért 25 centet fizet az 
állam iskolai alapjához. Hogy ítélt volna a régi 
idők valamely pedagógusa oly iskoláról, ahol a 
fiúk halászni, faragni, szőni, cipőt foltozni, vetni 
és kovácsolni tanulnak, a leányok mosni, porolni, 
főzni, apró gyermekeket gondozni? Mert az 
iskolai szünetek alatt a taní tónők tényleg ezek-
ben a dolgokban adnak oktatást a leányoknak. S 
milyen nagyszerű, a gyermekeknek játszóterekül 
szolgáló parkjaik vannak ! Ha a telkek jelenlegi 
mesés árai mellett ezeket a játszótereket meg 
akarnák venni, száz millió dollár sem volna 
elegendő e célra. Épenséggel nem lehet állítan 
hogy az Egyesült Államok iskolái a legjobba 
de abban a tekintetben talán majdnem 'egyedül 
állók, hogy a vallások és fajok törvény és em-
berek előtti egyenlőségét tan í t ják . Newyorkban 
például van egy iskola, melyet Noe bárkájával 
lehetne egybehasonlítani, mer t 29 különböző 
nemzetiségű gyermeket fogad falai közé. Néhány 
amerikai mellett vannak i t t írek, németek, 
svédek, oroszok, lengyelek, görögök, olaszok, 
magyarok, egyiptomiak, románok, skótok, szlávok, 
franciák, dánok, hollandusok, örmények, kaná-
diaiak stb. Aki tudni akarja, milyen jelentősége 
van az amerikai Egyesült Államoknak a külön-
böző néptömegekre nézve, az csak menjen egyik 
iskolaszobából a másikba : az összes nemzetek 
kis képviselői i t t éneklik minden nap a „Hűséget 
fogadok lobogómnak és a köztársaságnak, melyet 
az megtestesít, egy nemzet ez, oszthatatlan sza-
badság ós igazságosság mindenki részére." Ezt 
az esküt tanul ja minden nap százezer kivándorló 
gyermek, ez úgyszólván a jövendő polgár mi-
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atyánkja. Az a haladás, amelyet ezek a gyer-
mekek a hazafiságban tesznek, gyakran nagyobb-
nak látszik, mint a tudományban való haladás. 
Az amerikai népiskola az, mely az amerikaivá 
levés munkájá t végzi. Csak egy pillantást kell 
vetnünk az újonnan megszerzett országokra, 
liogy ezt a fejlődési folyamatot megfigyelhessük. 
Portoricóban 40.000 és a Filippineken 200.000 
gyermek énekli a csillaglobogó énekét : „The Star 
Spangled Banner." Még Alaskában is a kicsi 
eszkimó-gyermekek hét lábnyi hóban fu tnak az 
iskolába, hogy ú j hazájuk alkotmányával meg-
ismerkedjenek. 

Az az eszme, hogy minden gyermeknek joga 
van a kiképeztetésre, akár fizethet éret te az 
atyja, akár nem, még egy század előtt ismeretlen 
theoria volt. Az ipari harc korát éljük s a 
gyermekek kiképzésénél ezt a körülményt figye-
lembe kell venni. A néhány amerikai államban 
létesített ipariskolák eredményei oly kielégítők 
voltak, hogy New-York városa maga másfél 
millió dollárt áldozott egy ipariskola építésére 
és berendezésére. Ennek az iskolának berende-
zése egy teljes vasöntődéből, kovács- és mintázó-
műhelyből áll, fölszerelve a legújabb gépekkel 
és szerszámokkal. A tanulók gyakorlati kikép-
zése céljából van benne még könyvnyomda és 
asztalosműhely. Két év alatt annyira kiképzik 
a tanulókat az iskolában, liogy mindenki saját 
szakmájában mindjárt kezdetben heti 4 dollárt 
kereshet. Korán szoktatják önállóságra a fiút. 
Jómódú szülők gyermeke is, ki valami különös 
tehetséget nem árul el magasabb és hosszabb 
ideig tar tó tanulmányokra, amikre épenséggel 
nem kényszerítik, korán lesz kenyérkeresővé. 
Azért kevesebb ott a szerencsétlen, pályát tévesz-
tett exis/.tencia, mint az európai kontinens sok 
államában ; s azért légió ázoknak a száma Ame-
rikában, akik inaskodáson kezdték s mint vasútak 
vagy egyéb vállalkozások vezető-emberei, minden 
magasabb tudományos képzettség nélkül fényes 
ós jövedelmező állásokat foglalnak el. JI. 31. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
ISoldogváros. Ily ügyekben még véleményt sem 

mondhatunk. Szíveskedjék a kii', tanf. úrhoz fordulni. — 
K. Bakovicza. 1. A szolga fölfogadása és elbocsátása 
a tanító, illetőleg az igazgató-tanító hatáskörébe tar-
tozik. Ha ön ezt a kérdést akképen oldotta meg, hogy 
a tanterem tisztogatását, fűtését stb. saját cselédjével 
végezteti el, az ellen, nézetünk szerint, senkinek ki-
fogása nem lehet. Lényeges dolog itt csak az, hogy 
cselédje megfelelően végezze kötelességét. Egy tan-
terem után megállapított összegért külön szolgát úgy 
sem fogadhatna. 2. A gondnokság megalakítása ügyé-
ben forduljon a kir. tanfelügyelőséghez. Különös, 
hogy a már régebben szervezett állami iskolának 
nincs szabályszerűen megalakított gondnoksága. — 
M. K. Az 1907 : XVI. t.-c.-t egész terjedelmében megta-
lálja lapunk m. évf. 27. sz.-ban. Olvassa el a 3—4. §-t. —• 

N. Cíy. Sajógalgóez. Abban a kérdésben, hogy a 12. élet-
évüket tanév közben betöltött tanulókkal szemben mily 
eljárás alkalmazandó, már sokszor nyilatkoztunk. — 
K. F. Tornagörgö. Ha a református iskolaszék nem 
tesz a tanító eljárása ellen kifogást, mi azt a ma-
gunk részéről nem tarthatjuk szabályellenesnek. — 
N. P . Sonkád. Nyugdíj könyvecskéjének elkallódását 
jelentse be az illetékes kir. adóhivatalnak ; a másolat 
kiállítása iránt hivatalból fognak intézkedni. — 
Szörcse és Vicsa. Magánügyeket érintő kérdésekre e 
rovatban választ nem adhatunk. — >I-ué, Gajár. Áll. 
polg. iskolához leendő kineveztetése esetén eddigi 
szolgálata a magasabb fizetés szempontjából be nem 
számítható ; azonban korpótlékra való igényénél figye-
lembe veszik. — T. I. Kamocsa. Hivatali elődje állá-
sáról való lemondás napjától, vagyis múlt évi október 
hó 1-től kezdve illetéktelenül vette föl az utalványozott 
államsegélyt. Az iskolafönntartó anyagi felelősség mel-
lett köteles a fizetési többlet visszaszolgáltatása felől 
gondoskodni. — B. Az 1907. évi XXVII. t.-c , amint 
azt már több ízben közöltük, a községi és hitfelekezeti 
néptanítók járandóságait és a nem állami isicolák jog-
viszonyait szabályozza ; a magániskoláknál alkalmazott 
tanítók fizetésére tehát ki nem terjeszkedik. Egyéb-
iránt a közig, bíróság is az 1893. évi XXVI. t.-c. 2. 
§-ára vonatkozólag 1906. évi május hó 1-én tartott 
ülésében 1406. sz. a. hozott határozatában csakis azt 
állapította meg, hogyha magánjellegű nyilvános isko-
lánál töltött szolgálattal a korpótlékra igény szerez-
tetett, ezen megszakítás nélküli szolgálati idő más 
jellegű iskolához való átlépés esetén a korpótlék szem-
pontjából beszámítandó. Ebből láthatja, hogy jogi 
alap az ön esetében hiányzik. — B. I. Majdánka. A 
népokt. törvény 46. §-a értelmében az egymástól leg-
följebb fél geográfiai mérföld távolságban fekvő oly 
községek, melyek saját erejükből nem képesek a tör-
vényes követelményeknek megfelelő elemi népiskolát 
fönntartani, e célra egyesülhetnek és k'özös elemi isko-
lát állíthatnak s közös népiskolai tanítót tarthatnak. 
Ezen szakasz kiegészítéseképen 76.86/1878. sz. a. ki-' 
mondotta az akkori közokt. miniszter, hogy oly köz-
ségeknél, melyekben önálló iskola anyagi képesség 
hiánya miatt nem létesíthető, minden fel mérföldnél 
távolabb nem eső tanköteles, a törvény 4. §-ában 
megszabott szigor alkalmazásának terhe alatt, a leg-
közelebb fekvő község bármily jellegű iskolájának 
látogatására köteles. — P. F. Jáiioshida. Az állam-
segély eugedélyezése iránti kérvényhez csatolandó mel-
lékletek fölbélyegzésé^ől már nyilatkoztunk. Meg-
jegyezzük még, hogy véleményünk szerint a fölmerülő 
bélyegköltség viselése nem a tanító, hanem az iskola-
fönntartó terhe. — Perbete. Abban a föltevésben, 
hogy lapunknak minden tanítót egyaránt érdeklő közle-
ményeit jövőben figyelemmel fogja kísérni, e helyen 
még egyszer közöljük, hogy az 1907. évi XXVII. t.-c. 
2. §-ában megállapított természetben való lakás, vagy 
a lakbérosztálynak megfelelő lakáspénz minden tanítót 
megillet s ez alól csak azon nőtlen tanítók és hajadon 
tanítónők vannak kivéve, kik több tanítóval bíró isko-
láknál alkalmaztatnak, továbbá az ugyanazon iskolánál 
működő tanító és tanítónő házastársak, kiknek lakását, 
illetőleg lakáspénzét a helyi iskolai hatóság a törvény 
rendelkezéseitől eltérően is rendezheti. Önt tehát, ha 
megnősül és nem ugyanazon iskolánál működő tanító-
nőt vesz el, tekintet nélkül a pályázati hirdetésben 
foglaltakra, a három évi átmeneti idő elteltével két 
padozott szobából, konyhából, kamrából és a legszük-
ségesebb mellékhelyiségekből álló lakás és legalább 
1 4 hold kert, vagy évi 200 K lakáspénz illeti meg. — 
1). P. 1). Hartfatva. Az Eötvös-alap biztosítási osztá-
lyára vonatkozó fölvilágosításért forduljon az alap tit-
kárához (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 47.) 
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K Ü L Ö N F É L É É . 

A tanítók kincsesháza. 
(Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Olvasóterem 

használati szabályai.) 

L a p u n k mul t évi utolsó számában tá jékozta tó 
cikket közöltünk Székely Károly m u n k a t á r s u n k 
tollából az Országos Pedagógiai Könyvtár ró l , 
melyet méltán illet meg a tanítók kincsesháza 
nevezet. A jelen a lkalommal a minisz ter által 
jóváhagyot t használat i szabályokat közöljük, 
íme : 

1. A könyvtár és az olvasóterem — kivévén 
az ünnepnapokat — nyitva van : Hétfő d, u. 
3—G-ig. Szerda d. u. 3—6-ig. Csütör tök d. e. 
9 — 12-ig és d. u. 3 — 6-ig. Szombat cl. u . 3—6-ig. 
Vasárnap d. e. 9 — 12-ig. 2. A könyvtá r t és az 
olvasótermet a tanüggyel foglalkozók (tanárok, 
tanítók, egyetemi s pedagógiumi hallgatók stb.) 
díjtalanul használhatják. 3. Az olvasóteremben 
kitett folyóiratok nem kölcsönöztetnek ki. Hasz-
nálat u tán helyükre rendben visszateendők. 4. A 
teremben a dohányzás és beszélgetés tilos. 5. Az 
olvasóteremben kiállított tárgyakhoz nyúlni nem 
szabad. Aki közelebbről óhajt valami taneszközt 
megszemlélni, szándékát szíveskedjék az elnök-
ségnek bejelenteni. Az elnökség azután intézkedik, 
akár rövid úton, akár az illető tanszerkészítő 
útján, hogy a kívánt fölvilágosítás megadassák. 
6. A könyvtárból — helyben való használatra — 
rendszerint csak egy mű adatik ki. A használt 
könyveknek minduntalan másokkal való fölcserél-
getése nem engedhető ineg. 7. A k ívánt könyv 
kikeresése cédulakatalógus út ján, a könyvtári 
szobában, a szolga jelenlétében tör tén ik . A pon-
tosan kitöltött tér í tvény ellenében a szolga azután 
a könyvet az olvasóteremben való használatra 
kiadja. Használat u tán a könyv a szolgának át-
adandó, aki a tér í tvényt visszaszolgáltatja és a 
könyvet helyére te.szi. 8. K*ónyveket csakis az 
elnökség tudtával és beleegyezésével, térí tvény 
mellett és felelősség vállalásával lehet kikölcsö-
nözni. 9. A tanács belső és külső tagjai, valamint 
ismert nevű szaktudósok és tnnférfiak külön jót-
állás és biztosíték nélkül vehetnek ki könyveket ; 
mások ellenben a térítvényen kívül igazolás és 
felelősség céljából közvetlen főnökük (igazgató, 
tanfelügyelő stb.) aláírásárai ellátott igazolványt 
is tartoznak még esetről-esetre átadni. A csoma-
golás, postai költségek természetesen a könyv-
kivevőt terhelik. 10. Öt munkánál több egyszerre 
nem kölcsönözhető ki s minden munkáró l külön 
tér í tvényt kell kiállítani. 11. A kikölcsönzés 
határideje legfeljebb egy hónap ; ennek eltelte 
után a kikölcsönző tartozik minden fölszólítás 
nélkül visszaküldeni a könyvet. 12. A kétszeri 
fölszólításra vissza nem küldött könyvek a köl-
csönvevő költségén szereztetnek ú j ra be. 13. Kö-

tetlen folyóiratok, szótárak, enciklopédiák, nagyobb 
és ritkább könyvek a könyvtárból nem adatnak ki. 
14. A könyvek, katalógusok, folyóiratok rongá-
lása, csonkítása, ceruzával vagy t intával való össze-
firkálása, nemkülönben szövegük egyes helyeinek 
aláhúzása tilos. 15. A szabályok ellen vétőktől 
az elnökség bizonyos időre, vagy mindenkorra 
megtagadhatja a könyvtár látogatását, vagy köny-
vek kikölcsönzését. 16. Indítványok és netán 
előforduló panaszok számára az olvasóteremben 
külön bejegyzési könyv van kitéve. 

A fönti szabályokat az elnökség azzal a meg-
jegyzéssel teszi közzé, hogy mivel az Országos 
Pedagógiai Könyv tá rnak ezidőszerint nyomtatot t 
kata lógusa m é g nincsen, a könyv tá r t használni 
k ívánó vidéki érdeklődők szíveskedjenek megírni 
az elnökségnek, hogy mit ó h a j t a n a k olvasni 
(a könyv szerzője és címe), vagy miről kívánnak 
olvasni P Az első esetben az elnökség megír ja , 
hogy az illető m u n k a megvan-e, avagy nincs-e ; 
h a megvan, mikor küldheti ( tek in te t te l a hasz-
nála t ra) , ha nincs, hogy beszerzi-e vagy nem, 
h a igen, m i k o r ; második esetben pedig az 
olvasásra m u n k á k a t a jánl a kívánt tárgykörből, 
melyek közül az illető tetszése szerint kiválaszt-
h a t j a azt, amelyet olvasni akar . 

Az elnökség egyébként a néptaní tók számára 
vándor pedagógiai könyviárak föláll í tásának 
eszméjével épen mos t foglalkozik. 

A könyvtárnak rendesen í ro t t és vezetett 
szakkatalógusa, továbbá ábécébe rendezett 
cédulakata lógusa is van, ez azonban csak a 
könyvtárba személyesen feljövök részére áll ren-
delkezésre. 

A nyomta to t t ka ta lógus k iadását , mely több 
évre terjedő m u n k á t igényel, ez év vége felé 
kezdi meg az elnökség. 

— A népiskolai törvény. A Budapesti 
Hírlap, megemlékezvén az elmúlt év nevezetesebb 
eseményeiről, a népiskolai törvényről ezt ír ja : 
„A szellemi ku l tú ra terén meg kell emlékeznünk 
az lij népiskolai törvényről, mely nem keltett oly 
ellenséges mozgalmat, mint sokan hitték. Igaz, 
hogy még nem tö r t én t és nem tör ténhetet t sok 
a törvény végrehajtására, a segítőeszközök is 
(a magyar nyelv tanításának terve, az Utasítás, 
a tanítás szükséges eszközei, képek, ú j olvasó-
könyvek stb ) hiányz raak még. (Mindezek már 
készülnek, részben el is készültek. Népt. Lapja 
szerk.) Valószínű, hogy ' a nemzetiségi izgatók 
abban bizakodnak, hogy ez a törvény is írott 
malaszt marad, min t az, amely megelőzte. Mi sem 
hisszük, hogy igen gyorsan nagy eredményekhez 
ju tunk . De nagyon meg leszünk elégedve, ha 
lépésről lépésre előrehaladunk, ha a magyar nyelv 
ismeretét először a vegyesajkú területeken meg-
erősítjük, ha a buzgó tanítóknak támaszt adunk, 
ha a meg nem mételyezett vidékeken a magyar 
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nyelv zászlaját kibonthatjuk. Mennyi drága időt 
veszítettünk ! Nein fordulat e, ha most szinte 
emésztő türelmetlenséggel eléje nézünk az ú j 
intézkedés foganatosságának ? Bízunk Apponyi 
Albert gróf kérlelhetetlen energiájában, messze-
látó államférfiúi fölfogásában, mely a nagy szem-
pontok útmutatása mellett kellően méltányolja 
a mindennapi aprólékos munka döntő fontosságát. 
A népiskolai törvény következetes keresztülvitele 
az ő politikai becsületére bízva, minden mulasz-
tás ellen meg van védelmezve.'" Ezzel kapcsolat-
ban említjük meg, hogy Firczak Gyula munkácsi 
gör. kath. püspök az 190 7. évi XXVII. t.-c. végre-
hajtása tárgyában igazi magyarlelkű körrendeletet 
intézett egyházmegyéje klérusához. A körrendelet 
záradéka így szól : „Minden népoktatásnak tulaj-
donképeni célja az, hogy a társadalomnak erköl-
csös, értelmes, törvénytisztelő és munkaszerető 
tagokat, a hazának pedig megbízható hazafiakat 
neveljen. Ennélfogva vallásos jellegű iskoláink 
föladata az: 1. hogy az iskola a templom elő-
csarnoka legyen. Mire nézve nem elégséges a hit-
és erkölcsi igazságokat csak beemléztetni a 
növendékekkel, de mélyebben kell szántaniok ; 
egész odaadással és a pedagógia szabályainak 
gondos alkalmazásával oda kell hatnunk, hogy a 
hit- és erkölcsi igazságok a tanulók lelkületét 
át járják és szívükben mély gyökeret verjenek. 
Enélkül a népoktatás csak idomítássá fajulna ; 
ellenben a valláserkülcsileg nevelt nép önmaga, 
családja és a társadalom iránt i kötelmeiről tisz-
tább fogalmakkal bír és azok teljesítésénél több 
erkölcsi érzéket tanúsít. Miért is az iskolaszékek 
tisztelendő elnökeit atyai szeretettel utasítom, 
hogy a h i t tant és a bibliát hetenként két órában 
személyesen taní tsak; 2. óhajtom és kívánom, 
hogy vallásos jellegű iskoláink megannyi jól 
gondozott melegágyai legyenelc a hazafiságnak; 
mert a magyarság eszméje egyházmegyénkben 
nemcsak a politikai hatalmún nyugszik, hanem 
a szívekben gyökerezik. A magyar hazát az én 
híveim — magyarok és rutének egyaránt — 
történelmi alapon szeretik. És hogy e t ény t még 
a rosszakarat sem vonhatja kétségbe : elengedhe-
tetlen kötelességünk odahatni, hogy népünk a 
magyar nyélvet is alaposan megtanulja." 

— A „NIKIB". A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a „Népiskolai Ifjúsági Könyv-
tárakat Intéző Bizottságot" működése első ötéves 
ciklusának letelte után ú jonnan megalakította s  
további ötévi időtartamra szóló megbízással a 
bizottság elnökévé Sebestyén Gyula tanítóképző-
intézeti miniszteri biztost, előadójává dr. Tóth 
Rezső leánygimnáziumi tanár t és tagjaivá Cser-
noch János kanonok, orsz. képviselőt, Szőts 
Farkas ref. theológ. tanár t , dr. Margalits Ede 
egyet, tanárt , a Szent IstvánTársulat aligazga-
tóját, dr. Bánóczi József, az orsz. izr. tanító-

képző-intézet igazgatóját, dr. Alexander Bernát-
egyetemi tanárt, dr. Marczali Henrik egye-
temi tanárt , dr. Klupáthy Jenő egyetemi 
tanárt, Kenedi Géza írót, Benedek Eleket, a 
Néptaní tók Lapja főszerkesztőjét, Ujváry Béla, 
kir. tanácsost, Móra István székesfővárosi polg. 
isk. igazgatót és Komáromy Lajos nyug. képez-
dei igazgatót nevezte ki. 

— TJj kereskedelmi iskola. Apponyi mi-
niszter értesítette a fővárost, hogy a VII. kerü-
letben a kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg 
állami felső kereskedelmi iskola létesítését hatá-
rozta el. Az intézet első osztályát szeptember 
hónapban nyitják meg. Az iskolának állandó és 
megfelelő elhelyezése érdekében alkalmas telekre 
lenne szüksége s arra kéri a fővárost, hogy a 
Doliány-utca és Wesselényi-utca sarkán lévő fővá-
rosi te lket méltányos és kedvezményes föltéte-
lekkel engedje át. 

— Püspök a tanítónak. Br-nde Imre nyitrai 
püspök a zsolnai kath.-likus elemi fiúiskola vezér-
tanítóját , Nevoral Gusztávot, a népnevelés terén 
szerzett érdemei elismer.éseül az igazgatói címmel 
ruházta föl. 

— A szatmármegjei Széchenyi-társulat 
j anuár 19-én ünnepli fönnállásának huszonötéves 
jubileumát. A szatiuármegyei magyar társadalom 
eleitől kezdve lelkes támogatással vet t részt a 
társulat munkásságában. A társulat jutalmakat 
osztogat a magyar nyelvet sikerrel terjesztő 
taní tóknak, hosszú időn át gyermekkonviktust 
ta r to t t fönn az avasfelsőfalusi elemi iskola mellett 
a román nemzetiségű gyermekek számára. Fönn-
tart a társulat Szattnár megye számos községében 
gyermekmenházakat, a felnőttek számára estéli 
tanfolyamokat, ahol a magyar beszédben, olvasás-, 
írás- és számolásban nyernek oktatást. Létesített 
vándorkönyvtárakat, könyveket írat és terjeszt a 
magyar nyelv sikeres terjesztése érdekében, jutal-
makat oszt ki a magyar nyelvet tanuló nemzeti-
ségi gyermekek között, a szegényebb iskolákat 
iskolaszerekkel éâ iskolakönyvekkel la t ja el s teszi 
mindezt huszonöt esztendő óta, változatlan buz-
galommal. 

— Magyarország természeti kincseinek 
megőrzése. A Magyar Természettudományi Tár-
sulat mozgalmat indítot t Magyarország természeti 
kincseinek, gazdag állatvilágának és növényzeté-
nek megóvása érdekében. A mozgalomba bevonta 
az összes rokon-intézményeket, köztük az Országos 
Erdészeti Egyesületet is. Ez az egyesület most 
akciót indított hazánk növényzetének megőrzése 
céljából s e tárgyban pártolást kérő föliratot 
intézet t Darányi Ignác földinív. miniszterhez, aki 
megígérte a kérés pártolását. Az Egyesület föl-
iratot intézett a közokt. miniszterhez is és í r t 
több inint félszáz magyarországi nagybirtokosnak, 
hogy a birtokukban levő területen jelöljék ki 
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azokat a helyeket, ahol valóságos őserclő-részek 
vannak, nevezetes és r i tka fa-fajokkal. 

— A F. M. K. E. óvónői érdekében. 
A F. M. K. E. elnöksége az egyesületi óvónők 
fizetésének rendezése tárgyában fölterjesztést 
intézett Apponyi miniszterhez. A F. M. K. E. 
óvónői, akik mindannyian és állandóan nemzeti-
ségi vidéken szolgálnak, huszonöt évi szolgálat 
után sem vihetik többre, mint legfeljebb 700 K 
évi fizetésre. Hosszú, nehéz és hazafias szolgála-
tuk jutalma tehát az, hogy öreg napjaikban 
még fele fizetésük sincs, mint az állam óvónői-
nek. Miután az egyesület óvónőinek ez arány-
talan és igazságtalan javadalmazását, megfelelő 
alap és anyagi eszközök hiányában, belátható 
időkön belül és a saját erőiből rendezni nem 
képes, a közokt. miniszterhez fordul s azon az 
alapon, hogy a kisdedóvás ma már állami feladat, 
arra kéri a minisztert, bogy az ö;szes egyesületi 
óvónőket nevez/.e ki állami óvónőknek, vagy 
pedig évi 2600 K külön államsegéllyel nyúj tson 
módot az egyesületnek arra, liogy óvónőinek évi 
fizetését 800 koronára emelhesse s egyidejűleg 
adja meg az egyesületi óvónőknek az ötödéves 
korpótlékot, iovábbá az állami óvónőkkel egyenlő 
személyi pótlékot. 

— Ingyenes népoktatás. A kecskeméti jog-
akadémia ifjúsága elhatározta, hogy a népet a 
szociális kérdésekkel és a gyakorlati tudományok-
kal megismerteti. E célból a közeli falvakban és 
pusztákon fölolvasásokat tartanak. Az épen Kecske-
méten időző Gainer Gyula főispánt az ifjúság 
kiküldöttei ebben az ügyben fölkeresték s Gulner 
megígérte, hogy mindent el fog követni, hogy 
a joghallgatók e kulturális és nemzeti missziója 
minél nagyobb eredményt érjen el. 

— A londoni tanítók és Magyarország. 
Colin Mac Donaldne asszony a minap a North 
West London tanítóegyesületében érdekes fölol-
vasást tar tot t a magyarországi tanítórendszerről, 
összehasonlítva azt a skóttal. Nagy tetszéssel 
fogadott fölolvasása végén megpendítet te azt az 
eszmét, hogy a tanítók utazó egyesületet szer-
vezzenek. Szükséges, úgymond, hogy a tanítók 
meglátogassák a külföldet és tanulmányozzák az 
idegen országokat és népeket. Különösen Magyar-
országra hívta föl a londoni tanítók figyelmét. 
Colin Mac Donaldné egyébként is mindent meg-
tesz, hogy a turisták mind nagyobb számmal 
keressék föl Magyarországot. 

— Szegények karácsonya. A szerb-ittebei 
áll. iskola tantestülete a nemesszívű emberektől 
210 koronát gyűj töt t a szegény iskolásgyermekek 
felruházására. A befolyt összegből 5 fiú és 5 
leánygyermeket tetőtől talpig. 2 fiú- és 4 leány-

növendéket részben öltöztetett fel. Ezenfelül a 
Jenovay-esalád 4 méter magas karácsonyfát állít-
tatot t fel az állami iskolában, rogyásig megrakva 
mindenféle jóval. Viszonzásul a növendékek 
pásztorjátékot adtak elő, melynek végeztével 
Wéber János igazgató-tanító meleg szavakkal 
köszönte meg úgy a Jenovay-családnak, mint a 
nagylelkű közönségnek áldozatkészségét. 

— Ismeretterjesztő előadások. A Felső-
magyarországi Közművelődési Egyesület szepesi 
választmánya elhatározta, hogy a vármegye tíz 
nagyobb helységében a tél folyamán ismeret-
terjesztő, szemléltető ingyenes előadásokat tartat . 
Az előadások tartására a késmárki szabad líceu-
mot kérte fel, mely már közel egy évtized óta 
végez ilyen kul túra ' i s munkát a városban. A 
szabad líceum egyes helyeken, hol nagyobb az 
intelligencia és a közönség óhajtja, külön elő-
adásokat is tar t a tudomány más és más ágából. 

— A csetneki magyar csipke mintái. 
Alig három éve, hogy a Gömör megyében fekvő 
Csetnek bányavárosban két lelkes bonleány, iglói 
Szontagh Erzsébet ós Aranka meghonosítottak 
egy ú j háziipart, melynek termékei ezidősze 
r in t az egész országban mint csetneki csipke 
ismeretesek. A Szontagh-nővérek azóta több na-
gyobb városban ingyenes tanfolyamot rendeztek, 
melyeken sok szegénysorsú szorgalmas urileány 
tanul ta meg a tisztességes kenyérkeresetnek ezt 
a módját. Különösen Csetneken, Kecskeméten, 
Székesfehérváron és Budapesten is. A magyar 
készítmény most már széles körökben ismeretes 
s napról-napra nagyobb aránybaü ter jed és hódít 
mindenfelé. A csetneki csipkéről legutóbb egy 
192 különféle mintarajzot tartalmazó füzet jelent 
meg a Szontagh-nővérek tervezésében. A csino-
san összeállított mintafüzet tiszta jövedelmét egy 
Csetneken fölállítandó háztartási iskola javára 
fordít ják. Ara postán küldve 1 korona 40 fillér. 
Meg lehet rendelni a fentnevezett úrhölgyek-
nél Budapesten, IX.. Üllői út 30. szám alatt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
H. M. (A nemzeti nevelés.) Közöljük — K. (A mi 

betegünk.) Tiszteletreméltó fájdalom, de költői kifeje-
zése nem sikerült. — Ii. L. (Eger.) Mind jönnek. 
Szívesen látjuk máskor is. — B. K. Szemere György 
tárcái többnyire a Budapesti Hírlapban szoktak meg-
jelenni. 

Tartalom : Nemzeti és nemzetközi. Palágyi Lajos. — 
Elnyomók és elnyomottak. Bálás Béla. — Napközi 
otthon. Borsodi László. — irodalom és művészet. — 
Hivatalos rész. — Szépirodalom Távol-közei. (Vers.) 
Vértesy Gyula. — Üresen maradt az ágyacska. Csulak 
Lajos. — Könyvesház. — Külföldi szemle. — Tanítók 
tanássadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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:15 forintért: 
remek szabásban, elegáns kivitelben, 
tiszta gyapjúszövetből mérték szerint 
készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

KRATJSZ F . és T Á R S A 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. 

V i d é k r e min t áka t mér t ékvé te l i 
u tas í tássa l b é r m e n t v e . 

(31—52 -52) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangit harmóniumok min-
den nagyságban (IVO koroná-
tól 10(10 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Áqegv-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—10) 
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Előfizetési felhívás 
a 

Néptanítók Lapjá-ra* 
«+M4+  

Előfizetési á r : 
Egész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. SO fill. 

Előfizetést naptári évnegyed 
szerint kikerekített e g y évnegyed-
nél kevesebb időre nem fogadnnk 
el, s az előfizetési pénzek ezen 
igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

Kerestetik egy réf., oki. nevelőnő, 
három leány és egy fiú mellé, Bitai Albert körjegy-
zőhöz, Mezőszentmargitára. Havi 3d korona és teljes 
ellát:-'i s. Levélbeli megkeresés Dotier Sándor ev. ref. 
tanítóhoz Magyar-Deliőre, u. p Kerellőszentpál kül-
dendők, legkésőbb január hó 15-ig. (36—1—1) 

„Március 15." 
(Második kiadás, harmadik ezer.) 

Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. Irta : Pásztor Jó-
zsef. A hazafias munka költői módon fejezi ki a sza-
badságharc emlékének föllángolását az öregedő szívben 
s az ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondola-
táért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társaskörök-
nek különösen alkalmas, hogy lendületesebben ünne-
pelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mind-
össze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így 
könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, I., Kemenes-utca 8.1. Ara pőstai szétküldéssel 
90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon, vagy bélye-
gekben beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább. 

( 38 -VI I I -1 ) 

f f f f f f f f f f f f f f f f 

Fizikai, kémiai műszerek, 
természetrajzi és földrajzi 

eszközök és mindennemű tan-
szerek legjobb beszerzési forrása : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 
VIII. ker., Baross-utca 21., Tanszermúzeum 

mellett. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 
Mechanikai gyár! Üvegfúvó intezet! 

(23—43—27) 

Házlebontás miatt 
NÖI KÉZIMUNKÁK 

himzoanjagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapít ta tot t 1883. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca L szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI . , Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-korút sarok) 
• saját árúházamba helyezem át.   

Vidékre kiválasztásra is küldök. 
(16-52—2) 
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Székely: Beszéd-, ért.-gyak. vezérk. I.oszt. 2 K, II. oszt. 
2 K, egész vászonkötésben egy rész 2'40 K. Megjelent 
Kovács Gyulánál, Nagybányán. (13? I - X X I - 1 9 ) 

Ili b n n w w û l r • a z Tanterv szerint. Pálin-
UJ R.UUJ VCh.. kás 1$. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2 50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2' . Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, Szabó J. : 
Irvaolvasás, számolás, rajz, agvagmunka vezérkönyve 
1-50, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, új. — -60. 
A pénz beküldése esetén portómentesen küldi : Kovács 
Gyula, Nagybánya. (2090—X—3) 

THadn e£-v 8 változatú, új, pedálos orgona és egy 8 
E l d u U változatú, átjátszott, pedálos templom-liaruó-
nium, jutányos áron. Peppert Nándor fia, orgonaépító. 
Szombathely, Yas megye. (5-III—2) 

Ah l l S ! f l r á ( r a o á ( y folytán a belga óriási nyúl 
UlidUI d g d ö d g elsőrangú haszonállattá lett. 

Gyorsan nő. kis helyen — ládákban — is sikeresen 
tenyészthető. 7 kg. súlyt is elérhet. Úgy belga, mint 
ezüst-szőrmenyulak minden korban mérsékelt áron kap-
hatók Fuchs Istvánnál, Nagybecskereken. (12—111—2) 

Fiú-kézimunkák tanításához az új Tanterv 
keretében mozgó összes tárgy-

kőit Szlöjd-gyakorlatok címén Bíró Sándor, áll. 
tanító a;akítá«i utasítással és 800 fametszettel kiadta. 
1. rész (li. kiadás) 1 K 20 f. II. rész 2 K. Portó 
10—10 f. Megrendülhető a szerzőnél, Karánsebesen. 

(2135—V—3) 

Á l l o m c a t v ó l w kérvényezéséhez! Ötödik, töké-
Ä ü a l i l b t g c l j létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 10 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható: Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m.). (1858—X—11) 

Nevelőnő kerestetik 
rögtöni belépéssel. Fizetés: teljes ellátáson kíviil havi 
:J0 korona. Róm. kath. vallású, zenéhez értő, oklevél-
lel bíró egyének, kik ily minőségben már alkalmazva 
voltak, küldjék arcképpel ellátott ajánlatukat Walter 
Nándor intéző címére, .Pusztaszentmiklós, u. p. Sornogy-
apáti. (25—1 - 1) 

T a i l l i o r Ö r i n n n p ó v ó n ° szíveskedjék saját érde-
l d U U C I UUUIIUC kében nálam akár írásban, akár 
személyesen jelentkezni. Zichy Nándor, VIII., Szci-
tovszky-tér 2. szám. (21—I—1) 

P o o r » ! 10.000 lakossal bíró, gyönyörű fenyves-
UűCI Cl vidékü községből, 5 tanerős áll. iskolánál 
működő tanító bárhová. Pósta., távírda, orvos, gyógy-
szertár stb. helyben. Cím: „AH. iskola", Máramaros-
Borsa. (37—1—1) 

FEI WE L LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, ts-
i-olabMrendezé-

sok. tornakészü-
lékok és óvoda-

beroii.iezése!. 
gyára. 

Kiyariíitra meg 
kiilrií igotiuau 
kii.iotl ápjegrj-
»'lét.l.ijc)'.«ii ií.h 

bérnii'jitVf. 
• 4 — - I 

K i c s e r é l N a g y e n y e d r e ? 
Kádár János, állami tanító. (39—1—1) 

CIMBALMOK 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány I 
meg sem közelítheti Te i- J 
jes jótállással, részletfize-
tésre is kaphatók. Har- J 
móniuinok beszélőgépek, \ 
gr.inw fonok, fonográfok ] 
bámulatos szép hanggal. 
Hegedűk, harmonikák, 
fuvolák, citerák, kitűnő 
húrok stb. Tanítóknak és 
tanítónőknek 10° o engedmény v. jutalék. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen küld: MOGYORÓSSY GYULA 
in. kir. szab. liaugszergyára, Budapest, YIII. ker., 
Rákóczi-iít 71. 101—52-52) 

T H ® I ï ï 

AZ U J R A J Z F Ü Z E T E K 
napról napra mind nagyobb és nagyobb tért hódítanak. 
Mert általuk a rajztanítás sikere egészen meglepő ! 
A legújabb tantervhez alkalmazkodva, természeti és 
használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet szerint 
tervezte Nagy József. 12 szám à 10 f, tanítóknak 7 f. 
Mutatványsorozatot a hozzávaló Vezérfonallal együtt 
kedvezményes 130 K előleges beküldése mellett (bé-
lyegekben is) bérmentve küld: HOROV1TZ ADOLF, 
Nagyszombat. (32—III—1) 

älalüE 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszer-gyár. 

S T O W A S S E R J . 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, a m. 
kir. zeneakadémia, színházak stb. szál-
lítója, Budapest, II., Lánchíd-u. 5. 
Ajánlja saját gyárában készült, el-
ismert legkiválóbb minőségű hang-
szereit. Specialista: vonós, fúvó-hang-
szerek készítésében és javításában. 
„Hangfokozó gerenda", mely által 
bármely hegedű, gordonka, melybe az 
illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 
Kégi mestcriiegediik vétele s eladása. 
Legnagyobb raktár és gyár. Saját 
találmányú (RÁKÓCZI) tárogató álta-
lánosan elismert legjobb, mely tökéle-
tes solohangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával egvürt 35 írttól föl-
jebb. Orgona-harmóalitmok 70írttól följebb minden 
árban kaphat >k. Árjegyzék, minden hangszerről 
kiilön. kívánatra bérmentve küldetik. Iskola-
hegedűk (5 koronától följobb. (50—51 — 1) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-elvetetni könyvnyomdái 
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PÁLYÁZATOK. 
A Tarras (Torontál megye) községben újonnan 

fölállított községi népiskolánál rendszeresített éshelyet-
tesítés útján már betöltött tanítói állásra pályázat 
hirdettetik Javadalmazás: készpénzben 1000 korona, 
két szoba, konyha, kamra, pince, mosókonyha és istálló-
ból álló szabad lakás és a lakáshoz tartozó kertnek 
haszonélvezete. Fölhívatnak pályázni szándékozók, 
hogy szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket községi 
iskolaszékhez címezve, 1908. évi január hó 12-ig ad-
ják be. Csak gör. kel. vallású, szerbajkú és szerb 
nyelvben és egyházi énekben teljesen jártas, okleveles 
tanítók pályázhatnak. Tannyelv : magyar-szerb. Köz-
ségi iskolaszék. (2129—III— 8) 

Ki-assószörény vármegye facseti járásba kebelezett 
Szécsény községben elhalálozás folytán megürült 
községi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 800 korona fizetés, 1 szoba, konyha, istálló 
és 1 i hold veteményeskert. Felhívatnak mindazok, 
kik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogy képesíté-
süket és eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
támogatott kérvényeiket 1908. évi január hó 22-ig 
Szécsény község iskolaszéki elnökének terjesszék be, 
mert a később érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. A választás 1908. évi január '25. cl. e. 9 
órakor fog Szécsény községházánál megtartatni. Kö-
telességek : 1—VI. oszt. vegyes iskolát tanítani, isrnét-
lősöket oktatni, tanköteleseket vasár- és ünnepnapo-
kon templomba, vezetni, a tanköteleseket a templomi 
éneklé-ben oktatni és a kántori teendőket végezni. 
Az iskolaszék _ (2u68 III—2) 

A hajdúszovát i ref. egyház pályázatot hirdet 
ogy tanító: állásra. Javadalom: 1. lakbér 250 korona, 
2. az egyház pénztárából 400 korona, 3. fizetés-
kiegészítés államtól 400 korona. Fölemelésért egyház 
folyamodott. Kötelesség : első osztály vezetése, tiszán-
túli egyházkerület tanterve szerint. Egyházi dologban 
s/,ükségkívánta segédkezés. Fölszerelt kérvények ref. 
lelkészi hivatalhoz. Határidő: 1908 jan. 15. Megválasz-
tott állomását 1908 febr. 1-én elfoglalni köteles. 

(40—II—1) 
Okleveles tanító szerény díjazással segédi, vagy 

díjnoki állást keres. Kántoriakat végez. Cím : „R. k. 
tanító", Jászberény , Kórház-utca. (30—1—1) 

Pályázat a kö lpényi evang. egyház tanítói állására. 
Javadalom : 900 korona, mely Ősszeg az 1907. évi 
XXVII. t.-c. értelmében 1000 koronára fog kiegészít-
tetni és lakás. Kötelessége : két reábízandó osztály 
oktatása és minden harmadik héten kántori teendők 
végzése. Tannyelv : tót-magyar. Szabályszerűen föl-
szerelt folyamodványok február l-ig a lelkészi hiva-
talhoz intézendők. (28 —II—1) 

A csibráki róm. kath. népiskolánál megüresedett 
osztálytanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 1. 600 korona havi előleges részletekben, 
a hitközség pénztárából. 2. 164 korona államsegély, 
melynek 364 koronára leendő kiegészítéseért folya-
modva lesz. 3. Egy szobából álló lakás, a legszük-
ségesebb bútorzattal. 4. 7 méter kemény tűzifa, lakása 
és tanterme fűtésére. Kötelessége : az 1., IL, III. osz-
tályú mindennapi és ismétlő leány iskolásokat az előírt 
módon nevelni és oktatni : ha férfi választatnék, köteles 
a kántorságban segédkezni. Tannyelv : magyar. Pá- i 
lyázati kérvények főt. Hravek Károly plébános, i.-ksz. 
elnök úrhoz, Kurd (Tolna megye), január 24-ig kül-
dendők. Az állás február 1-én foglalandó el. Csibrák, 
1908 január 2-án. Spannenberger József tanító, isksz. 

jegyző. (47—1—1) 
Nagykanizsára ügyes segédkántort keresek havi 

20 koronáért, ágynemű és mosás nélkül teljes ellá-
tásért. Mellékjövedelem szorgalmától függ. Azonnal 
elfoglalandó. Válaszbélyeg. Rácz, főkántor. 

( 2 7 - 1 - 1 ) 

Betöltendő a románbogsáni (Krassó - Szörény 
vármegyei áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. 
kath. vallás és zenei képzettség igazolandó) ; a berze-
v i c z e i (Sáros vármegye) áll. el. iskolánál egy taní-
tói állás, a szegedtanyai (Csongrád) áll. el. iskolá-
nál egy tanítói állás. Ezen állásokkal az 1907. évi 
XXVÍ-ik t.-c.-ben megállapított illetmények vannak 
egybekötve. A kellően fölszerelt kérvények 1908. évi 
január 15-ig bezárólag azon vármegye kir. tanfel-
ügyelőségi hivatalánál nyújtandók be, amelynek 
területéhez az illető iskola tartozik. Budapest, 1907 
december 22. A miniszter helyett : Tóth, államtitkár. 

(l/h—I—1) 
Az apat ini 4 osztályú, államilag segélyezett köz-

ségi polgári fiúiskolánál nyugdíjaztatás folytán egy 
rendes tanítói állás jött üresedésbe, melyre ezennel 
pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : évi 1400 korona 
készpénzbeli törzsfizetés, 200 korona lakásbér és 50 
korona kertilletmény. A törzsfizetésnek évi 2000 
koronára való kiegészítésére az iskolaszék államsegély-
ért folyamodik. Ezen állásra a nyelv- és történet-
tudományi szakcsoportra képesített polgári iskolai 
tanítók pályázhatnak. A teljesen fölszerelt kérvények 
1908. évi január hó 31-ig a községi iskolaszéki elnök-
séghez küldendők be. Apatin, 1907. évi december hó 
29-én. Dr. Zsubory József, iskolaszéki elnök. Grurka 
Márton, iskolaszéki jegyző. (41—111—1) 

Az úrvö lgy i (Zólyom m.) róm. kath. első kántor-
tanítói állomásra pályázat nyílik. Jelenlegi jövedelme 
(mely az 1907 : XXVI. t.-c. alapján lesz rendezve) : 
a m. kii-, erdőigazgatóságtól 193'20 korona, az erdé-
szeti társpénztárból 393-20 korona, államsegélyből 
164 korona, kántorságból 32'16 korona, 30 m:i kemény 
tűzifa, kényelmes lakással és kerttel. A másodkántor-
tanító előlépése esetére ez utóbbi állásra nyílik pályá-
zat. Jövedelmének összege ugyanaz, fa, lakás és kert, 
mint fönt. Kellően fölszerelt, bélyeges és a nagy-
tekintetű m. kir. erdőigazgatósághoz (Besztercze-
bánya) címzett folyamodványok 1908 január 31-ig 
alulírotthoz küldendők. Beszterczebánya, 1907 decem-
ber 27. Hölszky Károly, egyházkerületi tanfelügyelő. 

( 2 6 - 1 - 1 ) 
A paksi ref. egyház pályázatot hirdet I. kántor-

tanítói állására. Fizetése : 861 korona 40 fillér kész-
pénz, 1200 Q-öl szőlő és 2 kat. hold homokföld 
jövedelme ; 60 korona gazdasági ismétlő-iskoláért 
községtől ; szép lakás és 275 [ -öl kert ideiglenes 
használata, amelyért 15 koronát fog kapni. Szőlő-
karókért 140 koronát kell fizetni. Kötelessége : III —VI. 
osztály és gazdasági ismétlő tanítása, kántori teendők 
végzése. Ki dalárdavezetésben jártas, előnyben részesül. 
Pályázati határidő: január 17. Akit az egyház orgo-
nálási próbára meghív, annak fele útiköltségét fizeti. 
Az állás március l-én okvetlen elfoglalandó. Paks, 
1907 december 28. Molnár Sándor, ref. lelkész. 

( 3 4 - 1 - 1 ) 
F e n y v e s v ö l g y (Sztavna) községben megüresedett 

gk. éneklész-tanítói állásra, a főt. egyházmegyei kor-
mánynak 8987/1907. számú intézkedésére, ezennel 
pályázatot hirdetek. Fizetése : 28 kat. hold föld, ka-
száló, kert évi tiszta jövedelme tesz 55 korona 30 
fillért ; 40 űrméter tűzifa a kántortanító személyére, 
a hívek által befuvarozva, 40 korona; 16 köböl za.b 
párbér értéke 64 korona ; stólajövedelem átlaga 24 
korona ; készpénz a községtől 140 korona ; államsegély 
266 korona ; az erdőkincstártól 198 korona 20 fillér ; 
a földadó levonása után marad tiszta jövedelem ösz-
szesen : 808 korona 62 fillér. A kellően fölszerelt kér-
vények a nagym. m. kir. földmívelésügyi minisztérium-
hoz címezve, 1908. évi január 12-én a fenyvesvölgyi 
lelkészi hivatalnál személyesen nyújtandók be, amikor 
is a konkurzus lesz megtartva. Kelt Hajasd, 1907. évi 
december 31-én. Kótán Bazil, ker. alesperes. 

(43- 1 - 1 ) 
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A b á r s o n y o s t róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 3 szobás, csukott-
konyhás, zárt folyosós lakás ; kamra, padlás, istálló, 
ólak, kút, konyhakert ; 14 kat. hold ingatlan ; pár-
gabonából cirka 340 korona ; párpénz cirka 80 korona ; 
általános ismétlősök oktatásáért 52 korona ; faillet-
mény 84 korona ; a hívek által teljesítendő földmunka 
értéke 360 korona; legelőilletőség címén 102 korona; 
stólából cirka 50 korona; malomfuvar értéke cirka 
20 korona. Adót, egyenértéket kántortanító fizeti. 
Kötelmei : díjlevél szerint. A választás : 1908 január 15. 
délelőttje. Az állás azonnal, legkésőbb január 18-án 
elfoglalandó. A kellőleg fölszerelt folyamodványok az 
iskolaszéki egyházi elnök címére küldendők. Orgonálás-
és énekprób i a választás napján ; azon kívül orgonálás 
és éneklés nincs megengedve. Bársonyos, 1907 dec. 24. 
Molnár Béda, iskolaszéki egyházi elnök. (33—1—1) 

S z é k e s f e h é r v á r szab. kir. város közs. elemi nép-
iskoláihoz egy tanítónői és három férfitanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A megválasztott tanítók alap-
fizetése : 1—5 évig 1000 korona, 6—10 évig 1200 
korona, 11—20 évig 1400 korona, 21-től tovább 1600 
korona és minden fokon 420 korona lakbér. Ehhez 
járul ezidőszerint hat ízben 100 —100 korona ötödéves 
korpótlék. A kezdőfizetésnek 1200 koronára s a kor-
pótlékoknak az 1907.évi XXVII. t.-c. értelmében történő 
kiegészítésére az iskolaszék államsegélyt k t r . A törzs-
fizetés emelkedésénél csak a Székesfehérvárott eltöl-
tött, a korpótléknál ellenben az összes működési idő 
figyelembe vétetik. A községi iskolaszékhez címzett 
és születési, magyar honossági, tanulmányi, összes 
működe,-i és legújabb keletű hatósági orvosi bizonyít-
vánnyal fölszerelt, kellően bélyegeit kérvények január 
19-ig alulírotthoz küldendők. A megválasztott taní-
tók állásukat február 1-én tartoznak elfoglalni s azt 
csak hat heti fölmondás után hagyhatják el. Az ok-
mányok eredetiben vagy közjegyzőileg hitelesített 
másolatban adandók be. A hiánj osan fölszerelt vagy 
elkésett kérvények nem vétetnek figyelembe. Székes-
fehérvár, 1907 december 29-én. Szirbek József, igaz-
gató. (46—1-1) 

Bolhó község (Somogy megye) községi iskola-
széke pályázatot hirdet : a) egy — a római katholikus 
kántori teendők teljesítésével egybekötött — községi 
kántortanítói állásra, melynek jövedelme mindent 
egybeszámítva, lakással együtt, közigazgatási bizott-
ságilag jóváhagyott díjlevél szerint: 1292 korona 28 
filler. Az összes adókat haszonélvező fizeti, b) Egy — 
esetleg előlépésfolytón üresedésbe jövő — osztálytanítói 
állásra, melynek jövedelme ezidőszerint (520 korona 
fizetéskiegészítési államsegéllyel) 800 korona, 60 ko-
rona tandíjváltság, 2 öl tűzifa értéke 40 korona, egy 
kis szobából álló lakás a legszükségesebb bútorzattal. 
Azonkívül egyik nembeli gazdasági ismétlősök okta-
tásáért 100 korona. 100 korona új fizetéskiegészítési 
államsegély kérelmezve lesz. Ez állás elnyerésénél 
kezdő tanítók előnyben részesülnek. A községi iskola-
szék egyhangú határozata szerint fegyelmi vétség 
miatt állásától már előbb elmozdított tanító egyik 
állásra sem pályázhat. Közs. iskolaszékre címzett kérvé-
nyek január hó 20-ig adandók be, eredeti okmányokkal 
fölszerelve. A községi iskolaszék megbízásából : Plántek 
József, elnök. Szánthó Péter, jegyző. (48—1—1) 

A z l a t l c z a i magyar-szerb tannyelvű községi elemi 
iskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás járan-
dóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés ; 2. — korona 
értékű tűzifa ; 3. tisztességes lakás, konyha, kerttel. 
A magyar nyelven szerkesztett, honossági bizonyít-
vánnyal is fölszerelt, kellően bélyegeit és a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett 
kérvények 1908. évi január 20-ig Krassó-Szörény vár-
megye közigazgatási bizottságához beterjesztendők. 
Lúgos, 1907. évi december hó 31-én. Berecz Gyula, 
a F. J. r. L, kir. tanfelügyelő. (2/h—I —1) 

A g ö d r e s z e n t m á r t o n ú j t e l e p i községi jellegű 
iskolánál betöltendő tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma : készpénzfizetés évi 800 korona. Évi 
járandóság címén 100 korona. Kisebb kántori teendők 
végzéseért páronként fél mérő gabona (fele búza, 
fele rozs, tisztán kirostálva). Jelenleg van 46 pár, 
ezek pénzbeli egyenértéke 200 korona. Tisztes lakás, 
két padlózott szoba, konyha, kamara,, mellékhelyi-
ségek, úgy 1000 [J-öl kert haszonélvezete. Kellően 
fölszerelt folyamodványok 1908. évi január 15-ig a 
gödreszentuiártoni iskolaszékhez nyújtandók be (Ba-
ranya vármegye, u. p. Gödreszentmárton). 

( 4 9 - 1 - 1 ) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

V é l e m é n y . 
A 1 / A O í í - n a k úgy gyönyörű kiállítása, 

^ " " ' * valamint tanító, nemesítő tar-
talma várakozáson felül kielégített. Sepsey István 
tanító, Gebe község. Lelkészek, tanítók negyedévre 
4 K helyett 3 K-ért rendelhetik meg. Teljes szám, 
érdekes tartalommal, sok képpel, mint mutatvány-
szám 40 f ért. (Levélbélyegben.) Minden '/-2 éves új 
előfizető, vagy aki egy előfizetőt szerez, Fiume, 
a magyar kikötőváros 60X110 cm. nagyságú remek 
akvarell-modorú, színnyomatú képét kapja jutalmul. 
(Bolti ára 10 K, gyönyörű szobadísz.) A Kor isme-
retterjesztő képes folyóirat kiadóhivatala, Buda-
pest, V., Rudolf-rakpart 8. (23—III—2) 

S e n t i elad ezüstnyulakat 
2 - 2 0 koronáig. Válaszbélyeg! (29—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 llllér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbö lkút (Esztergom m.). 

(1972—XX—8) 

A 

MAGYAR PAEDAGÓGrlA 
általános érdekű,legolcsóbb,tud mányos havi 
folyóirat. Kiadja a Magyar Paedagógiai Tár-
saság. Hogy a legszerényebb viszonyok közt 
élő kartárs se legyen kénytelen aztnélkülözni, 
mint a Paedagógiai Társaság tagja, évi 4 K 
tagdíj fejében kapja, ha belépési szándékát 
dr. GYULAI ÁGOST Budapest, 1., Lógody-utca 
33.) titkárnak bejelenti. Intézetek ré..:ére 
az elöilzetés 10 K. Elnök: dr. FINÂCZY ERNŐ ; 
szerkesztő: dr. WESZELY ÖDÖN. Minthogy 
pedig a társaságnak irányadó akadémiai tár-
gyalásain az elméleti és gyakorlati pedagógia 
minden része, az iskolák összes faja, minden 
aktuális kérdés előfordul : kívánatos, hogy a 
társaságba a tanítóságnak legalább fele be-
lépjen s ekkép az általa kimondott véle-
ménynek erkölcsi súlya is minél nagyobb 
legyén. ( 2 - 1 1 - 2 ) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenít e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, teliát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzeli a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetésük árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér íizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetveoketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m axivnilc vissssa.. 

Petrovics és lleindl. 
(M.) Egy csekelyszámu harcias nép 

jelent meg a IX. sz. végén a Tisza part-
jain. Keresztülküzdötte magát Európa 
nagyobbik felén, hogy eljöjjön a népek 
temetőjébe, a mai Magyarországra. Ha-
talmas népek töredékei civakodtak e 
földterületen. Az ország szélein szomszéd-
államok nyomultak előre, hogy lassan-
lassan elsöpörjék a föld színéről nagy 
népeknek e hajótöröttjeit. E szou.szé-
dos államok, e népes fájok, ez idegen 
erkölcsű nemzetek közé illeszkedett be 
a magyar, hogy megzavarja számításai-
kat, hogy megakadályozza a Tiszamen-
tének elnémetesedését, vagy elszlávoso-
dását. A múltra, a honfoglalásra, a hon-
alapításra gondolva, szinte magunk előtt 
látjuk a viharedzett, dacos, bátor népet, 
magunk előtt látjuk, amint egy sötét 
végzet nehezedik rá, Két óriás népfaj 
közé került, el fog sorvadni, fél fog 
szívódni. Szinte aggódunk a bátor hon-
foglalókért, sajnáljuk, hogy oly mélyen 
bejöttek Európa szívébe, eljöttek arra a 
földre, hol termékenyebb a mező, mert 
vér öntözte, kövérebb a fű, mert vér 
táplálta; hol minden fűszál egy-egy 
elesett vitéznek lehetne a fejfája. De a 
magyar nem jutott elődeinek sorsára. 
Ezer esztendőt élt át beékelve idegen 
fájok közé, ezer küzdelmes esztendőn át 
mérkőzött szomszédaival s fölébresztette 

szomszédaiban a tiszteletet, becsülést 
nem egyszer a félelmet is. 

Ha végigpillantunk ezen a küzdelmes 
ezer esztendőn, fölmerül lelkünkben a 
kérdés: hogyan maradhatott meg e 
számra csekély, rokoni támogatás nél-
kül élő, sőt rokonai ellen önvédelmi har-
cot folytató magyarság ezer esztendeig. 
Ha fennmaradásának okát megtaláljuk, 
megtaláltuk azt az útat is, amelyen 
haladva eljuthat a további évezredekig. 
A magyar történelem megadja rá a fele-
letet, megjelöli azt a tulajdonságot, mely-
ből a magyarság ereje kivirágzott. A 
honfoglalók tábora nem egy zárkózott, 
idegent gyűlölő, idegennel szemben ke-
gyetlen, gőgös fajnak a gyülekezőhelye, 
e táborban már jelentékeny szerepet 
játszik, fontos tényező egy rokon nép-
nek elvált töredéke is. A honfoglaló 
magyar szívesen fogadja a kozárok 
elvált törzsét, akik részt vesznek küzdel-
meiben, osztozkodnak küzdelmeinek ered-
ményében. Hondáinkban, krónikáinkban 
nyoma nincs annak, hogy a győztes 
magyarok és kozárok között súrlódás, 
civakodás lett volna. A magyar nem 
ismert kétféle jogot, egyet a kozár, 
másikat a maga számára. Ha tovább 
olvassuk a történelmet, állandóan talál-
kozunk bevándorlásokkal. Sz. István alatt 
lovagok, később a szász nép, majd a 
kúnok, besenyők, palócok vonulnak be, 
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nem mint rabszolgák, lianem a bent-
lakókkal egyenlő jogú szabad emberek. 
A szíves fogadtatásnak, a jó bánásmód-
nak a legtöbb esetben az volt a követ-
kezménye, hogy a bevándoroltak — ha 
nem tömegesen, vagy elszigetelve tele-
pedtek le — két-három nemzedék múlva 
beolvadtak a magyarságba. A főbbek 
közülök fontos állásokat töltöttek be, 
gyermekeiktől pedig már nem kérdezte 
senki, idegen eredetűek-e. Érvényesültek 
e hazában az idegen fajok gyermekei, 
érvényesültek mindenkoron. A magyar-
ság nyert velük, mert számban, művelt-
ségben gyarapították, az idegenek, a 
jövevények beolvadtak, mert új hazá-
jukban jól érezték magukat. Még azt 
sem kívánta tőlük senki, hogy fajukkal 
teljesen megszakítsák az összeköttetést, 
de természetesnek tartották mindnyájan, 
hogy faji érdekeiket alárendeljék a haza 
érdekének, 

így lett Hunyadi János a magyarság 
ós kereszténység hőse, így lettek a 
Zrínyiekből a magyar alkotmány, a ma-
gyar szabadság, a magyar birodalom 
legideálisabb hősei Számtalan alakja 
van történelmünknek, akikben idegen 
fajoknak vére folyik: ez idegen vér nem 
akadályozta meg őket abban, hogy a 
kicsinyes szempontokat félretéve, önző 
helyi érdekek helyett egy egész ország 
célját tűzzék ki maguk elé. A magyar-
ság szabad útat engedett mindig az 
érvényesülésre s ez úton sokan tódul-
tak hozzánk. Az országot a magyar faj 
türelme, idegenek iránt megnyilatkozó 
jóindulata mentette meg; a szeretet, 
a megbecsülés, a tisztelet vonzalmat 
ébreszt s igaza van Jókainak, mikor 
Új földesurában az idegen katona gyors 
átalakulását rajzolja. 

E gondolatok jutnak eszünkbe, mikor 
a hé t eseményei Petőfi Sándorra és 
Blaha Lujzára irányítják figyelmünket. 
Petőfi Sándornak két új költeményét 
fedezték fel, Blaha Lujza pedig most 
ünnepli első föllépésének ötvenéves for-

dulóját. Mindkettő idegen fáj gyermeke. 
Petőfinek apja elmagyarosodott szerb, 
anyja tót eredetű, sőt fiatal leány korá-
ban még alig tud magyarul; Blaháné egy 
Reindl nevű német katonatisztnek leánya. 
És mégis Petőfi lett a magyai nemzet leg-
nagyobb költője, lánglelkű hirdetője a 
magyar szabadságnak, Blaháné fenn-
tartója, valósággal éltetője a magyar 
népszínműnek, csodálatos tehetségű elő-
adója a magyar népdalnak. Nagy élet-
képessége van a magyar fajnak, nagy 
ereje a magyar géniusznak, hogy ezt a 
két idegen vérű embert meg tudta 
nyerni nemcsak harcosának, de meg 
tudta ihletni, hogy épen a magyarság 
szolgálatában, a magyar gondolat és 
érzés megteremtésében és kifejezésében 
legyenek a legnagyobbak. 

Ne gondoljunk most a Hunyadiak, 
Zrínyiek, Munkácsyak, Damjanichok szá-
zaira, csak ez a két nagyság lebegjen 
szemünk előtt s fennen hirdesse, hogy 
ebben az országban nagyra lehet nőni, 
örökké tartó emléket emelni mindazok-
nak, kikben tehetség van s e tehetsé-
gükkel a magyar kultúra határai között 
keresik az érvényesülést. Akik pedig a 
magyar kultúrán, a magyar ideálon, a 
nemzet céljain kívül akarnak emelkedni, 
eltörpülnek, semmivé lesznek. Hazápk 
lakosságának egyik fele idegenajkú; en-
nek a nagy tömegnek színe-java mindig 
a közös ideálokért küzdött s ennek az 
óriási tömegnek egyetlen igazán nagy 
embere sincs, aki megvetve hazáját, egy 
idegen kultúrában nőt t volna óriássá. 

Ellenségeink szemünkre vetik, hogy 
főuraink, szabadságharcaink vezetői, mű-
vészeink, tudósaink, íróink jó része ide-
gen fajnak szülötte s üldözött, kalandra 
vágyó, vándorlási ösztöntől hajtott őseik 
csak második hazát találtak Magyar-
országon. Mi büszkék vagyunk aiTa, 
hogy nálunk jól érezték magukat, még 
büszkébbek vagyunk arra, hogy fajunk-
nak megvan az a vonzó képessége, 
kultúránknak az az ereje, hogy ma-
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gyárrá, a magyar gondolat és érzés 
harcosaivá tet te őket. Nemcsak büszkék 
vagyunk, de ebben gyökeredzik az a 
reményünk is, hogy hazánk még fel 
fog virágozni. 

A költőnek megadatott az a tehet-
ség, hogy az igazságot prófétai módon 
hirdeti. A magyar nép örökkévalóságát 
hirdeti Katona, mikor a spanyol eredetű 
Simon bánnak, e hazánkba jött lovag-
nak a következő szavakat adja szájába, 
mikor családja jövőjéről gondolkozik : 

elvégeztem azt, 
Hogy minden országból Bojóthra vinném ; 
De itt nem aljasul el a spanyol — 
Elég, ha mint megannyi jó magyar 
Háznépnek ők lehetnek törzsöki. 

A tanítóképzés 
az iskolán kívüli oktatás szolgálatában. 

Irta : Mohar József. 
A magyar kultúra minden barátja őszinte 

örömmel olvasta, hogy e lap ú j mellékletet 
kap, amely egyrészt a tanítóság továbbképzését, 
másrészt az úkolán kívüli kö oktatást hivatott 
szolgálni. Akik e két fontos kérdéssel a gya-
koriatban foglalkoznak, ily irányú lap szük-
ségét már hosszabb idő óta érzik. Tanügyi 
kormányunk jelzett elhatározása tehát a gya-
korlat emberei körében megnyugvást fog 
kelteni. 

A tanítóság továbbképzésének ügye termé-
szetszerűleg kapcsolható össze a Néptanítók 
Lapjával. A magyar tanítóság egyetemének 
szóló e tanügyi lap ennél szebb hivatást nem 
is tölthet be, értékesebb munkát nem is 
végezhet. Kétségtelen továbbá, hogy az iskolán 
kívüli közoktatás ügye és a Néptanítók Lapja 
hivatása^ között is van természetszerű kap-
csolat. Épen ezért bizonyára sokadmagammal 
fokozott örömmel láttuk volna, ha az iskolán 
kívüli közoktatás hírlapi szolgálatára egy telje-
sen önálló orgánum jött volna létre. 

Az iskolán kívüli oktatás ügye ugyanis 
annyira sajátos természetű, oly kezdetleges 
fejlettségű (hogy ne mondjam fejletlen), sok-
helyt oly téves és veszedelmes útakon haladó 
(lásd a pécsi szabadtanítási kongresszust), hogy 
szolgálatára — nézetem szerint — egy lap 
melléklete még akkor sem elegendő, ha ez a 
lap mindjárt a Néptanítók Lapja is. Ne feled-
jük továbbá azt sem, hogy a felnőttek okta-
tására a néptanítóság ugyan elsősorban, de 
nem kizárólagosan hivatott. Sőt úgy tapasz-

talom, hogy az intellektuális osztálynak mennél 
több rétegét sikerül ez ügy számára meg-
nyernünk, annál jobban tudjuk e problémát 
megoldani. Pedig ezekhez a Néptanítók Lapja 
rendszerint nem jut el. Nem gáncsként mondom 
ezeket, hanem azért, hogy örömemmel együtt 
abbeli reményemet és óhajomat is kifejezésre 
juttathassam : vajha ebből a mellékletből, 
miként a bibliai mustármagból, mielőbb tere-
bélyes fa, egy, a felnőttek oktatását szolgáló, 
hatalmas orgánum, egy önálló lap fejlődnék ! 
Mert ilyenre égetően szükség van. 

Mint mondám, a felnőttek oktatására első-
sorban kétségtelenül a. néptanítóság hivatott. 
A néptanítóság ezt az ügyet különösen az 
ifjúsági egyesületek útján szolgálhatja. Bizo-
nyára nem csalódom abbeli föltávésemben, 
hogy lapunk ezekből kifolyólag az ifjúsági 
egyesület kérdésének megfelelő teret fog ju t -
tatni. E lapnak kell „útmutatást adnia és 
anyagot szolgáltatnia" az ifjúsági egyesületek 
szervezéséhez és vezetéséhez a tanítóság szá-

f / 

mára mindaddig, amíg a tanítóképzés ebbeli 
feladatait teljesen meg nem oldotta, amíg oly 
tanítógeneráció nem kerül a tanítóképzőkből 
az életbe, amelyik az ifjúsági egyesületeket 
közvetlen tapasztalatból meg nem ismerte, 
meg nem szerette. Ez az idő pedig még 
messze van. 

A tanítóképzés ugyanis ily irányú feladatait 
csak a legújabb időben kezdi szolgálni. Az ifjú-
sági egyesületek általános szervezését tanügyi 
kormányunk már 1902 ben 21.095. sz. alatt ren-
delte el ; azonban arról, hogy a tanítójelöltek 
ez egyesületek szervezetével, működésével és 
vezetésével gyakorlatilag is megismerkedhes-
senek, csak az 1905/6. iskolai évben gondos-
kodott. 

A tanítóképzési ügyosztály jelenlegi vezetője 
szívós erélyének köszönhető, hogy ez a ren-
delet a fölmerülő nehézségek és akadályok 
ellen re, az egész vonalon végre van hajtva, 
hogy ma már nincs állami tanítóképző, amely-
ben ifjúsági egyesület ne működnék. A multak 
mulasztása tehát helyre van hozva, mert 
— amin talán kezdeni kellett volna — az 
egész tanítóképzés az ifjúsági egyesületek által 
a felnőttek oktatásának szolgálatába van állítva. 
Ez pedig nagyobb horderejű dolog, semmint 
gondolnók ! Mert milyen foganata lehetett az 
általános miniszteri rendeletnek, hogyha a 
tanító nem tudta, hol fogja meg a dolog 
végét, hogyan vigye az ügyet dűlőre ? Vagy 
mit használt a legt ikéletesebb tudás, hogyha 
ahhoz a tapasztalat alapján szerzett ama meg-
győz "dés nem járult, hogy ezekre az egye-
sületekre a közművelődés érdekében csakugyan 
szükség van ? Ügy a t idást, mint az ügynek 
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meggyőződés alapján való szeretetét, tehát az 
ügy iránti lelkesedést a tanítóképzés hivatott 
megadni. Hogyha a tanítóképzés ebbeli fontos 
feladatát a legnagyobb odaadással meg nem 
oldja, hogyha olyan tanítógenerációt nem 
bocsát az életbe, amelyik közvetlen tapasztalat 
alapján szerzett tudást és lelkesedést visz 
magával, akkor az ifjúsági egyesületek általá-
nosakká sohasem lesznek; akkor a felnőttek 
oktatása sohasem fog részesülni a tanítóság 
részéről oly támogatásban, aminőt t agy kultú-
rális és nemzeti fontosságánál fogva meg-
érdemel. Amennyire a tanítóképző-intézeti 
értesítők hiányos közléseiből tájékozódnom 
sikerült, a képző ifjúsági egyesületek ügye 
ma még a kezdet nehézségeivel küzd. Ez 
egyesületek mai alakjukban még korántsem 
alkalmasak arra, hogy a hozzájuk fűzött remé-
nyeket beváltsák. A nehézségek általában véve 
két irányban mutatkoznak : egyrészt a tagok 
szánni, másrészt minősége tekintetében. Vagy 
nem jelentkezik annyi tag, hogy egyesület 
számba mehetnének ; vagy nem nyújtanak a 
tagok olyan anyagot, amellyel oktatás tekin-
tetében számbavehető eredményeket lehetne 
fölmutatni. Joggal remélhetjük, hogy a tanító-
képző-intézeti tanárság az ügy fontosságához 
mért lelkesedéssel karo'ja föl az ifjúsági egye-
sületek ügyét és általa a felnőttek oktatásának 
nagy problémáját és hogy a mutatkozó nehéz-
ségeket mihamar leküzdi. Hiszen oly intellek-
tuális erővel rendelkezik, amihez az egyes 
tanító ereje nem mérhető! Hogyan kíván-
hatnók meg a néptanítótól, hogy a nehéz-
ségekkel megmérkőzzék, ha arra tanítóképzők 
tanárkarai nem volnának képesek? Az igaz-
gatóságok pedig az ügy érdekében megtehet-
nék, hogy ifjúsági egyesületeik működéséről 
értesítőikben részletesen számoljanak be. 

A fentebb érintett nehézségeket és akadályo-
kat magam is észleltem. Meggyőztek tapasztala-
laim arról is, hogy az egyesület tagjait csakis 
valóban értékes munkaprogrammal és érdekes 
előadásokkal lehet együttartani. Olyan értékes 
és érdekes előadásokkal, minőre a jobb tanító 
is csak komoly előkészület alapján képes ; olyan 
témákkal, amelyek az élettel közvetlen kap-
csolatban vannak vagy hozhatók. Elvont fej-
tegetések vagy készületlen előadások mindig 
meg-megapasztották ifjúsági egyesületünk tag-
jainak számát. Fontos eszköz a tagok együtt-
tartására a jól berendezett és friss művekkel 
ellátott könyvtár, továbbá az ének és zene. 
Ezekkel pedig tanítóképzőink rendelkeznek. 

A csurgói állami tanítóképző-intézet ifjúsági 
egyesületében a folyó évben tartandó előadá-
sokat tapasztalatok szem előtt tartásával álla-
pítottam meg, a tanári testülettel egyetértőleg. 

Az egyes előadásokra sikerült megnyernem a 
tanári testület tagjain kívül a helybeli főgim-
názium egyes tanárait és az intelligencia több 
tagját. A IY. éves növendékek az egyesület 
rendkívüli tagjai. Mint ilyenek, minden gyűlé-
sen részt vesznek (a többi osztályok növendékei 
is örömmel látogatják a gyűléseket) és mint 
a jegyzői, könyvtárosi és énekkarvezetői tiszt-
ségek betöltői, az egyesület vezetésébe is be-
folynak. Egy-egy előadás tartását csak kivá-
lóbb növendéknek engedem meg, a folyó iskolai 
évben ötnek. A gyűléseken a szorosabb érte-
lemben vett előadáson kívül mindig egy-két 
ének- és zeneszám, továbbá a tagok szavalata 
vagy magánszorgalomból készített munkájá-
nak (rajz vagy ipari termék) bemutatása sze-
repel. ügy tapasztaltam, hogy az egyesület 
munkájában való ilyetén részvétel az érdek-
lődést fokozza. 

Tájékozásul hadd álljon itt ifjúsági egyesü-
letünkben a folyó tanévben tartandó és tar-
tott előadások sorozata : 

1. Az egyesület és az élet. Megnyitó beszéd. 
2. A honalapítás. Szent István. 3. IV. Béla és 
a tatárjárás. Második honalapítás. 4. A létért 
való küzdelem. 5. Ausztriával folyó gazdasági 
kiegyezésünk. Az önálló vámterület és a nem-
zeti bank. 6. A kősó és bányászata. 7. Toldi 
Miklós. Arany János nyomán. 8. Hazánk fény-
kora. A Hunyadiak. 9. Az embernek szabad 
szemmel nem látható ellenségei. (Baktériumok.) 
10. A nxérgek és a mérgezések. 11. Az állatok 
ruházata és fegyverzete. 12. Kertgazdasági ter-
mények a csurgói piacon. 13. Vissza a faluba. 
(Melin nyomán.) 14. A szövetkezetek fejlődése 
hazánkban. 15. Képek az Al-Dunáról. (Vetített 
képekkel.) 16. Fiume. A tenger. (Vetítet t ké-
pekkel.) 17. A kivándorlás és a visszavándorlás. 
18. Kísérletek a villamosság köréből. 19. Fizikai 
apróságok. (Kísérletek közhasználati tárgyakon.) 
20. Somogy vármegye történeti nevezetességű 
helyei. (Csurgó, Berzencze, Babocsa, Kaposvár, 
Szigetvár. Szigetvár ostroma a Zrinyiász nyo-
mán.) 21. A Habsburgok trónrajutása. A prag-
matika sankció. 22- Az 1848. évi szabadságharc 
és az 1867. évi kiegyezés. 23. Petőfi élete költe-
ményeiben. 24. A munka és a kitartás. (Rész-
letek nagy föltalálok életéből.) 25. Visszapil-
lantás az egyesület évi munkásságára. (Évzáró 
beszéd.) 

Miután egyesületünk már harmadik éve mű-
ködik, a programmot természetszerűleg az előző 
évi előadásokra való tekintetből kellett egybe-
állítanunk. 

Kívánatosnak tartom, hogy az ifjúsági egye-
sületek vezetői az általuk megállapított elő-
adások címeit okulásul szintén közöljék. Sőt 
szükséges volna egyes előadások közlése is, 
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mivel a hogyan nem kevésbé fontos dolog, 
mint a mit? 

A felnőttek oktatásának a nemzeti művelt-
ség szempontjából fontos és nagy problémája 
íme a Néptanítók Lapjával egy nagy lépéssel 
jut közelebb megoldásához. Ez ügy előharcosai 
és legelső munkásai a néptanítók. Hogy azokká 
lehessenek, a tanítóképzésnek kell megtennie 
fentebb jelzett kötelességét. Mert a komoly és 
sikeres munka fontos tényezője ugyan a lelke-
sedés és jóakarat, azonban elengedhetetlen föl-
tétele a tudás is. E lelkesedéssel párosult tudás 
megadására a tanítóképzés hivatott. 

Az emlékezet természettana. 
('Banschburg Pál dr. idegorvos előadása a Gyermek-

tanulmányi Társaságban.) 

Beszélünk jónevelésü fiatalemberről, leány-
ról ; beszélünk neveletlenségről és általában 
nevelésről, a nevelésnek ezer alakjáról és 
fajtájáról. Ezer és ezer év óta nevelünk, de 
a társadalom erkölcsi rendje marad a régi. 
Nem hogy javulna, hanem napról napra szem-
látomást romlik a bűnügyi statisztika. így 
van ez nemcsak nálunk, hanem az egész föld-
kerekén. És így van, azért, mert nem ismer-
jük a lélek természetrajzát (alkotását), valamint 
hogy nem ismerjük a lélek természettanát 
(működését). Csodálatos dolog ez. Csodálatos 
azért, mert tudjuk, hogy a tudomány kíváncsi. 
Kíváncsibb, mint minden teremtett lélek. Meg-
feszültén érdeklődik minden iránt ; minden 
parányi, még a láthatatlan dolog iránt is. 
Nyugtalan, míg meg nem oldja a rejtélyt, akár 
hol találja ezt. Akár a föld színtjén ; akár a 
föld mélyében ; akár az ég magasságában ; 
akár a tenger fenekén. Csupán a lélek az, 
mely iránt ha nem is közömbösek a tudósok, 
titkába behatolni nem tudnak. Úgyszólván 
elismerik titokzatos tüneménynek, amivel be 
is érik. Már most érthet», hogy a titokzatos 
tünemény nem alkalmas médium a nevelésre. 
Ha nem ismerjük lényegét, nem ismerjük tevé-
kenységének elemeit és folyamatát sem va-
gyunk képesek irányítani, módosítani, szóval 
okszerűen képezni, fejleszteni, nevelni. 

Szórványosan mindig merültek föl elmék, 
melyek a lélek megismerésének szükségét érez-
ték, de tervszerűen, rendszeresen, sikert ígérő 
helyes alapon és móddal nem tanulmányozták. 
Ez a legújabb időszak feladatának maradt 
fönn. Egyes kiváló szakférfiak buzgón is mun-
kálják immár a világ legnagyobb problémáját. 
Méltán sorakozik közéjük Banschburg Pál dr. 
idegorvosunk, ki már külföldön is nagy tekin-
télyre tett szert búvárlatával. Kormányunk 
segítségére sietett és pszichofizikai laboratóriu-

mot bocsátott rendelkezésére, a székesfőváros 
is támogatja, sőt a társadalom is megmozdult 
a nemes cél érdekében. Megalakult ugyanis a 
Gyermektanulmányi Társaság. Teszik mindezt 
abban a világos és biztos tudatban, hogy a 
nevelés nagy kérdése csupán gyermektanul-
mányi alapon, természettudományi módszerrel 
oldható meg. Ezidőszerint az úgynevezett gyer-
meknevelés értelmi keretben mozog. Banschburg, 
a bölcsnek érzékével, tanulmányával szintén e 
keretbe illeszkedik. Az értelmi nevelésnél fő-
fontosságú szerepet játszik az emlékezőtehet-
ség. Sejtettük ezt, de szövevényes voltát átte-
kinteni nem tudtuk. Banschburg tanulmánya 
világot gyújt számunkra. Meglepő az, amit 
tapasztalunk és mindenekfelett hasznos. 

A gyermek emlékezetéről sok hamis állítás 
terjedt el. Pl. az, hogy a kis ember emlé-
kezete jobb, mint a felnőtté. A vizsgálat ennek 
ellenkezőjét mutatja. A gyermek nem csak a 
nehezebb, hanem a könnyebb dolgokról is, 
pl. valamely látott képről, kevesebbet tud és 
több ferdítéssel beszél, mint a nagyok. A gyer-
mek oly gyűjtőfogalom, mely magában fog-
lalja az emberiségnek a csecsemőkortól az érett 
ifjúig, hajadonig terjedő részét. Banschburg dr. 
ez általános fogalom határain belül korosztá-
lyokat különböztet meg. Az emlékezetnek is 
több fajosztályát különbözteti meg. Beszél-
hetünk szó-, szám-, zene- stb. emlékezetről. 
Egyazon embernek lehet jó számemlékezete és 
rossz szóemlékezete. 

Más a megragadó és más a megtartó emlé-
kezőképesség. Neumann münsteri tanár most 
megjelent „Experimentelle Paedagogik" című 
munkájában arról az új vizsgálati eredmény-
ről számol be, hogy minél fiatalabb a gyermek, 
annál gyöngébb megragadóképessége. Az apró-
ság megtartó emlékezete azonban rendszerint 
jobb, mint bizonyos korú felnőtteké. A meg-
ragadóképességnek nemcsak terjedelme, hanem 
biztossága is kisebb a 12 éves korban, mint 
pl. a 22. évben. 

Banschburg tanár vizsgálata első céljául a 
szóemlékezet megfigyelését tűzte ki. Már ré-
gebben kiderítette, hogy gyermek és felnőtt 
értelmiségére a szóemlékezet minőségéből lehet O _ O 
leginkább következtetni. Tapasztalta, hogy a 
szóemlékezet fogyása rendszerint nagyobb be-
tegség előjele, vagy kísérője. Kutatásait a 
szópár módszerével végezte. Olyanképen, hogy 
elősorolt a vizsgálandónak 6, későbbi kísérlet 
alkalmával 9 szópárt. Minden pár tagjai között 
értelmi kapocs állt fenn. A kimondott szópár-
csoport után 5—9 másodperc szünet követ-
kezett. Erre kikérdezte úgy, hogy kimondta 
a szópár első tagját és feleletül kívánta a 
másodikat. Ötödmásodperces óráját egy nyo-
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mással megindította a hívő szó kimondásánál, 
a felelet elhangzásakor pedig megállította, 
így mérte le, mennyi időt kíván az emlékezet 
valamely szó visszaidézésére. 50 ilyen kísér-
letből megállapította az átlagos időt. A vizsgá-
lat eredménye törvényszerűséget mutat. 

Parázs kísérletet végzett tudós kutatónk 
e módon a Gyermektanulmányi Társaság nyil-
vános értekezletén megjelent hallgatóságával is. 
A következő szópárokat mondta el, majd az 
elsővel az emlékezetbe idézte a második tagot. 
Fej-kalap; ház-kémény; víz-folyó; fal- tükör; 
kard-huszár; könyv-betű. A leghosszabb szünet 
1'4 másodperc volt. Gyengébb lett volna az 
eredmény, ha 9 szópárral foglalk ztak volna, 
mert az anyag gyarapodásával a hibák is 
szaporodnak. Valamint az előmondás és vissza-
idézés között múló idő hosszúsága is befolyá-
solja a felelet biztosságát. A helyes vissza-
emlékezést egységnek, a javított feleletet V2 
egységnek véve számította ki egy éren át 
folytatott kísérletei rendjén, az emlékezet ere-
jét. Ideges gyermekek első szava rendszerint 
hibás, de ha figyelmeztetik, gyorsan kijavítják. 
A megvizsgált gyermekek az elemi iskola I I , 
III. és IV., a polgári iskola I. és II. osztályá-
ból kerültek ki. Valamennyi gyermekkel leg-
alább háromszor kísérleteztek. Több mint 100 
gyermeken végzett vizsgálat 10.000 adatát 
Ranschburg dr. dolgozta fel, két asszisztense 
segítségével. 

A közvetlen visszaemlékezések terjedelmét 
tekintve, első hallásra a gyermekek 85%-a 
felelt helyesen. A helyes feleletek aránya sze-
rint négy osztályba sorozta kísérleti nyulacs-
káit. Azokat, akik olyan jó emlékezőkép es-
ségüek, hogy a hívó szavaknak mindenikére, 
vagy legalább 75%-ára rávágták a kapcsolat-
szót, az I. helyre osztotta; 50—75%-kal a 
második vonalba estek, 25—50%-kal a har-
madikba. Akik még ennél is kevesebbre ad-
ták meg a várt választ, a IV. sorba kerültek. 
Az időtartamra nézve is elvégezte a csopor-
tosítást. Akik 0—2 mp. alatt idézik vissza a 
hallott szót, l-eshez, 2—4 mp.-ig gondolkozók 
11-tőshöz, 4—6 mpercesek III-ashoz, végül kik 
6—8 mp.-ig törik fejüket, IV-eshez jutottak. 
Megállapította a szellemi munka teljesítőké-
pességére vonatkozó képletét. A végzett munka 

MA /Amplitúdó — teriedelem\ 
= T \Tempus = időtartam. ) 

Vagyis az emlékezet annál jobb, minél több 
anyagot minél rövidebb idő alatt idéz vissza. 

A megállapított négy osztályzat alapján a 
megvizsgált normális gyermekek az azonnal 
történő visszaemlékezés alkalmával így oszlot-
tak meg: 

I. osztályzat 84% 
II. „ 1 0 % 

III. „ 5 % 
IV. „ 0 % 

A 24 órával később történt kikérdezés ered-
ménye a következő arányt mutatja : 

I. osztályzat 63'0% 
II. „ 31-0 Vo 

IIT. „ 3-5 °/o 
IV. „ 1-7% 

Hogy a gyermekek egy része 24 óra múlva 
hibátlanabbul emlékezett, mint 6 mp. után, 
annak oka, hogy gátlások szűntek meg. Gyak-
ran megtörténik velünk is, hogy nevet, vagy 
számot, szóval valamely adatot sehogysem 
tudunk felidézni, míg bizonyos idő múlva ma-
gától is emlékezetünk előterébe lép. Újabb 
pszichológiai törvény, hogy képzeteink nem-
csak halványodhatnak, hanem gátlást is szen-
vedhetnek. Érdekes tapasztalat, hogy a gyön-
getehetségüek idő multával sohasem tudnak 
többet, mint azonnal. 

Még nincs teljesen tisztázva az a kérdés, 
összefügg-e az emlékezet minősége a gyermek 
szellemi fejlettségével. Hogy erre megfelelhes-
sen Ranschburg dr., utólag elkérte a megvizs-
gáltak iskolai osztályzatát. 58, 7—12 év kö-
zött levő gyermeknél tette meg az összehason-
lítást először az emlékezet terjedelmére vonat-
kozólag. Kiderült, hogy a fentemlített négy 
osztályzat legkisebb értékű jegye alá egy ki-
tűnő vagy jeles tanuló sem tartozik. A leg-
jobban emlékezők 5%-a az iskolában gyönge 
osztályzatot nyert i övendékek közül való. A 
közepes tanulók emlékezete megelőzi a leg-
jobb iskolai osztályzatúakat akkor, ha az elő-
mondás és viszaidézés között több, pl. 24 órai 
idő telik el. A tehetségesebbek ugyanis rend-
szerint könnyebben sajátítanak el valamit, de 
rendszerint hamar el is felejtik. Ezért halljuk 
gyakran ezt az ítéletet : eszes, de kissé hanyag. 
A közepesek, lia szorgalmasak, érzik, hogy 
még nem tudják feladatukat és addig ismét-
lik, míg megtanulják. Megértés és tudás kü-
lönböző dolog. Hibázik a k Izönség, midőn nem 
elégszik meg azzal, ha az iskola megérteti a 
dolgokat, de a megerősítést is kívánja. Utóbbi 
már a család dolga. 

Nádas Nagel Sándor bajai tanítóképző-inté-
zeti tanár azt vizsgálta növendékeinél, hogy 
mennyiben felel meg a valóságnak a tanulók-
nak az az érzése, hogy tudják leckéjüket. Az 
eredmény az volt, hogy míg számot nem ad-
nak róla, nem ismerik tudásuk biztosságát és 
határát. 

Másodszor azt vizsgálta Rantchburg dr., hogy 
az emlékezet gyorsasága milyen kapcsolatban 
áll az emberkék intelligenciájával Az 58 nor-
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malis, jó közepes és gyenge iskolai bizonyít-
ványt! tanuló között csupán egy volt, kinek 
át lag 3 T mp. időtar tamra volt szüksége, míg 
a liívó szó pár já t megtalálta. Kimondhat juk, 
hogy épelméjű gyermeknél 1 '2—1'6 mp. a 
visszaemlékezés legrövidebb ideig. 2 ' 5 — 3 mp. 
időre kivétel nélkül a gyenge tanuloknak van 
szükségük. Az, akinek 3 mp.-nél több idő kell, 
legtöbb esetben fogyatékos elméjű. 

Tehát összefügg az emlékezet gyorsasága 
az értelmi erővel. 

Ponori Thewrewk Aurél dr. hírneves anthro-
pológusunktól hal lot tuk egyszer, hogy á t fü r -
készték az emberi agy egész kihűlt tömegét, 
hogy megtalál ják a lélek székesfőhelyét.. Sehol 
sem akad tak nyomára. Az agy legbensőbb 
rej tekében egy csöpp vízre bukkantak. 

Rcmschburg nem bonckésével nyomoz, ha-
nem a melegen lüktető életnek természetszerű 
jelenségeit veszi szemügyre és ezekből követ-
keztet a lélek jellemző tulajdonságaira. Az an-
thropológus fáradozása mitsem használt a ne-
velésügynek. Mindegy az nekünk, bárhol is 
tanyázik a lélek A Ransehburg pszicho-fizi-
kai módszere föl tár ja a lelki tevékenység t i tkai t 
és útba igazít bennünket a nevelés gyakorla-
tának i rányára és eszközeire nézve. A vizsgá-
lat mai stádiumából is merí thetünk már tanul-
ságot. Ez persze örvendetes. De iegörvende-
tesebb az, hogy biztos reményt nyúj t a jövőre 
nézve, mert a neveléstudománynak egy új és 
jobb világával kecsegtet. Havas Írnia. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
* Petőfi napja. Vízkereszt napja a Petőfi napja 

volt. Ezen a napon tartotta a Petőfi-Társaság évi 
nagygyűlését. Jóformán minden felolvasó Petőfi 
emlékének áldozott. Ferenezi Zoltán -elnöki 
megnyitójában, Váradi Antal titkári jelentésé-
ben a Petőfi-házról adtak számot. Áll a Petőfi-
ház (hála érte elsősoiban lelkes honleányainknak), 
gyűlnek a Petőfi-ereklyék, gondos kezek rendez-
getik. íme, egy új templom, hová'zarándokolni 
járhat a magyar lélek. A nagygyűlés igazi szen-
zációja volt Kéry Gyula székfoglalója. Ez a de-
rék ember évek óta keresi, gyűjt i példátlan lel-
kességgel a Petőfi-ereklyéket s most a véletlen 
Petőfinek két eddig ismeretlen versét s egy 
költeményeihez írott előszavát jut tat ta kezébe. 
Az előszó valóságos himnusz, a legszebb önval 
lomás, amit költő a maga költészetéről írt . 
Váradi Antal Mennyország és Endrődi Sándor 
Petőfi, Szávay Gyula Petőfi ház című költemé-
nyei : mind Petőfit dicsőíték s a közönség nem 
unta ezt a dicsőítést. S vájjon megunhatná-e ? 
Petőfi dicsőítése csaphat-e túlzásba? A sok le-
het-e sok? 

* Blaháné. Egy szemfüles újságíró kisütötte, 
hogy Blaháné 1858 január 5-én lépett először 
színpadra, még pedig Győrött. Tehát épen öt-
ven esztendeje dalol nekünk a nemzet csalo-
gánya. Hogy miként — erről kinek beszéljünk? 
Aki hallotta, soha nem felejti, aki nem hallotta, 
annak csak fájdalmat szerzünk, ha ez asszony 
énekének mivoltát, lelkét magyarázzuk. Az agg 
Björnsont ugyancsak félrevezették informátorai, 
midőn az állami k jrmányzat és nem Blaháné 
ellen szólították osatába. Ez az asszony csak-
ugyan magyarosított, a szó igaz és nemes értel-
mében. Hogy Budapest zagyvanyelvű és lelkű 
népe magyarrá lett, ebben oroszlánrésze van a 
nemzet csalogányának. A néptanítóknak ő volt 
a leglelkesebb munkatársuk s bizony kedves 
dolog volna, ha tanítóegyesületeink megragad-
nák ezt a ritka alkalmat s elküldenék e halha-
tatlan asszonynak a hódolat koszorúját. Jli ma-
gunk részéről elküldjük neki a tőlünk telhető 
legszebb koszorút: lapunk élén, Petőfivel egy 
sorban emlékezünk meg llóla, a magyar Géniusz-
nak e csudálatos szülöttjétől. 

* Százéves ifjúsági könyv. Épen száz éve, 
hogy az első magyar ifjúsági irat, Szekér Alajos 
Magyar Robinzonja megjelent. Szekér 1745 ben 
született Komáromban, belépett Szent Ferenc 
rendjébe, később teológiai tanár, majd az olasz 
háborúban tábori pap lett. Megírta magyar-
nyelven avères marengói ütközet lefolyását és a 
Magyarok eredete című történeti művét. Pöljebb-
valói miatt sokat szenvedett ; az egyház Robin-
zonját eretnek könyvnek tartotta. A Magyar 
Robinzon mintájául az akkor már fölös számmal 
létező külföldi Robinzonádok szolgáltak, melyek 
lényegükben az angol Defoe ismeretes Robinson 
Crusoejának (1719) utánzatai voltak. Rousseau 
az ő Emil című munkájában rámutatot t Defoe 
elbeszélésének pedagógiai értékére és az ő szel-
lemében a német Compte átdolgozta azt az ifjú-
ság részére. Ilyen cél lebegett Szekér előtt is, 
persze jóval később. Hatással voltak rá a XVIII. 
század híres magyar utazói is : Benyovszky Móric 
gróf, társa Rontó Pál és a kalandos szabólegény, 
Jelki András. Az elsőnek története 1790-ben 
jelelent meg, angolul. Szekér elbeszélésének 
tárgya, mint a cím is mondja, Újvári és Miskei 
magyar vitézeknek viszontagságai és azoknak a 
világ különféle részében történt csodálatos esetei. 
Újvári kapitány hajótörést szenved, török fog-
ságba kerül, ahonnan megszabadul, de ismételten 
elpusztul hajója, míg végre Velencébe érkezik, 
ahol viszontlátja nejét s vele ott letelepszik. 
Az elbeszélés tele van hazai vonatkozásokkal. 
Ezt a kalandos életet újabban Radó Vilmos 
írta meg (Újvári Miklós, kiadja az Athe-
naeum) s a magyar if júságnak egyik kedves ol-
vasmánya. 
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* Székely Tanügy. Tizedik évfolyamába lépe t t 
a Székely Tanügy, Máthé József nagy gonddal 
és lelkességgel szerkesztett lapja. Az ünnep i 
alkalomból sokan keresték fel a szerkesztőt cik-
kekkel és üdvözlő-levelekkel, többek közt Molnár 
Viktor államtitkár, dr. Márki Sándor, Deák Lajos, 
Barabás Endre, Sipos Samu, Nagy Lajos, Tar-
csafalvi Albert, Imets P. Jákó, Kozma László 
stb. E lapnak különös nagy érdeme, hogy jelen-
tős részt vesz a székelymentő akcióban is. Iga-
zán megérdemli a székely tanítók támogatását . 
Előfizetési ára egész évre 6 korona. Kiadóhiva-
tal : Marosvásárhely, Fő-tér 7. sz. 

* Kuruc-nóták. Thaly Kálmánnak egy sereg 
kuruc tárgyú költeményét zenésítette meg néhai 
Kálmán Farkas ref. lelkész, s ő maga és ra j ta kívül 
P. Nagy Zoltán, Varga József, Szügyi József és 
Illési Gyula zongorára is á t í r ták e sikerült szerze-
ményeket. Ajánljuk olvasóink figyelmébe e szöveg-
ben és dallamban magyar lelki alkotásokat. Kálmán 
Farkas özvegye adta ki s nála is kapható 
Endrődön, 4 koronáért. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
A magam ösvényén. 

(írta Szabolcsba Mihály. Singer és Wolfner kiadása.) 
Lírai költészetünk az utolsó évtizedek alatt 

erős hanyatlásnak indult . Nagy költőink kifej-
lesztették nyelvünket, sok remek példát nyúj-
tottak a formára, A nyelv és forma az, mely 
az ú j nemzedék kezében nem veszett el, hanem 
talán még nagyobb tökéletességre fe j lődöt t . Ez 
azonban csak egyik fele a költészetnek. A szavak 
és forma zeneisége hatással van ugyan reánk , de az 
emberi lélek kívánja mögötte az érzést ós gondo-
latot is. Érzésben és gondolatban szegényebb a mai 
költészet ; különösen kitűnik szegénysége, ha 
Petőfi, Arany, Tompa költeményeire gondolunk. 

Szabolcska Mihály ama kevesek közé tartozik, 
kik méltó utódai a magyar költészet fejedel-
meinek. Vannak költeményei, melyek dicsőségére 
válnának egy Petőfinek, egy Aranynak. Valami 
csudálatos, jóleső melegség sugárzik ki verseiből, 
ömlik át az olvasó lelkébe, olyan melegség, 
mely csak igazi költő műveiből szokott kisugá-
rozni. Van Szabolcskának még egy másik nagy 
érdeme. Minden érzés, minden gondolat magyar 
lelken átszűrődve je lenik meg költeményeiben. 
Néha azt érezzük verseinek olvasása közben, 
hogy felénk indul az ákácvirágos, nádfedeles 
falu egyszerű népe, hogy elpanaszolja bánatát, 
eldicsekedjen apró örömeivel, hogy visszaragadjon 
bennünket a nagyváros nemzetköziségéből a 
nemzeti talajra. Magyarok Szabolcskának a versei, 
de még sincs olyan nemzetközi gondolkodású 
és műveltségű ember, akiről hatástalanul pattan-
nának vissza. Természetünkkel j á ró , velünkszü-

letett érzéseket bolygatnak meg s e megboly-
gatott érzések valami jóleső fájdalommal sokáig 
zsonganak bennünk verseinek olvasása után. 

Legszebben jellemzi magát Szabolcska maga, 
Eszmények, Almok című költeményének követ-
kező versszakaiban : 

Csak álmodozva szép az élet ; 
S legszebb virágok a remények, 
Miket nem érünk el sohsem. 
Minden betelt földi reményünk : 
Kinyíl t virág, melyet letéptünk . . . 
Szétfoszlik, elhull hirtelen ! 

Csak álmodozva szép az élet ; 
Minél nagyobb vágy lángja éget : 
A lelked annál boldogabb. 
Nem az ólt szépen, aki jól élt . . . 
Száz szürke, köznapi valóért 
Ne add egy színes álmodat ! 

A szerzőnek ez már a hatodik kötete. Ara 
2 K 50 f. 

Lecketerv a falusi, nem szaktanítós gazda-
sági ismétlő iskolák részére. Összeállította Töl-
gyesi Lajos. Ára 80 fillér. Kölese. A szerző sa-
já t ja . Részletes — hetekre és órákra osztott — 
tananyagbeosztást n y ú j t a nevezett iskolák leány-
és fiűnövendékei számára. 

Magyar írásbeli gyakorlatok anyaggyűjte-
ménye, vázlatok, tervezetek, leírások, elbeszélé-
sek, könnyebb és nehezebb fogalmazványok szer-
kesztéséhez. Összeállította Földi Jenő. Ara 2 K. 
Nyomatott Sziklai Lajos könyvnyomdájában, Lúgos. 
A 128 oldalra ter jedő könyvecske anyaga meg-
haladja az el. iskolai növendék gondolatkörét és 
fogalmazóképességét. A polg. iskola és gimnázium 
középső osztályai esetleg megbirkózhatnak vele. 

Egészség Naptár. (Népszerű egészségügyi 
kézikönyv. VI. évfolyam. Szerkeszti : Marton 
Sándor dr. Ara kemény kötésben 1 K 20 f.) 
Csinos kiállításban, gazdag tartalommal je lent 
meg az 1908. évre szóló Egészség Naptár. 
Kiváló orvosok és szakemberek terjesztik e nap-
tá r hasábjain évről évre az egészségügyi ismere-
teket . Az általános érdekű cikkek közül csak 
azokat említjük meg, melyek minket, pedagógu-
sokat közelről is érdekelnek. így Marton Sán-
dor dr. a gyakoribb megbetegedésekről szólva, 
részletesen megír ja azokat a tüneteket , melyek 
alapján a taní tó vagy a szülő könnyen fölismer-
het i már csírájában a kezdődő betegséget. Prei-
sich Kornél dr. a gyermekek skrofulózisáról ír. 
Grrósz Gyula dr. azt ismerteti, hogy miként óvjuk 
a gyermekeket a tuberkulózis ellen. Leszner 
Rudolf dr. a tanulók túlterheléséről értekezik. 
Heim Pál dr. „Az iskolás gyermekek egészségé-
nek megóvásáról" ír gyakorlati értékű tanácsokat. 
Ranschburg Pál dr., a jól ismert idegorvos, a 

I szellemi munka egészségtani szabályait ismerteti. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
Petőfi ismeretlen költeményei. 

(A Petőfi-Társa ság nagygyűlésén bemutatta Kéry tí-yula.) 

Gróf Teleky Sándorhoz. 
Te elfáradsz, míg őseidnek 
Végigtekintesz névsorán, 
En jóformán azt sem tudom, hogy 
Ki és mi volt a nagyapám. 
Te fényes, csilláros teremben, 
Bársonypólyaban születél, 
Én szalmazsákon születem, egy 
Kis mécs borongó fényinél. 
Téged sétára cifra hintón 
Négy, öt szép drága ló ragad, 
Én az apostolok postáján 
Viszem sétára magamat. 
Bősége van mindennek nálad, 
Arait kíván a száj s a szem, 
Nekem ma még csak van mit enni, 
Holnap talán már éhezem. 
Szóval: nagy úr vagy és én koldus, 
S mégis légy büszke rá, igen, 
Légy büszke rá, jó gróf druszám, hogy 
Itten nyugodtál keblemen. 
Mert, hejh, nem mindenik nagyúrnak 
Jut a szerencse, elhilietd, 
Hogy megöleljem s barátomnak 
Nevezzem, úgy, mint tégedet. 
S mért tettem ezt ? mert . . . de nem szükség, 
Hogy elbeszéljem érdemed ; 
Már az elég dicséretedre, 
Hogy itt könyvemben áll neved. 

(Koltó.) 
l'etöft Sándor. 

Láttál-e a róna felett . . . 
Láttál-e a róna felett 
Elszállni madársereget, 
Ha rája lövének ? 
igy szállnak az évek ! 
Egy pillanatig 
Még hallani szárnysuhogásaikat, 
Már a másikban alig 
Kísérheti a szem a kétes útat, 
Mely röptük iránya, 
Melyet hasítottanak egyre rohanva ; 
És annak utána 
Se' híre, se' hamva 
Az egész karavánnak. 
S te állasz a néma, a puszta határon, 
Tűnődve: mi volt ez? való-e vagy á lom?. . . 

(Pest.) 
Petőfi Sándor. 

Falusi este. 
Irta : Havas István. 

A kék hegyeken túl már aláhanyatlott a nap 
óriás gömbje. Ügy látszik, valami bíborvörös 
nagy tengerbe hullott, melynek kicsapott hul-
lámai ráfröccsentek az ég peremére s elöntöt-
ték a hegyek csúcsát is. Ebben a pompában, 
lassan szunnyadó ragyogásban gyönyörködik a 
falu tanítója, Jakab Gergely. Ott áll az iskola 
előtt s messze néző szemével szinte fölissza 
lelkébe ezt a nagy tündöklést. 

A kép nemsokára elenyészik s megcsendül 
a falu esti harangszava. Szárnyaló, vidám üteme 
berezgi a tájat s hallatára elhal a mezőről haza-
térők éneke. t Egy darabig a harang lett úrrá 
a szívek és a hangok fölött. 

Az emberek szíves jóestét kívánnak a taní-
tónak, aki aztán olyikat pár futó szóra föl is 
tartóztatja. Valami fontos mondanivaló ez is, 
az is, amit így az emberek szívére köt. 

Szép szál, erős ember a tanító, de már kö-
zelebb van az ötvenhez, mint a negyvenhez. 
Sötétfekete szemében sok a férfiúi méltóság, 
arcán pedig sok a jóságra valló vonás Szabá-
lyos, szép arcát azonban elékteleníti egy hatal-
mas forradás a balfelen, a fültől lefelé egészen 
a száj szögletéig. Meg kell szoknia a néző szem-
nek, hogy az arc kellemes harmóniáját ne za-
varja. 

A forradás egy lovaglóostor ütésétől eredt, 
tehát nem hiú párbajozásnak eredménye. Mint-
egy másfél évtizeddel azelőtt egy szerencsétlen 
félreértés következtében történt, hogy a község 
alvégén elterülő gyár gőgös tulajdonosa a nyilt 
utcán megtámadta a tanítót. Lovon ülve jött 
vele szemben ; se szó, se beszéd, mindössze egy 
indulatos kiáltás és az ostor lecsapott. A tanító 
elszédült a fájdalmas ütéstől, elborította a vér; 
de mihamar összeszedte minden erejét s azt 
hitte, hogy most megöli nemtelen támadóját. 
Hanem ez már akkorra megsarkantyúzta lovát 
s szélvész gyanánt repült tovább az országúton. 

Csak egy szikra kellett volna, hogy a meg-
botránkozott nép véres elégtételt vegyen az orv-
támadón, de a tanító visszanyerve magauralmát, 
ezt a kis szikrát is elojtotta. Letörülte a vért 
az arcáról és szomorúan csak annyit mondott : 

— Nem kell hántani senkit ! Van még tör-
vény, mely igazságot szolgáltat a becsületesnek. 

És ez a felülemelkedő nagy nyugodtság egy 
fejjel még nagyobbá növesztette előttük a 
tanítót. 
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A törvény igazságos ítéletet hozott, a gyár-
tulajdonost érdeme szerint elmarasztalta. A 
tanító megnyugodott s azzal vége : a gyárosról 
többet nem beszélt, vele szóba nem állt. A sok 
millió közül, akik ebben a világban élnek, rá-
nézve egy elveszett. Nem gyűlölte, nem szerette, 
ennyi volt az egész. 

Másfél évtized nagy idő, a gyáros gőgje 
alábbhagyott ; s mintha egyszer-egyszer közele-
dett volna is a tanítóhoz. De az nem vett észre 
semmit. A holtak föl nem támadhatnak, az az 
ember meg ránézve meghalt . . . 

Igrici Nagy János bandukol az iskola előtt, 
lehorgasztott fejjel. Nagy gondjától mintha 
senkit sem látna, a kapu előtt álló tanítót azon-
ban mégis köszönti. Az viszonozza köszöntését 
s megállítja az embert nyájas szóval. 

— Régen nem láttam, János. Hogy van ? 
Igrici Nagy János olyan mozdulatot tesz, 

mintha nem akarna megállani ; de aztán mégis 
csak elhatározza magát és ottreked. 

— Köszönöm, tanító úr, lehetnék jobban is. 
— Hogy-hogy, János? 
— Hát úgy, hogy hi felé vagyok már a gyárból. 
— Mióta? 
— Ot nap óta. 
— Nem is hallottam, János. Mért hagyta 

ott a gyárat? 
— Kiparancsoltak, — nyögi sötéten Igrici 

Nagy János és a kalapját indulatosan a sze-
mére húzza. 

— Mondja el, János, hadd tudom meg én is, 
hogy miért? 

— Egy kis dolgot elhibádztam, szóra sem 
érdemes az egész. Mégis úgy nekemtámadt az 
úr, mintha ember se volnék, hanem valami 
sehonnai eb. 

— Melyik úr? 
— A gyáros úr. Epp ott járt. 
— S azután ? 
— Egy darabig csak tűrtem, hanem aztán 

kifakadt bennem is az érzés. Aszondtam : men-
jék innen az úr, mert most már úgy a mellibe 
döföm a bicskámat, hogy soha többé nem gá-
zolja a szegény ember becsületét. 

— Indulatos volt, János, úgy-e? 
— Dejszen, tanító úr, más is az lett volna 

a helyemben. 
— S mi lesz most magával? 
— Már kaptam izenetet, hogy bocsánatot 

kérjek a nagyságos úrtól. Visszavennének. 
— É s ? 
— Soha! 
— Nem szégyen az, János. Tegye csak meg ! 
— Tegye az, aki vétett. Én nem tettem semmit. 
— Szegény ember maga, ne engedje, hogy 

biztos kenyere kihulljon a családja szájából. 
Mihez fog most, hová lesz ? 

— Amerikába megyek, tanító úr. Ott több 
szabadsága, biztosabb kenyere van a szegény 
embernek, mint itt. 

Nem új igék ezek a tanító előtt. A faluban 
szájról szájra jámak, szokásmondássá váltak már. 

— Maga is így beszél? — mondja szemre-
hányóan a tanító. 

— Csak úgy, ahogy igaz. 
— Számot vetett már azzal, hogy feje de-

resedik ? 
—• Szegény ember soha sem öreg, mint ahogy 

fiatalsága sincs nékie. 
— Nono, János ! Nem voltunk mindig ilye-

nek. Én emlékszem ám ! 
János nem felel; elgondolkozik. A tanító 

veszi föl a szót megint, visszatérvén a tárgyra. 
— Jól meggondolta szándékát ? 
— «Jól. 
— Itt hagy mindent? 
— Mindent, — feleli János oly határozot-

tan, mintha esküszót rebegne. 
— Azért, hogy bocsánatot kell kérnie? 
— Azért. 
— Lehetetlen ! 
— Ne mondja tanító úr még egyszer, mert 

itt esküszöm meg az élő Istenre, hogy igaz — 
fakad ki János és a kalapja alól indulatos 
fénnyel villan ki két sötét szeme. 

Egy darabig megint nem szólnak. Jánosnak 
rettentő keserűségben vívódik a szíve, a tanító 
pedig valami mentő gondolaton töri fejét. Nem-
sokára megleli, bár ez az eszme nagy áldozatot 
is kíván az ő részéről. 

— Nem szeretném, hogy valamikor meg-
bánja, amit tenni akar. Kockázatos dolog, én 
tudom. Azért is elhatároztam, hogyha már maga 
semmi áron sem megy be a gyáros úrhoz, be-
megyek én. 

János szinte megdöbbenve emeli föl a fejét, 
amelyet eddig lehorgasztott, s úgy néz tágra 
nyitott szemekkel az előtte állóra. 

— A tanító úr? 
— Én. 
— Megalázná magát ? 
— Meg, ha valakit megmenthetek. 
— Dejszen, én nem veszek el. 
— Miránk nézve elvész. Magával is keveseb-

ben leszünk itt magyarok. 
A tanító hangjának rezgése elárulja, hogy ez 

a pár szó őszinte szívének legigazibb megnyi-
latkozása. János még mindig csodálkozó tekin-
tettel csüng rajta s épp azt az esetlen nagy 
forradást nézi az arcán. A tanító megragadja 
a pillanatot és indul már is. Fél, hogy Kátha 
megbánja, amit mondott. 

— Hirtelen ember maga, János, én megyek, 
nehogy elkéssünk. — Es megy, egyenesen a 
gyár telé tart, a falu alvégére. Siető alakja-
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nak körvonalait mihamar eltünteti az esti szür-
kület. 

— Igrici Nagy János gondolkozóba esik, 
mégse tud valami okosat kihámozni az eszéből. 
Hanem egy t i tkos érzés fölülkerekedik benne, 
és az parancsol ja neki, hogy a taní tó u tán 
loholjon. Megy is, mintha kergetnék. I t t is, ott is 
megbotlik egy-egy göröngybe. Sohasem tör tént 
vele még ennyi csetlés-botlás, amióta eszét tudja . 

A taní tó már a gyártulajdonos remek ízlésű 
kastélya előtt áll s minden benső alkudozás 
nélkül ráteszi a kezét a pompás kapu kilin-
csére. Abban a pillanatban egy másik kéz 
nehezedik az övére. Érzi, hogy súlyos, durva 
munkáskéz, de mintha nagy melegséggel szo-
rí taná az övét. 

— H á t igazán bemenne, tanító ú r ? — csendül 
meg Igrici Nagy János hangja a kapu előtt. 

— Igazán, János. Nem tréfáztam. 
— Oszt' miért tenné meg ezt az áldozatot? 
— Már mondtam. 
— Csak azért ? . . . Es elfelejtené azt a 

forradást is ot t a kép in? Azt, amelyik már 
sohasem fog onnan elmúlni? 

— El. 
— N e m hittem, tanító úr, hogy olyan nagy 

dolog az a kivándorlás! . . . Engedjen, majd 
bemegyek én. É n alázom meg magamat , ha 
vétettem volna. 

A kapun túl, a fehér kavicson csikordulva 
hangzanak a János határozott kemény léptei. 
A ha rag helyett valami felülemelkedő tiszta 
érzés ömlik el szívében s az ad neki erőt, 
hogy férfiasan álljon meg a nagyságos úr 
színe előtt. 

Künn, a kastély körül pedig már kibontotta 
nesztelen szárnyait a sötét este. E g y levélke 
rezzenése nélkül olvadnak eggyé a barna fák 
s bokrok körvonalai a sötétséggel. 

S ezt a nagy nyugodalmat, édes csendet 
mind ott érzi lelkében a hazaballagó tanító. 

H I V A T A L O S RÉSZ« 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Yalamennyi közigazgatási bizottságnak. — 
144.000. sz.) 

Figyelemmel arra, hogy az 1907. évi XXVII. 
törvénycikk végrehajtása tárgyában a f. évi 
76.000. sz. a. kiadott Utasítás XIX-ik szakasza 
kötelezőleg előírja azt. hogy minden tanító 
részére szabályszerű díjlevél állíttassék ki s 
figyelembe véve azt, hogy magának a hivatkozott 
törvénynek VIII-ik szakasza mindazon tanítói 
állásokat érintőleg, amelyek az 189-3 : XXVI-ik 
törvénycikk alapján államsegélyben nem része-
sültek, kötelezőleg megszabja a tanítói illet-

mény esetleges alkatrészét képező földjövedelem 
és terménybeli járandóságoknak ott előírt módon 
történő ú j ra értékelését, — ami viszont a taní tói 
illetmények mérvére természetszerű befolyással 
bír — az ügyek törvényszerű ellátása és főként 
a tanítók jól fölfogott érdekében nyugdíjügyük-
nek az ú j fizetési törvény intencióinak meg-
felelő rendezhetése végett ezennel kötelezőleg 
elrendelem, hogy a Bizottság mindazon tanítói 
állásokról, amelyek javadalma az 1893 : XXVI. 
törvénycikk alapján történt értékelés szerint a 
800 K-t meghaladta, hat hónapi záros határidőn 
belül a hivatkozott törvénycikknek, illetve az 
Utasítás XIX. szakaszának megfelelően kiállított 
s a kántori javadalmat is föltüntető díjlevél egy 
példányát azzal követelje be, hogy miután ezen 
dijlevélnek az Utasítás rendelkezéséhez képest a 
javadalmi jegyzőkönyv egyes tételeivel egyeznie 
kell, ennek a megállapíthatása végett a díjlevél-
hez a tanítói állásra vonatkozó javadalmi jegyző-
könyv is melléklendő, amelyen a törvény VIII-ik 
szakaszának megfelelő értékelésnek keresztül-
vezetve kell lenni. 

Megjegyzem, hogy az Utasítás 19. §-ának 
minden egyéb rendelkezése érintetlen marad. 

Budapesten, 1907. évi december hó 20-án. 

Gróf Apponyi Albert s. k., 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Kinevezte: Balun Ferenc oki. tanítót a felső-
csertési áll. el. isk.-lioz r. tanítóvá ; Benedek 
Anna oki. tanítónőt a böősházai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé. 

Kirendelte és áthelyezte: Tnon tá l vár-
megye pancsovai, alibunári és antalfalvi járásai 
és Pancsova törvényhatósági joggal fölruházott 
város részére Pancsova székhellyel visszaállította 
a pancsovai kir. tanfeliigyelőségi kirendeltséget, 
Pancsova ós környéke népoktatásügyeinek vezeté-
sére dr. Itadvány Ferenc bácsbodrogvármegyei 
kir. segédtanfelügyelőt. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kiss Jó-
zsef felsőcsertési áll. el. isk. igazgató-tanítót a 
nagyági áll. el. isk.-hoz ; Steiger Margit szilágy-
sámsoni és Tőlcésné Becsky Hedvig szilágyballai 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Balga La-
josné, szül. Hutkay Etel makói árvaházi munka-
képtelen tanítónőnek évi 900 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Soóky Janka 
czabaji F. M. K. E. munkaképtelen óvónőnek 
740 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Balla Sándorné, szül. Dékány Eva ipoly-
nyéki r. kath. el. isk. tanítónő Károly nevű 
kkorú árvájának évi 100 K-t. 
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A száz- és ötkoronás emlékérmék. 
(Képekkel.) 

A pénzügyminiszter a százkoronás arany emiék-
és értékérmék, valamint az ötkoronás ezüst 
emlékérmek forgalomba hozatala s ismertetése 
tárgyában a következő rendeletet adta ki : 

Az 1907 : XLVIT. t.-c. alapján 0 császári és 

országi fiókintézetei ú t ján lesznek a rendelke-
zésre álló készlet erejéig megszerezhetők. 

A százkoronás arany és ötkoronás ezüst emlék-
érmék képlapján 0 Felségének mellképe látható, 
a következő körirat ta l : „Ferenc József I. K. A. 
cs. és M. H. S. D. 0 . Ap. Kir." azaz „Isten 
kegyelméből ausztriai császár és Magyar-Horvát-
Szlavon-Dalmát országok apostoli királya", vala-

apostoli királyi Felsége megkoronáztatása negy-
venedik évfordulója alkalmára vert százkoronás 
arany emlékérméket és ötkoronás ezüst emlék-
érméket, valamint az ugyanezen törvénycikk alap-
ján ver t százkoronás arany ér tékérméket ezen-
nel forgalomba helyezem. 

A százkoronás emlék- és értékérmék a m. kir. 
központi állampénztártól, az ötkoronás emlék-
érmék pedig az osztrák magyar banktól és pedig 
az utóbbinak budapesti főintézete és magyar-

mint a veretés évszáma. Az arany emlékérmék-
nél 0 Felsége mellképe és az azt környező kör-
alakú terület homályosítva van, a körirat és az 
évszám fényesített alapból emelkedik ki. 

Úgy a száz-, mint az ötkoronás emlékérmék 
hát lapján 0 Felségének inegkoronáztatását ábrá-
zoló csoportozat látható, a következő körirattal : 
„Megkoronáztatásának negyvenedik évfordulójára" 
és folytatólag 1867—1907 . évszámok. A rajz 
alatt az értékjelzés 100 korona, illetőleg 5 
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korona és az értékjelzés alatt a körmöezbányai 
m. kir. pénzverde védjegye „ K. B." van alkal-
mazva. 

Az arany emlékérméknél a koronázási jelenet 
és az azt környező köralakú terület homályo-
sítva van, a körirat, értékjelzés és verdejegy 
fényes alapból emelkednek ki. 

Úgy az arany, mint az ezüst emlékérmék mind-
két lapjának pereme emelkedett és sima és azon 
belül gyöngysor vonul körül. Karimájuk sima s 
ra j tuk mélyített betűkkel í r t e szavak olvas-
hatók: „Bizalmam az ősi erényben." 

A százkoronás aranyérme átmérője 37 milli-
méter, az ötkoronás ezüstérmék átmérője 36 
milliméter. 

Az 1907. évi XLVII. t.-c. alapján vert száz-
koronás arany értékérmék verete a már eddig 
forgalomban levő 20 és 10 koronás arany érték-
érmék vereté vei egyenlő. Ezen érmék képlapján 
0 Felségének egész alakja koronázási öltönyben 
látható, a következő körirattal : „Ferenc József 
I. K. A. Cs. és M. H. S. D. 0 . Ap. Kir.u , azaz 
„Isten kegyelméből ausztriai császár és Magyar -
Horvát-Szlavon-Dalmát országok apostoli királya", 
valamint a veretés évszáma ; a hátlapon látható 
a magyar szent korona országainak egyesített 
címere, címertartó angyalokkal, ezzel a körirattal : 
„Magyar Királyság." A címer alatt az érték-

je lzés : „100 korona." A címerpajzs és az érték-
jelzés között a körmöezbányai m. kir. pénzverde 
védjegye „K. B." van alkalmazva. Karimája sima 
s raj ta mé lyîtett betűkkel í r t e szavak olvas-
ha tók : „Bizalmam az ősi erényben." 

A lapok pereme emelkedett és sima, s azon 
belül gyöngysor vonul körüT! 

A százkoronás értékórme átmérője 37 milli-
méter. 

A százkoronás emlék- és értékérmék nyers 
súlya 33 '8753387 grammban, finom súlya 
30 '4878048 grammban és forgalmi súlya 33'8 
grammban van megállapítva. A magánosok 
számlájára történő veretésük esetén fölszámítható 
verdedíj megállapítása iránt az egyidejűleg 3349. 
P. M. szám alatt kiadott rendeletemmel intéz-
kedtem. 

Minden egyéb tekintetben az 1892 : XVII. 
t.-c.-nek az arany értékérmékre vonatkozó rendel-
kezései a százkoronás emlék- és ér tékérmékre is 
alkalmazandók. 

Az ötkoronás ezüstérmék veretéséről szóló 
1899 : XXXII. törvénycikknek rendelkezései a 
veret tekintetében fönntemlítet t eltéréssel az 
ötkoronás ezüst emlékérmékre is változatlanul 
érvényesek. 

Budapest, 1907. évi december hó 31-én. 

M. kir. pénzügyminisztérium. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Iskolaszék. Yámszöllös. 1. Ha javadalmi jegyző-

könyv nincs, az egész tanítói járandóság hatósági 
megállapítás alá esik. Az ennek keresztülvitelét célzó 
eljárás a főszolgabíró hatáskörébe tartozik. Fordul-
janak tehát ehhez. 2. A községi elöljáróságnak hiva-
talból kell kiállítania a részéről benyújtandó okmá-
nyokat. — M. K. 1. Tanítók tanítói fizetésük után 
községi pótadóval meg nem róhatók. Ha kivetették 
és be is hajtották önön, felebbezze meg. 2. Minthogy 
a törvény csak '/•» hold kertet biztosít a tanítónak, 
az iskolafenntartó jogosan számítja be az amúgy is 
más helyrajzi szám alatt fekvő 3/-t holdat a tanítói 
fizetésbe. — P. Z. K. K. Laczháza. A nyugdíjigény a 
21. év betöltésével kezdődik. A nyugdíjintézet köteles 
a rendes és meg nem szakított szt lgálatot elejétől 
fogva beszámítani. Olvassa el erre nézve lapunk mult 
évi 14. számának ,,Két ítélet" című közleményét. Ha 
jogtalanság történt önnel, felebbezze meg, hivatko-
zással a vonatkozó ítélet és kai-társa végzésének szá-
mára. — Gr. Gy. Gyala. 1. A Természettudományi 
Közlönyt 2 kor. tagsági díj ellenében kapják a vidéki 
tagok. Kiadja a Term.-tud . Társulat Budapesten. 
2. A hold, minden látszat ellenére, a saját tengelye 
körül is forog ; még pedig ugyanannyi idő alatt, 
amennyi alatt a Föld körüli keringését végzi. Ez a, 
magyarázata annak, hogy mindig csak egyik felét 
látjük. Saját tengelye körül való forgását bebizonyít-
hatja úgy, hogy szabadon álló asztalát Földnek 
tekintve, arccal folyton az asztal felé fordulva, meg-
kerüli azt. így egyszersmind saját tengelye körül is 
megfordul. — K. M. A kifogásolt üzenetben nem a 
mi véleményünket adtuk elő, hanem egyszerűen utal-
tunk a törvénynek vonatkozó rendelkezésére. Sajná-
lattal kell tapasztalnunk, hogy dacára annak, hogy a 
törvényt és a végrehajtási Utasítást annak idején szó-
szerinti szövegében közöltük, ön csak most szerzett 
tudomást az iskolafenntartók számára biztosított oly 
kedvezményről, melyről lapunk ezen rovatában is 
többször megemlékeztünk. — H. Gy. Hajdúdorog. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. 35. §-a értelmében a közs. 
népiskolák terheit a község viseli, mely e célra külön 
(5°/o-os) adót vethet ki. Az áll. iskolák a hivatkozott 
törvény 80. §-a alapján a 23—78. §-okban megszabott 
módon szervezendők. Ha tehát a közs. iskolák fenn-
tartására szolgáló 5no-os iskolai adó kivetése és ter-
mészetszerűleg a behajtása is a község kötelessége, 
ugyanez áll az állami iskola fenntartásához megaján-
lott iskolai adó mennyiségével szemben is. De külön-
ben is a község az áll. iskola szervezése alkalmával 
létrejött megállapodások során kötelezettséget vállalt 
a szóbanforgó adó befizetése tekintetében. Ennek 
pedig csak akkor felelhet meg, ha a kivetés- ét 
beszedésről gondoskodik is egyúttal. Lehetetlen 
kívánság az, hogy ezt oly gondnoksági közeg eszkö-
zölje, kinek a szükséges adatok nem állanak rendel-
kezésére. A közs. jegyzőnek nézetünk szerint tartha-
tatlan állásfoglalása ellen forduljanak a közigazgatási 
bizottsághoz. — Tiirje. Közölt fölhívását, mint tel-
jesen céltalant, nem tehetjük közzé. — Nagyhársas. 
Külön tiszteletdíjat nem követelhet azért, mert tör-
vényileg megengedett létszámon felüli növendékeket 
oktat. Kérje föl a tanfelügyelő urat hogy a szükséges 
fejlesztés ügyében tegye meg a szükséges intézkedé-
seket. — K. J. A gazd. ism.-iskolák számára kiadott 
Szervezet és Tanterv 34. §-a értelmében az ism.-tan-
köteles korban levő iparos- és kereskedő-inasok oly 
községekben, ahol sem iparos-, sem kereskedőtanonc-
iskola nincs, kötelesek a gazd. ism.-iskolába járni. — 
Bpest. Elvi jelentőségű határozatok értelmében az 
izr. felekezeti iskolákra az új Tanterv kötelező. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Új mellékletünk; Lapunk e számával 

kapják t. olvasóink új mellekletünket, melyről 
már megemlékeztünk. A melléklet első felének, 
mely a továbbképzést, a tudományos ismeretek 
bővítését van hivatva szolgálni, Tudományos 
ismeretek címet adtunk, másik felének címe 
Iskolán kívüli közoktatás. A nagy nemzeti 
célhoz mérve, melyet e melléklet szolgálni 
kíván, kicsiny talán ez a 16 oldalas havi 
melléklet, de a fejlődés, a terjeszkedés útja 
nincs elzárva előlünk. Természetesen, a főlap 
•zeniúi is hétről-hétre szolgálja mind a két ügyet 
s igazán most már csak a nemzeti kultúra 
lelkes munkásain a sor, hogy a kedvező alkalmat 
felhasználják a nemzeti műveltség ápolására. 

Itökk Szilárd emléke. Megünnepelte a 
székesfőváros tanítósága az idén is legnagyobb 
mecenásának emlékét. Egy magyar főúr is együtt 
ünnepelt a tanítói karral. Teleki Sándor gróf, 
ki több mint másfél évtized óta lelkesen szolgálja 
a magyar nemzeti közművelődésnek nagy érdekeit . 
0 maga is utalt erre ünnepi beszédjében, melyet 
a tanítóság meghívására ta i to t t és amely duzadt 
a gondolatok erejétől, a kultúrának és munkásai-
nak szeretetétől. Néhány mesteri vonással vázolta a 
XIX. század forrongó korát, melyben a népiskola 
intézménye megszületett, és ama szellemóriások ha-
tását, kik a népiskola irányát megszabták. Rousseau, 
Pestalozzi, Frőbel, Hegel és Herbart pedagógiai 
és filozófiai hatását. Röviden ér intet te a nép-
iskola fejlődésének menetét és azt az ideált, mely 
felé törekednie kell ós amely az angol-amerikai 
iskolai rendszer képében kezd már kibontakozni. 
Ez az élő természettel való közvetlen foglalkozás 
rendszere. Majdnem minden iskolai problémára 
és nevelési irányra nézve volt egy-két jellemző 
szava. Nagy hatást kel te t t a maga iskolai életéből 
merí te t t szomorú reminiszcenciájával. Szinte meg-
rázkódott a hallgatóság lelke attól a brutali tástól , 
mely a régi tanítói önkényt jellemezte. Végül 
melegen buzdította a népnevelés bajnokait , alap-
vető munkájuk nemes művelésére, melynek leg-
főbb vezérelve nem lehet más, mint a gyermek-
szeretet. Viharos éljenzés és taps kísér te a mély 
hatást tevő és minden ízében tartalmas beszédet. 
Kemény Simon tanító lendületes, formás emlék-
beszédben színezte kartársainak kegyeletes hangu-
latát . Hatásosan emelte ki, hogy Rökk nem 
önmagának és önmagáért gyűjtöt te nagy vagyonát, 
hanem azért, hogy egy ideális nagy célt mozdítson 
elő. Prófétai leiekkel sejtette, hogy a népet 
jelszavak fogják hatalmukba kerí teni és azt 
kívánta lehetővé tenni, hogy mihamarább meg 

is értse a nép azokat a tanokat, melyeket hirdet-
nek neki. A tanítókra hárul az a hivatás, hogy 
a nép felvilágosítását biztosítsák. Ezért hozta meg 
fejedelmi adományával nagy anyagi áldozatát. 
Ennek segítségével emelni akarta a tanítóság 
társadalmi befolyását, s egyengetni hazánk függet-
lenségének út ját . Kemény beszédét nagy tetszéssel 
fogadták. A nap ünnepiességét fokozta a polgári 
daloskör művészi előadása. Három hazafias dalt 
énekelt, melyek megmozgatták a szíveket. Earcza 
Albin a Tanítók Otthonának elnöke meleg hangon 
vezette és fejezte be az emlékezetes ünnepséget. 
A nagyszámú jelenlevők között ott lá t tuk az 
állami hatóság képviseletében Mosdóssy Imre 
kir. tanfelügyelőt. (h . ) 

— A londoni magyar kiállítás. A Lon-
donban rendezendő magyar kiállítás kultúrális 
osztályának tervezése ügyében a Markó-utcai 
főgimnázium dísztermében, Molnár Viktor állam-
t i tkár elnöklete alatt értekezlet volt, amelyet a 
magyar középiskolák : gimnáziumok, reáliskolák, 
felsőbb leányiskolák és leánygimnáziumok méltó 
bemutatása céljából Eró'di Béla dr. főigazgató, 
mint a londoni kiállítás kultúrális osztályának 
ügyvezető igazgatója hívott össze. Erődi elő-
terjesztésében tájékoztatta a jelenvoltakat a kiál-
lítás céljáról és munkaprogrammjáról. Kifejtette, 
hogy a magyar kultúr-kiállítás céljára a 623 
négyszögölnyi Princesse Hall jutot t , amelyben a 
magyar kisdedóvótól kezdve, fel egészen az egye-
temig, tudományos és kultúrális intézményeink 
és egyesületeink összessége, 24 tagozatban lesz 
bemutatva a nagyvilágnak. Minden szakban a 
magyar viszonyokról külön tájékoztató prospek-
tusok készülnek, gondos statisztikát mellékelnek 
a könyvkollekciók mellé arról, hogy a magyar 
és a fiumei középiskolákon kívül hány nemze-
tiségi iskola van hazánkban, ezzel is igazolva, 
hogy nálunk a nemzetiségek szabadon művel-
hetik kultúrájukat , bár e lenségeink váltig az 
ellenkezőt hajtogatják. Molnár államtitkár, mint 
a végrehajtó-bizottság elnöke, továbbra is kitartó, 
lelkes munkára buzdítot ta a munkában hű társait. 
Hogy mily nagy horderejű ez a kiállítás, annak 
illusztrálására azt említette meg, hogy ugyan-
azon Hall-ban, melyben a magyar kiállítás lesz, 
legutóbb csak egy szerény igényű művészeti 
tár la t volt s ezt is másfél millió ember látogatta. 

— A népies gazdasági oktatás fejlesztése. 
A folyó évi állami költségvetés arra vall, hogy 
a kormány a népies gazda-ági oktatás fejlesz-
tésénél különös figyelmet akar fordítani a falusi 
gazdasszonyok képzésére, mert sajnos, a válto-
zott életviszonyok folytán az otthoni nevelés e 
tekintetben sok kívánnivalót hagy hátra. Darányi 
fóldm. miniszter egy ú j tételt vett föl a községi 
gazdasági leányiskolák támogatására, hogy a gaz-
dasági nőnevelés érdekéken az ez i rányban hasz-
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nosan működő in tézményeket megfelelően támo-
gathassa és hasonló iskolák létesítését elősegít-
hesse. Megvalósul a külön női háztartási iskola 
is, melynek építkezése é3 berendezési költségeire 
100 .000 koronát i rányzot t elő a miniszter. Végül 
a földmívelési iskolák hálózatának kiegészítése 
céljából megindí to t ta egy, az ország keleti ré-zóben 
létesítendő földmíves iskola előmuukálatait is , amely 
országrészben mostanáig földmívesiskola nincs. 

— üj bölcsödé Ó-Budáu. Gróf Edelsheim-
Gyulai Lipót és gróf Almássy Györgyné, szül. 
Zichy grófnő buzgólkodása folytán a III. kerü-
leti bölcsőde céljaira t e t t alapítvány oly összegre 
emelkedett , amely a bölcsőde létesítését lehetővé 
tet te. Benedek Sándorné, közigazgatási bíró neje 
és Czájlik Alajosné min. osztálytanácsos neje , 
bölcsőde-elnököknek és dr. Bencze Benő elöl-
járónak fáradozása következtében az intézetet a 
IH. ker., kórház-utcai régi városházi kórházban 
a modern igények szerint berendezték s á tad ták 
rendel tetésének. A csecsemőkre úr i hölgyek fel-
ügyelete alatt apácák ügyelnek. 

— A magyarság számaránya. A Magyar-
ország című napilap egyik utóbbi számának vezető-
cikkeben -a nemzetiségi izgatók hamis állításainak 
megdöntése céljából foglalkozik a magyarság 
számarányával és azon általánosságban hangoz-
ta to t t érvelésekkel szemben, hogy a magyar fa j 
kisebbségben van Magyarországon és így a több-
ségi jogokat bitorolja, r ámu ta t az 1900. évi nép-
számlálás adataira, melyek szerint a magyar anya-
nyelvűek száma, Horvátország nélkül, az összes 
népességnek 5 1 ' 4 % - á t teszi ki. Felveti továbbá 
azt a kérdést, hogy a magyarság even száma 
fejlődik-e, hanyatl ik, avagy s tagná l? Összehason-
l í tván az 1880 — 1 9 0 0 . évi népszámlálást, meg-
állapítja, hogy a magyar faj húsz év alatt 4'8 Yo-kal 
emelkedett . Majd pedig az 1906. évi statisztikai 
évkönyvnek a házasságra lépőkről gyű j tö t t adatai 
alapján megállapít ja, hogy a legutóbbi népszám-
lálás ideje óta 1906. év végéig ter jedő hat év 
alatt a magyarság számaránya több mint 2 % - k a l 
megjavult. Ha az egész magyar birodalmat, 
Horvátországgal együ t t vesszük figyelembe, az 
1900. évi népszámlátás szerint 4 ö ' 4 % volt a 
magyarság száma, de már 1906. évben a háza-
sulandók közül 47"7 °/o vallotta magát magyar 
anyanyelvűnek s így biztosra vehető, hogy a 
javulás i t t Í3 meghaladja a 2 % - o t . Ott á l lunk 
tehát, hogy a magyarság, az összlakossághoz 
arányítva, megközelí t i az abszolút többséget, és 
tekin te tbe véve a folytonos fejlődést, valószínű, 
hogy a többséget 10 — 12 év alat t a magyar 
birodalomban is el fogja érni. Végül megjegyzi, 
hogyha a magyar faj mostoha viszonyok között is 
ily erőteljesen fejlődik és ha a nemzeti államnak 
eddig is erős talpkövéül tudo t t szolgálni, a jövőben 
még inkább képes lesz ezt a hivatását betölteni. 

— A koronázási emlékérmék. Lapunk más 
helyén k ö z ö l j ü k ü j é n z ü e / r m p í s í t e r a e k a koronázási 
emlékérmékre vQjiatkoz »^rendeletét, a megfelelő 
ábrákkal . A tanügyi szaklapok szerkesztőinek ez 
ábrák kliséit közlés vége t t rendelkezésre bocsátja 
az Állami nyomda, ha eziránt e nyomdá t köz-
vetlen megkeresik. 

— Tanítóképzö-intézeti tanárok kon-
gresszusa. A tanítóképző-intézeti tanárok országos 
egyesülete a fizetésrendezés ügyében kongresszust 
t a r to t t a budai Pedagógiumban, B a l ó József dr. 
elnöklete alatt. A kongresszus egyhangúlag el-
fogadta Seress János előadó határozati javaslatát , 
amelynek főbb pontjai a következők: I. A fizetés-
javí tás mér téke ós ideje : Az 1893. ovi IV. t.-c, 
intenciói szerint a taní tóképző intézeti tanári 
személyzet fizetése egyenlő legyen a bírói s tátus 
tagjainak javadalmazásával. A fizetésjavítás 1908. 
évi j a n u á r 1-től számítódjék. II. A fizetésben 
való emelkedés módozatai tekinte tében a javaslat 
k ívánja a széniumos rendszer t . A fizetésben való 
emelkedés alapja a szolgálati idő legyen, az elő-
léptetés pedig au tomat ikus legyen Az előlépes 
oly rövid időközökben tö r tén jék , hogy a tanárok 
szolgála.uk 25-ik évében, az igazgatók pedig 
szo lgá la tú i 10 ik évében é r jék el fizetésük leg-
nagyobb fokát. III. Az eddig szerzett jogok az 
ú j r end re való áttérésnél kielégítendők. A fizetés-
javí tás akár széniumo3, aká r a rangsoros rendszer 
szerint tö r tén jék , akkén t eszközlendő, hogy az 
mindenki ie számbavehető fizetésemelést je lentsen. 
A kongresszus ezután kimondot ta , hogy a tanító-
képzés törvényhozással rendeztessék és a tanárok 
szolgálati pragmat ikájának elkészítése iiz il letékes 
tényezők legközelebbi föladatává tétessek. Majd 
megbízta a kongresszus az eddigi előkészítő-
bizottságot, hogy a nagygyűlés határozatai t 
memorandumba foglalva, küldöttséggel n y ú j t s á k 
át Apponyi miniszternek és a két á l lamti tkárnak. 

— A budapesti hivatalos tanítótestület 
igazgató tanácsának legu tóbbi ülésén Trájtler 
Károly elnök bejelentette, hogy a t an tes tü le t 
vállalatában megjelenő „Néptan í tók Könyv tá ra" 
ú j szerkesztőjéül dr. Wessel]) Ödönt n y e r t e meg. 
A vállalat költségére a t anügy i kormány ú j a b b a n 
4000 korona segélyt uta lványozot t , ugyancsak 
a közoktatásügyi minisz tér ium a „Néptan í tók 
K ö n y v t á r á é b ó l 100 pé ldány t engedélyezet t a 
fővárosi elemi iskolák könyv tá ra i számara. Az 
igazgató-tanács örömmel v e t t e tudomásul, hogy 
a közokt. miniszter megengedte , hogy a Magyar 
Nemzeti Múzeum megtekintésére érkező tanu lók 
csapata előt t bármelyik hé tköznapra a kü lönben 
zárva lévő t á r megnyittassék, ha ilyen ké ré s t az 
iskolai hatóság a Múzeum igazgatóságának ké t 
nappal előbb bejelent. A fővárosi tanács ú j a b b a n 
1000 korona pénzsegélyt utalványozott a tan-
testületnek. Az érdekköri e lnökök jelentést t e t t ek 
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•a lefolyt év munkásságáról. A kerüle t i körök 
január és február havi közgyűléseinek tárgy-
sorozatába fölvétetett : » A magyar nyelvi oktatás 
módszere." Előadó, mind a tíz kerület i gyűlésen, 
dr. Wessely Ödön. 

— Miniszteri elismerés. A vallás- és közokt. 
m. kir. miniszter Sores Ferenc garamszécsi áll. 
el. isk. igazgató tanító, Pávlih Mihály garamszécsi 
áll. el. iskolai tanító é3 Kárpáti J ános sajórédei 
áll. el. iskolai igazgató-tanító 25 éves példás és 
hazafias működödésük méltánylásául elismerését 
nyilvánította. 

— Magyar pásztorjáték eg,\ horvátországi 
iskolában. A Julián-egyesület ó-jankováczi elemi 
iskolájában Moravecz Imre igazgató-tanító öt-
felvorásos magyar pásztorjátékot rendezett. Az 
előadás iránt oly nagy érdeklődés nyilvánult, 
hogy nyolcszor kellett megismételni s még így is 
voltak, akik nem ju tha t tak hozzá, hogy a szűk 
iskolában végignézzék az előadást. Az előadásokat 
ezer-ezerötszáz főnyi közönség nézte végig, köztük 
horvátok, németek és rutének is. De a pásztor-
játék legnagyobb sikere abban állott , hogy a 
távolabb lakó magyarokat összehozta a községben 
s alig volt magyar család, amelynek magyar 
vendége ne lett volna a pásztorjátékok ideje alatt. 

— Az aradmegyei oláh iskolák. Arad 
megye közigazgatási bizottságának ülésén Varjassy 
Árpád tanfelügyelő bejelentette, hogy az arad-
megyei oláh tanítók korpótlékot kér tek az állam-
tól. Javaslatára a bizottság kimondotta, hogy 
csak abban az esetben ajánlja az államnak a 
korpótlék megadását, ha az oláh tanítók a ma-
gyar nyelv tanításában eredményt mutatnak föl. 
A bizottság ilyen értelmű á t i ra to t intézett a 
püspökhöz. A tanfelügyelő ezután beszámolt arról 
is, hogy Arad megyében az oláh iskolákban még 
mindig nem taní t ják a magyar nyelvet. A bizott-
ság fölhívta az oláh püspököt a bajok orvoslására. 

— A sopronvármegyei róm. katli. nép-
nevelő-egyesület nevében annak elnöke, Baán 
Endre dr. főispán és titkára, Fertsáh Jenő vár-
megyei aljegyző lelkes hangú fölhívást intéztek 
a vármegye katholikus papságához, kérve az egye-
sület támogatását. A lelkes fölhívásnak —- í r ják 
nekünk — bizonyára nem fog elmaradni a hatása, 
mert az egyesület, melyet annak idején a katho-
likus népnevelésügy néhány áldozatkész barát ja 
alapított, évek hosszú sora óta áldásos működést 
fejt ki a katholikus népiskolák körül és már 
sok ezer koronára rúgnak azok a segélyek, ame-
lyekkel szegény hitközségek iskoláit támogatta. 

— A tanítói állás megbecsülése. Szabó 
László tokorcsi ág. h. ev. t an í tó t Vas vármegye 
kemenesmihályfai választókerülete egyhangúlag 
törvényhatósági bizottsági taggá választotta. 

— Halálozások. Singer Henrik nyugdíjas 
tanító f. hó 5-én életének 7 1 i k évében elhunyt 

Tiszalökön. — Oöntér Jolán volt állami tanítónő 
január 2-án, eletének 2 l-ik évében, hosszas szen-
vedés után e lhunyt Kassán. — Mersich István 
szabadbárándi kántortanító 50 éves korában el-
hunyt . — Veress Menyhért nyug. tanító hosz-
szas szenvedés u tán f. hó 6-án életének 57-ik, 
évében meghalt Tégláson. — Pápay Aladár 
református taní tó élete 64-ik, tanítóskodása 47. 
évében f. hó 4-én Somorján elhunyt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
F. I. (Filozófiai irányzatok.) Tartalmas cikk, mielőbb 

sorát ejtjük. Máskor is szívesen látják. — Cs. (Nép-
oktatás a kaszárnyában.) Oly aprólékos dolgok meg-
beszélése, minőket cikkében fölvetett, nem lehet lapunk 
célja. Eszmét termelni, megérlelni, dűlőre juttatni, — 
ez a tanítóság és lap dolga, a többit bízzuk másra. — 
M. J. Emlékeivel nem tud még általános érdeklődést 
kelteni. A „tanítóválasztás", mely, úgy látszik, csak 
az utolsó szó kedvéért íródott, szintén nem üti meg 
a mi mértékünket. — B. 1. (A madarak védelme.) Nem 
vált be. — / . M. (Az én vendégeim.) Megérdemelné, 
hogy jobban és gondosabban írja meg. — Dr. E. 
(Hogy állunk a számtannal ?) Lapunk már sokat fog-
lalkozott e kérdéssel. Tovább való fejtegetése fölös-
leges, különösen ebben a modorban —S. A. (Vándor-
tanítót állás.) Sem tartalma, sem stílusa nem üti meg 
a mi mértékünket. — P. M. (Vatta.) Kisebb igényű 
lapba való. — Oí. (A tanító és bábasszony.) A tanítói 
diplomát mindenesetre megilletné, hogy a tanító 
adóját duplán számítsák a törvényh. biz. tagságok 
elbírálásánál. Bizonyára elkövetkezik ennek is az ideje, 
anélkül, hogy ezért a tanítóság országos akciót indí-
tana, amint azt ön indítványozza. íme, országos akció 
nélkül is országszerte választották be legutóbb a tanító-
kat a törvényhatósági bizottságokba, ami a társadalom 
részéről a tanítói állás megbecsülését jelenti. Egyéb-
ként nemcsak a tanító és b.'ibasszony az, kinek az 
adóját duplán nem számítják. Nem számítják duplán 
pl. az írókét sem, pedig az előkelőbb irodalmi társa-
ságok tagságáról szóló diploma sem mondható érték-
telennek. De hát az írók is — épp mint a tanítók — 
mit érnének az adó duplán való számításával ? Hány 
író s hány tanító kerülne be e címen a törvényható-
ságba? — N. S. (Erdészvölgyben.) Kisfaludy Károly 
Szülőföldem c. költeményének kedves hangját halljuk 
fölcsendülni költeményében. Sorát ejtjük. — Edda. 
Megkapó, szépen megírt történet. Örömmel vezetjük 
be munkatársaink válogatott társaságába. — E. A. 
(Tapasztalatok a kézügyesitó oktatás körül.) Közöljük 
a gazdasági mellékleten. — B. Gr. (Népünk műveltsége.) 
Sorra kerül. — B. H. Alkalmilag közöljük. Az időt 
nehéz megállapítani, mert temérdek cikk versenyez 
a megjelenésért. — „Tájékozatlan." 1. Vasárnapi 
Újság (szerk. Hoitsy Pál, főmunkatárs Mik-záth Kálmán, 
kiadó : Franklin-Társulat, Egyetem-utca 4.). 2. Uj 
Idők (szerk. Herczeg Ferenc, kiadó : Singer és Wolfner, 
Andrássy-út 10.). Előfizetési áruk egyforma : egész 
évre 16 korona. Akármelyiket ajánlhatjuk. — Sz. L. 
(Őszben kikelet.) Jönni fog. 

Tartalom : Petrovics és Reindl. — A tanítóképzés. 
Mohar József. — Az emlékezet természettana. Havas 
Irma. — Irodalom és művészet. — Könyvesház. — 
Szépirodalom : Petőfi ismeretlen költeményei. (Ver-
sek.) — Falusi este. Havas István. — Hivatalos rész. — 
A száz- és ötkoronás emlékérmék. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Eovatvezetö: F A R K A S S A l i DOH. 

Bevezetésül. 
A Tanítóképső-intézeti Tanárok Országos 

Egyesülete, miképp a Néptanítók Lapjának 
múlt évi 53-ik száma jelezte is, valóban régen 
hangoztatta, hogy a tanítóság továbbképzését 
nemcsak több s egyidejű tanfolyamnak, ha-
nem valamely alkalmas módon szerkesztett s 
főképp tanítóképző - intézeti tanárok cikkei 
által ellátott, állandó folyóiratnak is szol-
gálnia kell. 

E kívánságot két nagyfontosságú s minden 
vonatkozásában értékes gondolatcsoport szülte 
és éltette. Az egyik csoportozahiak legfőbbje 
ugyanaz volt, amelyen a tanfolyamok jogo-
sultságának kétségteler.sége nyugodott ; t. i. a 
továbbképzés föltétlen szükségessége. A másik 
gondolatcsoport legkiemelkedőbbje azt az új s 
nagy feladatok teljesítésére alkalmatosabb egy-
séget, erőt kontemplálta, amely a továbbkép-
zés szervezetéből kifolyólag, a hazai összes 
tanítóképző-tanárságnak s a hazai összes taní-
tóságnak együttes munkálkodásából származ-
hatnék. 

Amidőn az említett gondolatokból folyó 
következmények tartalmát vizsgálni akarjuk, 
azt hisszük, magának a főtételnek, a tanítóság 
továbbképzésének szükségességét alapigazság 
gyanánt fogadhatjuk el. Akik állandóan az isme-
retek területein élnek, járnak, jól tudják ugyanis, 
hogy ez istneretmezők úgyszólván a percek 
rohanásával nőnek, nagyobbodnak ; viszont az 
állandó mívelés alatt nem álló emberi elme 
tartalma, ha nem is a percek rohanásával, de 
a múló idővel egyre fogy, egyre kisebbedik. 

A korral való haladás, a társadalmi életnek 
minden tagozatában, az egyénnek azonnal ki-
fejeződő boldogulását, tehát bizonyos mérték-
ben életfeltételét jelenti. Az a földművelő, ipa-
ros, kereskedő, ügyvéd, mérnök, vagy orvos, 
aki nem veszi észre az őt érdeklő, körülötte 
történő változásokat, újításokat, aki maga is 
nem halad, igen hamar tapasztalni fogja, még 

pedig anyagiakban kifejezve, közönyösségének, 
elmaradottságának következményeit. 

A tanítóságnak a korral való haladása már 
nemcsak magának az egyénnek boldogulását 
jelenti, e haladás immár foglalója egy egész 
nemzedék, összességében pedig egy egész nem-
zet boldogulásának s foglalója nagy időknek, 
talán korszakoknak. 

Efféle gondolatok szabhatják meg az általá-
nos továbbképzés, de főképpen a tanítóság 
speciális továbbképzésének jelentőségét, fontos-
ságát. 

Nagy érdeme a közoktatásügyi kormány-
nak, hogy e tételt, a maga érdeme szerint, 
már régebben mérlegelte s méltatta. Ismeretes 
ugyanis, hogy az állami tanítóképző-intézetek 
számos tanára, évről-évre több állami tanító-
képző-intézetben, miniszteri rendelettel szabá-
lyozott tanfolyamon szolgálta a továbbképzés 
ügyét s az ország minden részéből, szolgálati 
viszonyokra s korra való tekintet nélkül össze-
sereglett több száz lelkes tanító igyekezett e 
kurzusokon felújítani, mélyíteni ismereteit. 

Bizonyos, hogy a tanfolyamoknak, a tanító-
ság továbbképzésére szolgáló eszközök között, 
előkelő és fontos szerepük van. De bármily 
nagyra becsüljük is a tanfolyamoknak külö-
nösen a közvetlenség, az együttes szemlélődés 
körülményeiből folyó értékét, ez intézmények 
még fél munkát sem jelentenek. Nem, mert a 
kurzusok által való továbbképzés a sok ezernyi 
tanítóságnak csak jelentéktelen százalékára 
vonatkozik s az érdekelteknél is legfeljebb 
egy-két adott esetet, három- vagy hatheti időt 
jelent. Már pedig a továbbképzés egyetemes 
feltétele elsősorban a folytonosság ; a tanító-
ság továbbképzésének különös feltétele ezen-
kívül az általánosság. 

A tanítóság továbbképzésének e két krité-
riuma pedig csak rendes időközökben meg-
jelenő s a hazai tanítóság minden tagját meg-
illető tudományos folyóirat által valósítható 
meg. E folyóiratot, a Néptanítók Lapja mel-
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léklete gyanánt megjelenő Tudományos Ismeretein 
címén, íme a közoktatásügyi kormány vezetői 
megvalósították. Hála és köszönet érte ! A 
kenyér mellett itt hát az ige is! És mi hisz-
szük, hogy valóban az ige! Ezen, az összes 
tudományok különböző ágait figyelemmel kísérő, 
nem elmélkedéseket, hanem bevégzett, exakt 
ismereteket tartalmazó és az átlagos tanítói 
műveltség alapjaira helyezkedő folyóirat fogja 
ugyanis (legalább a Tanítóképző-intézeti Taná-
rok Országos Egyesületének hiedelme szerint) 
ez országnak minden iskolájában szimbolizálni 
a magyar kultúra fejlődését, elsőbbségét; ez 
fogja — a fizikai földrajz százados emelke-
dései módjára — lassan s okot felejtve, meg-
emelni e föld s e nemzet színtáját; ez fogja 
kinél-kinél élő lelkiismeretként megállapítani az 
igazi tartalmat; ez fog eszméltetni s ez fog 
segítségére sietni a buzgónak, a törekvőnek, ki 
az iskolán kívüli oktatás szentélt oltárain is 
áldozni akar hazájának, nemzetének. 

íme, ez a gondolatcsoport volt az egyik, 
mely a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos 
Egyesületet e me éklet szervezésének kérel-
mezésére serkentette. 

Am azok, akiknél e tudományos folyóirat 
gondolata legelőször megvillant, az említett 
célokon kívül még egyebet is várnak a nép-
oktatásügy ez új orgánumától. 

Ki ne állapította volna meg ugyanis, hogy 
Magyarországnak az 1900-ik népszámlálás 
adatai szerint vett nyolcvanhat különböző 
tanító- és tanítónőképzőjében hány, egymás-
tól elütő színezetű s fokozatú tudományosság- ! 
gal, — hányféle, az egyes tárgyak intenzitását ! 
többé-kevésbé biztosító óra- s tanulmányi ! 
renddel szolgálják ugyanazt a célt? Ki ne i 
észlelte volna, hogy akkor, amikor már a szó ! 
szoros értelmében vett munkatárs lett a tanít- j 
ványból, mily távol került egymástól a tanító-
képző-tanár s a népiskolai tanító? 

Eme, csak futólagosan érintett pontokon 
is jobb és eredményesebb időket remélnek a 
tudományos melléklet kérelmezői. Remélik, 
hogy a körültekintéssel készült s hosszabb időre 
megállapított tervezet szerint való tovább-
képzés, mely hatását mérlegelve, a tanító-
képzőben töltött éveknél föltétlenül értékesebb 

időre, a magasabb intelligencia korára és a 
működés idejére esik, egységesebb ismeretek-
kel fogja ellátni, vagy legalább is ilyenre 
fogja irányítani az azonos cél : az Isten, a 
haza szeretésén s a népműveltség terjesztésé-
ben fáradozókat. Remélik, hogy a tanítóképzők 
tanárai régi tanítványaikra, a népiskolai taní-
tókra rátalálván, az egyesülésből származó új 
erővel s mindig a legjobb eszközökkel fogják 
munkálni e haza kultúrájának kétségtelenül 
legértékesebb mesgyéit. S amazok állandóan 
munkatársaik feladataira gondolván, közelebb 
kerülnek az élethez ; emezek pedig állandóan 
a továbbképzés hatása alatt állván, közelebb 
jutnak a célhoz. 

íme, ezek másodsorban e tudományos mel-
léklet életrehívó gondolatai. És e végső, de 
nem utolsó szavak találjanak az összes érde-
kelteknél egyforma erős visszhangra, mert a 
mi egyesülésünkben okvetlenül ott rejtődzik 
az az emelkedett pedagógiai közvélemény, az 
az értékes tartalmi közösség, melyet manapság 
csak emlegetünk. És ennyiben e melléklet 
értékességét kivétel nélkül mindenkinek el kell 
ismernie. Ám azok előtt, akik e rovat esetről-
esetre megújhodó tartalmán túl érzik magukat, 
eszméitető szózatként, mint Bélsacar babi-
lóniai királynak a Dániel könyvéből ismeretes 
intelem, mindig ott lebegjen, ott kísértsen 
legalább a szó: továbbképzés! 

(Budapest.) Farkas Sándor. 

Továbbképzés a pedagógiában. 
Örömmel fordulok tanítótársain;hoz, a ma-

gyar néptanítókhoz. Akikkel eddig csak tovább-
képző-tanfolyamokon találkoztam, azok közt 
és köztem a továbbképzés szolgálatában, e 
hasábokon állandó lehet a kapcsolat.* 

De mielőtt a részletekben is itt-ott kalauzúl 
ajánlkoznám, hadd tüntessem fel ide vonatkozó 
perspektívámat. 

A továbbképzést vagy az önképzést min-
denki s bármely szakban félreérti ; ennélfogva 
legalább részben idő vesztegetéssel végzi, aki 
meglevő ismereteit számba nem véve, egyszerre 
vadonatúj ismeretterületekre vágyik. Különösen 
áll ez a pedagógiára, amelynek nagy köre a 
legkülönbözőbb szakismereteket tételezi fel. 
Emellett valaki lehet kiváló fiziológus, pszicho-
lógus stb., szóval kiváló elméleti pedagógus ; 
tehát tele lehet pedagógiai tudománnyal: de 
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egyszersmind lehet igen értéktelen tanító is. 
A másik nagy didaktikai érzékkel taníthat, 
pedig a felszínen lévő pedagógiai tudományból 
édes keveset tudhat. 

Ezen éles ellentétekből célunk szerint főkép 
kettő következik. Először az, hogy a peda-
gógiai gyakorlathoz mindig a legfőbb kellék 
az egyszerűen, józanul gondolkodó ész, aminek 
támasztékai az épen elégséges szakműveltségen 
épülő szempontok és tapasztalatok. A másik 
az, hogy a néptanító továbbképzése sohasem 
csupán az elméleti haladásban rejlik. Amennyi-
ben itt az elméletet és gyakorlatot, mint 
szintúgy egyugyanazon lényegnek két oldalát 
vagy árnyalatát, egymástól kirön lehet válasz-
tani, a néptanítónál az a továbbképzés igazán 
értékes, amely az ő gyakorlati működésében 
terem napról-napra szebb gyümölcsöket. 

De igaz az is, hogy a megfelelő elméleti 
tudás hiányában a sikeresebben működni látszó 
gyakorlati érzék is elesik a tanításnak azon 
kincseket érő melléktermékeitől, amelyek a 
teljes (elméleti és gyakorlati) pedagógiai tájé-
kozódottságot kísérni szokták. 

Tehát amennyi elmélet, annyi gyakorlat és 
viszont! A néptanító pedagógiai továbbképzé-
sének (sak ez értelmezéssel lehet jogosultsága, 
amiért állam és társadalom, nem pedig egyén 
vagy egyének cselekszenek. 

A továbbképzés céljának megállapításában 
is tehát az iskola érdeke a főszempont. Amit 
ennek számbavétele nélkül jót, szépet, nagyot 
cselekszik a tanító, az mind tiszteletreméltó, 
de csak közvetve országos és nemzeti fon-
tosságú. 

Ezek alapján sem nem cél, sem nem a legelső 
lépés, hogy pedagógiai nagyképűek legyünk és 
tudománv ósdit játsszunk. 

A néptanítónak józan, szakbeli önérzetre 
van szüksége; erre vezet az előbbi gondolat. 
Kicsinylenie sem szabad önnönmagát, hogy 
midőn az övénél nagyobb cím megszólal, 
saját gondolatát rögtön elrejtse, de azon kizá-
rólagosságtól is óvakodnia kell, hogy: »Hja! 
ez az én módszerem. Ezt én ennyi meg ennyi 
év óta, még pedig sikerrel, így csinálom." 

Mind a kettő végzetes hiba lehetne! 
A tanítóságnak arra a tudatra kell ébrednie, 

hogy a magyar pedagógia megteremtésében 
neki elsőrangú szerepe van, ha mindjárt csak 
a téglák összehordásában is. Ez a tudat sokra 
kötelezné s lassanként reávezetné arra, hogy 
hol is kellene ezt a reá eső munkát meg-
kezdenie. Ez volna a továbbképzésnek legelső 
és nemzeti fontosságú sikere, amire cikksoro-
zatom végén bővebben is reátérek. 

Folytassuk ! A néptanító továbbképzésében 
az első és legfőbb tényező önnönmaga, a 

tanító. Az erre a célra hivatott szervezetek 
szintén fontosak, de csak másodrangúak. E 
ponton válik szét e két fogalom : önképzés és 
továbbképzés. 

A tanítóképző-intézetben szerzett ismeret 
a művelődésnek sokszor kiszámíthatatlan té-
nyezői- és főkép a tapasztalatok közt tisztá-
zódik s mint ilyen, úgy rögződik meg, miként 
az újonnan szerzett lelki kincs, amelyre az 
egyén reflektál. így származh ítnak az okadatolt, 
erős meggyőződések, t. i. gondolkodó, érettebb 
fejben. 

Ez a munka tisztán a tanítóé, mert ez 
csak az önmunkásság eredménye lehet. 
Kritikára, összehasonlításokra és módszerre 
képesít. Ez eddig csupán önképzés, de ez az 
alapja a továbbJcépzésnek is, melynek szerepe 
ott kezdődik, hogy épen a tanítónak valót 
nyújtson valamely szervezet. 

Mutatóul íme egy konkrét pedigógiai példa, 
ha pszichológiai is. 

Mi az érzet ? Mi értékű ennek világos 
tudása a pedagógiában ? Az érzet az ismeret 
legegyszerűbb eleme, olvassuk a lélektanban. 
Ez semmitmondó . . . . De olvassuk azt is, 
hogy az érzet tudatunk állapota . . . . Ez 
sem mond semmit. Fiziológiai szemponttal 
tárgyalva olvassuk, hogy az érzet azon vál-
tozás eredménye, melyet az ideginger mint 
nyomot hagy í-gyunkban . . . . Még ez sem 
mond semmit! 

S ha az érzetre egymásután mondjuk rá 
mind e hármat, amint hogy igaz is s ezt 
megtanuljuk is, a három sem mond, együtt 
sem semmit, mindaddig, míg vagy magunkon 
nem észleltük, vagy egy gyermeken az ingei-
eredményét, mint érzetet, megfoghatóan nem 
tapasztaltuk. Továbbá, amíg e tapasztalatunkat 
nem elemeztük, azon nem gondolkoztunk, 
megállapodásra nem jutottunk s e megálla-
podásunkat, az olvasottak vagy hallottak sze-
rint, szigorúan meg nem kritizáltuk. 

E munka után látjuk, hogy az ismeret 
további formái : képzet, fogalom, az érzet 
nélkül meg nem érthetők és meg nem álla-
píthatók. 

Most látjuk az érzet fogalmának pedagógiai 
vonatkozásait, legelőször is a szemléltetés elvé-
nél. Látjuk, hogy a szemléltetés nem egy nagy 
pedagógus parancsa, hanem pszichológiai kö-
vetelmény s ez tanítói munkánkra áldástbozólag 
terjed ki. Látjuk továb á, hogy a kezdő figye-
lem erős ingerre támadt reakció, minél fogva 
a kis gyermek figyelmének irányítása nagy-
részben a tanító kezében van ; s hogy alapos 
tanítás és nevelői működés az ilyen alapvető 
fogalmak világos értése nélkül nem lehetséges. o O o 

E gondolatmenettel felkeresem az érzet fo-
3* 
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galmának legkülönbözőbb pedagógiai vonatko-
zásait s azok alapján térek vissza ismét, mint 
ősi elemre, az érzetre, bogy azt még jobban 
tisztázzam. Ekkor jobban tehetem, mert ekkor 
már több is a szempontom hozzá. 

Ha így tesz a tanító minden pedagógiai 
fogalommal, a végén azokat magáéivá tette, 
megrágta; amit azokról olvas a könyvekben 
röviden, azokat megérti. S ezzel már óriási a 
haladás. Mert a tanítóképző-intézeti növendék 
kényszerből is tanul, de az érettebb fővel biró 
tanítónak gazdagabb eredményekre is kell jutnia. 

Mintegy találó ez a példa a továbbképző-
tanfolyamon részt vett azon tanítóra, aki, ha ú j 
műszót, ú j tételt nem hallott, mindig úgy 
gondolta, hogy mit ér ez meg ez, hisz ezt a 
tanítóképzőben már mind hallotta. 

Pedig: Si duo faciunt idem, non est idem. 
De átvezet ez bennünket arra a kérdésre is, 

hogy mikor kezdjen megállapodásra jutni a 
tanító a pedagógiai tudományt illetőleg. Leg-
jobb, ha az egyetemesítő eljárásával nem 
nagyon siet. 

Pszichológia, ethika, fiziológia, szociológia,stb. 
annyi van, hogy a nagyobb pedagógusoknál is 
ezek közül az domborodik ki leginkább, 
amelyikben az illető szerző a legerősebb. S ha 
kezdő ember végleges álláspontot foglal el 
munkája kezdetén, napról-napra igazíthatja 
véleményét és az elkeseredésig csalódhatik, 
ami a legnagyobb krizis a tudományokba ve-
tett hit terén. 

A legjobb mód ezekben az ugrásoktól való 
tartózkodás. Ott vannak pl. a gyermekpszicho-
lógiai kutatások igen-igen becses szempontjai. 
A pedagógiáuak ez ú j tere, mint egy gyönyörű 
palota hatott a tanítóságra. Bejáratát nem 
találták meg. Akik bizonyos mértékben atléták, 
azok hol az első, hol a második emeleten, hol 
pedig a pince ablakán jutottak bele, de bel-
sejében sohase a találkoztak egymással. A vé-
gén pedig mindenki örülni látszik, ha kijöhe-
tett belőle. 

Igen, mert e kutatásokra igen-igen jó pszi-
chológusnak kell lennie az embernek. Hanem 
diszkvalifikálódik e becses tárgy, maga. 

Amiket eddig elmondtam, a továbbképzésnek 
oly szempontjait tárják fel, amelyek figyelembe-
vétele nélkül célt nem érhetünk. A módszer 
itt is az első nagy kérdés. 

Azután bizonyos, hogy pozitívumokra kell 
törnünk az ismeretekben. 

A tanító az ember képzésével foglalkozván, 
világos, hogy először az emberi szervezetet 
kell ismernie. 

I t t az az első feladat, hogy ami korszerű, 
bizonyos ismeret van a fiziológia s még inkább 
a pszichológia terén, azt a tanítónak meg kell 

szereznie. Álljunk elő tehát e két téren ki-
próbált, magvas, pedagógiai vonatkozásokkal 
gazdagított összefoglalásokkal, amelyek a kor 
színvonalát mutatják. Közben-közben mutas-
sunk rá azon pontokra, amelyek művelésére 
a tanítói szakműveltség elégségesnek látszik, 
hogy így a néptanítókat cselekvő, produktív 
részeseivé tegyük a tudománynak. 

Tárgyaljuk az ismeret, az érzelem, az akarat 
pszichológiáját, megvilágítván az e tereken 
szokásos műszavakat is, hogy az olvasást s 
ennek segítségével a haladást lehetővé tegyük. 

Mindezek alapján genetice következnék egy 
neveléstan, didaktika, methodika körvonalo-
zása, a mai gondolatok figyelembevételével. 

Kiderülnek a nevelői és tanítói követelmé-
nyek. Kiderül a néptanítói munka specialitása 
s maga a népiskola legbensőbb természete, s 
ezzel a népiskolai rendtartás és fegyelem. 
Végül következnek a felszínen levő pedagógiai 
nézetek kritikái s az állásfoglalás minden 
nemzeti szempontból. 

De amennyi i-.z elmélet, annyi a gyakorlat ! 
Gyakorlatilag minden gondolkozó tanító okve-
tetlenül képzi magát. Pl. eltanította növendék 
korában egy próbatanításon az „Anyám tyúkja" 
c. költeményt. Megbírálták. 

Tanító korában ugyanezt tárgyalja, egyszer 
a maga iskolájában. Mennyivel szabadabban ! 
Érzi is a végén, hogy ez sikerültebb volt, 
habár lehetett volna jobb is. Második, har-
madik alkalommal mindig tökéletesít rajta. 
Hol szómagyarázatai, hol a gondolati, érzelmi, 
kedélyi oldal kidomborítása egyre sikerültebbek, 
s a gyermekek mindjobban hatása alatt álla-
nak a költeménynek. 

így haladhat a tanító a tökéletesedés fokán 
a gyakorlatban. De társainak tanításait is meg-
figyeli. Tanfolyamokon még tökéletesebbet lát. 
Tanítási tervezeteket olvas és csinál. Előtte a 
tökéletesedésnek útja. 

Csak az volna a végzetes hiba, ha a nép-
tanító éppen főfő mesterségében : a gyakor-
lati tanításban volna közönyös. S úgy vélem, 
hogy ilyet talán tapasztaltam is. 

A többit majd más alkalommal. 
(Budapest.) Dr. Baló József . 

A keverék- vagy korcsfa jok kelet-
kezése a növényországbaii. 

Az élő síer?ezet legértékesebb sajátsága, 
hogy maga helyett utódot állíthat. Sőt e neve-
zetes életműködés rendszerint nem a hétköz-
napi csendes tengődés járuléka, hanem erős 
vágy, leküzdhetetlen lelki erők szüleménye. Az 
akaratnak ezt az ivarérettséggel együtt nyil-
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vánuló tevékenységét, mint fajfenntartó vagy 
nemi ösztönt eléggé ismerjük, legalább az álla-
tok életéből. Nekem azonban erős a meggyőző-
désem, hogy hasonló ösztön uralkodik a növényi 
szervezeteken is. Amikor pl. azt tapasztaljuk, 
hogy a megcsonkított fa többet virágzik, többet 
gyümölcsözik; vagy amikor látjuk, hogy a 
rossz talajviszonyok, vagy egyéb kedvezőtlen 
életkörülmények közt tengődő palánta korán 
és sokat virít, aztán kiszárad : lehetetlennek 
kell tartanunk, hogy a növény viselkedése 
ne a nemi ösztöu nyilvánulása volna. Es ez 
esetekből egyszersmind következtetnünk kell, 
hogy a növény egyéni életét is a faj fenntartó 
ösztön hatja át, tölti be. De bármiképen fog-
juk is föl e jelenségeket, az ösztön elvégre is 
csak név oly öröklött képességek jelölésére, 
melyekről nem sokat tudunk; a növény pedig 
a fejlődés útjain annyira távozott tőlünk, hogy 
lelki életét sohasem fogjuk igazán megérthetni. 
Az az egy azonban bizonyos, hogy a palánta 
életét is mindenekfölött az a törekvés irányítja, 
hogy minél több ivadékot termeljen és hogy 
ezeket mentől jobb útravalóval eressze a világ 
küzdőterére. Az állat- és növényvilág fejlődé-
sében tehát e tekintetben nincs különbség. 

Rendkívül jellemző, hogy az ivadék a leg-
több esetben, de valójában talán mindig, két 
egyén, illetve ezek ivartermékeinek egybeolva-
dásából származik, ha mindjárt ivadékcserével 
vagy a szűzen nemzésnek hosszú ciklusokban 
való közbeiktatásával is. 

Az összes növényeket két nagy csoportba 
szoktuk osztani: a virágosak és virágtalanok 
csoportjába. 

A virágosak, rövidebb vagy hosszabb tenyé-
szet után, azokat az általában ismert, gyakran 
elragadóan szép, de sokszor igénytelen szer-
veiket fejlesztik, melyekben a többé-kevésbé 
szép nászruhában a tulajdonképeni ivarokat: 
a porzókat és termőket találjuk. A termő alsó, 
rendesen tojásalak része a magház, a fejlődő 
ivadék bölcsője. A magkezdemény tovább növe-
kedését azoban csak a porzó zacskójában kép-
ződő virágpor indíthatja meg, ha anyaga a 
termő ragadós bibéjén keresztül a magkezde-
mény sejtmagjával egybeolvad, vagyis ha a 
termő megporzódik. 

A virágtalan növények nem fejlesztenek sem 
virágport, sem termőt. Ezeknél megporzódásról 
tehát nem is lehet szó. A legfejlettebbek is 
szűzen növesztenek testük különböző helyén 
csírázásra alkalmas spórákat, melyek legjob-
ban hasonlíthatók némely virágos növény tes-
téről leváló sarjadzó rügyekhez. E spórákból 
azonban igen sok esetben nem közvetlenül az 
anyanövényhez hasonló ivadék csírázik, hanem 
(mint ahogyan pl. a lepke tojásából a hernyó 

búvik) valamely egészen más természetű szer-
vezet, az eló'telep, melyen ivai termékek kép-
ződnek. Az előtelep megtermékenyített petéjé-
ből nő azután a haraszt, vagy moha, vagy 
egyébfajta magasabbrendű virágtalan. Azt is 
tapasztalták, hogy a legalsóbbrendű, vagyis 
egysejtű élő szervezetek időnként egybeforr-
nak, hogy annál szaporábban sarjadzhassanak 
vagy osztódhassanak. Valószínű tehát a föl-
tevés, hogy úgy az egysejtű szervezet, — mely 
osztódással vagy bimbódzással ifjodva, tulaj-
donképen örökké élhetne — valamint a sok-
sejtű szervezet egyes osztódó sejtjei csak kor-
látolt ideig életképesek. Ezeknek az élethez 
való erejük, energiájuk folyton fogy, majd ki-
merül és az egyén kimúlik. Az idegen sejttel 
való egyesülés azonban ifjodást, energia-föl-
halmozódást jelent és ezért van a szüzen-
nemzés az ivaros szaporodás folyamataiba épen 
csak beleiktatva és azért valószínű, hogy még 
azok a szervezetek, amelyekről eddig a sejtek 
időnkénti egyesülését még ki nem mutathat-
tuk, mégis időszakonkénti sejt-egybeolvadás-
sal ifjodnak. 

Míg az állatok közül csak az alsóbbrendűek 
egy része viseli mindkét rendbeli ivarszervét, 
addig a növények közt épen megfordítva, a 
legfelsőbb rendűek általálan hím-nősek és nem 
egy esetben valóban önnönmagukat terméke-
nyítik meg. A természet azonban kerüli általá-
ban a vérfertőzést és talál is a legtöbb eset-
ben módot rá, hogy a virág termője ne a 
testvér porzójával érintkezzék, hanem, hogy 
idegen virág porával termékenyüljön. Amikor 
pl. az ivarok egymástól elválasztva más és 
más palántán fejlődnek (pl. kétlaki növények-
nél), vagy a páros életű virágban az ivar-
szervek nem egyszerre érnek, t. i. a porzacskó 
oly időben reped föl és hullatja el a porát, 
amikor a fiatal termő még teljesen alkalmat-
lan a fogamzásra ; vagy amikor a porzók és 
a termő egymáshoz való helyzete teljesen ki-
zárja az érintkezést : mindenik eset tulajdon-
képen az idegen megporzás szolgálatában áll, 
azzal a temérdek virágban található, saját-
ságos, sok esetben meglepő és csodálatra-
méltó mechanismussal együtt, melyeknek föl-
tűnőbb és elterjedtebb példáit minden iskolai 
könyv ismerteti. 

A nem mutatós, édességben, illatban szűköl-
ködő virág porát a szél szállítja. Azonban a 
színes, mézelő és illatos virág általában a 
„bogárság" és csak kivételesen a csigák, 
kolibrik vagy a denevérek szolgálatára van 
berendezve. Az állat táplálékát találja a virág-
ban, szívja a mézét, eszi a virágport, a virág 
tájékán fejlődő leveleket, vagy épen a virág-
ban rejtőzködő bogárkákat és virágról virágra 
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szállva, vagy mászva, megporozza a virágpor-
ra], vagy annak fölöslegével, a termő ragadós 
bibijét. 

Meglepő, mennyire alkalmazkodott egyik a 
másikhoz : a növény és a termékenyítést köz-
vetítő állat. Egyik a másikra van utalva és 
egyike neveli, tenyészti a másikát. Hegyi me-
zőinken gyakori pl. a kék csengetyüke, melytől 
messzire kéklik az egész hegyoldal. Helyen-
ként egy-egy fehérvirágú tő is mutatkozik 
köztük. Természetes, hogy messzire kivilágító 
harangocskái a bogárság valóságos céltáblái. 
Biztosabban porozzák be, ezért több ivadékot 
nevelhet, foltja évről-évre növekszik és bizo-
nyos számú esztendő múlva a szemlélő már 
fehér hegyoldalt láthat, melyen helyenként 
egy egy kék folt ékeskedik. Most a kék tő 
van előnyben és a játék élőiről kezdődik. 
Évről-évre változik így a mező színe a „bogár-
ság" válogatásának eredményeképen. 

Amikor azonban a rovarvilág a virágok 
egybekelését megsegíti, vagy egyáltalán lehe-
tővé teszi, igen gyakran valamely rokonfaj 
virágporával tér be egy fogamzásra várakozó 
termővirágba és oly ivadékot segít a világra, 
mely sem anyjára, sem apjára nem üthet 
egészen, mert mind a kettőtől örökli egyéni-
ségét és csak a kettő közt állhat mint keresz-
teződés vagy keverékfaj. 

Hogy két tőfaj között keverékfaj keletkez-
hetik, azt először Koélreuter figyelte meg a 
XVIII-ik század második felében. Ma mái-
temérdek ily fajt ismerünk és tudjuk, hogy 
a ma élő milliónyi növényfaj és faj ta kikép-
ződésében a keveredésnek igen nagy szerepe 
volt. A kereszteződés tehát a fajkeletkezés 
hatalmas eszköze és minthogy a fa j kiválás 
régóta foglalkoztatja az emberi elmét, modem 
tudósaink a faj képződésének e legegyszerűbb 
nemét már kísérleteik körébe vonták. 

Valószínű volt, hogy valamelyes törvény-
szerűséget legkönnyebb oly fajváltozatok ke-
reszteződéséből levezetni, mely válfajták, mint 
szülők, csak egyetlenegy bélyegben különböz-
nek egymástól (pl. a virág színében, a levél 
alakjában stb.). Ë kereszteződés törvényeinek 
megállapításával már Mendel foglalkozott 
1866-ban. Ujabban Correns és De Vries meg-
erősítették a Mendel-iéle törvényt. Eszerint 
minden esetben az ivadékok egynegyede az 
egyik, másik negyede a második szülőre hason-
lít, a származékok fele pedig korcs. Ez a 
százalékarány még az ivartermékek minőségére 
is vonatkozik. 

A számos, tulajdonképen minden bélyegben 
eltérő, önálló fajok kereszteződése azonban 
már annyira komplikált, hogy valamelyes 
törvényszerűség levezetése eddig nem sikerült, 

sőt nem is valószínű, hogy a Mendel-iéle 
törvény ezekre is alkalmazható volna. 

De Vries kísérletei közül a legfontosabb 
azon eredmény, mely a rejtett faj keveredést 
igazolta. Kitűnt, hogy a kereszteződés első 
nemzedékei között nem egy ivadék akad, mely 
minden észlelhető bélyegben valamelyik szülő-
jére ütött; ha azonban több éven át tenyészt-
jük ivadékait, akkor az ú j kereszteződés teljes 
kizárásával is, a magvak nagy számából 
keverékfajt nevelhetünk. Ez a körülmény 
gazdasági szempontból is nagyjelentőségű. 

Ha végül bárhová tekintvén, meggondoljuk, 
hogy rétjeink pompás virágai, rónáink hu -
lámzó aranykalászai, havasaink, kertjeink illa-
tos bokrétái, vagy erkélyeink, ablakaink díszei : 
nagy számban önként keletkezett, vagy emberi 
beleavatkozással alkotott keverékfajok : lát-
nunk kell, hogy a kereszteződések úgy tudo-
mányos, mint esztétikai, de főkép gazdasági 
szempontból egyaránt figyelmünkre méltók. 
Épen ezen oknál fogva a kereszteződések 
nagy jelentőségére más alkalommal mi is 
visszatérünk. 

(Arad.) Wagner János. 

A (folforina. 
A tanítóra nézve alig van érdekesebb s 

methódikus énektanítás szempontjából értéke-
sebb fejezete a zeneelméleti tudománynak, 
mint az, mely a dallamszerkezeteklcel ismertet 
m e b e n n ü n k e t . 

Mindannyian, de különösen mi, tanítók, állan-
dóan a dalkultusz levegőjében élünk. 

Népies dallamok zendülnek fel az iratos 
mezőkön, a kalásztenger hullámai között, a 
bércek völgyeiben, a műh?lyek boltozatai alatt, 
az otthon tűzhelyénél, — mindenütt, hol a 
romlatlan magyar nép a kéz suhogó vagy .za-
katoló munkája mellett az érző szív dobogását 
is hallatja . . . Melódiákban szépséges, harmó-
niákban tartalmas, ritmusban bájos és eredeti 
népdalok folyton keletkeznek, bővülnek, módo-
sulnak, majd elkopnak, széthullanak, meg újra 
átalakulnak a nép ajkán, jelképezvén az ál-
landó jelent, melynek életet az idő folytonos 
múlandósága, a jövőnek a múltba való átröp-
penése ád. 

Gyermekdalok dallamainak édes zsongásával 
van tele az iskola játszóudvara; egy ezred-
éves dalköltészetnek széttördelt, sokszor a fel-
ismerhetetlenségig elhomályosúlt maradványai; 
rég kihalt népszokásoknak, egy-egy darab mi-
thosz emlékének fenntartói; távoli harangszó-
nak elgyöngült hullámgyürűi, egy-egy darab 
mult a gyermeknemzedék ajkain. 

Az iskola falai oly gyakran visszhangoznak 
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a tanulók dalaitól; vajha ezek is csakugyan 
azok és olyanok lennének, amiknek és amilye-
neknek lenniök kellene: a népies és mükölté-
szet pedagógiailag értékesített termékei, tiszta 
kristályok abban a nagy átalakulási processzus-
ban, melyen a dalnak át kell mennie, meg-
őrizésre méltó magyar nemzeti tradiciók tovább-
plántálásai, a jövő dalkészletének megalapozásai. 

Nos, a tanító ennek a dalkultusznak nem-
csak passzív szemlélője (hallgatója), de maga 
is élő, aktív közvetítő tényezője. 

Annak, ki a dalhoz csak azért fordul, hogy 
szíve érzéseit kifejezze: elég, ha tudja a dalt; 
de annak, ki egy dalt egy más lélek tudatos 
sajátjává akar tenni, ott az emlékezetben meg-
rögzíteni, nemes érzelmekkel asszociálni, lelki 
készségek tevékeny, munkás és tudatosan ható 
elemévé akarja tenni: annak ismernie kell azt 
a dalt a legkisebb ízéig. 

Ehhez az ismerethez elvezetni célja e sorok-
nak, melyekben tehát vizsgálódásunk tárgya a 
daliarnszerkezet, anyaga pedig a magyar nem-
zeti népdal leend. A tárgynak és anyagnak 
ezen szűkebb térre való szorítása a tanulmá-
nyozást is meg fogja könnyíteni, mert a dalla-
mok sokféle sajátosságai között a szerkezetiek 
a legszembetűnőbbek s így felismerésük is a 
legkönnyebb, másfelől a magyar népdalok 
anyaga mindenkinek úgyszólván rendelkezésére 
áll s a szerkezet ki kristályosodását épen a 
magyar népdalok mutatják legszebben s egy-
úttal ez a kettős szempont állandóan a nép-
iskolai énektanítás területén tart bennünket. 

* 

Mint minden költői alkotásban, úgy a dal-
lamokban is a tartalom és forma köti le figyel-
münket. A dallam tartalmát alkotják a hangok, 
még pedig mélység és magasság szerinti, idő-
beli s hangerő szerinti, esetleg harmóniai tu-
lajdonságaikkal egyetemben; hogy ezek a 
hangok gondolatnak, avagy inkább érzelemnek 
hü kifejezői s hogy hasonló gondolat, vagy 
érzelem felidézői legyenek: ehhez úgy a dal-
szerző, mint az előadó, valamint a hallgató 
részéről főleg a képzelet munkája szükséges. 
Ez a tartalom mindig valamelyes formában 
jelentkezik; ez az a benső összefüggés, mely 
értelmi és érzelmi egységet ad a hangoknak, 
mely az elrendezés művészi voltát tételezi fel, az 
összefüzésben szabályokra tanít, felállítja a ke-
reteket s a képzelő erő mellett inkább ismereti 
feladatokat tár elénk. Természetes, hogy a 
kettő a legszorosabb kapcsolatban van egy-
mással s egyik a másiktól nem is választható 
el; együtt is születnek a nép ajkán termő 
dalokban s a valódi költő alkotásaiban, me-
lyek között nincs is egyéb különbség, minthogy 

a nép ösztönszerűleg találja meg a kifejezési 
igazság eszközeit s nemzedékek alakító mun-
kája által folyton tökéletesbíti, míg a valódi 
költő tudatosan alkalmazza azokat s egy pil-
lanat alatt kész a maga remekével. 

Tartalom és forma tehát tárgyalásunk me-
netében is mindig együttesen kerül vizsgá-
lás alá. 

Ehhez képest első feladatunk leend a dallam 
tagolódását kimutatni, hogy az egészből ana-
litikai úton jussunk el a legkisebb részletekig, 
melyekben aztán tartalom és forma egjüt t lesz-
nek vizsgálhatók. 

Szolgáljon az elemzés alapjául az alábbi 
népies toborzó-dal: * 

Élénken, mf. Nd. 

2. Megfújták a hadba hívó trombitát, trombitát, 
Aki huszár, nyergelje meg a lovát, a lovát. 
Megnyergelem én is szürke lovamat, 
Karikára verem a sarkantyúmat. 

3. Kis pej lovam megérdemli a zabot, a zabot, 
Kétszer fut ta körül Magyarországot, országot. 
Szomszéd lova nem érdemli a zabot, 
Nem szaladta körül Magyarországot. 

* Sztankó: Dalgyűjtemény. II. R. 52. lap. 
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4. Nem eszem én apám, anyám kenyerét, kenyerét, 
Yiselem 'én királyomnak fegyverét, fegyverét. 
Minden anya oda adja a fiát, 
Hogy védje meg királyát és hazáját. Stb. 

A dalszöveg több strófából áll; mindenik 
strófa önálló gondolatot tartalmaz s önálló ér-
zeményt fejez ki; innen van, hogy — bár az 
alapgondolat s a hangulat egy, de összefüggé-
sük mégis elég laza, úgy, hogy a strófák akár fel 
is cserélhetők, egy-egy ki is hagyható, anélkül, 
hogy az értelem megcsorbíttatnék. A dallamot 
illetőleg azt látjuk, hogy rendre következő 
strófák mindig egyazon dallam szerint énekel-
tetnek; 1—1 strófa dallama époly teljesen 
befejezett, mint maga a szöveg. A stroßkus 
szöveg s az élsö strófa dallamának strófán-
ként állandó ismétlése: az első jellegzetes 
vonása a népdalnak. Az ilyen szerkezetű dalt 
szakaszos dalnak hívják, ellentétben az átdol-
gozott dallal, melyben minden strófának más-
más a dallama. Amaz a primitív, az egyszerű, 
a népies, a tiszta líra ; emez a komplikált, a 
fejlett, a művészi, melynek színe inkább epi-
kus, sőt drámai. Világos, hogy a népiskolában 
csak a szakaszos dalnak lehet helye s az át-
dolgozott dalok bármily tetszősek s „népsze-
rűek" (operett, operarészletek) legyenek, bár-
mily könnyűeknek látszanak: már a priori 
stíljuknál s szerkezetüknél fogva nem a nép-
iskolába valók. 

A szakaszos dalban a strófák száma semmi 
hatással nincs a dallamra. Ép ezért van, hogy 
a nép — ha a hangulat egységét megőrizve 
látja, s ha a formák teljesen fedik egymást, 
egy-egy kedveltebb dallamra (olyan áriára, 
melyre „kimegy" a vers) szívesen alkalmaz 
más szöveget is ; sőt a népdalok átalakuló 
processzusában ez a szöveg (vagy dallam-) ván-
dorlás igen fontos mozzanat. Teheti-e ugyan-
ezt az iskola? Azok a körülmények, amelyek 
között a nép teszi, önként megadják e kérdésre 
a feleletet. Ha a tartalom s a hcmgulat tel-
jesen egy és ugyanaz, ha a formák teljesen 
fedik egymást s ha az így keletlcezett dal a 
tartalmi és alaki tökély minden attribútumával 
fel van ruházva, nem esik sérelem sem a tra-
dicionális népszellemen, sem az eszthezisen, ha 
megteszi. 

íme, mindjárt az első tétel megállapításá-
nál oda jutottunk az iskolai dalkultusznak egy 
nagyon fontos és nagyon kényes, mert sokat 
vitatott kérdéséhez, melyre teljesen megnyug-
tató feleletet s a felmerülő esetekben, ha 
mindjárt csak 1—1 megtanítandó dal kivá-
lasztásáról van is szó, irányítást csak a dal köl-
tészettanának tüzetes és alapos ismerete adhat. 

A fent közölt dallamot tehát — tekintet 
nélkül a strófák számára — teljesen önálló, 

befejezett egésznek kell tekintenünk. Amiből 
következőleg a dallam tagolása szempontjából 
elég egyetlen strófa is. A strófa dallamát 
szakasznak, vagy általánosabban dallamkörnek 
nevezzük. A zenei kör a strófa dallama (1 — 
16. ütem). Valamint a strófát a gondolat ön-
állósága s az érzemény kifejezésének minden 
további magyarázatot kizáró teljessége jel-
lemzi: azonképen a körnek is a teljes bevég-
zettség a kelléke ; sőt még inkább, mert a 
strófát más strófa követheti, de a dallam ma-
rad egy és ugyanaz. A dallamkör befejezett-
ségének rendesen az a külső jele, hogy az 
utolsó hanglépcső a dallam hang - és létranemé-
nek első lépcsője ; utolsóelőtti hanglépcsője 
pedig olyan hang, mely bennfoglaltatik az V . 
lépcsőre szerkesztett hármas hangzatban ; vagyis 
példánkban: az utolsó hang e = lágy e-létra-
nem I. lépcsője ; az utolsóelőtti hang ; fis — 
lágy e-létranem V. lépcsőjére épített hármas-
nak (h-dis-fis) alkotórésze; az ily dallammene-
tek hozzák létre az ú. n. teljes, egész, tökéle-
tes záradékokat, melyeknek tehát harmóniai 
kifejezésük ez : 

V - I . 
Valamint a dallamkör meghatározásához a 

szöveg strófája adta az alapot, épúgy a szö-
veg tagolódása alapján jutunk a dallamkör 
részeléséhez is. 

A strófa első osztódása a fél-versszakot adja ; 
a szóköltészettan nem veszi ugyan számba ezt 
a felező osztást, de népdalaink szövegét vizs-
gálva, a legtöbbször igen szembetűnő a 4 sor-
ból álló versszaknak ez a kétfelé való osztó-
dása ; így csoportosulnak egymás mellé a kisebb 
önálló gondolatok (itt hasonlatokat alkotó 
képek: rózsa, zászló = i f júság; másutt: ok 
és okozat, kép és ellenkép, természeti kép és 
érzelemvilág, átvitel és alkalmazás, konkrét 
jelenség és abstrakció stb. stb.); ezt a termé-
szetesnek látszó tagolódást a páros rím is 
kifejezi (aa—bb) ; a zenei kör épígy oszlik 
félkörökké (1—8., 9—16. ütem), melyek pél-
dánkban egészen ellenkező hanglejtés s rith-
mikai beosztás szerint tagolódnak s külső 
kifejezésként az I. félkör végén megjelenik az 
V. lépcsőn nyugvó félzáradék (fis, fis, h = 
alkotó részei az V. lépcsőre szerkesztett hár-
mas összhangzatnak [h-dis-fis]) ; az V. lépcső-
nek ez a záradékos használata a zenei kifejező 
eszköze a gondolat felfüggesztésének, mely által 
a két félkör olyan viszonyba jut egymással, 
mint a körmondat elő- és utószakasza s ezzel 
zeneileg kifejezi a félstrófáknak fentemlített 
viszonylatait. Már itt megemlíthetjük a magyar 
népdalok azon általános sajátosságát, hogy a 
2-ik félkört rendesen ismétlik (1. a példa 
ismétlőjeleit). 
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A strófa további részelése alapján a vers-
sorokat kapjuk mint az önálló mondatok kere-
teit ; a verssorok dallamai pedig a szelvényeket 
adják (1 — 4., 5—8., 9 — 12., 13—16 ütem), 
melynek éles határait itt a többi ütemektől 
merőben különböző, következő rithmikai be-
osztás mutat ja : 

A verssornak az 
0 

ütemek az alkotórészei ; 
s ezzel a szóköltészeti részben a legtöbbször 
el is értünk a legkisebb alkotórészig; terje-
delmes verssorokban azonban (pl. a 12 szótagú 
alexandrinben) újabb osztási tagot ád a sor-
metszet által tagolt fél-verssor ; így a legtöbb-
ször a dallamban is ; példánkban újabb s az 
ütemeknél nagyobb osztási tagot látunk a 
verssorokon beiül mindenütt, hol a dallam 
rithmikai mozgása megváltozik (1—2., 3 — 4 , 
5 — 6 , 7 - 8 , 9 — 1 0 , 11—12, 13—14, 15—16. 
ütemek) ; a szelvényeknek a legtöbbször két, 
néha több ütemből álló s egymástól elkülönülő 
részleteit tétéleknek nevezzük (példánkban min-
den tétel 2—2 zenei ütemből áll, s így a 
tételek száma : 8 ; a zenei tételeket összevetve 
a verstani ütemekkel, azt tapasztaljuk, hogy 
a 9. és 10 , valamint a 13. és 14. ütemekből 
álló tételek egy-egy verstani ütemből állanak, 
míg az 1. és 2 , 5. és 6 , 15. és 16. ütemekből 
álló tételeket 2—2 verstani ütem alkotja); 
a verstani ütem tehát nem mindig fedi a zenei 
ütemet. 

Végre a dallamban is eljutunk az egy ütem-
nyi terjedelmű, legkisebb alkotórészekig, me-
lyeket motívumoknak nevezünk. A motívumok-
ról már itt megjegyezhetjük, bogy a dallam-
ban való elhelyezésük s szerepük szerint három-
félék ; kezdő- vagy főmotivumok, melyek a 
dallamot megnyitják, tehát az első ütemet 
alkotják ; zárómotívumok, melyek a szelvénye-
ket (tehát egyúttal a félköröket s köröket) 
berekesztik s végül mellékes motívumok mind-
azok, melyek dallammenet, vagy metrikai be-
osztás szerint amazoktól különböznek s a kettő 
közti terjedelmet betöltik. 

a) 

b) 

c) 

— kezdő-, vagy 
főmotivum ; 

= zárómotivum ; 

= mellékmotivu-
mok. 

A népdal alkotórészei tehát a következőkép 
tagolódnak : * 

a versszak dallama = a kör ; 
a fél-versszak dallama = a félkör; 
a verssor dallama = a szélvény; 
a fél-verssor (néha ütem) dallama = a tétéi ; 
az ütem (néha ütemrész) dallama = a mo-

tívum. 
Látván ez alkotórészeket elemzés útján elő-

állani, közelebbről vizsgálni fogjuk őket egyen-
kint, tartalom szerint s összetételüket, valamint 
egymáshoz való viszonyukat, formájuk szerint. 

(Budapest.) Sztankó Béla. 

Ételeink táplálóértéke. 
A táplálékszükséglet helyes 

érdekes adatokat mutat az alábbi 
táblázat : 
illetőleg 

kielégítését 

100 gr. táplálék-
ban van 

Fehérje Zsír Szénhidrát 100 gr. táplálék-
ban van grammokban 

Anyatej 1-4 4 6-7 
Tehéntej . . . . 34 4 4-5 

23-0 1-8 58-0 
Burgonya . . . . 2-0 o-i 20-0 

12-0 1-7 70-0 
Kukorica . . . . ío-o 4'6 71-0 
Rizs 8-0 0-9 77-0 
Disznóhús . . . . 15-0 37-0 
Zsíros marhahús . 17-0 26-0 — 

0-4 13 
Számítások és kísérletek alapján tudjuk, 

hogy az embernek 24 órában 100 gr. fehér-
jére van szüksége. Ennyi fehérje 25 kg. 
almában, vagy pl. 5 kg. burgonyában van. 
Ennyit ki tudna megenni 24 óra alatt ? 

300 gi'. tejben vi 
200 „ rizsben , 
200 „ disznóhúsban , 
200 „ borsóban , 

összesen 102'9 gr , 89'75 gr. és 270 gr. 
Ha valaki az utóbbi táblázat adatai szerint 

táplálkoznék, megfelelne amaz élettani kívá-
nalomnak, mely szerint az ember 24 órai 
szükséglete általában 100 gr. fehérje, 70 gr. 
zsír, 300—400 gr. szénhidrát. Ou. 

fehérje zsír szénhidrát 
1 10 gr . 10-7 gr. és 14 gr. 

16 „ 1-8 „ n 154 „ 
30 „ 74-0 „ >J » 
46-9 „ 3'25 „ * 107 „ 

* Az abszolút műzenében a melódikai elemek így 
neveztetnek el L 

1 zenei ütem = motívum ; 
2 „ „ = frázis ; 
4 „ „ = zenei mondat (elő- és utómondat); 
8 „ „ = periódus. 
Szöveges népdalok elemző vizhgálásához a fentebbi 

genetikai eljárás, a tagolási és elnevezési mód a 
dallam és szóköltészeti rész benső kapcsolatának 
természetéből kifolyólag célszerűbbnek látszott. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető : .T^ISTCSÓ B E N E D E K . 

I t c k ö s z ö s i t ő . 

A mai számmal a Néptanítók Lapjának új 
melléklete indul meg. Ennek a mellékletnek 
egyik része az Iskolán kívüli közoktatás körébe 
eső kérdésekkel foglalkozik. Szerkesztésével a 
lap felelős szerkesztőjének javaslatára a köz-
oktatásügyi miniszter úr engem bízott meg. 
E megbízást elfogadtam, mert nemcsak jutal-
mazó megtiszteltetésnek tekintettem, hanem 
olyan kötelességnek is, amelynek teljesítésére 
hazafias örömmel kell vállalkoznia a magyar 
közoktatásügy minden olyan munkásának, aki 
abban a megyőződésben él, hogy a modern, 
egységes magyar nemzeti állam csak úgy 
építhető fel teljesen, ha azt a legszélesebb 
körű népmüveltségre alapozzuk. 

Egy francia tanár, Leclerc, értekezvén az 
egyetemek társadalmi feladatairól, azt mondja, 
hogy az iskolán kívüli oktatásra vonatkozó 
eszmék, gondolatok és törekvések ezidőszerint 
hasonlatosak a levegőben úszó párákhoz, 
amelyek lassanként összehalmozódnak és vége-
zetre felhőkké sűrűsödnék, hogy jótékony eső 
alakjában hulljanak alá a talaj megterméke-
nyítésére. (M. Leclerc: Le Rôle social des 
Universités. 63 1.) Leclerc e hasonlata találóan 
jellemzi az iskolán kívüli oktatásra vonat-
kozóan a mi állapotainkat is. A rá vonatkozó 
eszmék, gondolatok és törekvések hasonlato-
sak nálunk is a levegőben úszó párázatokhoz, 
amelyek most sűrűsödnek termékenyítő esővel 
kecsegtető felhőkké. Igea sokan beszélgetünk, 
írunk, sőt vitatkozunk is róla, de még senki 
sincs, aki biztosan állíthatná magáról, hogy 
helyes rendszerbe tudja foglalni, hogy képes 
lenne fejlődésének irányát határozottan meg-
szabni. Az iskolán kívüli közoktatás rend-
szerbe foglalása és vezető elveinek határozott 
megállapítása a jövő feladata, de egyszer-
smint a jelen munkásságának tárgya is. 

A közoktatásügy ez új ágazatát a modern 
társadalmi fejlődés szükségletei, maga az örö-

kösen változó és mindig újabb és újabb célt 
kitűző élet követelései fejlesztették ki. Tudo-
mányos alapjául a társadalmi pedagógia tör-
vényei szolgálnak. Csakhogy maga a társa-
dalmi pedagógia is épen olyan fejlődésben 
levő tudomány, mint a szociológiai tudomá-
nyok összessége. Nemzedékek kitartó és lelki-
ismeretes munkásságára van szükség, hogy 
rendszere felépíthető és törvényei szabatosan 
megállapíthatók legyenek. Nekünk magyarok-
nak nem szabad e munkásságból magunkat 
kivonni és pedig nemcsak azért, mert föld-
rajzilag kellős közepében állunk a modern 
gazdasági és társadalmi fejlődésnek, hanem 
azért, mert mentől derekasabban kivesszük 
részünket e munkásságból, annál több biztosí-
tékát szerezzük meg nemzeti fennmaradásunk-
nak és állami életünk önállóságának. Kis 
számunk miatt nem lehetünk anyagilag hatal-
masak és versenytársai a nagy nemzeteknek. 
Számbeli kisebbség azonban egyetlen nemzetet 
sem akadályozhat meg abban, hogy a művelt-
ségben épen olyan nagy és előkelő legyen, 
mint a számban és anyagi hatalomban leg-
nagyobb nemzetek. A műveltségben való nagy-
gyálételhez csak tehetség és akarat kell. Tehet-
ségünk nem kisebb egyetlen nemzeténél sem, 
csak akaratunk volt gyenge. Az iskolán kívüli 
oktatás egyik elsőrangú feladata épen a 
nemzet ez akaratának kifejlesztése és meg-
acélozása lesz. 

A Néptanítók Lapjá-nak ez a melléklete 
szerény irodalmi organuma akar lenni az isko-
lán kívüli oktatásra vonatkozó elméleti mun-
kásságnak. Alkalmat akar adni mindenkinek, 
elsősorban pedig a tanítóságnak, hogy a kisza-
bott tér nagyságához alkalmazottan elmondhassa 
rávonatkozó eszméit és gondolatait. Fóruma 
akar lenni az eszmecserének és a vitatkozásnak. 
Es a vitatkozóktól nem kíván mást, mint a fel-
tétlenül szükséges tárgy ismereten kívül nemes 
lelkesedést és önzetlen elhatározást e nagy köz-
művelődési munkásságban való részvételhez. 
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Hogy tárgyilag biztos alapot nyújtson az 
eszmecserének és vitatkozásnak, elsőrendű kö-
telességének tarja : megismertetni mindazt, ami 
az utolsó négy évtizedben m a g j a r földön az 
iskolán kívüli oktatás érdekében történt. 
Az erre vonatkozó közieménvek meg fognak 

* o o 
győzni mindenkit, liogy e tekintetben sincs 
okunk tartózkodni a külfölddel való össze-
hasonlítástól. Becsületes és tisztességes munkát 
végeztünk ezen a mezőn is. Az összehasonlítás 
és a belőle levonható következtetések kedvéért 
ismertetni szándékszik a külföld hasonló moz-
galmait és intézményeit. De sohasem elkülö-
nítve magukban, hanem mindig annál a hatásnál 
és kapcsolatnál fogva, amelyben a hasonló magyar 
törekvésekkel vagy intézményekkel állottak és 
állanak. Szándékunkban van megismertetni azt 
a munkásságot is, amelyik ezidőszerint ország-
szerte az iskolán kívüli oktatás érdekében 
folyik. Amennyire tájékozva vagyunk, ez a 
munkásság becsületére válik úgy a magyar 
társadalomnak, mint az ország tanítói személy-
zetének. Hatása csupán azért látszik korlátol-
tabbnak, mert eddigelé semmiféle irodalmi 
orgánum sem volt, amelyik e munkásságról a 
magyar közvéleményt, legalább a közoktatásügy 
munkásaira korlátozottan tájékoztatta volna. 

E feladat azonban, amelyre e melléklet 
hasábjain vállalkoztam, csak úgy oldható meg, 
ha abban támogatnak mindazok, — elsősor-
ban pedig a magyar tanítóság — akik az 
iskolán kívüleső oktatást a mrgyar kultura 
egyik eszközének gondolják s annak szervezé-
sében és gyakorlati megvalósításában hazafias 
kötelességüknek tar t ják résztvenni. 

Jancsó Benedek. 

Iskolán kívüli közoktatásunk 
múltjából. 

Hogy a nép nagy tömegét a modern és 
demokratikus alapon szervezendő magyar állam-
nak kötelessége egy általános nemzeti és nép-
műveltség minden áldásában részesíteni s ezt 
a népműveltséget az egész nemzeti-politika 
alapjává tenni, a magyar reform-korszaknak 
— a harmincas és negyvenes éveknek — min-
den szabadelvű politikusa programm gyanánt 
vallotta é'S hirdette. Nemcsak a legelső felelős 
magyar minisztérium elnökének, Batthyány 

Lajosnak volt jelszava, hogy a tudományt 
még a cigány kunyhójába is be kell vinni, 
hanem mindeniküknek. Kossuth Lajos nem-
csak a jobbágyság eltörlése s a magyar ipar 
és kereskedelem védelme érdekében izgat, 
hanem demokratikus alapon való politikai át-
alakulásunkkal egyetemben a közművelődés 
fejlesztése és ált;i ;ánosabbá tétele mellett is. 
Már 1837 február havában elkészíti egy röpke 
irat vázlalát az iskolát megelőző nevelésről, a 
kisdedóvásról, a népnek : a magyarors 'ági föld-
míves-, napszámos-, kézműves-népnek szánva, 
amelyben arról igyekszik azt fölvilágosítani, 
hogy a munkás-néposztálvok gyermekei minő 
veszedelmeknek vannak kitéve és hogy e vesze-
delmek elhárítása érdekében mit kellene tenni ? 
Abban a beszédébïn pedig, amelyet 1848 
augusztus havában Eötvös József közoktatás-
ügyi miniszternek az elemi oktatásról beter-
jesztett törvényjavaslata érdekében mondott, 
egyenesen Amerikára hivatkozik s az ú j ra-
szervezendő magyar népoktatás célját e sza-
vakkal határozza meg: az iskolák ne csak 
látszassanak nevelni, de neveljék is a népet 
azzá, mi jövendő rendeltetése : jogait ismerő, 
szabad- ságát érző, vallásos és okszerű föld-
mívelővé. 

Ugyanez a gondolat lesz uralkodó vonásává 
két évtizeddel később a második felelős ma-
gyar kormány közoktatásügyi miniszter kul-
túrpolitikájának is. A két korszak közművelő-
dési eszméinek közössé, ét képviseli Eötvös 
József báró, szellemi életünk e nemes alakja. 
1867 július 3-án jelenik meg a népnevelési 
egyletek alapítása érdekében kiadott nevezetes 
körlevele, amely valóságos közművelődés-poli-
tikai programmja és hitvallása. A népművelt-
ség általánossá tétele szerinte egyenes folyo-
mánya annak a demokratikus átalakulásnak, 
amelynek a kiegyezés valóra válásával egy-
idejűen küszöbére lépe t a nemzet. De csak 
ott fejlődhetik ki életrevaló, önálló és mara-
dandó művelődés, ahol e művelődés szükségé-
nek érzete a nemzet lelkületében fölébredvén, 
a polgárok minden osztályainak vállvetett 
közreműködéséből, magából az összes nép éle-
téből képződik ki. Ez ok miatt a közművelő-
dés kifejlesztése inkább társadalmi munka, 
amelyben a közhatalomnak csak a segítő 
közreműködés a föladata. Csak ily módon ad-
hat juk meg a nép egészének azt az értelmi 
és erkölcsi készséget, amely őt alkalmassá 
teszi jövendő rendeltetésére, a m , hogy mint 
Kossuth Lajos idézett szavai mondják: jogait 
ismerő, szabadságát érző, vallásos és okszerű 
földmívelővé legyen. 

Ha a népnek ezeket az értelmi és erkölcsi 
készségeket meg nem adjuk, akkor — mint 
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Eötvös e körlevelének következő szavai mond-
ják — a jogegyenlőség elve, melyet utolsó 
törvényeink kimondottak, puszta szó marad, 
sőt bizonyos körülmények között magára az 
államra nagy veszély forrásává is lehet, ha a 
nemzet azon osztályai, melyek politikai jogok-
kal ruháztattak fel, azoknak gyakorlására meg-
kívántató műveltséggel nem birnak. Az 1868-iki 
népoktatás törvény célja és törekvése az volt, 
hogy a népnek megadja azt a műveltséget, 
amely feltétele ama politikai jogok helyes és 
célszerű gyakorlásának, amelyeket a demokra-
tikus alapon felépülő alkotmányos modern 
állam neki osztályrészéül juttatott. Csakhogy 
a demokratikus fejlődés politikai következmé-
nyei gyorsabban fognak bekövetkezni, — leg-
alább akkor még azt hitték — mint ahogy e 
törvény hatása a népéletben érezhető lesz. De 
ettől eltekintve, ez a törvény a nép nagy 
tömegének, amely a politikai életben részt 
kapott, vagy még több részt fog követelni 
magának, műveltségi állapotán egyáltalán sem-
mit sem fog lendíthetni, mert ez a nagy tömeg 
iskolai oktatásban nem részesült és miután 
kinőtt belőle, nem is részesülhetett. Kérdés: 
nem lehetne-e ezen a bajon segíteni y 

De nemcsak lehet segíteni, hanem kell is. 
A társadalom műveltebb tagjainak, de magá-
nak az államnak is kötelessége minden módot 
megkísérlem, az iskolázatlanok, a közművelt-
ségben elmaradottak tanítására. Erre vonat-
kozóan sem példa, sem tapasztalás nem hiányzott. 

Francia liatás. 
Az a gondolat, hogy az iskolázatlanoknak 

is meg kell adni azt a műveltséget, amely 
őket képesekké teszi, hogy politikai jogaikat, 
amelyekhez a demokratikus állam hozzá-
juttatta, helyesen és a nemzeti érdekekre 
áldást hozóan gyakorolhassák és hogy a né-
pet e műveltség iskolán kívüli megszerzésében 
segíteni ». társadalom műveltebb tagjainak és 
az államnak együttes kötelessége, Francia-
országban öltött testet. Eredménye volt a 
francia forradalom által megindított annak a 
nagy társadalmi és politikai átalakulásnak, 
amelyen a franciák a XIX. században átestek. 
Megindítója Jean Macé volt. Előbb tanár egyik 
párisi líceumban, majd 1848 ban hírlapíró. 
Tagja a République című politikai lap szer-
kesztőségének. Lelkes harcosa a nagy forra-
dalom politikai és társadalmi eszméinek s erős 
meggyőződésű híve a köztársaságnak. A de-
cember 2 iki államcsiny elűzi Páiisból. Elzász 
egy félreeső városkájába vonul, hol egy magán-
leányneve'ő-intézet tanítója lesz. Figyelme a 
kis város csendjében a politikáról a nevelés-

ügy kérdései felé fordul. Illetőleg az a meggyő-
ződés érlelődik meg lelkében, hogy a francia nép 
addig sohasem fog tudni a szabadsággal élni, 
míg meg nem szerezte azt a műveltséget, amely 
feltétele, hogy a szabadsággal élni tudjon. Míg 
Fra iciaországban a nép műveltsége olyan álta-
lános és mély nem lesz, amely elég erőssé 
teszi arra, hogy a maga szemével lásson és a 
maga eszével ítéljen, addig képtelen lesz saját 
sorsának intézésére és arra kárhoztatva, hogy 
az anarkia és a tirannizmus két szélsősége 
között folyton hánykolódjék. 

Eleinte a nép erkölcsét javító, gondolkozása 
körét szélesítő és ízlését nemesítő szépirodalmi 
müvek írásával igyekszik a jelzett irányban 
hatni. Iyen irányú irodalmi munkásságának 
egyik alkotását Egy falat kenyér történetét 
magyarra is lefordította Szász Domokos. Las-
sanként III. Napoleon császársága kezd veszí-
teni abszolutizmusából. Egyre sűrűbbek lesz-
nek a jelek, amelyek azt mutatják, hogy gyors 
lépésekkel közeledik a szabadelvű császárság 
korszaka. Az elzászi városkában meghúzódott 
republikánus Jean Macé is szabadabban kezd 
társadalmi téren működni. A népművelés első-
rendű eszköze a könyv. De igazán ilyenné csak 
úgy lehet, ha a nép hozzáfér a könyvhöz. 
Ezért tehát megkezdi 1862-ben, egyelőre csak 
Elzászra szorítkozottan, a falusi népkönyvtárak 
szervezését és a következő évben egyesületet 
alakít a felnőttek oktatására. Egy év alatt 
körülbelül 80 falusi könyvtárt rendez be. Páris 
egyik elsőrangú kiadója felismeri azt a nagy 
erőt és értéket, amely a szegény vidéki leány-
iskolái tanítóban lakik. Párizsba hívja és meg-
bízza a Magasin d'éducation et de recréation 
szerkesztésével. Ez időponttól kezdve Francia-
országban az iskolán kívüleső közoktatás 
szellemi vezérévé * és középpontjává Jean 
Macé lesz. 

Jean Macé működésének azonban aligha 
lesznek általánosabb hatású és nagyobb értékű 
eredményei, ha egy szerencsés politikai for-
dulat is nem kedvez neki. 1863 június havá-
ban a császár a francia kö; oktatásügyet Duruy 
Viktorra bízza. Duruy neve a francia közokta-
tásügy történetének egyik legfényesebb lapjára 
van felírva. Jean Macé törekvéseit kötelességé-
nek ismeri támogatni. Azt hiszi, hogy nemcsak 
a magánosoknak és a társadalmi szervezeteknek, 
hanem a közhatalomnak is kötelessége felvenni 
a harcot az ellen az analfabétizmus ellen, amely 
a franciák népműveltségben való előhaladásá-
nak majdnem legyőzhetetlen akadálya volt. 
Az iskolán kívüleső oktatás számára két tan-
folyamot szervez. Az első a Cours d'adultés 
volt, a második a Cours public. * A Cours 
(Fadultes feladata az volt, hogy az analfabéta 
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felnőtteket megtanítsa írni, olvasni és azon-
kívül bevezesse a nép számára annyira nélkü-
lözhetetlen elemi ismeretekbe. A Cours public-
nek pedig az volt a feladata, hogy abban 
Párizsban és a vidéki városokban a liceumi és 
gimnáziumi tanárok, támogatva a hatóságoktól, 
a műveltebb közönség számára előadásokat 
tartsanak az irodalomból, a történelemből és 
a természettudományokból. 

E két törekvés párhuzamos hatása az 
iskolán kívüli oktatás ügye iránt felkelti a 
francia közvélemény figyelmét. Perdonnet, az 
„École centrale des arts et manufactures" 
igazgatója, a megindult mozgalmat egy űj 
vonással egészíti ki. Kizárólagosan a munkás-
elem számára rendez előadás-sorozatot. A mun-
kásság érdeklődése oly nagy volt, hogy az 
orvosi iskola 1500 hallgató befogadására szánt 
amfiteatralis nagyterme a jelentkezett több 
mint 3000 főnyi hallgatóságot nem tudja be-
fogadni. Jean Macé egyesülete Elzász hatá-
rain túl nő az egész Franciaországra s azért 
„Ligue françaises de l'Enseignement" címmel 
1866-ban egy hatalmas, az egész francia álla-
mot befogó szervezetté alakul át, melynek 
tagjai a megalakulás után egyetlen hónapra 
4800-ra szaporodnak. 

Duruy a Cours public-bon egy külön ágaza-
tot szervez a felnőtt leányok számára is, hogy 
az egyoldalú zárdai nevelésben részesült francia 
nőket is megnyerje a szabadelvű nemzeti 
haladás ügyének. E tanfolyam előadásain, 
hogy az előkelő körökben divatossá tegye, 
Párizsban maga Eugénia császárné is többízben 
megjelent unokahúgainak, d'Albe hercegnő 
leányainak kíséretében. A papság, amely 
Duruy szabadelvű közoktatásügyi politikáját 
különben sem nézte jó szemmel, állást foglal 
a nők számára rendezett tanfolyamok ellen. 
A francia klérusnak nem kisebb embere 
támadja meg Femme chrétienne című művébea, 
mint a híres Dupanloup. A klérus e táma-
dására Jean Macé azzal felel, hogy 1869-ben 
350.000 aláírást gyűjt egy, a parlamenthez 
beadandó kérvényre, amely azt kéri, hogy az 
államhatalom tegye a francia népoktatást 
kötelezővé, ingyenessé és világivá. 

Tiirr tábornok fellépése. 
Emigránsaink közül e nagy francia köz-

művelődési mozgalom idején egynéhányan 
Franciaországban éltek, hol ez intézmény 
hazajövetelük idejében már bámulatos mére-
teket öltött. Nevezetesen 1867-ben az állami 
támogatással rendezett cours d'adultés-ek 
száma 32.000-re rúgott, amelyeken 829.555 
egyén részesült oktatásban. Alkalmuk volt 

megismerni hatásában, céljaiban és eszközeiben 
egyaránt. 

Mikor azután a kiegyezés megkötése után 
hazajöttek, hogy részt vegyc-nek hazájuk köz-
ügyeiben, nagyon természetes volt, hogy azt, 
amit ott láttak és tapasztaltak, igyekeztek a 
magyar népművelés számára idehaza is érté-
kesíteni. 

Legelső volt köztük Tiirr István tábornok, 
aki Eötvösnek abból a tételéből indulva ki, 
hogy a népnevelés oly feladat, melyet csak 
maga a nép oldhat meg és látva, hogy a 
népesség műveltségének terjedelmére nézve a 
mi állapotaink mennyire hasonlatosak a fran-
ciákéval, akiknél a legmagasabb fokú tudo-
mány s legfinomabb műveltség mellett annyi 
a tudatlanság és akik közül 12 millió lélek 
sem írni, sem olvasni nem tud, 1868 szep-
tember 30-ról szülővárosából, Bajáról keltezve, 
felhívással fordult a magyar értelmiséghez, 
hogy a francia Ligue de VEnseignement min-
tájára az iskolázatlan tömegek nevelésére 
alakuljon egy nagy népnevelési szövetség. 

De nem maradt meg az indítványozásnál. 
Hogy példát adjon, megalakította Baján a 
felnőttek oktatása érdekében az első népokta-
tási kört és maga kezdette meg személyesen a 
felnőttek oktatását Czirfusz Ferenc és Vido-
vics Bonaventura gimnáziumi tanárok társa-
ságában. 

Tiirr István törekvéseit Eötvös közoktatás-
ügyi miniszter azonnal felkarolta. Felszólította, 
hogy jöjjön Budapestre és alakítson itt is 
egy népoktatási kört. Türr Budapestre jött 
s itt még ugyanazon évben értekezletet hívott 
össze. Ez értekezleten a magyar közélet leg-
kiválóbb férfiai vettek részt : Eötvös József 
báró, Deák Ferenc, Ghicsy Kálmán, Tisza 
Kálmán, Somssich Pál, Irányi Dániel, Horváth 
Mihály, Jókai Mór, Nyáry Pál, Kemény Zsig-
mond báró, Pulszky Ferenc, Falk Miksa, Hun-
falvy Pál, Gorove István, Schivarcz Gyula stb. 

De nemcsak a fővárosban, hanem a vidék 
nagyobb városaiban is: Aradon, Kecskeméten, 
Szegeden, Szabadkán, Zomborban is megindult 
a népoktatási körök megalakítására irányult 
mozgalom, még pedig az indítványozónak sze-
mélyes közreműködésével. 

A francia ligához hasonló Népoktatási Köz-
ponti Kör is megalakul Budapesten, Tiirr István 
elnöklete alatt és Hunfcdvy Pál aleln ökse'ge 
mellett. E Népoktatási Központi Kör arra is 
kiterjesztette gondoskodását, hogy a népet las-
sanként hasznos és jó olvasmányokkal ellássa, 
azért részint pályázatokat hirdetett, részint 
egyenes felszólításokat intézett egyes kiváló 
férfiakhoz ilyen könyvek írására. 

(Folyt, köv.) 
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Egy angol népnevelő-intézmény. 
(A Toynbee-hall.) 

Az University Extension intézményével szem-
ben a munkások — akiknek művelődési ér-
dekeit igyekezett elsősorban szolgálni — a 
legtöbb városban, különösen Londonban nem 
viseltettek valami nagy bizalommal. 

Az angol munkások körében is divatos volt 
az a jelszó, amelyet nálunk is újabb időkben 
annyiszor hallunk hangoztatni a munkásvezé-
rek részéről: „a munkások felszabadulása le-
gyen csupán a munkások müve. Nem kell 
mások alamizsnája!" Jules Ferry francia állam-
férfiúnak az az ismeretes jelszava, hogy a mo-
dern közoktatásnak első és legnagyobb feladata : 
közeledést, sőt kölcsönös egyetértést hozni létre 
a tudomány és a kézimunka emberei között 
(entre le monde du savoir et le monde du 
travail manuel), Angliában is csak sok és ne-
héz munka után sikerült. Arról pedig, hogy 
a munkás az oxfordi vagy cambridgei egye-
temi nyári tanfolyamokon részt vegyen, 1903-ig 
szó sem lehetett. 

Buskin az a gondolata, hogy a művelt és gaz-
dag emberek kötelessége a szegény munkásokat 
felkeresni és megnyerni az erkölcsi javulásnak 
és a művelődésnek, hogy a társadalmi aposto-
latus nélkül a társadalmi ellentétek el nem 
símithatók, nem esett az angol egyetemek 
ifjúságában terméketlen talajra, annnj ival is 
inkább, mert Green oxfordi tanárban buzgó 
hirdetőre és Toynbee Arthurban igazi apos-
tolra találtak. 

Toynbee Arthur, az oxfordi egyetem gra-
duáltja és a Baliol-College tutora az angol 
vallásos élet nagy reformátorának, Buseynek 
abból a tételéből indulva ki, hogy az igazi 
kereszténység nem s. bból áll, hogy Krisztus 
egyes tanításait igazaknak tartsuk, hanem 
abból, hogy cselekedeteinkkel és egész életünk-
kel az ő példáját kövessük, elhagyta Oxfordot 
és a munkásnép közé ment, mint akárcsak az 
orosz nihilista egyetemi hallhatók, csakhogy 
egészen más szándékkal és célzattal. Letelepe-
dett a hírhedt Whitechapelben és tanítani 
kezdette a népet. Eleir.te nehezen ment. Las-
sanként azonban a szelídlelkü fiatal urat meg-
szerette London legelhagyatottabb söpredéké-
nek nagy része. Köréje gyülekezett és hallgatta 
oktató szavait. 1879-től 1883-ig állandóan 
közöttük tartózkodott. Tovább nem tehette, 
mert a szakadatlanul tartó erőfeszítő munka 
amúgy is gyönge egészségét teljesen aláásta 
és az alig harmincéves embert a sírba vitte. 
Ötéves munkásságában azonban nem állott 
elszigetelten egymagában. Fiatal barátai közül 

többen vettek részt munkájában s ezek ha-
lála után egy évvel megalapították emlékeze-
tének megörökítésére az úgynevezett Toynbee-
háll-t. 

A Toynbee-hall tanári karát a bennlakó 
rezidensek alkotják, akik az egyetemek gra-
duáltjai. Munkájukban kívülről bejáró segédek 
támogatják, kik többségükben az oxfordi egye-
tem hallgatói. „Ha az ember belép az oda-
vezető utca óriási forgalmából a Toynbee-hall 
előcsarnokába, mondja a francia Buisson az 
angol iskolán kívül eső oktatás intézményeiről 
írott könyvében, jótékony nyugalom lepi meg 
az ember lelkét. Az épület repkénnyel benőtt 
falaival, gótikus előcsarnokával és kis harang-
tornyával valamely régi egyetemi kollégiumra 
emlékeztet. Tanulói mind londoni munkások 
az East-Endbő], Csak este jöhetnek, vagy 
szombat és vasárnap délután, de mindenikük-
nek duzzad a keble a tanulás vágyától. Estén-
ként 7 óra tájban kezdenek gyülekezni. Néha 
estély van valamelyik rezidens házában s a 
muikások elhozhatják barátaikat, anyjukat, 
testvéreiket, feleségüket és jegyesüket is. A 
fiatal emberek és leányok itt, anélkül hogy 
az utca kísértésének lennének kitéve, alkalmat 
találnak az egymással való megismerkedésre 
és a nemesebb társalkodásra." 

Az udvar végén tágas terem van, amelyben 
a tanulók megvárják a tanítás óráinak kezde-
tét. Ezt társalgóteremnek is lehetne nevezni. 
I t t tartózkodik a titkár is, kinél meg lehet 
váltani a tanfolyamokra a belépőjegyeket. 
Az intézetben van egy kikölcsönzés céljára 
szolgáló köny\tár. Az előadások este 8 óra-
kor kezdődnek. Hetenként háromszor vannak 
az University Extension előadásai. Kedden a 
hangversenyek, csütörtökön a vitatkozó-estély, 
amelyen meg van engedve a dohányzás is. 
Szombaton a tudomány és a közélet kiváló-
ságai tartanak sorozatos előadásokat. Évenként 
négy párhuzamos tanfolyamot tartanak az in-
tézetben. E tanfolyamokon átlag 7—800 em-
ber vesz részt. E tanfolyamok rendesen három 
egymást követő éven át tartanak s minden 
év három trimesterre oszlik. Az egyes tudo-
mányokból ilyen módon rendszeres ismeretekre 
tesznek szert a hallgatók. 

Szervezve vannak a kiegészítő-osztályok is, 
amelyek a főkollégiumokhoz csatlakoznak. Ha 
például a főkurzus a történelemnek valamelyik 
korszakát tárgyalja, a kiegészítő-lecke tanítója 
megismerteti a növendékekkel az illető kor-
szakra vonatkozó törvényeket, okleveleket, a 
kortársak emlékiratait és levelezéseit. Útmuta-
tást ad, hogy bővebb ismeretek szerzésére 
milyen könyveket olvassanak. Ha az előadás 
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tárgya irodalmi vo't, a segéd felolvassa és 
megmagyarázza a szóbanlevő író illető mű-
veit. Ha az előadás természettudományi volt, 
akkor a kiegészítő-előadás színhelye a labora-
tórium, hol a hallgatók a segéd vezetésével ' O O 
kísérleteket végeznek. Vannak azután külön 
kurzusok is korlátolt számú hallgatóság szá-
mára, bizonyos speciális szakban való alapo-
sabb kiképzés céljából. A tanulóknak legalább 
tizenhat éveseknek kell lenniök és teljes elemi 
iskolát végzetteknek. A hiányosabb előkészült-
ségűek számára vannak előkészítő-osztályok is. 
Az intézet növendékei természettudományi ki-
rándulásokat is tesznek ; tanítóik vezetésével 
meglátogatják a múzeumokat, képtárakat, ki-
állításokat is. Evenként körülbelül 2500 mun-
kás hallgatja a Toynbee-hall sorozatos elő-
adásait. 

A Toynbee-hall azonban nem áll magában. 
A hasonló szervezeteknek az University Sett-
lement-eknek egész sora támogatja munkássá-
gát London különböző pontjain. Ilyenek az 
Oxford-House, a Mansfield-House, a Iiuskin-
hall, a Bermondsey-Settlement, a Trinity Court, 
a Neuman-House, a Cains-House, a Brownings 
hall, a Mayfield-House, a Southwarth Ladie-
Settlement. 

Hogy a munkások bizalmatlansága az Uni-
versity Extensionnal és különböző intézményei-
vel szemben végleg eloszlattassék, alakult meg 
1903-ban Mansbridge kezdeményezésére a mun-
kásokat művelő társaság, a Worker's Educa-
tional Association, amely mindenekelőtt azon 
fáradozott, hogy törekvéseinek magukat a mun-
kásegyesületeket, elsősorban pedig a valósá-
gos munkás-nagyhatalmasságokat alkotó Trade-
Unionokat nyerje meg. Célját el is érte. Az 
összes munkásegyesületek csatlakoztak hozzá 
és most maguk ez egyesületek küldik a mun-
kásokat az University Extension és különböző 
intézményeinek tanfolyamaira. 

Az Erzsébet-Népiikadéniia. 
A magyar iskolán kívüli közoktatás intéz-

ményei és szervezetei között az angol Toynbee-
hállhos leginkább az Er s s ébet -Nép aka démia 
hasonlít. Még létrejövésének okai és körül-
ményei is hasonlatosak. 

A Szabad Lyceum titkári jelentései műkö-
désének első évtizedében tele vannak amiatt 
való panasszal, hogy az iparos- és munkás-
körökben, amelyek az iparos- és munkás-szak-
egyesületek hatása alatt állanak, a Szabad 
Lyceum tanítói munkássága nem tud elegendő 
sikert felmutatni. Az ipari szakegyesületek 
nemhogy érdeklődést mutatnának és szívesen 

vennék az ingyen tartott felolvasásokat, de 
szinte kegynek vélik, ha azok megtartására 
egyszerűen alkalmat nyújtanak. Némelyik min-
den magyarázat nélkül utasította vissza az 
ajánlkozást, a másik elfogadta, de aztán később 
megmásította szándékát. 

Ez a részvétlenség, sőt mondhatni egyenesen 
visszautasító magatartás a munkások részéről 
nem rettentette el a Szabad Lyceumot a 
munkásokra irányuló közművelődési akciójától. 
Ellenkezőleg, további tevékenységre ösztökélte. 
Ez intézmény vezető emberei azt gondolták, 
hogy ha volna saját helyiségük, olyanforma 
házuk, mint a Toynbee-hall vagy csak a bécsi 
Volksheim is, könnyebb lenne nekik a mun-
kásokat odaédesgetni. Egy olyan csarnok, 
melyben magát továbbképezhetné mindenki, 
akiben az egyes vagy sorozatos előadások, zene-
és művészeti estélyek felébresztették a műve-
lődésre való törekvést és a szellemibb termé-
szetű, nemesebb szórakozás vágyát. Amely 
csarnokban az előadásoktól ösztönt nyert hall-
gató mindjárt ott találná azt a könyvtárt, 
amelyben tanítója munkáját tanulással kiegé-
szíthetné; azokat a laboratóriumokat és szemi-
náriumokat, amelyekben magát gyakorolhatná ; 
amely gyülekezőhelye lenne mindazoknak, 
akik ismereteiket ki akarják bővíteni s akik 
nemesebb időtöltés után vágyakoznak, — a 
munkásság nem lenne oktató munkájával 
szemben olyan ellenségesen részvétlen és kö-
zömbös. 

Az eygesület egyik titkárának, Palyi Sándor-
nak támadt az a gondolata, hogy a helyiség 
kérdésének megoldása céljából új egyesületet 
kellene alapítani. Eszméjét megbeszélte az 
egyesület e^y másik buzgó tisztviselőjével, 
Vörösváry Ferenccel. Ketten egy kis terve-
zetet dolgoztak ki s azt közölték a Szabad 
Lyceum elnökével, Wekerle Sándorral, aki he-
lyesnek és megvalósíthatónak is találta a 
gondolatot. • A gondolat fölvetői, megnyervén 
az elnök jóváhagyását, a teendők megbeszé-
lése végett 1902 június 1-én egy szűkebbkorű 
értekezletet tartottak. Ez értekezleten három 
munkás-szervezet is képviseltette magát, akik 
akkor nagy hajlandóságot mutattak az új 
egyesület alakításában való részvételre. E haj-
landóság azonban a szakszervezeti középpont 
nyomása következtében egy pár nap múlva 
megszűnt. 

Az értekezlet Bardocz Pál székesfővárosi 
elemi iskolai igazgató elnöklete alatt egy elő-
készítő-bizottságot küldött ki, amelyik elkészí-
tette az Erzsébet - Népakadémia szervezetét 
magában foglaló alapszabályokat. Ez alap-
szabályokat az 1902 június 22-én tartott ala-
kuló közgyűlés elfogadta s egyúttal meg is 
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alakította az Erzsébet-Népakadémiát, azzal az 
alapszabályszerűen meghatározott céllal, hogy 
„a magyar nép szellemi és erkölcsi nevelését 
szolgáló intézmények és művelődést keresők 
számára közös otthont állítson és egyáltalán 
a nép müvelését előmozdítsa. Ez ok miatt a 
létező intézményeket a szükséghez képest 
továbbfejlessze és a köztük mutatkozó héza-
gokat kitöltse". 

Az új intézmény célját: egy, a munkásue'p 
művelését szolgáló közművelődési csarnok-meg-
nyitását csakhamar el is érte, amennyiben a 
fővárosi szegény-gyermekkert-egyesület helyi-
ségének második emeletén egészen megfelelő 
előadótermekre tehetett szert. 

A második lépés e helyiségekben egy kis 
— 1100 kötetből álló — könyvtár beren-
dezése volt. Azután az anyaegyesület, a 
Szabad Lyceum elvállalta a sorozatos elő-
adások rendezését. Megnyerte a Vasárnapi 
előadásokat rendező Országos Bizottságot is 
egyes, inkább szórakoztató előadások tartá-
sára. A Jogvédő-Egyesület készséggel vállal-
kozott, hogy hetenként kétszer hivatalos órát 
tartson az Erzsébet - Népakadémia hivatalos 
helyiségeiben, amelyben a tagoknak ingyen 
adott jogi tanácsokat. 

Az Erzsébet - Népakadémia rövid négyéves 
múltja bebizonyította, hogy valóban életre való 
intézmény. Hogy nagy szükségletet elégített 
ki és a székesfőváros népművelése terén igazán 
számottevő intézmény. Jelentékeny lépéseket 
tett abban az irányban, hogy az ország 
középpontjában a nép iskolán kívüli nevelését 
és oktatását szolgáló intézményeknek és a 
munkásnép műveltség felé törekvő fiainak igazi 
közös otthona legyen. Támogatva elsősorban a 
Szabad Lyceumtól, tanfolyamait egyre jobban 
abban az irányban rendezi be, hogy a bennök 
résztvevőknek olyan gyakorlati és szakismere-
teket nyújtson, amelyek kenyérkeresetükben 
igen nagy hasznukra lehetnek. Nemcsak az 
ismeretek közlését tartja kötelességének, hanem 
az értelem képzése mellett a kedólyképzést, a 
nevelést is. Ez utóbbi célra szolgáinak társas 
kirándulásai, néphangversenyei, különböző alkal-
makkor rendezett hazafias ünnepségei. Továbbá 
a tagjai között megalakult szavaló-, ének- és 
zeneklubok. 

Az Erzsébet - Népakadémia ezidei munka-
programmját a következő sorozatos előadások 
és tanfolyamok alkotják : 

Január 5-ikétől február 16-ig minden vasár-
nap este 6 órakor a Sándor-utcai régi kép-
viselőház nagytermében népszerű tudományos 
előadásokat rendez. Massány Ernő dr., Kováts 
László, Konkoly-Thege Miklós dr. és Biiky 

Aurél tartanak vetített képekkel kísért köz-
érdekű előadásokat. Hétköznapokon sorozatos 
előadásokat (kurzusokat) rendez az Erzsébet-
Népakadémia, mindenkor este negyed 9-től 
negyed 10-ig. A január-februári ciklusban a 
következő kurzusok lesznek : kedden (január 
7., 14., 21., 28. február 4. és 11. napjain) 
A társadalom Ibsen Henrik drámáiban, előadó 
Lehr Andor főgimnáziumi tanár. Szerdán 
(január 8., 15., 22., 29., február 5. és 12. 
napjain) Biológia és társadalomtudomány, elő-
adó Gorka Sándor dr., egyetemi tanársegéd. 
Csütörtökön (január 9., 16., 23., 30., február 
6. és 13. napjain) A reformáció és az ellen-
reformáció, előadó Baumgarten Ferenc dr., 
tanár. Pénteken (január 10., 17., 24., 31., 
február 7. és 14. napjain) Az Árpádok, elő-
adó Körömy Árpád dr. tanár. Szombaton (ja-
nuár 11., 18., 25., február 1., 8. és 15. nap-
jain) Kultúrai és gazdasági korrajzok, előadó 
Lázár Gyula dr., tanár. A Népakadémia tan-
folyamai közül tovább folynak a mintázás 
(szobrászat), a rajz, a magyar nyelv, a francia, 
az angol és az olasz nyelv tanfolyamai, me-
lyekre az egész év folyamán mindenkor lehet 
jelentkezni. Uj tanfolyamok kezdődnek január 
elején az egyszerű könyvvitelből, a gyorsírásból, 
a gépírásból, a szépírásból -és magyar helyes-
írásból és fogalmazásból. A beíratás valamennyi 
tanfolyamra december 30-án és 31-én, vala-
mint január hónap 2-ától kezdve minden köz-
napon este 6 és 9 óra között, az Erzsébet-Nép-
akadémia irodájában, Német-utca 40. Áz 
Erzsébet-Népakadémiának könyvtára ugyanott 
minden este 6 és 9 óra között használható s 
a könyvek kölcsön is kaphatók. Az Erzsébet-
Népakadémia tagja lehet minden művelődést 
óhajtó egyén, ha legalább 15-ik életévét betöl-
tötte és vagy havonként 25 fillért, vagy éven-
ként 3 korona tagsági díjat fizet. A havi 
tagsági díjak csak az Erzsébet-Népakadémia 
látogatóitól szedhetők és csak a lielvszínen. 
A tagsági díjat csak az fizeti, aki az előadá-
sokat hallgatja, vagy a könyvtárt használja, 
s ha nem jön el : nem küldik hozzá a nyug-
tát, míg ha újból eljön, megint csak arra a 
hónapra fizet tagdíjat, amely hónapban elő-
adást hallgat, vagy a könyvtárt használja. 

Tartalom. Tudományos Ismeretek : Bevezetésül. 
Farkas Sándor. — Továbbképzés a pedagógiában. 
Dr. Baló József. — A keverék- vagy korcsfajok kelet-
kezése a növényországban. Wagner János. — A dal-
forma. Sztankó Béla. — Iskolán Kívüli Közoktatás : 
Beköszöntő. Jancsó Benedek. — Iskolán kívüleső okta-
tásunk múltjából. — Egy angol népnevelő-intéz-

, meny. — Az Erzsébet-Népakadémia. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Krassószörény vármegye facseti járásba kebelezett 

Szécsény községben elhalálozás folytán megürült 
községi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 800 korona fizetés, 1 szoba, konyha, istálló 
és hold veteményeskert. Felhívatnak mindazok, 
kik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogy képesíté-
süket és eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
támogatott kérvényeiket 1908. évi január hó 22-ig 
Szécsény község iskolaszéki elnökének terjesszék be, 
mert a később érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. A választás 1908. évi január 25. d. e. 9 
órakor fog Szécsény községházánál megtartatni. Kö-
telességek : I—VI. oszt. vegyes iskolát tanítani, ismét-
lősöket oktatni, tanköteleseket vasár- és ünnepnapo-
kon templomba vezetni, a tanköteleseket a templomi 
éneklésben oktatni és a kántori teendőket végezni. 
Az iskolaszék. (2068-III—3) 

A hajdúszováti ref. egyház pályázatot hirdet 
egy tanítói állásra. Javadalom: 1. lakbér 250 korona, 
2. az egyház pénztárából 400 korona, 3. fizetés-
kiegészítés államtól 400 korona. Fölemelésért egyház 
folyamodott. Kötelesség : első osztály vezetése, tiszán-
túli egyházkerület tanterve szerint. Egyházi dologban 
szükségkívánta segédkezés. Fölszerelt kérvények ref. 
lelkészi hivatalhoz. Határidő: 1908jan. 15. Megválasz-
tott állomását 1908 febr. 1-én elfoglalni köteles. 

(40—II—2) 
Pályázat a kölpényi evang. egyház tanítói állására. 

Javadalom : 900 korona, mely összeg az 1907. évi 
XXVII. t.-c. értelmében 1000 koronára fog kiegészít-
tetni és lakás. Kötelessége : két reábízandó osztály 
oktatása és minden harmadik héten kántori teendők 
végzése. Tannyelv : tót-magyar. Szabályszerűen föl-
szerelt folyamodványok február l-ig a lelkészi hiva-
talhoz intézendők. (28 — 11—2) 

Az ap&tini 4 osztályú, államilag segélyezett köz-
ségi polgári fiúiskolánál nyugdíjaztatás folytán egy 
rendes tanítói állás jött üresedésbe, melyre ezennel 
pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : évi 1400 korona 
készpénzbeli törzsfizetés, 200 korona lakásbér és 50 
korona kertilletmény. A törzsfizetésnek évi 2000 
koronára való kiegészítésére az iskolaszék államsegély-
ért folyamodik. Ezen állásra a nyelv- és történet-
tudományi szakcsoportra képesített polgári iskolai 
tanítók pályázhatnak. A teljesen fölszerelt kérvények 
19i'8. évL január hó 31-ig a községi iskolaszéki elnök-
séghez küldendők be. Apatin, 1907. évi december hú 
29-én. Dr. Zsubory József, iskolaszéki elnök. Gurka 
Márton, iskolaszéki jegyző. (41—111—2) 

A baj sal róm. kath. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés : 800 korona ; 24 korona kertillet-
mény ; természetbeni lakás. A fizetéskiegészítést 
államsegélyből nyeri. Kötelessége : az iskolaszék által 
kijelölt osztályokat vezetni. Az ismétlő-iskolások taní-
tásáért külön díj nem jár. A bács-tiszavidéki tanító-
egyesületbe tartozik belépni. Az orgonálásban és 
kántori teendőkben jártasak előnyben ré.-zesülnek. 
Csak okleveles férfiak pályázhatnak. A kérvények 
1908. év január 20-ig méltóságos Baíassy Endre 
prelátus-esperes úr címére, Kishegyes (Bács megye] 
küldendők. Százmán Károly, iskolaszéki elnök. 

( 4 5 - 1 - 1 ) 
A c sávos i magyar-német tannyelvű róm. kath. 

népiskolánál megüresedett I—II. osztályú tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 800 korona, szabad 
lakás házikerttel, 8 korona meszelési átalány és 80 
korona fűtési átalány a tanterem fűtésére. (Kiegészí-
tésért folyamodunk.) A megválasztott köteles a ká) -
tori teendőkben is kisegíteni és a gazdasági ismétlő-
iskolában a közismereti tárgyakat tanítani. A kellően 
fölszerelt kérvények január hó 21-ig az elnökséghez 
küldendők be. (62—1—1) 

A vizesréti evang. egyház másodtanítói állására 
pályázatot hirdet. Fizetés : államsegéllyel 1000 korona 
és lakás. Pályázni január 18-ig lehet. Vizesréti 
(Gömör m.) iskolaszék. (51—1—1) 

Negyed évet végzett ref. tanító állást keres. Négy 
évi gyakorlattal. Deoreczen, Darabos 21. Kovács 
Lajos. (52-11—1) 

Zenta város községi elemi iskoláinál lemondás 
folytán egy tanyai tanítói állás megürült, erre pá-
lyázat nyittatik. Javadalmazás: évi 1100 korona alap-
fizetés ; természetbeni szabad lakás, esetleg ennek 
megváltása fejében 360 korona évi lakbérilletmény ; 
V« hold kert, vagy 20 korona évi megváltási díj ; 
ezenkívül az 1907. évi XXVII. t-cikkben előírt, hat 
ízben esedékes korpótlékok. A másutt eltöltött évek 
a korpótlékoknál beszámíttatnak. A megválasztott 
tartozik mindenkor az iskolaszék, illetve a tantestület 
által kijelölt teljes mindennapi vegyes iskolát önállóan 
vezetni és a női kézimunka tanításáról gondoskodni, 
ezenkívül köteles leend tanulóit a gazdasági és ker-
tészeti ismeretekre oktatni. Pályázhatnak rk., okleveles 
tanítók és tanítónők. Fölbélyegzett kérvényeket 1908 
január hő 25-ig alulírt elnökhöz küldjék. A később 
érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. Zenta, 
1907 december 18. Érdújhelyi Menyhért s. k., iskola-
széki elnök. Mezei Mihály s. k., iskolaszéki jegyző. 

(56-1—1) 
A körösladányi (Békés megye) orthodox izraelita 

hitközség nyilvános elemi népiskolájánál megürese-
dett tanítói állásra pályázatot hirdet. Törzsfizetés. 
700 korona és a kilátásba helyezett 300 korona állam-
segély. Természetbeni lakás és kerthasználat. Köte-
lessége : az állami tantervben kiszabott tantárgyak, 
német és vallástan tanítása. Személyesen jelentkezők 
előnyben részesülnek. Állás azonnal betöltendő. Pályáz-
hatnak okleveles, izraelita tanítók, kik eddigi műkö-
désüket igazoló okmányaikat és oklevelüket folyó hó 
18-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. 
Klein Sámuel, iskolaszéki elnök. Róth Mór, iskola-
széki jegyző. (57—I—1) 

A r a d szab. kir. város községi polgári fiúiskolájá-
nál nyugdíjazás következtében megüresedett tanítói 
állás betöltése végett ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen állással 2000 korona évi alapfizetés, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr által kiadott rende-
letben megkívánt négy évi működés után az állam-
tól 200 korona évi fizetéskiegészítés, évi 600 korona 
lakáspénz és ötévenként a szabályzatunkban előírt 
ötödéves korpótlékok vannak egybekapcsolva. Ezuii 
javadalmazás fejében köteles a megválasztandó rendes 
tanító a részére kijelölt tantárgyakat heti 20—22 
órán át a tanterv szerint tanítani. Fölhívatnak tehát 
a nyelv- és történettudományi szakcsoportból képesí-
téssel bíró tanítók, Isik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy keresztlevelükkel, képesítő-oklevelükkel, gya-
korlati működésükről szóló bizonyítványukkal és 
magyar honosságukat igazoló okmányukkal fölszerelt 
és kellő bélyeggel ellátott pályázati kérvényüket 
Arad szab. kir. város községi iskolaszékéhez címezve, 
f. évi január hó 25-ig bezárólag beküldjék. Ara,don, 
1908. évi január hó 4. Az iskolaszék elnöksége. 

( 5 8 - 1 - 1 ) * 
A szenteleki (Vas m.) róm. kath. népiskolához 

június hó végéig helyettes tanító vagy tanítónő 
kerestetik. Fizetés : 6t> korona 6tí fillér havonként és 
egy bútorozott szoba, téli (ütéssel. Kérvények január 
25-ig az iskolaszéki elnökhöz küldendők. (59-1-1) 

Iiaksárújfalui (Pozsony m.) r. k. magyar-tót tan-
nyelvű tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
800 korona, lakás : egy szoba, fűtési átalány : 42 
korona, melyből a tanterem is fűtendő. Kötelessége : 
egy osztályt és az ismétlő-iskolát vezetni. Folyamod-
ványok január hó 19-ig benyújtandók az iskolaszéki 
elnökségnél. (62—1—1) 



3. sz.(st. 

Megyaszó református eli ni népiskolájánál meg-
üresedett harmadik tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom : 1000 korona, melyből négyszázat 
egyház, hatszázat állam fizet. Kertilletmény fejében 
400 QJ-öl föld. Lakás természetben. Kötelessége : az 
első vegyes osztály tanítása és a kántoriakban segéd-
kezés Ref. férfiak és nők pályázhatnak. Kérvények 
a ref. lelkészi hivatalhoz február 15-ig adandók be. 
Megyaszó (Zemplén megye). Hankó Adorján, egyházi 
jegyző. ( 6 3 - 1 - 1 ) 

A kővágóörsi plébániához tartozó Szepezden róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : 11 hold szántóföld, 250 korona. 10 hold 
erdő legeltetése, 20 korona. Minden házaspár után 
1 mérce rozs, 66 korona. 16 köbméter fa 80 korona. 
Tandíj 27 korona. Hitközségtől 76 korona. Ferenc 
József alapítványból 47'50 korona. Káposztáskert 10 
korona. Balatoni bérlet 16 korona. Konyhakert 4 
korona. 424 korona államsegély. Új törvény szerinti 
kiegészítésért folyamodunk. Háromszobás lakás (kettő 
padlós), új konyhával, kamarával és szükséges mellék-
épületekkel. A község közvetlen a Balaton partján 
fekszik Vasúti állomás tanítói kert alatt. Pályázati 
kérvények január 20-ig Tóth Rafael plébános úrhoz, 
Kővágóörsre küldendők. Választás fönti napon lesz. 
Személyes megjelenés szükséges. Iskolaszék. 

( 6 4 - 1 - 1 ) 
A duleól (Krassó-Szörény vm.) állami elemi nép-

iskolánál 1908 január hó 15-én kezdődő hatállyal 
betöltendő egy tanítói állás, az 1907. évi XXVI. tör-
vénycikkben megállapított illetményekkel egybekötve. 
Határidő : 1908 február 1. (Pályázati föltételek : Nép-
tanítók Lapja, 1906. évi 22.. szám.) Budapesten, 1907. 
évi december hó 18-án. M. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium. (3/h—I—1) 

A mehalarónáczi (Temes vm.) 2 tanerős állami 
elemi népiskolánál 1908 január 15-én kezdődő hatály -
lyal betöltendő 1 tanítói állás, az 1907. évi XXVI. 
törvénycikkben megállapított illetményekkel. Határ-
idő: 1908 február 1.1 Pályázati föltételek : Néptanítók 
Lapja, 1906. évi 22. szám.) Budapesten, 1907. évi 
december hó 20-án. M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium. (4/h—I—1) 

A pándorfi róm. kath., magyar-horvát tannyelvű 
iskolához osztálytanítót keresünk. Fizetése : 800 ko-
rona (államsegéllyel 1000 koronára való kiegészítés 
folyamatban van), bútorozott szoba, fűtéssel. Köteles-
sége : 1 osztályt vezetni, az ismétlőben fölváltva 
tanítani és a kántorságban segédkezni ; azért a kán-
torságban és a horvát nyelvben jártasak előnyben 
részesülnek. Pályázati határidő : február 1. Az iskola-
szék. (67-1—1) 

Zalabér község róm. kath. elemi iskolájánál az osz-
tálytanítói állás betöltendő. Javadalmazás : a) egy búto-
rozott szoba ; b) hitközségtől 120 korona ; c) államsegély 
680 korona ; d) fűtésre fa. Az 1000 koronáig való kiegé-
szítésért folyamodunk. Kötelesség : aj a reábízandó 
osztályokban heti 26 órán tanítani ; b) az ismétlő-
iskolában utasítás szerint oktatni ; c) a kántori teen-
dőkben fölszólításra segédkezni ; A) a tanulókat úgy 
vasár- és ünnepnapokon, mint hétköznapokon isteni-
tiszteletre a templomba, esetleg körmenetekre elkí-
sérni, ott rájuk felügyelni. Kérvények január 26-ig 
főtisztelendő,Osadinszki György, tanfelügyelő úrhoz 
intézendők. Állás február 1-én elfoglalandó. 

( 7 4 - 1 - 1 ) 
Az alsótárnoki községi tanítói, esetleg tanítónői 

állomásra, csinos lakás, kert és 800 korona készpénz-
járándósággal január 24-ig pályázat nyittatik. Ezer 
koronás fizetésre államsegély máris kérelmezve. A 
családi állapotot is feltüntető kérvényekhez illetőségi 
bizonyítvány is csatolandó. Iskolaszék. Utolsó pósta 
Nagylócsa, Bars. (69—1—1) 

D á n y község iskolaszéke községi iskolájánál meg-
üresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 
évi 800 korona a község pénztárából, havi előleges 
részletekben fizetve s az 1907. évi XXVII. t.-c. értel-
mében kérendő államsegély és korpótlék. Természet-
beni lakás, vagy a törvény által előírt lakbér. Köte-
lessége : az iskolaszék által reábízott osztályt és a 
fiú-ismétlő-tanköteleseket a törvény által előírt tan-
menet szerint oktatni. A pályázni óhajtók képesíté-
süket, eddigi alkalmazásuk és magyar állampolgár-
ságukat igazoló okmányaikat legkésőbb január 28-ig 
az iskolaszékhez címezve küldjék. Dány (Pest megye), 
1908. évi január 9-én. Boda Jenő, iskolaszéki elnök. 
Mattvasovszky Alajos kántor, igazgató-tanító. 

( 6 8 - 1 - 1 ) 
Szendrölád (Borsod, vasút, pósta) rk. anyaegyház 

kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelme 
addig is, míg az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében 
ki lesz egészítve: 1. Pénzben 120 korona államsegély-
lyel, egyházmegyei és hitközségi segélyösszeggel, 
tandíj és párbérpénzzel, legelődíj és stólával együtt 
600 korona. 2. Párbér és tandíjgabona 23 köböl ; 10 m. 
tűzifa, beszállítva ; 600 P]-öl rét haszonélvezete ; jó 
lakása két szobából, konyha és kamrából áll, istálló-
val, fásszínnel és 450 [J!-öl házikerttel. Kötelességek : 
díjlevél szerint. Választás : január hó 23-án. Személyes 
megjelenés kéretik. Szabályszerűen fölszerelendő kér-
vények az iskolaszékhez küldendők. (71—1—1) 

Súrra (Veszprém m.) evang. osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : ideiglenesen bé-
relt 1 szobás lakás, a gyülekezettől 140 korona, 1000 
koronáig államsegély. Kötelességek : három osztály 
vezetése, kántoriakban segédkezés. Tótul tudók előny-
ben. Határidő : január 23. Evang. lelkész. (72—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

Vélemény. 
A 17" í i O 44-nak úgy gyönyörű kiállítása, 

valamint tanító, nemesítő tar-
talma várakozáson felül kielégített. Sepsey István 
tanító, Gebe község. Lelkészek, tanítók negyedévre 
4 K helyett 3 K-ért rendelhetik meg. Teljes szám, 
érdekes tartalommal, sok képpel, mint mutatvány-
szám 40 f-ért. (Levélbélyegben.) Minden '/z éves új 
előfizető, vagy aki egy előfizetőt szerez, Fiume, 
a magyar kikötőváros 60X110 cm. nagyságú remek 
akvarell-modorú, színnyomatú képét kapja jutalmul. 
(Bolti ára 10 K, gyönyörű szobadísz.) A Kor isme-
retterjesztő képes folyóirat kiadóhivatala, Buda-
pest, V., Rudolf-rakpart 8. (23—UI—3) 

„Március 15." 
(Második kiadás, harmadik ezer.) 

Egyfölvonásos, alkalmi színjáték. írta : Pásztor Jó-
zsef. A hazafias munka költői módon fejezi ki a sza-
badságharc emlékének föllángolását az öregedő szívben 
s az ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondola-
táért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társaskörök-
nek különösen alkalmas, hogy lendületesebben Ünne-
pelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mind-
össze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így 
könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, L, Kemenes-utca 8.). Ára póstai szétküldéssel 
90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon, vagy bélye-
gekben beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább, 

(38—VIII—2) 



â. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

F E I W E L L I P Ó T u t ó d a Ä S 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

is-
kolaberendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—3) 

Fizikai, kémiai műszerek, 
természetrajzi és földrajzi 

eszközök és mindennemű tan-
szerek legjobb beszerzési forrása : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
laboratóriumi fö lszere lések és tanszerek gyára, 

VIII. ker., Baross-utca 21., Tanszermúzeum 
mellett. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 
Mechanikai g y á r ! Üvegfúvó i n t é z e t ! 

(23—43—28) 

Most jelent meg: „Játék-Módszerem" 
az olvasás és írás játszva tanítására. Kapható a szerző-
nél : Trettináné Wolfsgruber Anna főv. tanítónőnél, 
Budapest, II , Batthyány-utca 24. Ára 2 korona. 

(78—II—1) 

Házlebontás miatt 
NOÏ KÉZIMUNKÁK 

himzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapít tatott 1888. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VL, Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

TI., Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-körút sarok) 
===== saját áruházamba helyezem át. 
Vidékre kiválasztásra is küldök. 

(16-52—31 

igsBngwaBWBBa 

NÉPTANÍTÓK lapja 

Előfizetési f e lh ívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - fill. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadnnk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest , X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 



3 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4. SZÁIL. 

Székely: Beszéd-, ért.-gyak. vezérk. I.oszt. 2 K, IT. oszt. 
2 K, egész vászonkötésben egy rész 2'40 K. Megjelent 
Kovács Gyulánál, Nagybányán. (1324 -XXI—20) 

fila f in ^ változatú, új, pedálos orgona és egy 8 
CidUU változatú, átjátszott, pedálos templom-liarmó-
nium, jutányos áron. Peppert Nándor fia, orgonaépítő. 
Szombathely, Yas megye. (5 —III—3) 

Ak n e í l r á í V f l e á r t - folytán a belga óriási nyúl 
Ü U b U l d g d ö d g elsőrangú haszonállattá lett. 

Gyorsan nő, kis helyen — ládákban — is sikeresen 
tenyészthető. 7 kg. súlyt is elérhet. Úgy belga, mint 
ezüst-szőrmenyulak minden korban mérsékelt áron kap-
hatók Puchs istvánnál, Nagybecskereken. (12—III—3) 

Ulli l/ávimiml/ál/ tanításához az új Tanterv 
r i l r & C l i I l U U l l f t a n . keretében mozgó összes tárgy-
kört Szlöjd-gyakorlatok címén Bíró Sándor,, áll. 
tanító alakítási utasítással és 800 fametszettel kiadta. 
I. rész (II. kiadás) 1 K 20 f. II. rész 2 K. Portó 
10—10 f. Megrendelhető a szerzőnél, Karánsebesen. 

(2135—Y-4) 

Államsegély kérvéD7ezëséhezl Ötödik, töké-
_ _ letesített kiadás. Magyarázó füzet 

1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m.). (70—X—1) 

r ' c ü l ' f t l állami tanítónő Bánátból, járási szék-
V O u i c l helyről, családi okból, többtanerős iskolá-
tól bárhova. Tesléry Károly, Zsigárd (Pozsony m.). 

(53-1—1) 

A bácsmegyei általános tanítógyűlésen bemutatott s 
kitűnő szemléltetőeszköznek bizonyult 

számológépem Szemléltetési módszere 
(a számológép leírása, fölszerelése) megjelent . Ára 
80 fill. Megrendelhető : Jeges Károlynál, Bácsfekete-
hegy. ( 7 - 1 - 1 ) 

í l | H [ Ü = 
Iskola-hegedűk kaphatók 

• 

• 

3,4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban ét 

jutányos árakon 
Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 

BUDAPEST, Kerepesl-út 36/T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 

kapható. (1634—25—15) 
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A Z Ú J K A J Z F Ü Z E T E K 
napról napra mind nagyobb és nagyobb tért hódítanak. 
Mert álta.luk a rajztanítás sikere egészen meglepő ! 
A legújabb tantervhez alkalmazkodva, természeti és 
használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet szerint 
tervezte Nagy "József. 12 szám à 10 f, tanítóknak 7 f. 
Mutatványsorozatot a hozzávaló Vezérfonallal együtt 
kedvezményes 1'30 K előleges beküldése mellett (bé-
lyegekben is) bérmentve küld : HOROVITZ ADOLF, 
Nagyszombat. (32—III—2) 

Keresztkötéstt küldeményekért felelősséget nem 
vállalok ! 

PT" Minden tanító 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, ó rarendj ét, 
ha megrendeli az épen most megjelent Makkay-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Árak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K ; két összevont osztályé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1-20 K. Megrendelhető a pénz éj 
minden füzetnél 30 f póstadíj, ajánlási díj 80 f előlege-
beküldése mellett üosztál Kálmán „Erzsébet" könyv-
nyomdájában, Dicsőszentmárton. (61—III—1) 

M â â â â i â M M â â M 
Stampay ének- és imakönyve 

(XIV. böv. kiadás. 250 oldal. Új kotta !) 
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.j. 

(1972—XX—9) 
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Első magyar, vili. erőre berendezett hangszer-gyár. 
S T O W A S S E R J . 

cs. és kir. udvari hangszergyáros, a m. 
kir. zeneakadémia, színházak stb. szál-
lítója, Budapest, II., Láncliid-u. 5. 
Ajánlja saját gyárában készült, el-
ismert legkiválóbb minőségű hang-
szereit. Speciálista : vonós, fúvó-hang-
szerek készítésében és javításában. 
„Hangfokozó gerenda", mely által 
bármely hegedű, gordonka, melybe az 
illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 
Régi mesterliegedük vétele s eladása. 
Legnagyobb raktár és gyár. Saját 
találmányú (RÁKÓCZI) tárogató álta-
lánosan elismert legjobb, mely tökéle-
tes solohangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával együtt 35 frttól föl-
jebb. 0rgona-harniói)iiimok70frttól föliebb minden 
árban kaphatok. Árjegyzék, minden hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. Iskola-
hegedűk 6 koronától följebb. (50—51—2) 

ions "NVnmatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tollát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 lillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek n 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomásií és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEH., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adtnili vissza. 

Vissza hódítás. 
Nemrégiben bejárta az országot a hír, 

hogy a Nagybánya közelében fekvő 
Girodtótfalu község, melynek lakossága 
évekkel ezelőtt még tősgyökeres magyar 
volt, nyelvben, vallásban teljesen elolá-
hosodott. Csupán a magyar nevek meg 
az etnográfiai külsőségek vallanak a 
magyar eredetre. Ugyanakkor olvastuk 
azt a jóleső hírt is, hogy a minorita-
rend főnöke: Lakatos József, széleskörű 
akciót kezdett s a rendnek a községben 
levő házát fölajánlotta arra a célra, 
hogy abban magyarnyelvű kisdedóvót 
létesítsenek. A kisdedóvó szervezéséhez 
rögtön hozzáláttak, rövidesen megkezdi 
működését. Olyannyira érdekes ez az 
eset s nemzeti kultúránk kiépítése szem-
pontjából oly szép perspektívát nyit, 
hogy igen érdemes vele bővebben fog-
lalkozni. 

A magyar nyelv sorsa két egészen 
ellentétes tünetet mutat, amelyek egyen-
ként is nagyon érdemesek a megfigye-
lésre. Az egyik örvendetes eredmény az, 
hogy a magyarul tudók száma a leg-
utolsó népszámlálás eredményei szerint 
már jóval meghaladta az egész magyar 
birodalomban a népességnek a felét s 
ezeknek a száma évről-évre örvendete-
sen növekszik. A másik, ezzel ellentétes 
tapasztalás azt mutatja, hogy a magyar-
ság, leginkább az oláh elemekkel szem-

ben, nagyon sok tér t elveszített. Balogh 
Pál ismert munkájában olvassuk ugyan-
csak a népszámlálás eredményei nyomán, 
hogy tíz esztendő alatt elvesztettünk 
Magyarországon nem kevesebb, mint 
háromszáz falut az oláhokkal szemben, úgy 
hogy ma már Csanád vármegyéig hatolt 
az oláhság. A többi nemzetiséggel szemben 
valamiképen jobban áll a dolog, de itt 
is minden kétséget kizáróan le lehet 
vonni azt a következtetést, amit Balogh 
levont, hogy tudniillik a magyarság las-
san, észrevétlenül húzódik vissza és tö-
mörül az ország belsejében, míg a nem-
zetiségek a széleken erősbödnek. 

Az első eredmény kétségtelenül nagy-
részt annak a következése, hogy a ma-
gyar nyelvet sikeresen tanítják iskoláink. 
A magyarság faji hegemóniájában nincs 
mit kételkednünk, mert úgy kultúrális, 
mint egészségi tekintetben a fajerőség 
legalább is egyensúlyban van a többivel. 

A nyelvi hegemónia azonban már több 
fejtörést okozhat. A Felvidék magyar-
jainak és a székelységnek megmentése, 
amely társadalmi mozgalmaknak szük-
ségessége legjobban mutat ja az itt levő 
bajokat, a gazdasági tényezőkön kívül 
még mástól is függ. Azok a közéleti 
magyarázatok, hogy a magyar mint lo-
vagias nemzet bánt a nemzetiségekkel; 
hogy a magyarnak jellemében nincsen 
meg az erőszakos politika s azért nem 
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alkalmazza ezt a nemzetiségekkel szem-
ben sem, nem adnak kielégítő és főként 
nem adnak tudományos magyarázatot 
arra, hogy mi az oka sok tekintetben 
a magyarság térveszteségének, mi az 
akadálya annak, hogy nyelvével, mint 
uralomban és többségben levő faj, min-
denütt diadalmasan nyomuljon előtérbe. 

A székely és magyar faj térvesztesé-
gének főoka, mint azt legtöbb etnográ-
fusunk és szociológusunk állítja, az olá-
hokkal való ö38zeházasodás és később 
beálló vagyonközösség. Az oláh nyelvet 
könnyen megtanulják, mert könnyen ta-
nulható nyelv, a fajnak aztán már nin-
csen annyi ellenállása, hogy mellette a 
saját nyelvének jogait is megőrizze, s így 
az észrevétlenül előtérbe nyomuló, szlá-
vok módjára lassan, de biztosan terjedő 
oláhság diadalt ül a magyar fajon. Az 
igazi magyarnyelv-terjesztés épen ezért 
energiát kíván és a faj nagy ellenálló-
képességét föltételezi. A vagyoni érdekek 
is nagy fontosságúak e kérdésben s mind-
inkább égető lesz a székelymentő akció 
sürgőssége az Albiua űzelmeivel szemben. 

Erdélyben az ő fénykorában eleven 
élet volt. A mohácsi vész után Erdély 
bércei közé menekült a magyar állam-
eszme, a magyar szabadság. Erdély feje-
delmei védő karjaikat innen terjesztették 
ki a magyarországi vármegyék felé. 
Magyar urak lepték el a fejedelmek 
udvarát, egyesült erővel harcolva minden 
ellen, mi hazánknak ellensége. így lett 
Erdély Magyarország vára. Nemsokára 
azonban szomorú idők következtek. A 
XVIII-ik század sorvasztó közszelleme 
megtöri Erdély magyarságát. Egy része 
háborúkban pusztult el, másik részét a 
pestis ölte meg, a harmadik rész a tö-
rök hódoltságból fölmentett magyar al-
földre vándorolt, az otthonmaradt rész 
pedig fásult közömbösséggel tűrte a mos-
toha idők viszontagságait. Szomorúan, de 
hallgatagon nézték, hogy a gubernium 
miként engedi be a keresztény fejede-
lemség oltalmát kereső románt. Nincs 

szava ellene, ha az idegen elfoglalja a 
gazdátlannak vélt területeket. Lassan, 
csöndesen szivárognak be és lepik el 
Erdélyt, 

Erdélyben a román hódító és nem 
hódítás tárgya. Évről-évre mind nagyobb 
tér t foglal, mert őket egy nagy eszme 
vezeti: a Dákó-Románia eszméje. Irány-
tűje ez úgy a műveltnek, mint a műve-
letlennek. Intézeteik vannak, melyek ezt 
elősegítik. A dákóromanizmusról álmodik 
minden román, akár izgató, akár bocs-
-koros pásztor. 

Ám mind izgathatnának, mind agitál-
hatnának az oláh papok, tanárok, pró-
kátorok és hírlapok, ha meglenne az a 
biztos tudatunk, hogy a perifériákon a 
magyarság nagyobb gazdasági és szel-
lemi ereje ellensúlyozza az ő gazdasági 
és szellemi törekvéseiket, lia a magyar-
ság gyarapodnék vagyonban, szaporod-
nék számban. De Erdély 2617 helyisé-
géből magyar csak 652, melyből székely 
432, holott román 1785, szász 178 és 
tót 2. A dákóromaoizmus szép csendesen 
halad a maga útján. 

A magyarságnak meg kell feszíteni 
minden erejét s Erdélyt meg kell men-
tenie. Fejleszteni kell a magyar kultúrát 
és erősítem a magyarságot, hogy bár-
minő ellenhatást is kiálljon. Erdély ma-
gyarsága a székelyen kívül alig 220 ezer, 
holott a szász 214 ezer, a román meg 
1,276.000. A fölújulásra az erdélyi ma-
gyar erőt nem ad, de igen az oláh ten-
gerből sziklaként kiemelkedő félmillió 
székely. Szegény, de szapora és munka-
szerető nép. Ezt a népet kell megszilár-
dítani kultúrailag, gazdaságilag, hogy 
mint harckész, edzett erő foglaljon tért 
az erdélyi magyarság mellett. 

Komoly, megfontolásra méltó dolog 
az is, hogy az erdélyi magyar közép-
iskolák megtelnek oláh nemzetiségű ta-
nulókkal, kik egyik-másik iskolában 
70—75% arányában jelentkeznek. Hogy 
miként kerül ez a nagy numerus a ma-
gyar középiskolák padjaira, egyik erdélyi 
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nagy város főgimnáziumi igazgatójának 
magánlevele érdekes adatokkal szolgál. 
A kissé csak tehetősebb oláh paraszt 
tudja, hogy fiainak és utódainak egyet-
len mód a parasztsorból való fölvergő-
désre: az iskola. Ez a tudat, még ha ön-
tudatlanul is, de a magatartásában bár-
melyik oláh diáknak olyan erősen él, 
hogy képesek majdnem elképzelhetetlen 
nélkülözések között végigküzdeni és pe-
dig aránylag jó eredménnyel a nyolc-
osztályos tanfolyamot, mialatt vagyoni 
módban és társadalmi rangban szülőik 
révén sokkalta szerencsésebb társaik alig 
haladnak előre. Mindennapos jelenség 
Erdélyben az olyan eset, hogy a máso-
dik, harmadik faluból való oláh diák 
havi háromkoronás lakáson, hol csupán 
ágyhelyet kap, tengődik keresztül azzal 
a málékenyérrel és hulladékkal, melyet 
hetenként egyszer jut tatnak neki hozzá-
tartozói; de ez a nyers szívósság keresz-
tülviszi az iskola minden nehézségén s 
a vége az, hogy kaputos ember válik be-
lőle, aki pap lesz, vagy ügyvéd, hírlap-
író, ahogy épen a körülményei hozzák. 
Ezzel az anyaggal van dolguk jobbára 
a királyhágóntúli középiskoláknak, de az 
is igaz, hogy az érettségi végeztével ez 
az anyag síklik ki leggyorsabban az 
iskolai befolyások ereje alól! 

Lakatos Lajos. 

Tanítók névmagyarosítása. 
írta : Varsjyas Endre. 

Derekas munkát végeznek néptanítóink a 
magyarosítás ügyében. A kormány s egyes 
vármegyék iparkodnak is jutalmakkal meg-
hálálni hazafias buzgóságukat. Nemrég Sopron 
és Vas vármegyék közönsége is harmincegy 
néptanítót részesített jutalomban a magyar 
nyelv sikeres tanításáért. Adassék tisztelet és 
becsület mindnyájuknak. 

Azonban végignézve ezeknek a derék nép-
tanítóknak tömeges névsorán, nagyon felötlő, 
hogy neveik között csupán öt magyaros név 
található. Huszonhatnak a neve csupa vadide-
gen hangzású. Sorba szedve, ez a névsor így 
fest: Hiltz, Part, Thom, Smahl, Szirch, Knopf, 
Schranf, Benda, Ermesz, Funics, Jambrics, 
Magdics, Tomsics, Windisch, Engelics, Sostarics, 

Bauer, Hafner, Hittinger, Höttinger, Niesinger, 
Derivó, Rehling, Taupert, Buxbaum, Luipersbach. 
Szó sincs arról, hogy idegen hangzású névvel 
is ne lehessen valaki jó magyarérzésű állam-
polgár. De engedelmet kérünk, azt már 
mégis csak elvárhatná az ember, hogy egy 
néptanító, aki lelkesedve küzd a magyarosítás 
szent ügyéért, saját maga jó példával járjon 
elő abban is, hogy a magyarosodás iránt való 
igaz lelkesedését, saját idegen hangzású nevé-
nek megmagyarosításával is, kimutassa. Mert 
az a néhány névmagyarosítás, mely a nép-
tanítók nagy tömegében szórványosan elő-
fordul, épen nem felel meg a várakozásnak. 
Gyorsabb tempóban s nagyobb arányokban 
kellene annak történnie. 

Példa gyanánt szolgálhatnak az esztergomi 
tankerület néptanítói, kik közül annak idején, 
egyszeri fölkérésemre, összesen ötvenhét nép-
tanító vett föl, idegen hangzású régi neve 
helyett, jó magyar nevet. A névmagyarosításra 
hajlandó összes néptanítóknak, régi nevük 
kezdőbetűjének megtartása mellett, önmagam 
hoztam javaslatba egy-egy magyaros nevet, 
olyat, minőt még más alig visel, vagy legalább 
is még ritka s nem tucatnév. A legtöbb nép-
tanító el is fogadta az ajánlott nevet s így 
most az esztergomi tankerület illető néptanítói 
szebbnél szebb, tősgyökeres magyar nevekkel 
szerepelnek szép pályájukon, mint olyanok, 
akik nevükkel is hirdetik igaz magyar érzel-
müket. Es vájjon a föntebb közölt névsor is, 
a kezdőbetűk megtartásával, nem szebben hang-
zanék-e ilyenképen : Hidász, Partos, Tömör, 
Somos, Szirtes, Kondor, Sarlós, Beneházi, Eres, 
Fonó, Jávor, Magos, Tompaházi, Vidi, Endrefi, 
Sózó, Bodros, Haraszti, Hivó, Hűvös, Niklai, 
Deres, Rengő, Tóparti, Bükkös, Libádi. 

Mily szépen hangzanának ily színmagyar 
nevek, melyek úgyszólva szűznevek, vagy leg-
alább is nem tömegnevek s elkoptatva sincse-
nek. Tisztelt viselői a föntebb elősorolt idegen 
hangzású neveknek, vájjon nem szebb lenne-e 
egy ilyen névsor ? __ Gondoljanak merészet s 
tegyenek nagyot. Es tapsolni fog mindenki 
hazafias elhatározásuknak. A sopronvármegyei 
néptanítóknak ott van követendő példa gyanánt 
földijüknek, Dóczi Lajosnak példája, aki, mint 
a magyar irodalomnak egyik kiváló büszkesége, 
szintén magyarosított néven szerez dicsőséget 
a magyar névnek. A legmagyarabb költő is 
Petrovicsból lett — Petőfi. 

Egyébként leányomnak szólottam : menyem 
is értsen belőle. Kövessék az esztergomi példát 
más vármegyék néptanítói is Ha azután példát 
mutattak önmaguk a névmagyarosítás terén, 
valamint ők, úgy azok is, kiknek már amúgy is 
magyar hangzású nevük van, — hassanak oda, 

4* 
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hogy a névmagyarosítás általánossá legyen a 
község idegen nevű lakosai közt is. Hogy név-
szerint kik azok : kitűnik mindenütt a tanulók 
behatási naplójából. Okkal-móddal itt igen 
sokat tehet egy néptanító, főképen akkor, ha 
példa adással maga is előljár. Minden néptaní-
tónak az legyen egyik kiváló hazafias törek-
vése, hogy tanítványaiba magyar nemzeti érzést 
oltva, azok egy szálig magyar nevet is viseljenek. 

A magyar név megválasztása azonban gondos 
körültekintést igényel. A statisztikai kimutatá-
sok szerint 1853—1905-ig összesen 46.044, a 
mai napig pedig mintegy 48 ezer egyén ma-
gyarosította meg a nevét. Az új nevekkel 
azonban temérdek rosszul képzett, ízléstelen 
név is jött forgalomba s rengeteg sok ugyan-
azonos névvel szaporodott az amúgy is túlon-túl 
sok tömegnév. Tehát aki meg akarja uevét 
magyarosítani, ne válasszon olyan nevet, minőt 
már mások is tömegesen viselnek. Ilyenek 
például : a Balog, Farkas, Fehér, Fekete, Hor-
vát, Kertész, Kis, Kovács, Magyar, Molnár, 
Nagy, Német, Pap, Szabó, Szalai, Szűcs, Takács, 
Tót, Varga név. Ezeket a neveket amúgy is 
ezren és ezren viselik szerteszét az országban. 

Kerülni kell más egyéb visszásságot is. Igen 
sok név jött már forgalomba, melyek szépen 
hangzanak ugyan, de kirí belőlük, hogy az ú j 
név csak egyszerű átfordítása, németből ma-
gyarra, a régi névnek. Például : Rosenthal = 
Rózsavölgyi, Schönberger = Széphegyi, Fried-
mann = Békefi, Engelmann = Angyalfi. Az 
ilyen név mindig magán hordja az idegen-
szerűség bélyegét. Ez nem névmagyarosítás, 
hanem egyszerű névátfordítás magyarra. 

A -fi szócskával is igen sok helytelen név-
képzés fordul elő, amint nap nap után olvas-
ható a névmagyarosítási rovatokban. Ezzel a 
szócskával tulajdonképen csak oly személy-
vágy közfőnevekből lehet helyesen új nevet 
képezni, amely személyeknek leliet is fia. Pél-
dául: Andorfi, Gyulafi, Jenőfi, Rezsőfi, Tódorfi, 
Zsigmondfi, Pórfi, Vadászfí. Ellenben igen 
helytelenül képzett nevek az ilyenek : Botfi, 
Jerfi, Márfi, Liliomfi, Kárfi, Sárii, Szegti, Szilfi, 
Térfi. Mert szokásmondás szerint a botnak is 
van ugyan két vége, a szegnek is van feje s a 
liliomnak is van árnyéka, de sem ezek, sem a 
jer, sem a már, sem a kár, sem a sár, sem a 
szil, sem a tér fiadzani nem szoktak. Az ilyen 
nevek pedig : Bátorfi, Keményfi, Jámborfi, 
Szilárdfi szépen csengő nevek ugyan, de nem 
egyebek, mint a -fi szócskának tulajdonsági 
szóval való megjelölései, holott az illető név 
viselője talán se nem bátor, se nem jámbor, 
se nem kemény, se nem szilárd, hanem épen 
visszája a nevének s a név viselőjével szemben 
igen gyakran ki is hívja a kritikát, nem rit-

kán a gúnyt is az életben. Vannak olyan nevek 
is, melyek már az első hallásra idegenkedést 
keltenek viselőjük iránt. Még a neve se jó ! 
szokták mondani. Noha annak az ellenszenves 
névnek gyakran igen is derék, jellemes ember 
a viselője. Azért, aki nevét meg akarja magya-
rosítani, azon legyen, hogy minél tetszetősebb 
magyar nevet válasszon, amely majd végig-
kíséri őt és utódait is az életen. 

A tanult ember és a nép. 
(Levelek egy fiatal paphoz.) 

írta: Oaal Mózes. 
Nézzünk be az iskolába, fiatal barátom. Ez 

a legfontosabb műhelye az emberi társadalom-
nak, amelyről fontosságához képest kevés szó 
esik; bőségesen sok ítélet. Nem tévedünk, ha 
konstatáljuk, hogy semmihez sem értenek az 
emberek úgy, mint az ítélethez. ítélni elevenek 
és holtak fölött megdöbbentő biztossággal, sőt 
vakmerőséggel, ez a mindennapi kenyerünk. Az 
iskolát elítélni ínyes csemege, melyet föltétlenül 
meg kell kóstolni. Az iskola nem védi magát, 
csak tartja a hátát, hadd üssön rajta mindenki 
egyet. Még azt sem lehet mondani, hogy az 
iskolát nem ismerik, mert hiszen az ítélkezők 
mindenike járt hosszabb-rövidebb ideig iskolába. 
Ott tanult meg írni és olvasni, néha még vala-
micskével ennél is többet ; na meg iskolába jár 
a fia, leánya, az unokaöccse, unokahúga, az 
unokája, vagy ezek híjában valamelyik barát-
jának a fia ; szóval az iskolát mindenki ismeri, 
joga van hozzá, hogy ítéletet, gyakran sújtó 
kritikát mondjon róla, mert az iskola közintéz-
mény. Rendeltetése is van az iskolának : adjon 
ismeretet, ha tud : neveljen ethikai lényeket, 
fegyvert adjon a kezébe a növendéknek, fegyvert 
az élet harcához. Valóban, komoly cél ez, az 
iskola működésének hatékonynak és fölötte 
komolynak kell lennie. Olyan embereket kell 
ehhez a munkához állítani, akik alkalmasak reá. 
Az iskola munkáját a társadalomnak meg kell 
becsülnie s ebben a becsülésben talál a tanító 
lelkesedéséhez új táplálékot. 

íme, a legújabb kor megérezte a tanításnak 
különös fontosságát s új intézmény létesült, a 
meglevő iskolák mellé kívánja csatolni a fel-
nőttek külön oktatását. Nekünk úgy tetszik, 
mintha ez az új intézmény néminemüleg kriti-
kája volna az iskolának, ujjal mutatás arra, 
hogy a meglevő iskolák nem végzik el, jobban 
mondva : nem végezhetik el föladatukat teljesen, 
űrt hagynak maguk után, amelyeket pótolni 
kell. Ismeretközlésük hiányos, tehát pótlásra 
szorul. A társadalom nem eléggé müveit : azzá 
kell tenni. A társadalom nem gondolkozik eléggé, 
hozzá kell szoktatni, hogy gondolkozzék. De 
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reámutatás arra is, hogy a kenyér munkája 
megakadályoz sok embert abban, hogy a kellő 
időben tanuljon, s, ezt a jókora tömeget, ahogy 
belső kívánság is sarkalja : hozzá kell ereszteni 
az ismeretek forrásához, mert koltúrállamban 
mindenkinek joga van arra, hogy szellemi szük-
ségletének kielégítéséhez meglegyen az alkalma 
és módja. Talán akkor sem tévednénk, ha azt 
mondanók, hogy nemcsak joga, hanem köteles-
sége is. Nyilvánvaló, ho^y önnek, fiatal barátom, 
az iskola ügyével is foglalkoznia kell. Ebbe a 
kis műhelybe kell a leggyakrabban eljárogatni, 
mert itt gyűl össze a jövendő társadalmának 
minden rétege. Ha végignéz e kis csemetéken, 
végignéz a gondolkodó ember szemével : minő 
érzései támadnak ! Egyikből izmos törzsű fa 
lesz, hosszú ideig élő, a másik elpusztul, mielőtt 
fölserdülne; egyik merészen fölfelé tör, a má-
siknak elgörbül a törzse; viharálló az egyik, 
törékeny a másik; ez nemes gyümölcsöt ígér, 
az fanyart ; ez kiválik a tömegből, azt soha 
észre sem veszik a többitől ; gonosz, ölő férgek 
lepik el ezt, az ép és egészséges. Nemde, midőn 
e kisded faiskolát nézi, szeretné, ha mindenik 
csemetéből hatalmas fa válnék ; szeretné, ha 
mindeniket megszabadíthatná az ölő férgektől, 
melyeknek a munkája szemmel nem látható; 
szeretne melléjük olyan kertészt állítani, akinek 
ezer szeme van, átható szeme van, hogy min-
dent meglásson, még azt is, ami nem látható. 

Igen, önnek fiatal barátom, így kell gondol-
koznia a tanító föladatáról. 

Dicső egy föladat ez, de nehéz is. 
Ha reám bíznák a tanítók megválasztását, 

kikeresném a leglelkesebb, a legjobb, a leg-
türelmesebb és a legbölcsebb embereket. Ugyan-
azokat a tulajdonságokat kívánnám meg tőlük, 
amiket öntől, sem többet, sem kevesebbet. 

Lelkes ember kellene, aki végtelenül szereti 
hivatását ; jó ember kellene, aki szereti az em-
bert; türelmes ember kellene, aki az elhintett 
magnak lassú megfoganását, csírázását meg 
tudja várni ; bölcs ember kellene, aki ismeri az 
emberi tehetségnek, természetnek végtelen sok-
féleségét s tudja a módját annak, hogy melyik-
kel miképen kell foglalkozni. 

Es ha mindez megvolna, még akkor sem 
kívánhatnám a tanítótól, hogy e csodálatosan 
komplikált hangszeren mindig mester módjára 
játsszék. Nem rónám föl neki hibául, ha minden 
csemetéje hatalmas, sudár fává nem nőtt, ha 
a titkon ölő férgektől mindenik beteg hajtást 
nem tudott megóvni. Mert nem hiszek a neve-
lésnek mindenható erejében ; még azt sem 
hiszem, hogy a gyermeki lélek olyan puha viasz, 
amelyből tetszésem szerint tudok mindent for-
málni. Nekem a csemetéket azokhoz a fákhoz 
kell mérnem, amelyeknek hajtásai. Ha valamit 

akarok belőlük formálni, ismernem kell a szü-
lőket is, mert ezeknek az ismerete nélkül gyakran 
behúnyt szemmel haladok bizonytalan úton. 
Amiképen a gyermek arcának vonásai eszembe 
juttatják a szülőket, azonképen hangjuk, csele-
kedetük is eszembe fogja a szülőket juttatni. 
Bizonyos adott helyzettel állok szemben, tudom, 
hogy a szülők módosult vonásokkal, megfino-
modott, néha eldurvultabb alakban ismétlődni 
fognak a gyermekben. Lemondok arról a gon-
dolatról, hogy minden gyermeket egyformává 
fogom idomítani érzésben és gondolkodásban ; 
egyforma ismeretek részeseivé teszem, egyforma 
ethikai világot teremtek számukra. Nem viaszok, 
amelyeket tetszésem szerint formálhatok, nekem 
meg kell elégednem azzal, ha mindenikből ki-
érezem, ami jó van bennük s ennek a jónak 
továbbfejlesztésén fáradozom ; meg kell eléged-
nem azzal, hogy kiérezem belőlük a rosszat is 
s annak továbbfejlesztését tőlem telhetőleg meg-
akadályozom. Ez is óriási munka s ez sem 
sikerülhet tökéletesen. Nemcsak napról napra 
való megfigyelés kell hozzá, hanem napról napra 
való elmélkedés is. Úgy kell tennie a jó nevelő-
nek, mint a lelkiismeretes orvosnak, akinek nincs 
minden tudománya a receptkönyvében, hanem 
marad fölöslegül esze még ahhoz, hogy a beteg-
ségen, melyet gyógyítania kell, odahaza gon-
dolkozzék, nem hagyja nyugodni a lelkiismerete. 
Ilyen éber, nyugtalan, örökké munkás lelki-
ismeretre van szüksége a tanítónak is, ha a szó 
nemes értelmében akar tanító lenni. 

Valóban, úgy tetszik, sokat kívánok a tanító-
tól. De fülembe cseng a vádoló, elítélő hang, 
mely napról napra reázúdul az iskolára s ez 
nem hagy nekem békét. Látom lelkem szemei-
vel a falusi iskolából lármázva, lökdösődve 
kitóduló gyermeksereget, amely az idősebb em-
berek mellett elhalad s még a kalapját sem 
billenti meg ; hallom, amint nyers, durva, gyakran 
káromló szóval egymásnak esnek, ütik, ker-
getik egymást, megdobálják az ártatlan házi-
állatokat s ha sikerült egy csirkének vagy 
kutyának a lábát eltörniök, akkor röhögnek ; 
sőt látok gyermeket, aki apja urával vasárnap 
a korcsmában együtt iszik, versenyt pipál és 
versenyt káromkodik. S ha erre gondolok, akkor 
tőlem építhetnek minden esztendőben száz meg száz 
ú j iskolát, hirdethetik a kultúrának áldó hatását: 
bizony szkeptikus maradok s nem várok jobbat a 
jövőtől, mint amit a mult adott és a jelen ad. 

Én azon kezdeném a falusi iskolában az 
oktatást, hogy megmosdatnám a gyermekeket 
s megnézném minden nap : vájjon megmos-
dottak-e, míglen hozzászoknának, hogy a tiszta-
ságra, testünknek épségben való tartására épen 
olyan szükségünk van, mint a mindennapi ke-
nyérre. Azután megtanítanám őket arra, hogy 
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egymást tekintsék testvéreknek, mivelhogy a 
földön együtt élő emberek mind testvérek. Igaz, 
hogy egyiknek jobb ruhája van, mint a másik-
nak, egyik több s talán finomabb ételt eszik, 
mint a másik, de azért nem több a társánál, 
íme, én nem dédelgetem a jobbruhájút, úgy 
nézek reá, mint a többire, ámde gyámolítom a 
gyengébbet, védem is, ha kell, s amiképen én 
cselekszem, úgy kell az én gyermekeimnek is 
cselekednie, mert azért vagyunk a földön, hogy 
egymást támogassuk. Azok, akik egymásra tör-
nek, erejüket összemérve, azért teszik, hogy 
maguk jobban éljenek, szebb házat építsenek, 
jobb és több ételt szerezzenek. Ebből a jobb 
ételből, szebb hajlékból fejlődik ki a nagy egye-
netlenség a világon, ebből támad a gyűlölet, a 
romlás. Erre tömérdek példát lát a gyermek 
otthon, az utcán, a mezőn, erre nekem nem 
kell őket tanítanom, valamint azt sem hirdet-
hetem, hogy minden rossz és gyalázatos a vilá-
gon ; a szomszédok azért szomszédok, hogy 
egymást gyalázzák, rágalmazzák, megkárosítsák ; 
a gazdag ember azért szerzett vagyont, hogy 
a szegényt sanyargassa, a szegény azért született, 
hogy ádáz gyűlölettel nézzen a gazdagra. Ezt 
fölösleges volna hirdetnem, ezt az élet rideg 
tanulságai meghozzák, sajnos, igen korán meg-
hozzák. Ápolnom kell azt, aminek a társada-
lomból való kipusztulása a legtöbbet ártott az 
emberiségnek, ápolnom kell a felebaráti szere-
tetet. Igaz, hogy olyan tiszta vonásokban ezt 
a gyermek átvinni az életbe nem fogja, de 
marad belőle valami akkor is, mikor saját 
tapasztalatai megkorrigálják az én alapvető 
munkámat. Emberszeretet az alap, amelyből a 
gyermekek oktatásának ki kell indulnia ; érez-
niök kell a gyermekeknek, hogy az, aki őket az 
iskolában együtt két-három órán át tanítja, szereti 
is. O, e szeretet nélkül egy egész mogyorófa-
erdő sem segítheti a tanítót ; e szeretet nélkül 
a tudásnak egész arzenálja haszontalan eszköz ! 

Ennek a szeretetnek sikerülhet csupán, hogy 
emberi ábrázatot adjon annak a sok gyermek-
nek, kiket a szülők gyakran, mint ijesztő rém-
mel, az iskolával fenyegettek meg. Első olvasó-
könyvem pedig a természetnek csodás nagy 
könyve volna. Betűnek tekinteném a fákat, 
virágokat, az állatokat, embereket s mindeniknek 
adnék valami érzelmet. Meseszóba foglalnám, 
hogy jobban megértsék s jobban meghassa őket. 
Érző lényekké változtatnám az életteleneket is, 
akik örvendeni, sírni, panaszkodni tudnak s 
megtanítanám őket, hogy ne bántsák a fát, amely 
szép és hasznos, a madarakat, amelyek kedvesek 
és ártatlanok ; hogy tiszteljék az erőtlen aggokat, 
térjenek ki előlük, emeljék meg a kalapjukat 
tisztelettel, gyámolítsák a vakokat, nyomoré-
kokat. Nem úgy hirdetném, hogy ez kötelesség, 

nem, szép és örvendetes cselekedetnek tüntetném 
föl, melyben öröme telik a szívnek. 

Valóban, ifjú barátom, én a tanításnak első 
éveiben többet törődném az érzéssel, mint az 
értelemmel. Az érzést nemesebbé, hajlékonyabbá 
tenni lenne legfőbb igyekezetem. Mert úgy 
tapasztalom, hogy nyomorúságunk egyik gazdag 
forrása az érzelmekben való eldurvulás, nem a 
tudatlanság. A nyers, de becsületes tudatlanság 
nem olyan gyógyíthatatlan baj, mint az érzés-
nek eldurvulása. 

Nekem első és legnemesebb célom az volna, 
hogy tanítványaimból jó emberek váljanak. 

Peres Sándor. 
A Néptanítók Lapja megemlékezett már 

röviden arról a nagy veszteségről, mely a 
magyar tanügyi világot és a pedagógiai iro-
dalmat Peres Sándor halálával érte. De lehe-
tetlen az ő elmúlása mellett csak i'gy köny-
nvedén elsíklanunk. Nagy, fölemelő tanulságo-
kat rejt az ő termékeny élete. Illő és érdemes 
tehát, hogy az élet szünet nélkül való forga-
tagában és gyors iramlásában is megálljunk 
pár pillanatra áldott emléke előtt. 

* • 

Peres Sándor mint vidéki elemi iskolai 
tanító kezdte el pályáját és még fiatál korban 
mint fővárosi tanítónőképző-intézeti igazgató 
fejezte be. Ez emelkedésnek nyílt titkai : a 
hivatásszeretet, a képesség és szakadatlan, lázas, 
eredményekben ga?dag munkásság. Az ő élete 
szemléltető példa volt arra, hogy a komoly 
munkával párosult becsületes törekvés előre 
visz még a mi pályánkon is, amelynek rend-
szerint csak a töviseit szokás emlegetni. Az ő 
emelkedése gyors és méltán megérdemelt volt. 

Még most is előttem szelid, a gyermek igaz 
szeretetétől áthatott lénye, amint a 80-as évek 
végén a losonczi állami tanítóképző-intézet gya-
korló iskolájában vezette, igazgatta az apró 
népséget. Valóságos Pestalozzit láttunk benne 
mi, tanítványai. Az apró nép is szeretettel 
csüggött rajta A szeretetet hirdette, mint a 
nevelő-oktatás legfőbb alapelvét. Első nagyobb 
munkájának is Szeretet volt a címe. 

Sokoldalú munkássága már akkor is bámu-
latot keltett bennünk. Gyakorlóiskolai taní-
tóskodása mellett az iparosinas-iskolában is 
működött és azt mint igazgató vezette. A leg-
különfélébb tanügyi lapokba tartalmas cikke-
ket írt. Önálló munkákat is szerzett. Itt indí-
totta meg a „Nevelés" című lapot, melynek 
majd minden közleménye igazi szellemi táplá-
lék volt s melyet még ma is szellemi haszon-
nal lehet forgatni. Ebben ő maga 3—4 néven 
is írt. (Az „Ujfalussy Sándor" álnévnek épen 
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oly szép hangzást biztosított, mint a saját 
nevének.) Nevezetesebbek ez időből ama cikkei, 
amelyekben a gyermekek megfigyelését és tanul-
mányozását sürgette már két évtizeddel ezelőtt. 
A gyermektanulmányozásban maga is jó példá-
val járt elől. Ebben a lapban jelent meg töb-
bek közt „Herbart és Diesterweg" című nagyobb 
tanulmánya is, melyet könyvalakban is kia-
dott. Losonczi működésének idejére esik pálya-
díjat nyert beszéd- és értelemgyakorlati vezér-
könyvének kiadása is, mellyel e tantárgy taní-
tásának észszerűbb elveit vitte át a gyakor-
latba s melyet a kis gyermek értelmi fokának 
kellő figyelembe vételével írt meg, vonzóvá 
téve e tantárgyat tanító és tanuló előtt egy-
arár t. E könyvvel ő adta a Pósa Lajos gyer-
mekverseit, Benedek Elek apró meséit első 
ízben a kisdedek ajkára. Losonczon szerezte 
meg a polgári iskolai képesítést is, magánúton 
való készüléssel. 

* 
Mikor 1892-ben a közoktatási kormány 

kiválóbb tanerők részére az óvónőképző-inté-
zeti tanári tanfolyamot szervezte, Perest is ott 
találjuk a tanfolyamon. Ennek végeztével a 
szepsiszentgyörgyi óvónőképző szervezésével és 
vezetésével bízták meg, majd ugyancsak igaz-
gatói minőségben Hódmezővásárhelyre került, 
innen pedig Budapestre jutott, a Fröbel-féle 
óvónőképző élére. It t mindjárt átvette a Kisded-
nevelés szerkesztését is. 

Működése szinte korszakot alkotó a magyar 
kisdednevelés történetében. Az óvónőképzők 
számára részint egymaga, részint Láng Mhály-
lyal jeles tankönyveket írt. Kiváló óvókkal és 
óvónőkkel karöltve kiadta a Magyar Kisdedóvó 
c. művet, melyet a főváros tanácsa pályadíjjal 
tünteti t t ki s melyet egyik bírálója e lapban 
„a kisdedóvás bibliájá"-nak minősít. A kisded-
nevelés irányára munkásságával helyes irányú 
befolyást gyakorolt. Nevelő-oktatásunk e fontos 
ágát erős nemzeti tartalommal töltötte meg. 
Közben szerkesztette a Népnevelők Könytárá-t 
és munkatársa volt számos tanügyi lapnak. 
Legjelentékenyebb munkája pár évvel ezelőtt 
megjelent Neveléstana, melynek nem egy esz-
méje megelőzte korát. 

* 

Ezt a csak vázlatosan ismertetett sokoldalú 
működést kartársai is méltányolták és erkölcsi 
jutalomban is részesítették. A tanítók „Orszá-
gos Bizottságáénak sok ideig igazgató-tanácsi 
tagja volt. A Magyar Tanítók Kaszinója elnö-
kévé választotta. Majd mikor innen visszavonult, 
a Tanítóke'pző-intézeti Tanárok Országos Egye-
sületének lett elnöke. A „Pedagógiai Társaság" -
nak megalapítása óta rendes tagja volt. 

* 

Egész életét önzetlenül a magyar tanügynek 
szentelte. A köznek kívánt használni mindenek-
felett. Pályájáért élt-halt. Egész lényével hozzá 
volt tapadva ehhez a nemes pályához ; szívvel-
lélekkel munkálkodott ennek dicsőségén. 

A munkát soha sem sokallotta. Magáérak 
is vallotta Eötvös József báró eme mondását : 
„Az a legboldogabb ember, akinek a legtöbb 
dolga van a világon." 

* 
A túlfeszített munka végre is megerőltette 

gyenge szervezetét. Életének fája derékon tört 
ketté. Ifjan, férfi korának legszebb éveiben 
ragadta el a halál szép munkakörebői. Mind-
össze alig volt 45 éves. S e rövid életnek is 
mennyi nyoma maradt? hazánk tanügyi meze-
jén. Mennyi szépet és jót várhattunk volna 
még tőle, ha a sors nem oly ke'rlelhetlen hozzá ! * 

A szeretet volt életének egyik vezérlő Csillaga. 
Ezt nemcsak hirdette, de gyakorolta is tanít-
ványaival, kartársaival, embertársaival szemben, 
válogatás nélkül egyaránt. Az a szeretet, mely 
az ő lényéből felénk, hálás tanítványai felé 
sugárzott, hatványozottan szállt vissza őreá. 
E szeretet áramlásának gátat nem vethet az a 
hideg hant sem, mely immár korai sírját fedi. 
Ennek a szeretetnek az éltető melege bizony-
nyal virágot fakaszt majd azon a sírdombon, 
mely a legszeretőbb szívet takarja. 

Gárdos Mór. 

KÖNYVESHÁZ. 
Csokonai. 

írta Ferenczi Zoltán. Budapest, Franklin-Társulat. 
Ára 2 K 50 f. 

A Kisfaludy-Társaság Ferenczi Zoltán szer-
kesztésében egy ú j vállalatot indí tot t meg. 
E vállalatnak az a célja, hogy a magyar közön-
ség hazai és külföldi költők és írók művészien 
feldolgozott életrajzát olvashassa. E vállalkozás 
rendkívül fontos és hasznos, a már megjelent 
kötet kiállítása ízléses, nyomása szép, ára olcsó, 
de mégsem érezhetünk zavartalan örömet a meg-
jelent kötetek láttára. Az első négy kötetben 
Csokonainak, Danténak, Petrarcának és Homeros-
nak az életrajzát találjuk. Azt hisszük, a vállalat 
népszerűségének sokkal többet használt volna, 
ha a szerkesztő az első kötetben a legolvasottabb 
magyar írók életét íratja meg. Csodálkozunk ós 
aggódunk amiatt a rendszertelenség miatt is, 
amely az ígért kötetek összeállításában mutatkozik. 
Szerintünk egyetlen helyes megoldás lett volna, 
ha az első kötetben Petőfi, Arany, Tompa élet-
rajzait olvashatjuk és valamelyik olyan idegen 
íróét, akinek munkái ismeretesek a nagyközönség 
előtt. De nagy ügyetlenségnek tartjuk Csokonai-
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Tal, Dantéval, Homérosszal és Petrarcával indí-
tani meg egy olyan vállalatot, mely nemcsak 
az iskolai könyvtárakra, hanem a művelt közön-
ségre is' számít. Az egyes kötetekkel kü lön fo-
gunk foglalkozni, jelenleg csak a szerkesztő 
munkáját, a Csokonairól szóló kötetet ismertet jük. 

Ferenczi munkájáról elmondhatjuk, hogy szor-
galmas, lelkiismeretes és fáradságos kuta tás 
eredménye. És ezzel ki is merítettük mindazt 
a jót, amit róla elmondhatunk. De egy olyan 
vállalatban, mely a nagyközönségnek van hivatva 
az író képét bemutatni, nem elégedhetünk meg 
ennyivel. Csokonainak kellene előttünk állania, 
de Csokonai alakja nem domborodik ki, szinte 
azt szeretnők mondani, hogy szegény költő 
kétségbeesetten fuldoklik az adatok tengerében. 
És az író nem engedi partra jutni . Ha i t t -ot t 
előtérbe lép a költő egyénisége, Ferenczi ismét 
rázúdít ja az adatok záporát s az olvasó meg-
döbbenve kérdezheti, mennyi dátum lebet egy 
olyan munkában, amely nem neki, hanem a 
tudósoknak szól. Körülbelül ezerre tesszük a 
könyvben előforduló dátumokat és számadatokat. 

A könyv stílusa ellen is nagy a kifogásunk. 
I t t bizonyítanunk is könnyű dolog. Mutatóba 
leközöljük az első fejezetnek első szakaszát, 
mely szól a következőképen : „Vannak, bármit 
szóljon s bármely tiszteletreméltó meggyőződés, 
vannak emberek, kik valami sötét végzettel 
születnek s kik rendkívüli adományaik dacára, 
sőt épen miattok, az életben nem boldogulnak, 
korán elhalnak ; hiába haladta volna meg ben-
nük a gyümölcs a virág ígéretét. Ezekben nem-
csak a korai halálnak szentelt testi , hanem a 
lelki alkat is valami eltérő s nemcsak jelenté-
kenyebb, nagyobb, hanem sajátos, alkalmazkodni 
nem bíró, szabálytalan, amiért célhoz nem érnek, 
sőt ami másoknak ölébe hull, az nekik lehetetlen. 
E szabálytalanoknak, e rendkívülieknek quos 
mors funere mersit acerbo" (Aen. II. 439.), vagy 
Horat iusként „quos Libitina saeravit" stb. Az 
első mondatra vonatkozólag megvalljuk, hogy a 
legnagyobb erőfeszítéssel is alig t u d t u k meg-
érteni. A második mondatra pedig, bogy a ma-
gyar nyelv nem tűr i meg az ilyen bonyolult 
szerkezetet. A harmadik töredékmondatra vonat-
kozólag bátrak vagyunk megkérdezni, mit keres 
két la t in idézet egy helyre szorítva, egy olyan 
könyvben, mely azzal a határozott céllal indul 
útnak, hogy a magyar irodalom és külföldi írók 
jeleseit a nagyközönség előtt népszerűvé tegye ? 

Ismételjük, végtelenül sajnáljuk, hogy egy 
igazán szükséges és helyes vállalkozás, melyet 
a Kisfaludy-Társaság tekintélyével emel, rend-
szertelenül szedi össze életrajzait s egy olyan 
életrajzzal indul útnak, amely nem alkalmas 
népszerűséget szerezni a vállalatnak. Ferenczi 
munkája egy vár, melyből, melyre építve, föl 

lehetne dolgozni Csokonai életét, sőt elismerjük, 
hogy hasznos, pontos, lelkiismeretes munka, csak 
azoknak nem használ, akiknek akar : a művelt 
nagyközönségnek és Csokonainak. 

Kedves történetek. (Fiatal leányok számára 
ír ta G. Büttner Júlia.) Az ifjúsági irodalom, 
főleg a serdülő leányoknak szánt novellisz-
tika terén, évek óta fáradhatatlanul működik 
Büt tne r Júlia, aki hangja üde naivitásával, fel-
fogása tisztaságával és meséi érdekességével ú ta t 
talál az ártatlan leánykák szívéhez. Elismerően 
emlékezünk meg legújabb kötetéről, a „Kedves 
t ö r t éne t eké rő l is, amely csinos kiállításban je-
lent meg s melyben több, a mai társadalmi élet-
ből merí tet t tör ténet érdekes helyzetekkel, bo-
nyodalmakkal s vonzó leírásokkal ragadja meg 
a figyelmet. Jóízű mesécske a „Jön a minisz-
t e r " című, amelynek hősnője egy vidéki leányka, 
aki csokrot készül átadni az érkező miniszter-
nek, de ebben megakadályoztatik. Ugyanis a 
vasúti állomáson egy kis gyermek a robogva 
közeledő vonat elé bukik, mire a hősnő a maga 
élete veszélyeztetésével megmenti. Ebből nagy 
zűrzavar támad, a csokorátadás elmarad s a mi-
niszter maga kíséri haza a bátor életmentőt. 
Minthogy szerelem nélkül ilyen tör ténetke nem 
lehet, egy i f jú legénykének is kell szerepelni a 
mesében, aki aztán meg is kéri a bátor hajadont. 
Míg ebben a tör ténetben az önfeláldozás, a 
„Hímzett zsebkendő "-ben a szerénység és a 
munka nyeri el a maga jutalmát. E mese hős-
nője egy dolgos leányka, aki a báli költségeket 
a maga kezemunkájával, hímzéssel szerzi meg, 
finom zsebkendőket hímez s a bálon véletlenül 
azzal az ifjúval ismerkedik meg, akinek számára 
a munkát nála megrendelték. Mondanunk sem 
kell, hogy ebből boldog szerelem és házasság 
lesz. Mint ezekben a történetkékben, úgy a 
könyv több más meséjében is sok szép.erény 
talál jutalmat. Virágfakadás hangulata tölti meg 
a könyvet. I t t -ot t méla hangulatú virághervadás. 
A széplelkű szerző azon van, hogy oktató cél-
zatai ne vevődjenek nagyon észre s szórakoztatva 
csepegtessen a szívekbe hasznos intelmeket és 
nemes tanításokat. A könyv a Szent István Társulat 
kiadásában jelent meg. Arát nem jelölték meg. 

Nagybányai irka címen jelent -meg Rozsos 
István áll. isk. ig.-tanító szerkesztésében egy 5 
füzetből álló irka-gyűjtemény. Az irkák kapha-
tók Nagybányán, Kovács Gyula könyvkereskedő-
nél, aki minden 50.000 darab u tán 25 koronát 
fizet a Szatmárvármegyei Ali. Tanítóegyesület 
internátusa javára. 

Apró regények. (Elbeszélések. í r t a Gottier 
Lajos. A szerző sajátja. Ara 3 korona.) Gottier 
Lajos nem ú j ember az elbeszélő irodalom terén. 
Már több elbeszélő-kötete jelent meg, mind a 
magyar gentry-világból : „Mulató gentry", „Bú-



3. SZÁM. 

/ t/ f ^ " 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. » 

suló gent ry" , „ Pusztuló gen t ry" , majd meg „Gentry 
történetek" c. alatt. Már e címek is jelzik azt 
a területet, amelyet Gottier képzelete legszí-
vesebben keres föl. Új kötete is túlnyomó rész-
ben a magyar úri társadalomból vesszi tárgyát . 
S el kell ismernünk, hogy könnyen, egyszerűen 
s nem ri tkán szórakoztatóan ír. Különösen sok 
a mese-ötlete s mindegyik novellában van valami 
érdekes történet , vagy legalább hatásos helyzet. 
Nem törődik sokat részletező leírással, nem igyek-
szik mélyebb lélektani elemzésekbe bocsátkozni, 
nem kíván ú j társadalmi, avagy bölcseimi gon-
dolatokkal tündökölni : de szeret és tud mesélni. 
S ma, midőn akárhány táreanovella írója épen 
erről feledkezik meg, ezt a tényt dícsérően kell 
kiemelnünk. Ügyes, tréfás ötlet, hogy a . Heine-
dalok" c. elbeszélésben mikép ismerkedik rneg-
két szerelmes a műfordítás révén, t. i. a leány 
a parkban belekezd egy Heine-dal fordításába, 
az ismeretlen imádó pedig mindannyiszor befe-
jezi a fordítást, míg végre kiléte kitudódik. Jó-
ízű a ,,René lakodalma", amely tréfásan ír ja le, 
mint mulat egy főherceg inkognitóban egy zsidó 
lakodalmon ; vagy a „Két primadonna", amely 
egy letűnt primadonna utolsó diadalát s halálát 
festi hangulatosan. Jó helyzet a „Jóska szeren-
cséje", amely egy kocsisból hirtelen milliomossá 
lett itjú ember sorsát mondja e l ; a „Boldog-
talanság iskolája", amely két szívnek sér tet t 
hiúságából eredő boldogtalanságát mutatja be. 
Mindezek, valamint a könyv más elbeszélései 
könnyed tárcák, s bár gyakran kissé fölszínesek, 
nem ízléstelenek. Gottier .alapjában romant ikus ; 
az álruhába öltözködő főhercegek (a népmesék-
ben királyfiak !) többször is szerepelnek könyvé-
ben, regényes szerelmek, i í júi ábrándok, epedő 
és megtört szívek nagyon vonzzák képzeletét. 
De ha így a könyv kissé naiv is, sohasem nyers. 
A szerző mindenesetre jobb tárca-elbeszélőink 
sorába tartozik, s hogy nincs annyira felkapva, 
mint több társa, az csak a szerencsén múlik. 

A tiszafüredi múzeum és közkönyvtár az 
1905/1906. évben. í r t a Milesz Béla egyl. t i tkár. 
A 12 oldalra ter jedő füzetkéből megtudjuk, hogy 
a múzeumnak van 2764 darab érme, 4784 da-
rab régisége, 1099 darab természetrajzi, iparmű-
készítménye stb., könyvtára 4 7 9 3 darabból áll. 

Tanítók útmutatója adóügyekben. (Elemi, polg. 
iskolai tanítók, tanárok, iskolafönntartók stb. szá-
mára az idevonatkozó törvények, szabályrendele-
tek, döntvények alapján írta : Pálinkás Béla.) 
El kell ismernünk, hogy fölötte hasznos szolgá-
latot teljesít, ki a most még fönnálló adónemek 
sokféleségében pontos adatok alapján összeállított 
útbaigazítást n y ú j t a közönségnek. Nagyjelentő-
ségű egy ily tájékoztató könyv különösen a ta-
nítókra, kiket a hozzánk érkezett panaszok sze-
r int az adókivetést eszközlő közegek gyakran 

rónak meg oly adókkal, melyeknek viselése alól 
föl vannak mentve. Az ily munkának azonban 
megbízhatóság mellett kimerítőnek is kell lennie ; 
minden egyes állítást támogatni kell a vonatkozó 
törvénnyel, vagy az esetleg érvényben levő ren-
delettel, hogy a jogtalanul megterhelt fél föleb-
bezésében arra hivatkozhasson, továbbá, hogy az 
összes adónemekre kiterjeszkedő útbaigazítást 
adjon. Pálinkás e föladatot nem oldotta meg tel-
jesen. A községi pótadók kérdésének tárgyalásánál 
pl.lia már az óvodai célokra kivethető pótadót érinti, 
föl kellett volna említenie az 5%-os iskolai adót is, 
me'yre vonatkozólag minisztertanácsi határozattal 
kimondatott, hogy községi adónak tekintendő és 
mint i lyennek viselése alól az 1875 : XXIX. t.-c. 
27. §-a, illetőleg az 1886 : XXH. t.-c. 138. §-a 
értelmében az állam hivatalnokai, törvény-
hatósági tisztviselők, tanítók, közs. jegyzők, katona-
tisztek hivatalaik után j á ró fizetéseiktől, illetve 
nyugdíjaiktól föl vannak mentve. Nagy hibája 
Pálinkás füzetének, hogy harmadik fokú fölebbe-
zési fórumként a pénzügyi közig, bíróságot em-
líti meg minden oly esetben, ahol fölebbezés 
tárgyát képező határozatról szól ; holott tudva-
levő dolog, hogy adó- és illetékügyekben a közig, 
bizottság, az adófölszólamlási bizottság és a 
pénzügyigazgatóság határozatai ellen való fölebb-
vitelnek az 1896 : XXVI. t.-c. 81. és 82. §-ai 
értelmében a közigazgatási bíróság előtt van 
helye és hogy az 1883 : XLIII. t.-c. alapján szer-
vezett pénzügyi közig, bíróság működését a közig, 
bíróság szervezéséről szóló törvény 153. §-a meg-
szüntette s annak személyzete a közig, bíróság 
személyzetébe olvadt be. Az ilyen lényeges téve-
dést Pálinkás elkerülhette volna, ha művét kiadás 
előtt valamely pénzügyi szakember véleményezése 
alá bocsátja. Miután a pénzügyminiszter expozé-
jában említet t adóreformok életbelépte u tán a 
füzet újból való kiadása szükséges, az említett 
hiányokat a szerző kiküszöbölheti. A 42 oldalas 
füzet Nagybányán, Kovács Gyula kiadásában je lent 
meg. " a ' . l . J 

A rabok világából. ( í r ta Winkler Ágoston 
székesfehérvári javítóintézeti családfő. Megren-
delhető a szerzőnél Székesfehérvárott, 1 K 10 f 
előzetes beküldése mellett, bérmentve.) Winkler 
17 évet tö l tö t t az ország legsúlyosabb börtöné-
nek, az illavai kir. orsz. fegyintézetnek szolgá-
latában mint tanító, s ez idő alatt az erkölcsi 
élőhalottak szomorú birodalmában szerzett tapasz-
talatait, a pótnevelésen alapuló javításnak eszkö-
zeit, a fegyelmezést, az iskoláztatást és munkál-
tatást érdekesen írja le. Kiterjeszkedik a javítási 
eszközöknek a fegyencek lelkületére gyakorolt 
hatására és ismerteti a fegyintézet egész beren-
dezését. A munka alapos tájékoztatást nyú j t 
börtönrendszerünkről, melyről általában nagyon 
téves nézetek vannak elterjedve. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
Ceruza-jegyzetek. 

Az Új Idők-bői. 
írta : Gárdonyi Géza. 

Ha csakugyan mink vagyunk a bibliai bukott 
angyalok, a férfi magasabbról bukott, mint a 
nö. De a nőnek a szárnyból többje maradt. 

* 
* 

A férfi magában egy kerek egész1. A nő 
mindig törtszám s a kiegészítést mindig más-
ban találja. Az a más többnyire férfi, de lehet 
nő is Két nő in ár lehet egy egész, három még 
inkább, de egy nő egymagában a saját érzése 
szerint is hiányos ember. 

* 

Láttam egy ókori képet. Egy római leány 
egy nyaláb virágot tesz az oltárra. 

A nő mikor férjhez megy, ilyen virágáldo-
zatként viszi az életét a férfihoz. 

A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi 
lelket a szeretet. 

* 

Akinek nyakát soha nem ölelte át kis gyer-
meki kéz, akinek sohasem mondta gyermeki 
ajk : apám ; aki soha nem rebegett a halál 
árnyékában egy gyermekért, aki soha nem 
borult lelkében Isten elé a gyermek megmara-
dásáért való hálából, az olyan ember esak tö-
redékeket kapott az érzések világából. Földi 
élete akármily lukszus-vonaton haladt is, — 
alagúton haladt. 

* 

A feleség az embernek második szíve. Épp 
azért nem szabad tőle sok észt kívánnunk. 
Mindig gyermeknyelven beszéljünk vele, mert 
azt érti legjobban; s mindig bársonyos kézzel 
érintsük, mert a bőre érzékeny. A melegnek 
legmagasabb foka is kellemes neki, de a hideg 
iránt érzékenyebb a pálmánál. 

* 

Sok, sok házasság boldog volna, ha a férfi 
épp oly figyelmes maradna a nő iránt, mint 
az esküvő előtt volt, a nö pedig oly szemér-
mes és angyali. 

* 

A rossz asszony leánykorában : vipera üveg-
ben. Esküvő után : vipera szabadon. 

* 

Jegygyűrű a kirakatban. Gondold meg, mielőtt 
bemennél megvenni, hogy ez egy fönnmaradott 
láncszem az elmúlt korok rabszolga-rendszeréből. 

— De hogyan gondolhassam meg, hiszen sze-
relmes vagyok ! 

* 

Az elefánt mielőtt hídra menne, előre nyújtja 
első lábát és rádobbant. 

Az emberi élet legkétségesebb hídja a há-
zasság. 8 nekünk, mikor a hídhoz érünk, nincs 
annyi eszünk, mint az elefántnak. 

* 

Száz ember mondja : Ne vedd el ! Egy belső 
hangocska megszólal : Yedd el. Mellőzd a száz 
ember tanácsát. 

S ezer ember mondja : Vedd el ! 
A belső hangocska pedig azt mondja : Ne 

vedd el ! A belső hangocska tanácsát kövessed. 
* 

Mikor szeretünk, mindig mást nevetünk ki. 
Mikor sírunk, mindig magunkat siratjuk. 

S z ó z a t a n é p h e z . 
Irta: Albisy Katalin. 

Földet a népnek ! harsog a jelszó, 
Döngetve ódon, vén bástyák falát, 
S vészes orkánként, zúgva, dörögve 
Tüzeli harcra kedvetlen hadát 
A nép. Az istenadta nép. 
„Földet kérünk mindenképp ! 
Föld nélkül zsellérek vagyunk, 
Zsellérül e hon nem honunk!" 
S háborgó tenger, míg meg nem kapja. 
Célt érve, elül zúgó morajja 
S bizton kikötve dűlőn, nyilason, 
Övé a béke, — jövő, a vagyon. 

S szép idők járnak. A jó magyar föld 
Föltépi keblét, mint a pelikán. 
Gyöngyszemű bűza, zamatos szőlő 
Lágyselymű széna a munka nyomán. 
Mert a dolgos magyar nép 
Nem kíméli erejét, 
Cseng-peng kaszája, kapája, 
Kamatoz is a munkája : 
Szép tehén, disznó, ló az udvaron 
Telt hordó, hombár a bő jutalom. 
S áll kapujában összefont karral, 
Szembenéz bátran vésszel, viharral. 
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S ím jön egy szózat : „Egy virágszálat" 
Esd , kér, könyörg a sa jgó fá jda lom. 
I t t vízáradás, nagy tűzveszély volt, 
O t t ezer árva sorsa siralom. 
Á m a gazdag magyar nép 
Mozdulatlan — szót nem ért. 
„Csapás? K á r ? N e m az én munkám. 
Miért nyíljék rá a t á rcám ? 
Elhiszem, baj , baj . Oltsa, ki t éget. 
K i gyógyítna meg ennyi szegénységet?" 
S mer t a sok beszéd sok időt csorbít , 
Befordul s zárán — még egyet fordí t . 

Hasz ta lan munka. Ú j r iadó kél : 
„ I t thon Rákóczink drága hamvai ! 
Ercszobrot n é k i ! Méltót hozzája, 
É g i g nyúl ja tok Kassa fa la i !" 
De oh, gazdag magyar nép, 
N e m ihlet m e g e szent név ! 
„Rákóczi F e r e n c ? Régen v o l t ! 
N y u g o d j é k békén, ki meghót t . 
Minden csipcsupra nem lehet pénzein, 
Eze r a bajom, jó, ha azt végzem!" 
Ezredmagadda l így szabadkozol 
S mint a hót t - töke, nem kamatozol . 

Hó t t - tőke vagy így e Kanaánon, 
Bá rha tied a gazdag aratás, 
H a szíved nem gyűl fá jó részvétre, 
H a meg nem indít bánat , sorscsapás. 
S ha gyűlnek ma jd a garasok, 
Földnélküli J ánosok 
Nemesle lkü adománya, 
S te hidegen bámulsz rá ja , 
Szűkkeblű módon — távolból nézve, 
Sok jó szív mint rak í r t bajra-vészre. 
Mint vet és növel ezer jó magot , 
Mint koszorúz meg jelest és nagyot . 

Mi a magyar föld ? Szent, d rága zálog — 
Vésd jól szívedbe, én magyar népem, 
H o g y h a jó sorsod a r ra hívot t el, 
H o g y élhetsz boldog bérlőjeképen — 
Ú g y oh nép, j ó magyar nép, 
Honf iságra nem elég 
Földed, pénzed gyarapí tni , 
F iad , lányod gazdagítni , 
Á m dús k a m a t j á t a drága rögnek 
Vesd az urnába, hogyha zörögnek 
Aj tódon — a haza s nyomor nevében : 
Fö ld re érdemes, így lész csak népem ! 

— A fiumei magyarok egyesülése. A fiumei 
magyarság, amely eddig egymással nem törődve 
élt, tömörülni akar. Nagy magyar egyesületet 
akarnak alapítani, amelyben részt vesz minden 
Fiúméban élő művelt magyar ember. 

I R O D A L O M É S M Ű V É S Z E T . 
* Bajza mint történetíró. A Történelmi tár-

sulatban Bajza József dr. tanulmányt olvasott 
fel nagynevű bátyjáról, Bajza Józsefről. Bajza 
irodalmi életében három korszak különl öztethető 
meg. Ifjúságában lírikus, a férfikor első pár 
lustruma alatt kritikus, aztán haláláig történet-
író. Irodalmunkban mint kritikus vágta a leg-
mélyebb barázdát ; krit ikai dolgai a legértéke-
sebbek. A tör téne t tadományt gyermekéveiben, az 
az apai háznál szerette meg. Apja nagyon szerette, 
üres óráiban szakadatlanul olvasta Róma histo-
rikusait. Livius volt kedves olvasmánya s a fiú 
is Liviust szerette meg leginkább a római histo-
rikusok közül s Livius volt rá legnagyobb hatás-
sal. Amidőn az Akadémia a történeti osztály 
rendes tagjának választotta meg Bajzát, holott 
akkor még csak pár tör ténet i rajzot írt, kemé-
nyen megtámadták, hogy Bajzát a pajtáskodás 
vitte az Akadémiába. Történetírói munkásságát 
azzal kezdte, hogy szigorú vizsgálat alá fogta a 
magyar történet írást . Vizsgálódásának az lett az 
eredménye, hogy a magyar históriai munkákban 
alig van valami filozófia, hogy a niagyar histo-
rikus túlbecsüli az anyagot ; hogy a kutatást, 
ami csak eszköz, megteszik célnak. Ez az ítélet 
még ma is elmondható a legtöbb magyar históriai 
munkáról. 

* Az Én Újságom, Pósa Lajos gyermeklapja 
a magyar nyelvnek és magyar szellemnek igazi 
terjesztője. A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület, melynek bő alkalma volt a lap haza-
fias missziójáról meggyőződni, elhatározta, hogy 
e lapnak a nemzetiségi vidékek elemi iskoláinak 
legjobb növendékei számára százezer példányban 
való előfizetését az összes magyar kultúregye-
sületekkel egyetértésben, együttes fölterjesztés-
ben fogja kérni a miniszterelnöktől, a belügy-
minisztertől, a vallás- és közoktatásügyi és a 
földmívelésügyi miniszterektől. 

* Népnevelők Lapja. Az új esztendővel új 
formában je lent meg a Népnevelők Lapja, mely 
mióta Havas István, a jeles tollú író-tanító 
szerkeszti, tartalomban, érdekességben is gyara-
podott. A Népnevelők Lapja, mely hivatalos 
lapja A Magyar Tanítók Otthonának, már 43 éve 
szolgálja a tanítóság s a tanítás ügyét, de szo-
morú jelenség, hogy csak egyesek lel késségé, meg-
feszített munkája menti meg életét évről-évre. 
Az újévre több jeles tollú pedagógus munkás-
ságát nyerte meg a lelkes szerkesztő. A lapot a 
Tanítók Otthonának tagjai a tagdíj fejeben kap-
ják (a fővárosban 20, vidéken 8 K), előfizetési 
díja 12 K. 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek. Újabban t. olvasóink közül többen 

tisztán személyi vonatkozású ügyeikben e helyen kér-
ték a válasz megadását. Ismételten kijelentjük, hogy 
lapunk e rovatában csak kizárólag közérdekű, a tanítók 
összességét érdeklő feleleteknek adhatunk teret ; ma-
gándolgokban tett kérdésekre pedig csakis akkor 
válaszolunk, ha a megkereséshez megcímzett és föl-
bélyegeit boríték vagy levelezőlap csatoltatik. — 
Nagybajom. A tanfelügyelőség rendelkezése végrehaj-
tandó, mert a Szei'vezet egy pontja alapján sem 
kötelezhető a másik két tanító arra, hogy másjellegű 
gazd. ism.-iskolában a közismereti tárgyakat tanítsák. 
Abban az esetben, ha a r. kath. hitfelekezeti iskola 
mellett általános ism.-iskola, nincs, egyházhatóságilag 
jóváhagyandó iskolaszéki határozattal kötelezhetők 
volnának a közismereti tárgyak oktatására. — Sz. Ii. 
Jászladány. Tessék bevárni a p ilyázat kiírását. — 
Y. J. Breznóbánya. Részletesen tájékoztathatja 
Guttenberg Pál, a kézimunkára nevelő orsz. egyesület 
igazgatója (Teréz-körút 31.). — P. F. Herczeghalom. 
Az 1907. évi XXVII. t.-c. az uradalmi tanítók fizetését 
nem érinti. Különben is e kérdésben közelebb már 
nyilatkoztunk. — Irmus. 1. Az iskolafenntartó enge-
délyével, nyugdíjigényének kockáztatása nélkül, egy 
évre terjedhető szabadságidőt vehet igénybe. 2. Azt, 
hogy miért nem hirdetnek most minden állásra 
pályázatot, egyik utóbbi számunkban jeleztük. 3. Pró-
báljon az illető közvetlenül folyamodni a miniszté-
riumhoz ; a kérdéses állások egyáltalában nem lesznek 
pályázatra bocsátva. — L. J . Debreczen. Levelében 
ön is kijelenti, hogy a törvény értelmében az iskola-
fönntartó lakáspánz-kiegészítéseért nem folyamodhatik. 
Kívánságára ezen kijelentését megerősítjük azzal, 
hogyha pedig folyamodnék, ily címen államsegélyt 
nem kap. — B. J. Kujed. Miután a hitközség a 
törvény rendelkezéseinek megfelelően rendezte fize-
tését, a kérdéses fold haszonélvezetére — vélemé-
nyünk szerint — nincs igénye. — J . K. Szíveskedjék 
elolvasni az 1907. évi XXVI. t.-c. 19. §-át. — 
Dongó. 1. Közöltük már, hogy a tanmenetet állam-
segély engedélyezése iránt fölterjesztett kérvényhez 
nem kell csatolni, mert az a végrehajtási Utasítás 
25. §-ának kJ pontja szerint ani.ak megállapítása vé-
gett, hogy az iskola a törvény 15. §-ában foglalt föl-
tételeknek megfelel-e, a kir. tanfelügyelőséghez kül-
dendő be és pedig legcélszerűbben a tanév elején. 
A Gramma-féle tananyagbeosztást bátran alkalmaz-
hatja ; lényeges dolog az, hogy be is tartsa. 2. Mal-
miért nem volna magyar tannyelvű az az iskola, hol 
minden tantárgyat magyarul tanítanak '? — K. G. 
Kiibekháza. Az áll. iskolai tanítók fizetési többlete után 
járó nyugdíjintézeti járulékot hivatalból róják ki. — 
Régi.Altalános ism.-isk. vezetése alól az ig.-tanító nincs 
fölmentve, mert hiszen gazdasági ismétlő-iskolánál is 
a közismereti tárgyak tanítására csak akkor nem 
kötelezhető, ha a szaktanítással ő van megbízva. — 
Pozsony. Több ízben közöltük már, hogy a tanító az 
ismétlő - tankötelesek oktatását mindennemű külön 
díjazásra való igény nélkül is köteles ellátni. Ha az 
illető részére díjlevélileg mégis bizonyos összeg lett 
megállapítva a jelzett eímen, azáltal, hogy ezen ösz-
szegről lemondott, korántsem szabadult föl az ismétlő-
oktatás ellátásának kötelezettsége alól. A közölt 
eljárás fölötte téves magyarázata a népoktatási 
törvényeknek és a tanítói kötelességeknek. — 
Y. E. Borcsa. 1. Az iskolai ünnepek és egyházi ünnepi 
szünetek tekintetében a gondnoksági Utasítás 38. §-a 
világosan rendelkezik. Ehhez nincs hozzáadni valónk. 
2. Nemzeti Iskola szerkesztősége: VI'., Rottenbiller-u. 
37 4. 3. Ily című folyóiratot nem ismerünk. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
O császári és apostoli királyi Felsége a zagyva-

rékási róm. kath. felekezeti el. isk. építési céljaira 
magánpénztárából 500 K-t méltóztatott legkegyel-
mesebben adományozni. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Vajda Ödön 

zirczi apátnak, aki a nagyesztergári róm. kath. 
fel. iskola építési költségeire 200 K-t, a magyar-
polányi róm. kath. fel. iskolának pedig 140 K 
értékű tanszereket adományozott. 

Kinevezte: Prinzinger Mihály oki. tanítót 
az újszentannai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Buna Márton apáczai állandó helyettes oki. 
tanítót az apáczai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Szőllősi János oki. tanítót a homoliczi közs. el. 
isk.-hoz r. taní tóvá; Beb Vilmos oki. tanítót a 
varjasi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Imre Péter 
oki. tanítót az alsószőllősi áll. el. isk.-hoz r . 
tanítóvá ; Balássy Gyula oki. tanítót a karácsony -
falvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bozga Miklós 
oki. tanítót a váraljai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Tóth Aladár oki. tanítót az orosházi tanyai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Budeusz Sándor, Schurka 
Antal és Schweitzer Leopoldina oki. tanítókat, 
ill. tanítónőt a kovácsi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tókká, ill. tanítónővé ; Benkő Árpád oki. tanítót 
a nagydevecseri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Zilahi Ilona oki. tanítónőt a monori áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Ambrus Margit 
oki. tanítónőt a lisznyói áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Révai Ida oki. tanítónőt a dom-
bói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; May 
Margit oki. tanítónőt a lajosfalvai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Hegedűs Erna oki. tanítónőt 
a beregkisalmási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Policsekné Rady Mária oki. óvónőt és eddigi 
áll. menházvezetőnőt az ignéczi áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Kováts Rozália oki. óvónőt a világosi áll. 
óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Vizváry 
Miklós alsószőllősi áll. el. isk. tanítót a ruttkai 
áll. el. isk.-hoz ; Mezey Szilárd nagydevecseri 
áll. el. isk. taní tót a kisházai áll. el. isk.-hoz ; 
Pataki Dávid monori áll. el. isk. tanítót a 
tokaji áll. el. isk.-hoz; dr. Boér Jenőt a pozsony-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Kovács Ignácz 
torontálvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ber. 
áll. el. isk. taní tót a beszterczenaszódvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez ; Bodnár Margit dombói 
áll. el. isk. tanítónőt az ógyallai áll. el. isk.-hoz ; 
Endes Klára lajosfalvi áll. el. isk. tanítónőt a 
magyarsülyei áll. el. isk.-hoz ; Jancsó Ilona vilá-
gosi áll. óvónőt a lestyéni áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Hauserné Vass 
Jolán szegedi munkaképtelen közs. isk. tanító-
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nőnek évi 920 K-t ; Kozák János szalmadi r. 
kath. el. isk. tanítónak évi 940 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néli. Csicsó Zsigmond mezőtúri ref. el. isk. tanító 
Erzsébet nevű kkorú árvájának évi 116 K 67 
f - t ; néli. Popa Sofron tulkai nyug. gör. kel. 
el. isk. taní tó özv., szül. Vásárhelyi Máriának 
évi 310 K - t ; néh. Benkő István kecskeméti 
nyug. közs. el. isk. taní tó özv., szül. Pullant 
Ilonának évi 680 K-t, László nevű kkorú árvá-
jának pedig 113 K 33 f-t. 

Országgyűlés . 
Azokra az olvasóinkra gondoltunk, akik el-

zárt faluban, vagy távoleső pusztán végzik 
tanítói nemes hivatásukat. Hazánk ügyeinek 
intézéséről értesülniök nemcsak lelki szükség 
számukra, hanem a hivatással járó kötelesség is. 
Hiszen a nép, a mindennapi kenyér megszer-
zésének munkájában fáradó nép, oly sok helyen 
van kizárólag rájuk utalva, hogy lelki tekin-
tetét szélesebb körre és magasabbra irányoz-
hassa, igaz tájékozást vegyen a minden polgárt 
érdeklő országos intézkedések felől. 

Hírlaphoz akárhányan csak szerény fizetésük 
megcsonkításával juthatnak. Miután pedig több 
lap járatására nincs pénzük, azok gondos át-
olvasásához és összevetéséhez nincs idejük, igen 
gyakran ki vannak téve annak a veszedelemnek, 
hogy valamely politikai, felekezeti, nemzetiségi, 
vagy társadalmi pártlap irányzatos tudósításai 
alapján egyoldalú világításban, sokszor meg-
hamisítva és elferdítve látják az eseményeket. 

Mindezekre gondolva, elhatároztuk, hogy 
ezentúl hétről hétre rövid és teljesen tárgyi-
lagos tudósításokat adunk az országgyűlés mű-
ködéséről, úgy, amint ez a Néptanítók Lapjában 
már évekkel ezelőtt gyakorlatban volt. 

Véleményt nem nyilvánítunk ; minden párt-
színezést kerülünk. Egyszerűen és minden részre-
hajlás nélkül a határozatokat, tényeket, ered-
ményeket közöljük, amint ama legfelsőbb testület 
működéséből kialakulnak. 

Már megállapodásra jutottunk, midőn egyik 
olvasónk hozzánk intézett levelében, épen ilyen-
félét kér tőlünk. Azt írja, hogy neki van ugyan 
napilapja, de nincs ideje, hogy terjedelmes rész-
leteit gondosan áttanulmányozza mindenkor és 
a sok mellékkörülmény közül kihámozza a 
lényeget. 

Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy 
olvasóink szélesebb körének teszünk szívesen 
fogadott szolgálatot, mint amekkorára először 
gondoltunk. 

Mint hetilap egy egész hét eseményeiről adunk 
számot, arról, ami a megelőző hét vasárnapjának 
reggelétől szombatjának estéjéig történik. 

E rövid tájékozás után kezdjünk munkához. 
* 

A képviselőház január 10-én ült össze az 
ünnepi szünet után. Másnapi ülésében már igen 
nagyfontosságú intézkedést tet t : 21 tagú bizott-
ságot választott a bankügy tanulmányozása és 
jelentéstétel céljából. Arról van szó, hogy Magyar-
országnak senki által kétségbe nem vont joga 
elszakadni az osztrák-magyar banktól és külön 
magyar országos bankot állítani. De tanulmá-
nyozni kell a fölállítás eszközeit, körülményeit 
és várható hatását. Ezekre a kérdésekre várnak 
tiszta tájékozást a bizottságtól, amelynek jogá-
ban áll szakértő tekintélyeket is meghallgatni. 

Hétfőn, 13-án, igen sok és terjedelmes tör-
vényt tárgyaltak le és szavaztak meg fölszóla-
lás nélkül. Első sorban mindazokat, amelyek 
az Ausztriával kötött gazdasági kiegy rést sza-
bályozzák. Ezek életbeléptetésére 1 szakaszos 
törvényben kapott volt fölhatalmazást a kor-
mány a mult év végén, mert a horvát képvi-
selők kibeszélése — obstrukciója — miatt lehe-
tetlen volt letárgyalni egész terjedelmükben. 
Ezeken kívül megszavazták sok mellékvasút 
— vicinális — engedélyét. 

14-én nem volt ülés a keleti egyházak új-
évére való tekintetből. 

A 15-i ülés napirendjére nem voltak jelentősebb 
tárgyak kitűzve, de egyes képviselők kérdéseire 
adott válaszokban főfontosságú ügyekre vonat-
kozó miniszteri nyilatkozatok történtek. Wekeile 
miniszterelnök kijelentette, hogy igenis szüksé-
gesnek tartja a kormány a Ház tanácskozási 
rendjének módosítását, a házszabályok szigorí-
tását. Amint gr. Apponyi Albert pár nappal 
elébb egy óbudai képviselőjelölő értekezleten 
kijelentette, „biztosítani kell a magyar paila-
mentet, hogy magukat idegeneknek érző és 
idegenekként viselkedő elemek annak munka-
képességét tönkre ne tehessék". A miniszter-
elnök szerint a házszabályok átalakítására nézve 
nem a kormány tesz javaslatot, hanem magára 
a Házra és egyes pártjaira bízza. Nyilatkozott 
a miniszterelnök a tárgyalásra váró adóreformról 
is. Van tudomása arról, hogy egyes körökben, 
főként a székesfővárosban izgatnak ellene, de 
nyilatkozata szerint csakis azok, akik eddig 
elvont jövedelmeiknek adó alá vételétől félnek. 
Részletes tárgyalásnál kész lesz figyelembe 
venni a méltányos fölszólalásokat, de a javaslat 
alapelveiből nem eDged. Ezek az alapelvek : a 
szegényebb osztályok kímélése, a nagyobb jöve-
delmek fokozatos megadóztatása és az elvont 
jövedelmek adózás alá vonása. 

Gr. Andrássy Gyula belügyminiszter kijelen-
tette, hogy az általános választói jogra vonat-
kozó javaslatot március vagy április hónapban 
nyújtja be. Akkor lesz alkalma és ideje a köz-
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véleménynek foglalkozni vele. Gr. Apponyi 
erről az emlí tet t választógyűlésen azt mondot ta , 
hogy „ez a korszakos á ta lakulás n e m tör tén-
hetik akkép, hogy azál ta l a magyar nemzeti 
állam alapja i megrendül jenek" . 

A lt í- iki rövidülésről n incs följegyezni valónk. 
A 17-iki ülésre ki volt tűzve az idei újonc-

jutalék megajánlására vonatkozó törvényjavasla t . 
Azt lehete t t hinni, hogy röviden végeznek vele, 
miután csakis annyi ú joncot kér a kormány, 
mint a megelőző évben és ugyanolyan szövegű 
törvénnyel. A disszidensek azonban, az a kevés 
számú függetlenségi képviselő, akik a kvóta 
fölemelése miat t k ivál tak a pár tból , te r jedel -
mesebb és sokszor élessé vált vi tát indí to t tak . 
Fölsorolták a kormányzásra és a hadseregre 
vonatkozó kifogásaikat. A ter jedelmes beszédek 
miatt m é g szombaton sem ju to t t a Ház a 
szavazásig. 

A főérdeklőde'st azonban azok a t á rgya lások 
kötötték le, amelyek a házszabályok szigorúbbá 
tételét illetően, a Ház elnökének vezetése alat t , 
miniszterek és más intéző férfiak közreműkö-
désével, egész héten á t folytak. 

A megál lapodást az összes pá r tokbó l össze-
hívandó közös értekezlet, ma jd az egyes pár tok 
elé ter jesz t ik ; csak azután viszik j avas l a t alak-
jában a Ház elé. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Erzsébet-Múzeum megnyitása. A 

királyi palotában berendezett Erzsébet királyné 
emlékmúzeumot niult héten nyi to t ták meg a 
meghívott méltóságok é.s hivatalos személyiségek 
jelenletében. A megnyitó ünnepség csöndes misé-
vel kezdődött a várkápolnában. Mise u tán a tár-
saság átvonult a Múzeumba, ahol Apponyi Albert 
gróf kultuszminiszter és Szalay Imre múzeumi 
igazgató fogadta a vendégeket, akiknek sorában 
József királyi herceg, és Auguszta és Mária 
Annunziata hercegasszony is ott volt, s a kor-
mány tagjai csaknem teljes számban. Apponyi 
Albert gróf üdvözölte a vendégeket, s miután 
Kanter Károly plébános fölszentelte a Múzeu-
mot, a vendégek megnézték a gyíí j teményt. A 
főhercegnők Szalay Imre kalauzolásával közel 
egy óráig szemlélték a múzeumot, melynek be-
rendezéséről a legmelegebb elismeréssel nyilat-
koztak. Az ünnepi megnyitó u tán a múzeumot 
nyomban megnyitották az érdeklődő közönség 
számára is. 

— A magyar nyelv érvényesülése. Foga-
ras vármegye közigazgatási bizottsága mult héten 
ta r to t t ülésében éljenzéssel fogadta Szabó Elemér 
királyi tanfelügyelő havi jelentése kapcsán a nagy-
szebeni görög keleti konzisztóriumnak azt az 
értesítését, hogy a tanfelügyelői megkeresésben 

fölhozott okok figyelembe vételével intézkedett, 
hogy a tanítói javadalmakról fölvett jegyző-
könyvek és a taní tói díjlevelek magyar nyelven 
is szerkesztessenek ; valamint utasí tot ta alantas 
közegeit arra is, hogy beadványaikban a magyar 
nyelvet haaábosan használják. Ez intézkedéseivel 
a konzisztórium míg egyrészt a hatósága alá 
tartozó tanítókat a lépten-nyomon szükséges s 
aránytalan nagy költséggel járó hites tolmácsok 
igénybe vételének kényszere alól mentette föl. 
másrészt a magyar nyelvet törvényes jogához 
ju t ta t ta . 

— Az anyák iskolája. A főváros közgyű-
lési termében Torday Ferenc dr., az állami 
gyermekmenedékhely főorvosa, a slcrofidózis és 
tuberkulózis ellen való védekezésről tar tot t elő 
adást. Az életből vett szomorú adatokkal mu-
ta to t t arra, hogy a tuberkulózis nemcsak a jelen 
nemzedék egészségét támadja meg, nemcsak a 
je len nemzedéket tizedeli meg, hanem aláássa a 
jövő nemzedék életképességét is. Epp ezért a 
tuberkulózis ellen való védekezést ott kellene 
kezdeni, hogy tüdővészes embereknek lehetet-
lenné kellene tenni a család-alapítást. A tüdő-
vészes szülők gyermekeit el kellene különíteni. 
A tuberkulózis ellen való küzdelem keretébe 
beletartozik a népélelmezés olcsóbbá tevése és 
a lakásviszonyok megjavítása. A városi élet egész-
ségi ártalmait a szabadban való tartózkodás ú t j á n 
kell ellensúlyozni. E célból a háztetőn játszó-
helyet, valamint erdei iskolákat kellene létesí-
teni. A nyaraltatás is életszükséglet a városi 
gyermekeknek. A gyermeki szervezet megerősí-
téséhez a Balaton természetadta gyógyító hatá-
sát nagyobb arányban kellene kihasználni. 

— A szász püspök beiktatása. Brassó-
ban a mult héten iktatták hivatalába Herfurth 
Ferenc dr. püspökhelyettest, a brassói szász evan-
gélikusok ú j lelkészét. Az ünnepies istentisztelet 
u tán díszebéd volt, amelyen Herfur th hazafias 
beszédet mondott . Kifejtette, hogy a szászoknak 
hazaszeretetüket nemcsak a szülőföldjükre, hanem 
az egész magyar hazára is ki kell terjeszteni. 
A lakomán a Kólcsey-himnuszt játszották. 

— A Polgáriskolai Tanáregyesület igaz-
gató-tanácsa Yaszkó György elnöklésével ülést 
tar tot t , amely a polgári iskola reformjára vonat-
kozó novelláris törvényjavaslattal foglalkozott. A 
kérdés előadója Kovács János dr. volt, kinek 
alapos munkálatát az ülés egyhangúlag elfogadta. 
A javaslatot memorándum alakjában küldöttség 
viszi a kultuszminiszterhez. Nagyobb vitát kel-
te t t a fizetésrendezés ügye. Kolb Lajos előadó 
átdolgozta a Földes Vilmos-féle javaslatot. Eszerint 
az egyesület a középiskolai tanárok fizetési javas-
latához viszonyítva a polgári iskolai tanárok fize-
tésének olynemű végrehajtását kérelmezi, hogy 
a két fizetés aránya 1 1 : 1 3 legyen. Vagyis, ha 
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a Széli-féle javaslat értelmében rendeztetnék a 
polgári iskolai tanárok fizetése, akkor a kezdő-
fizetés 2200 K, öt 6 0 0 - 6 0 0 koronás ötödéves 
pótlékkal a huszonöt év után 5200 koronáig 
emelkedjék. A címzetes igazgatók 600 koronás, 
az igazgatók 800 — 1 2 0 0 koronás nyugdíjba be-
számítandó pótlékot kapjanak. Ha pedig a tanár-
ság a rangsorban maradna, ugyanennek az arány-
nak megtartásával és az eddig élvezett ötödéves 
korpótlék megszüntetésével a tanárok 5 száza-
léka a helyi előléptetéssel igazgatóknak és a 
s tátus 95 százalékából 20 százalék a X., 30 
százalék a IX, 30 százalék a VIII. és 15 szá-
zalék a VII. ; a rendes igazgatók 60 százaléka 
a VII. és 40 százaléka a VI. fizetési osztályba 
osztassék be. 

— Izgatás az állami iskola elleu. Mára-
marosszigetről írják, hogy Komjjass Antal nagy-
bocskói római katholikus segédlelkész, legutóbbi 
prédikációjában, amelyet a templomi szószékről 
mondott , az állami iskolát liazafiatlannak és 
vallástalannak bélyegezte s úgy nyilatkozott, 
hogy halálos bűnt követ el az a szülő, aki gyer-
mekét az állami iskolába adja. A községi állami 
iskola tantestülete, Imrédy Vilmos igazgatóval 
az élén, tiltakozott a segédlelkész vádjai és el-
járása ellen, amit különben Kozma Géza községi 
plébános is elítélt. 

— Megtérés. A jásznagykúnszolnokvármegyei 
Rákóci község hétszáz földmíves munkása el-
határozta, hogy otthagyja a szociáldemokratákat 
és független munkáskört alakít. Szándékukat 
érdekesen írt levelben adták tudtára kép-
viselőjüknek, Nagy Emilnek. Azt í r ták a rákóci-
munkások, hogy nem nagyon látják a szociál-
demokrata szervezet hasznát, bár pártadójuk-
nak négyötöd részét elveszi a középpont, nekik 
pedig csak egyötöde marad. Kizárják a szociá-
lizmust magyar szívükből, mert úgy látják, hogy 
a szociálisták ki akarják őket szorítani szép 
hazánkból, melyet hős apáink hagytak örökségül 
ránk. Nagyon fájlalják, hogy megtévedtek, de 
már megtérnek, mert lá ' ják, hogy az egyenet-
lenség az ország kiírat okozza. „Hát minékünk 
az a célunk — mondja az érdekes írás — hogy 
összeölelkezve az úr a szegénnyel, védjük meg 
jogainkat ; aki nem velünk, az ellenünk, de ná-
lunk csak magyar legyen az úr, mert ő nekik 
az a jelszavuk, hogy éljen Iíóbi, éljen Náci, mi 
pedig azt mondjuk: éljen a magyar jog." 

— Oláh tanítók köszönete. A bánátkom-
lósi, belinczi, lippai és temesvári görög keleti 
román főesperességi kerületek tanítói közgyűlé-
sükön egyhangúlag elhatározták, hogy Apponyi 
miniszternek jegyzőkönyvileg hálás köszönetet 
mondanak a tanítóság anyagi és erkölcsi érde-
keiért kifej tet t buzgó tevékenységeért. 

— Ünnepelt iskolaigazgató. Abból az alka-

lomból, hogy Martin Imre pancsovai áll. felsőbb 
kereskedelmi iskolai igazgatót O Felsége a Ferenc 
József rend lovagkeresztjével tün te t te ki, szép 
ünnepély folyt le Pancsován, a városháza nagy-
termében. Az ünnepélyt a Himnusz vezette be. 
Zákó főispán lelkes beszédjében a/, ünnepelt ér-
demeit méltatta, majd pedig mellére a rendjelet 
föltűzte. A rendjel átadása után Schack Béla dr. 
kir. főigazgató ecsetelte azokat az érdemeket, 
amelyeket az ünnepelt a kereskedelmi szakokta-
tás terén szerzett. Üdvözölték továbbá Kugaskó 
nagybecskereki felső keresk. isk. igazgató, az inté-
zeti növendékek részéről pedig Solymási Géza 
tanuló. Az ünnepélyt 150 ter í tékű bankett 
követte. 

— Népoktatás a kaszárnyában. Esztergom-
ban a katonai szolgálatra bevonult legénységet 
gazdasági oktatásban részesítik, még pedig nem 
katonák, hanem civilek. A 76-ik gyalogezred 
parancsnoka, Hess Rezső ezredes fölkérte a város 
tanácsát, tegye lehetővé, hogy az ezred legény-
sége részt vehessen a népakadémia ismeretter-
jesztő előadásain. A város örömmel fogadta az 
ezredes kérését és Szölgyémi Gyula igazgatót 
bízta meg az ismeretterjesztő előadások megtar-
tásával. Az előadások most kezdődtek meg a 
kaszárnyában és azokat esztergomi tanárokon és 
tanítókon kívül több előkelő egyén tart ja, úgy, 
hogy a téli szezonban huszonöt előadást hallgat 
hatnak a bakák. Az előadások a kisgazdaságok 
minden ágával foglalkoznak, ezenkívül ismertetik 
az adózást, a mezőgazdasági törvényt, a gazda-
sági gépeket, az időjárás alakulásait, az állat-
betegségeket, szóval mindazt, amire egy kisgaz-
dának szüksége van. 

— Tanítók névmagyarosítása. A mult év 
december havában belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket : Kotymán József balmazújvárosi tanító 
Kálmán a, Hambach Klotilda torontáljózseffalvi 
tanítónő Ballassava, Hártmán Lébi vásáros-
naményi_ tanító Halászra,, Augustin István lázii 
taní tó Ágostonra.. (T. S.) 

— Pásztorjátékok. A Máramarosi Közmű-
velődési Egyesület által fenntartot t iskolai ott-
hon 1 5 szegény növendékét az ökörmezői intelli-
gencia teljesen fölruházta és ezeknek január hó 
6-án szép karácsonyfát állított a görög katholikus 
iskolában. A ru ténajkú növendékek Bokotey 
Dénes tanító vezetése alatt pásztorjátékokat 
adtak elő, még pedig tiszta magyar nyelven. 

— Állami szövőinűhely. Kassán, a Női 
Gazdasági Iskolával kapcsolatosan, háziipari szövő-
műhelyt állítanak s a keresk. miniszter a mű-
hely céljaira gépeket és nagyobb pónzsegítséget 
adott. A műhely két szmirnaszőnyeg-széket, két 
vászonszövő-széket és hái'om damasztszövő-széket 
kapott. A gépeken kívül a miniszter tízezer 
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korona állami segítséget is adott. Az intézet 
igazgatósága a gép- és pénzadomány ellenében 
arra kötelezte magát, hogy a szövést háziipari 
alapon meghonosítja, olyképen, hogy az igazga-
tóság az iskolában szövőműhelyt rendez be, amely-
ben a szegénysorsú növendékeket, akik a szövést 
az iskola elhagyása után háziiparilag folytatni 
akarják, a szövésben alaposan kiképezik. 

— A Pedagógiai Társaság szombaton tar-
totta idei nagygyűlését Fináczy Ernő elnöklé-
sével. Az elnök megnyitójában azokról az újabb 
törekvésekről szólt, melyek a didaktika terén föl-
tűntek. Kimutatta azt az ellentétet, mely a her-
barti pedagógia és bizonyos újabb elméleti állás-
pontok közt fönnállanak s főleg azt az ellenhatást 
ismerteti, melyet a Ziller-féle elmélet kel tet t 
mindazokban, akik természetesebb és közvetlenebb 
tanítói módszerek szükségességét hangoztatják. 
Mint legfőbb dolgot, a didaktikai lelkiismeretet 
emelte ki, mely nélkül sikeres oktatás nincsen. 
A zajos tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után 
Székely György tar tot t igen tartalmas emlék-
beszédet Szász Károlyról. Vázolta Szász rend-
kívül sokoldalú tanügyi tevékenységét a közép-
iskola, a népiskola és az egyetemi oktatás körül. 
Kivált az 1883-iki középiskolai törvény létre-
jöt te körül kifejtett érdemeit domborította ki s 
azt a tevékenységet, mellyel a különböző vallás-
felekezeti ügyeket úgy intézte, hogy a kul túrharc 
réme es a felekezeti villongások nem háborítot-
ták meg oktatásügyünk nyugodt kifejlődését. 
A közoktatás terén a renaissance embere volt 
Szász Károly s érdemei kultúralkotásaink meg-
teremtése, az egységes magyar nemzeti állam ki-
építésé körül rendkívüliek. Nagy volt mint ember, 
kit a szeretet és a szabadság eszméi lelkesítettek. 
A szép és hatásos emlékbeszéd u t án Gyulay 
Ágost ti tkár előterjesztette évi je lentését és a 
társaság vagyoni állásáról szóló mérleget s végül 
az elnökség megbízásából indítványozta, hogy 
Apponyi Albert gróf kultuszminisztert a társaság 
tiszteleti tagjáui válassza meg a közgyűlés. Az 
indítvány egyhangú elfogadásaval az elnök be-
rekesztette a közgyűlést. 

— Az államvasúti tauítók fizetését a 
kereskedelmi miniszter az állami tanítók fizeté-
sének megfelelően évi 1200 korona alapfizetés 
mellett évi 2600 koronáig emelkedő összegben 
allapította meg. A lakpénzosztályok megállapítá-
sánál a IX. fizetési osztályba tartozó államvasúti 
tisztviselőkre nézve megállapított szabalyokat 
határozta meg mérvadóknak, a fizetésen kívül 
pedig a Horvát-Szlavonországok terüle tén alkal-
mazott államvasúti tanítók ( tmí tónők) részére évi 
200 korona, nyugdíjba be nem számítható mű-
ködési pótlékot állapított meg. 

— Halálozások. Rittlinger János pécsdeve-
eseri tanító életének 64-ik és működésének 44-ik 

évében, hosszas szenvedés után elhunyt. — Z. 
Zorkóczy Lajos állami polg. fiúiskolái igazgató, 
január 12-én, életének 50., tanári szolgálatának 
29., igazgatói működésének 7. évében hirtelen 
elhunyt Újvidéken. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
F. A. (Néptanító.) A gyenge szárnypróbálgatások 

sivatagában oázis ez a vers. Van egy-két zökkenője, 
amit el kell simítanunk, de egészben sikerült. Sorra 
kerül. — R, A. (A bujdosó.) Ki-kicsillan a tehetség 
némi nyoma, de a verselése fogyatékos. — S. Gy. 
(A magányba!) Van benne egy sikerült kép (Porrá 
égett, porrá mállott Város hamva maroknyi az álmok 
mellett, Mit az élet eltemetett), de a verselésben sok 
a kifogásolható. — Egy. (B. ú. é. k.) A B. ü. é. k. 
szokást az ön különben okos cikke nem szünteti meg. 
Ezer ember közül egy ha fordítaná a posta-, névjegy-
stb. költséget jótékony célra. Már csak törődjünk bele, 
hogy legalább az iparnak haszna van belőle. Na meg 
az államnak. Erre is rá fér. — 1$. J . (A tankönyv-
bírálat kérdéséhez.) Ha a Hivatalos Közlönyben meg-
jelent bírálatokat kifogásoljuk, erre nem elég két 
példa. Sokkal több kellene : erre pedig terünk nincs. 
De nem is foglalkozunk bírálatok bírálatával. Minden 
hozzánk beküldött iskolakönyvről tárgyilagos, lehető 
bő ismertetést adunk, teljesen függetlenül a hivatalos 
bírálatoktól, — felülbírálatokra nem vállalkozunk. 
Abban igaza van, hogy az iskolakönyveket célszerű 
volna két bírálónak adni ki, akik egymástól függet-
lenül végzik bírói tisztjüket. — T. J . (Pista tüzér.) 
Örömmel látjuk, mint szállingóznak elé az itt-ott 
rejtőzködő komoly tehetségek. Egyszerű, cicomátlan 
vers az ön verse. Bizonyára szavalni fogják majd az isko-
lákban. — A. Z .(Kit vádoljak? stb.) „Üzenetet várok!" 
íme, kérem, az üzenet : mind a két verse gyenge 
dolog. — V. J . (Mezöberévy.) Sajnáljuk, hogy nem egy 
héttel elébb küldötte az ismertetést a derék zeneszerző 
kálvinista papnak, néhai Kálmán Farkasnak kuruc 
nótáiról. Mire cikkecskéjét kaptuk, már megjelent 
rövid ismertetésünk. D.» fölhasználjuk az alkalmat, 
hogy ismételten olvasóink figyelmébe ajánljuk a Kuruc 
nótákat, melyek 4 K-ért Endrődön (Békés m.) rendel-
hetők meg, özv. Kálmán Farkasnénái. — Gy. K. A 
Lampel-Wodianer cég (Andrássy-üt 21.) szívesen küld 
mutatván}'példányt a Benedek-Földes féle Gazdasági 
Ismétlő-iskolás Olvasókönyvből, ha hozzá fordul. — 
>T. T. (Szegény vagyok.) A múltkori értékesebb volt, 
mint ez. Ebben is látszik a tehetség némi nyoma. 
A „szemed csücske" azonban épenséggel nem költői 
kifejezés. — Néuéinhez. Ezt a témát más címmel már 
egyszer megverselte. Akkor sem sikerült, most sem 
sikerült a kísérlete. — 1). K. Megőrizzük a rövidke 
szózatot, mert valóban van benne egy-két, a bővebb 
kifejtésre alkalmas gondolat. Erre is sor kerül. — 
lí E. (Ifjúsági leányegyesületek.) Közöljük. — S. J . 
(Oscsanád.) Nem. 

Tartalom Visszahódítás. Lakatos Lajos. — Ta-
nítók névmagyarosítása. Vargyas Endre. — A tanult 
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Mór. — Könyvesház. — Szépirodalom : Ceruza-
jegyzetek. Gárdonyi Géza. — Szózat a néphez. (Vers.) 
Albisy Katalin. — Irodalom és művészet. — Tanítók 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előr<> küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyLasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vil i . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéz iratoltat nem a ci wir lí viss-ssa. 

„Magyarosítás." 
Érdekes levelet és cikket kaptam 

Agliceriu Remus temesvár-mehalai állami 
tanítótól. Tetszésemre bízza cikkének fölr-
használását vagy megsemmisítését, vagy 
„hazaáruló szerzője elleni eljárás meg-
indításának kérését". 

Ez a macskaköröm közé szorított föl-
hatalmazás. mint látható, különös szerepét 
ruház a Néptanítók Lapja szerkesztőjére, 
de talán mondanom sem kell, hogy ez 
a körülmény épenséggel nem akadályoz 
meg engem Agliceriu Eemus cikkének 
nyugodt, tárgyilagos megítélésében. Az 
ő cikkében nincs hazaárulás, csupán nagy-
mértékű idegesség s bár, úgy látszik, 
hogy őszintén akarja a békességet a 
magyarok és nemzetiségek közt (én így 
mondanám: a magyar- és nem magyar-
nyelvű magyarok közt), sok benne a 
félreértésre alkalmas vád, s ha leközölném 
cikkét, a kívánatos béke helyett áldatlan 
harcot provokálnék. Erre pedig alkalmat 
sem itt, sem egyebütt adni nem akarok. 

Megelégszem s bizonyára Agliceriu 
Remus is megelégszik azzal, ha cikkének 
gondolatmenetét lehető híven tolmá-
csolom. 

Agliceriu Remus azt tapasztalta, hogy a 
magyar emberen idegesség vesz erőt, valahány-
szor a nemzetiség szót hallja s bevette magát 
a köztudatba, hogy magyar és hazafi egyértelmű 
s aki nem magyar : hazaáruló. A nem magyar-
ajkú honpolgár félve nyúl a magyar lapokhoz, 

mert azoknak minden rovatában csúfot űznek 
a nemzetéből, a nevéből, a szokásaiból. Ez nem 
itt-ott mutatkozó tünet, hanem országos kór tág. 
Divatba jött lebunkózni mindenkit, aki nem a 
késheg\ ig menő harcot hirdető hazafiak egyedül 
üdvözítő hitelveit követi. Az ultra-soviniszták 
pláne versengenek abban, hogy mennél hatha-
tósabb eszközöket fundáljanak ki a nemzetiségek 
letörésére, megsemmisít' sére. A nemzetiségek 
ellen harcoló magyarok két csoportra oszthatók. 
Az egyik kíméletlenül követeli, hogy mindenki 
magyarrá legyen. Ez lelketlen, embertelen, mert 
az egyén múltjának megtagadását, lelkének a 
köntösét követeli. A másik azt mondja: nem 
akarjuk nyelveteket, szokásotokat, vallásotokat, 
csupán, hogy tanuljatok meg magyarul, a ma-
gatok érdekében. Ám ez nem őszinte beszéd, 
mert az állam iskolákat állít föl nemzetiségi 
községekben és sűrűn jutalmazza a tanítót a 
magyarosítás és a magyar nyelv terjesztése 
érdekében kifejtett buzgóságáért. 0 ugyan nem 
hiszi, de állítólag vannak tanítók, kiket ezzel 
a misszióval küldenek ki : magyarosíts. Ezt el 
is ismeri Bálás Béla tanító, mondván a Nép-
tanítók Lapjában: „Nyitra megyében, ahova 
szintén magyarosítani küldtek . . ." ' 

A nemzetiségek nagyon is akarnak magyarul 
megtanulni s nem azért idegenkednek az állami 
iskolától, mert félnek attól, hogy megmagya-
rosítják őket. Más az idegenkedés oka. Idegen-
kednek a mindenáron való magyarosító törekvés 
miatt, mely csak a magyar nyelv megtanítását 
tűzi ki célul s e cél miatt elhanyagolja az 
életben szükséges ismeretek tanítását. Tehát 
nemcsak magyar nyelvre, hanem a szükséges 
ismeretekre is kellene tanítani a gyermeket s 
egyúttal rávezetni arra, hogy „megszeresse a 
magyart, mint népfajt, mint egyént, mint em-
bert". Szeretetet kierőszakolni nem lehet. „Keve-
sebb harci riadó, világhírű liberális összes tör-
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yenjeink végrehajtása, a magyarosításért ki-
osztani szokott jutalmak eltörlése", összegezi 
tanácsait Aglieeriu Remus, mert „anemzetiségek 
nyilt vagy kerülő úton való megmagyarosítása 
lehetetlenség. Hogy ez utópia, megmutatta a 
letelt ezer esztendő, és hogy a jövőben is lehe-
tetlen, bizonyítja a száraz logika". 

Tolmácsolván Aglieeriu Remus cikké-
nek gondolatmenetét, eszemágában sincs, 
hogy a nem magyarajkú honpolgároknak 
a magyar lapok közleményeiből eredő 
idegességével szembeállítsam azt az ide-
gességet, melynek a nem magyarnyelvű 
hazai és külföldi sajtó egy részének állam-
ellenes s a magyar nemzetet állandóan 
gyalázó cikkek a forrásai. Ez a szembe-
állítás nyelveléssé fajulna s több kárral 
járna, mint haszonnal. Ennél sokkal 
magasabbrendű érdek annak a becsületes 
megvilágítása, hogy a magyar állam és 
társadalom irányadó tényezői miltépen 
értelmezik a magyarosítást. 

Kétségtelenül, az volna az ideális 
állapot, ha ennek a hazának minden 
polgára egy nyelvet beszélne, egy hitet 
vallana; ha egyformán borulna lángba 
minden arc az államalkotó egységes nem-
zetet ért bármely sérelemre s egyformán 
érezné minden szív azt az örömet, azt 
a büszkeséget, mely a nemzet sikerein 
önkéntelen fakad — pl. a francia pol-
gárban. Ez az ideális állapot nálunk talán 
elérhetetlen, de megközelíthető. Megköze-
líthető a magyarosításnak azzal a módjával, 
mely épenséggel nem akarja megfosztani 
Aglieeriu Remust és fajrokonait sem az 
anyanyelvétől, sem a vallásától, egy-
szerűen : úgy a magyar állam, mint egye-
sek érdekében lehetővé akarja tenni az 
állami nyelv megtanulását s egyúttal 
meg akarja gyökereztetni polgáraiban, a 
fajmagyarban is, a nem fajmagyarban is, 
a haza földjéhez való rendületlen ragasz-
kodást, a magyar nemzeti kultúrát, azt 
a nemzeti szellemet, mely egy országban 
csak egyféle lehet; enélkül a világverseny-
ben semmiféle állam, semmiféle nemzet 
nem boldogul. 

Szó sincs róla, hogy csupán az egyesek 

érdekében kívánja a magyar állam a 
magyar nyelv tanulását! Mikor az állam 
az egyesek érdekét szolgálja, ugyanakkor 
magára is néz, az egyesek erejével a 
maga erejét is növeli, növeli az összesség 
érdekében, mely csak erős alapokra épített, 
egységes szellemű és műveltségű állam 
fönnhatósága alatt érezheti biztosságban 
magát. Nincs a föld kerekén a magyaron 
kívül állami kormányzat, mely egy ország-
ban többféle nyelvű és szellemű kultúrát 
istápolna. Ebben a tekintetben a magyar 
állam példátlanul áll a maga szabadelvű-
ségével. De viszont maga s így a minden-
féle nyelvű összesség ellen is követne 
gyilkos politikát, ha a különböző kultúrák 
istápolásában megfeledkeznék a főcélról : 
a mindenfajú és nyelvű népeket egybe-
foglaló magyar nemzeti kultúrának első-
rendű gondozásáról. Állami, tehát min-
denek fölött álló érdekről lévén szó, a 
különféle faji kultúrák istápolása nem 
gyengítheti a nemzeti, az egységes szel-
lemű kultúra fejlődését, izmosodását: az 
ellenkező, az ide-oda néző politika bizo-
nyos sírásója lenne az ezeréves magyar 
államnak, ezt pedig Aglieeriu Remus 
állami tanító bizonyosan nem akarja 
— hiszem, hogy nem akarja — s aján-
lom, fajrokonai se akarják: ezzel a maguk 
sírját is megásnák. 

A magyarosítás valójában szerencsétlen 
szó, mert mást ért alatta a komoly 
államférfi és mást a politizáló kocapoli-
tikus s ennek nyomán az idegeskedő 
nem magyarnyelvű magyar. A komoly 
államférfi a magyarosítás alatt azt a 
munkát érti, mely az állam polgárait, 
még magát a fajmagyart is beleszámítva, 
minden faji és nemzetiségi érdeken felül-
álló közös érzelmi világba segíti. Ennek a 
közös érzelmi világnak elvitázhatatlan 
tények adnak tartalmat. Nevezetesen: 
ezt a földet, melynek ezer év óta Magyar-
ország a neve, Árpád és népe szerezte 
meg. Ennek az országnak államalkotó 
nemzete a magyar. Ennek az államalkotó 
magyar nemzetnek tagja faj-, nyelv- és 
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valláskülönbség nélkül az állam minden 
polgára. Az uralkodó faj szabadelvűsége 
lehetővé tette, hogy a magyar kultúra 
árnyékában más kultúrák is fejlődjenek, 
de mind e kultúrák, bár közülök egy a 
nagy német kultúrából táplálkozott, az 
országban kevéssé, az ország határain 
túl egyáltalán nem tudtak érvényesülni, 
ellenben a magyar nemzeti kultúra még 
történetünk legszomorúbb időszakaiban 
is észre tudta vétetni magát. Jóllehet 
az államalkotó magyar igazi nagyúri nem-
törődömséggel a másfajú népek magya-
rosítására egyáltalán nem gondolt, úgy 
az itt talált, mint később jött másfajta 
népek tömegéből szellemileg kivált em-
berek mind a magyar kultúra emlőjén 
táplálkoztak, nevelődtek; önként, kény-
szerítés nélkül lettek a magyar műveltség 
ápolói, a magyar névnek ós dicsőségnek 
messze a határon túl terjesztői, kezdve 
a horvát Zrinyi Miklóson, a Szigeti vesze-
delem költőjén, egész a szerb eredetű 
Petrovics — Petőfi Sándorig s hogy a 
mai napig lejöjjek: a sváb Herczeg 
Ferencig. Államférfiaknak, hadvezéreknek, 
költőknek, íróknak, tudósoknak, művé-
szeknek másfajú nagy tömege hódolt meg 
önként a magyar nemzeti géniusznak, 
lettek tagjai egy közös érzelmi világnak. 

A nagyoknak a magyar nemzeti 
géniusz előtt való ez önkéntes meghódolá-
sában nagy tanulság rejlik : ebből bőséges 
okulást meríthetnének mindazok, kik nagy 
oktalanul állandóan gyalázzák azt a ma-
gyar kultúrát, mely nélkül pedig ebben 
az országban nincs igazi boldogulás, igazi 
fejlődés; mely nélkül sem maradandó 
nevet, sem nagyobb tisztességet szerezni 
nem lehet. A nem magyarnyelvű magya-
roknak meg kell nyugodniok abban az 
ezeréves, megmásíthatatlan valóságban, 
hogy mint ezer esztendőn át, ezután is, 
beláthatatlan időkig, egy neve volt s 
egy neve lesz ez országnak: Magyarország ; 
egy neve az összességet magában foglaló 
népvegyületnek : magyar nemzet ; egy neve 
az államnak: magyar állam. Meg kell 

nyugodniok abban, hogy ami tudomány, 
irodalom, művészet innét a világpiacra 
került és kerül: annak mindig magyar 
volt és lesz a címere, aminthogy a búza 
is, a liszt is, a bor is, mint magyar búza, 
magyar liszt, magyar bor kerül a világ-
piacra, habár nemcsak fajmagyarok ter-
melik ez és egyéb terményeinket. Miért? 
Többek közt azért, mert ez mindig így 
volt s a józan ész szerint másként nem 
is lehetett. Többek közt s mondhatnám: 
egyedül azért, amiért a horvát eredetű 
Zrinyi Miklós, a költő, midőn egyszerre 
török és német fenyegette megsemmi-
süléssel Magyarországot, nem azt kiáltotta 
hatalmas riadójában : ne bántsd a hor-
vátot ! ne bántsd a tótot ! ne bántsd az 
oláhot ! ne bántsd a szászt ! — hanem ezt 

! 

kiáltotta: Ne bántsd a magyart! Igen, ezt 
kiáltotta: ne bántsd a magyart! s nem 
tar tot ta szükségesnek, hogy mind elő-
sorolja a különböző népfajokat, mivel-
hogy a magyar név kifejezője, összefog-
lalója volt a magyar és nem magyar 
nyelvű magyaroknak, vagyis az egységes 
nemzetnek. 

Visszatérve pedig most Agliceriu Re-
mushoz, nem tudom, szükséges-e még 
megnyugtatnom őt és nem magyar anya-
nyelvű magyar tanítótársait affelől, hogy 
a magyar államkormányzat sem kíván 
mást sem tőlük, sem a magyarnyelvű 
tanítóktól: tanítsák a magyar nyelvet, 
ápolják a gyermek lelkében a közös haza 
szeretetét, lássák el az életben szükséges 
ismeretekkel. Megnyugtassam-e őt affelől, 
hogy soha egy miniszter sem küldötte 
ki a tanítót ezzel a megbízással: eredj, 
magyarosíts (már t. i. az Agliceriu-féle 
értelmezés szerint), eredj, öltöztesd az 
oláh meg a tót gyermeket zsinóros ruhába, 
húzass a lábára sarkantyús csizmát 
igen, igen, kell-e megnyugtatnom épen 
Agliceriu Remust, ki oláh-római névvel 
magyar állami iskola tanítója? 

Tehát : a magyar nyelv tanítása, a 
közös haza szeretetének ápolása, az élet-
ben szükséges ismeretek nyújtása — ezt 

5* 
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kívánja maga Agliceriu Remus, ennyit 
kíván az államkormányzat is. Ha azon-
ban az így életbe indított apró emberkék 
közül egyik-másik az átlagos emberek 
szintjén felülemelkedik majd s ambícióját 
nem a külföld félrevezetésében, nem faj-
rokonainak izgatásában leli, hanem a 
magyar kultúra ápolásában; s ha majd 
ezen a téren dicsőséget szerez magának, 
dicsőséget a közös hazának: igaz, őszinte 
örömük teljék ebben a nem magyar-
nyelvű magyaroknak is. Igaz örömük, 
mert ebből a dicsőségből mindnyájunkra 
vetődik egy sugár : Agliceriu Remusra is, 
reám is. , , ,,, , 

Benedek Elek. 

Mult, jelen, jövő. 
Irta: Bálássy Dénes. 

I. 
Községi kultúrkrónika. 

Az időt röptében megállítani nem lehet, de 
azt, mi az időben történik és történt, azt meg 
lehet fogni, leltárba lehet szedni, vagyis : toll, 
papír, betű, k nyy, fénykép és fonográf segít-
ségével meg lehet örökíteni, tanulságul a jelen-
nek és le lehet írni, okulásul a jövendőnek. 
Az effajta egyéni, házi, községi vagy megyei 
természetű följegyzésekből és tapasztalatokból 
vagy inkább azoknak rendszeres összességéből 
és számontartásából áll az, •— legyenek azok gaz-
dasági, adózási, ipari, katonai, vallási, iskolai, 
politikai vagy művészi természetű följegyzések 
és állapotvázlatok, amit általában úgy nevez-
nek : kultúra, közműveltség, polgárosodás, civili-
záció. Ennek a száz tövisű és száz rózsájú 
kultúra szónak tartalma és elemei ; valamint 
azoknak az elemeknek tudása, ismerete, birtok-
ban tartása és gyakorlati alkalmazása — ez 
teszi azt, amit úgy hínak : müveit ember, 
müveit község, művelt nép, müveit ország. 

Ma a gyors fejlődés és viharszeríí átalakulás 
forgatagába I élünk mindnyájan. Repül fölöttünk 
az idő és röpít ma bennünket a roppant vas-
úti, forgalmi, sajtóbeli, gazdasági és politikai 
áramlatoknak habzó hullámzása magával. Kelet-
től nyugatig, északtól a déli sarkig : a ruház-
kodás, az étel, it ti, a lakás, az álmodozások, 
a boldogságra törekvések — hát bizony kez-
denek ezek a dolgok mindenütt egyformák 
lenni s minket is egyformákká tenni. Vagyis, 
a tömegesebb, a bátrabb, az erősebb kezdi 
átgyúrni, fölfalni és söpreni minden téren a 
gyengébbet, a maradit, az öntudatlanabbat. 

Hogy azonban ez a fejlődés, ez az átalakulás, 
e viharszerű átformálódás, hogy ez a habzó 
hullám el ne söpörjön bennünket a földről, 
amelyen születtünk, élünk és élni akarunk : 
két kézzel kell megragadnunk és belé kell 
nekünk fogantoznunk multunkba, hitünkbe, 
földünkbe, erkölcsi hagyományunkba, egyéni-
ségünkbe, jogainkba, öntudatunkba, egyszóval 
nemzeti kultúránkba: ezekbe a sziklaszilárd 
hatalmakba, hogy szemben a modern világnak 
áramlataival, annak maradhassunk, amik va-
gyunk és hogy mozdíthatlanok maradjunk a 
földön, amely apáinké volt és amelyet fiaink-
nak akarunk hagyni örökségül. 

Hazánk nagyobb városaiban egy-egy kultúr-
palotát akar építtetni a jövendőben közokta-
tásügyi kormányunk. Igen bölcsen ! Megannyi 
védőbástyát, korunk szellemének támadó hábo-
rúja és nemzetközi viharzása ellenében. Bizo-
nyos intézményszerü támadó és védő fegyver-
gyárt. De vájjon a homokhordást, a tégla-
vetést e palotákhoz, ehhez a kultúrintézmény-
hez, a saját érdekünkben nem kezdhetnők-e 
meg mi magunk : oktatók, tanítók, maghintők, 
a kultúra elsőrendű tényezői? Nem kellene-e 
magunknak megkezdenünk az alapozást? Az 
emberi kultúrát legelőször azok alapították 
meg, akik a betűvetést valamikor kitalálták 
és alkalmazták, valamint a kultúra alapvetői 
ma is azok, akik az írást, olvasást tanítják 
meg az ifjúságnak. De hát elég-e megelégedni 
ennyivel? Nem szükséges-e a felnőtteket is, 
a nagykorúakat, az idősebbeket is ráutalni, 
gondolkozóba ejteni s írni és olvasni tanítani 
abba (, ami bennük lakozik, ami a földben, 
vízben, levegőben van, ami körültök történik, 
abban, amiből a lakosok élnek, ruházkodnak 
és f inntart ják magukat. Vagy hát elegendő 
szellem táplálék-e a népnek egymagukban a 
filléres újságok rémhírei és azoknak szociális 
handabandái? 

Ilyen és efféle célok, állapotjelzők és föl-
adatok följegyzésére és megörökítésére szolgál 
minden faluban, minden községben a községi 
kultúrkrónika vagy legalább arra kellene szol-
gálnia. E^y a község vagy a falu költségén 
beszerzendő jó papirosa, bőrkötésű, vastng, 
széles könyv, a község kultúrkrónikája. Hazánk-
ban az egyes városok, az egyes vármegyék 
történetét vagy monográfiáját, részint megírták, 
részint írogatják időnként úgy, ahogy lehet. 
De hát miből áll a megye ? Városokból, Köz-
ségekből, falukból. De hát ki írta meg és 
kicsoda ismeri az egyes faluk, községek és 
járások történetét? Igen kevesen, legtöbbször 
senki. Es kérdem, lehetséges-e az egésznek 
ismerete, a részeknek alapos ismerete nélkül? 

Legelőször jön és beírandó lenne ebbe a 
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könyvbe a Jeultárltrónika cím után a kelet, a 
dátum ; azután a falunak vagy községnek a 
jelenlegi hivatalos neve vagy esetleg régi neve ; 
annak régi eredetének jelzése, részint biztos 
tudás után, részint a község lakói szóhagyo-
mánya szerint. Következik a község politikai 
járásának érintése : a megye, az egyházkerület, 
a katonai hovátartozandóság megnevezése. A 
lakosság létszáma, férfi és nő (szőke, barna, 
vegyes színű), annak társalgási nyelve, hit-
felekezete, főfoglalkozása : az, amiből él, továbbá 
viselete, ruházata. A községi házi állatok mos-
tani valószínű létszáma. 

Következik ezek után vagy a célszerűség 
állandósági jellegénél fogva meg is előzheti 
az itt említett adatokat a községnek földrajzi, 
vízrajzi, a község határának katasztrális, szá-
mokkal való, rövid, vázlatos, szomszédolt meg-
jelölése. Van-e vagy volt-e erdő raj ta? Mikor 
irtották ki? Csoportban áll-e a fa rajta vagy 
szétszórva? Van-e ott mocsár, árok, elegendő 
kút, víz, milyen a felső és alsó talaj ? Milyen 
az állatvilág, növényvilág (fauna, flóra), vannak-e 
gyógynövények? Van-e országútja vagy csak 
községi, megyei útja van ? Tagosított-e a határ 
vagy nem az, hanem hármas, közönséges ugar-
rendszerben birtokolják? Van-e közös legelő, 
közös faizás vagy nincs? Hány utca, házszám 
található a községben? Fából, kőből, vályog-
ból, földszintesen vannak-e építve a házak? 
Minő, miféle és mennyi gépek használtatnak? 
A tulaj donképi tavasz, nyár, ősz, tél hány 
hónapig tart ezen a vidéken? A legnagyobb 
nyári meleg és téli hideg Celsius foka stb. 
Mily magasan fekszik a tenger színe fölött ? Le-
író rendben ezek s az efféle adatok foglalnák 
el első helyen a kultúrkrónika lapjait. 

Továbbá : ebben s ebben az esztendőben 
árvíz, elemi csapás, tűzvész, ragadós betegség 
volt községünkben. Mennyi kár vagy áldozat 
utána ? Iskola, templom, községház építése 
vagy azok javítása. Az év folytán egy kézi-
napszám, egy gyárinapszám, egy igásnapszám, 
egy métermázsa búza, rozs, fa, kőszén stb., 
egy pár csirke, birka, ökör, ló ára stb., átlag 
ennyi és ennyi volt községünkben. Egy közép-
sorsú parasztcsalád (férfi, nő, egy-két gyermek) 
évi önfenntartása ennyi meg ennyibe kerül 
községünkben. Egy napszámos, egy iparos, egy 
gyári munkás átlag évenként ennyi meg ennyit 
keres nálunk. Hazai árú- és fogyasztócikket 
ennyit, idegent átlag ennyit fogyasztunk a 
faluban. 

Minden olyan előfordulható esemény, mely 
évenként a községet — nem annak egyes 
tagját, de az egészet — gazdaságilag, erkölcsileg 
és értelmileg általában érinti, annak hasznát 

vagy kárát okozza, az a krónikába föltétlenül 
beírandó. 

Az irányelvnek, melynek a krónika írásában 
irányadónak kell lennie, nem lehet más, nem is 
szabad másnak lennie, mint gazdaságtörténeti 
és kultúrtörténeti jellegűnek. Annálfogva a 
gazdasági, szociális vagy hitvallási jellegű 
egyesületek neve, célja és létszáma is bejegy-
zendő. A módszernek és eljárásnak pedig, 
ahogyan és amit beírunk, annak rövid, világos, 
leltárszerü modorban kell történnie. Csupán 
konstatálni kell valamit és rámutatni a község-
ben valamire, de minden okoskodás, magyarázat 
és a hitvallások, szemelyek bírálgatása nélkül. 
Csupán a tett, az állapot, az eset írandó föl 
és pedig magyarul, kizárólag magyar nyelven. 

A krónika egyes adatainak beszerzésére, 
részint személyes tapasztalat és megfigyelés 
útján, részint a hivatalos (jegyző, pap, bíró és 
szolgabíró) személyekkel való érintkezés által 
van bőven alkalma és módja minden tanítónak 
és azoknak följegyzésére és beírására is akad 
ideje, részint a téli estéken, részint a nyári 
szünetek idejében. 

Néhány év alatt ennek az így jegyezgetett 
krónikának adataiból magának a községnek 
gazdasági, erkölcsi, értelmi és társadalmi éle-
tére vonatkozólag egy oly kép, egy oly tanul-
ság alakul ki, mely úgy magának a községnek 
előhaladására nézve, mint annak fölülről való 
helyes irányítása és támogatása dolgában, 
megbecsülhetetlen fontosságú. Ebből a króni-
kából egyetlen közkérdéssel a felsőbbség ré-
széről, a község, a járás, a megye vagy az 
ország élelmezési, fogyasztási, kultúrális ipari 
vagy 'gazdasági képét és állapotát rögtön és 
azonnal meg lehetne állapítani. 

Mert ne feledjük egy pillanatig sem, hogy 
hazánk megerősödésének, haladásának és kifelé 
való hódításának alapelve és magköve a köz-
ségi önkormányzat. De hát hogyan kormányoz-
hatjuk magunkat helyesen, ha nem ismerjük 
önmagunkat. Nosce te ipsum. Ismerd meg 
önmagadat, — mondta a régi görög. Erre való 
célszerű eszköz volna szerény nézetei© szerint 
egy összefoglalóan jegyezgetett községi kultúr-
krónika. 

— Testvériség. Rózsahegyen Polgári társas-
kör címen egyesület alakult, melynek az a célja, 
hogy a tótajkú polgárságot összehozza a magyar-
sággal és így a pánszláv izgatásoknak ú t já t szegje. 
Már eddig több min t kétszáz tag ja van az egye-
sületnek és a vegyesajkú tagok, tótok és magya-
rok a legintimebb érintkezést t a r t j ák fönn egymás 
között. Ez a legszebb válasz az agg norvégnek. 
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Magyar nevek. 
írta : Vargyas Endre. 

Azt mondják, az a legnépszerűbb ember, 
akinek nevét legtöbben ismerik. Annyi bizo-
nyos, hogy a jóhangzású név már magában 
is jó ajánlólevél az életben. Sokan vannak a 
nagy államférfiak és hadvezérek között is, 
akiknek népszerűségét nagyban emelte a szép, 
hangzatos név is. Egy Napoleon, egy Gari-
baldi, egy Rákóczi, egy Petőfi, egy Andrássy, 
egy Kossuth népszerű hírnevéhez bizonyára 
sokban hozzájárult az eredeti szép név is. 

Tehát, aki nevét meg akarja magyarosítani, 
azon legyen, hogy az a fölveendő név igazán 
magyaros hangzású is legyen. Névképzésre 
igen jól felhasználhatók első sorban a közsé-
gek, puszták, tanyák, dűlők, hegyek, halmok, 
patakok, erdők, pagonyok s ligetek nevei. 
Ezekből a tulajdonnevekből -i melléknévkép-
zővel temérdek magyar név képezhető. Erre 
nézve a Helységnévtár valóságos kincsesbánya. 
A községnevek közül azonban igen sok hasz-
nálhatlan s nehézkes kiejtésű. Némely község-
név pedig túlságosan is fel van használva. 
Például csupán Budapesten 20 Kolozsvári, 42 
Pécsi, 49 Komáromi, 47 Földvári, 87 Győri, 
70 Budai s 120 Yáradi családnév van forga-
lomban. A jobbhangzású, ismertebb községek 
nevei kisebb-nagyobb mértékben mind le van-
nak foglalva. De azért még mindig ezer és 
ezer szebbnél szebb név áll rendelkezésre. Pél-
dául Sopron vármegye községei és pusztái 
révén milyen szép nevek az ilyenek: Acsalagi, 
Baboti, Barbacsi, Bágyogi, Beledi, Bodonhelyi, 
Bozi, Cinfalvi, Darufalvi, Dénesfa1, Edvei, 
Farádi, Gartai, Gyiróti, Harkai, Himódi, Hor-
pácsi, Ivátíi, Jóbaházi, Kecöli, Kópházi, Lán-
zséri, Lozsi, Malomházi, Nemeskéri, Nyéki, 
Okkai, Oszlopi, Peresztegi, Pinnyei, Répcefői, 
Röjtöki, Saródi, Sérci, Sobori, Somfalvi, Süttöri, 
Széplaki, Széleskúti, Szováti, Tormafalvi, Ujkéri, 
Undi, Yadosfai, Veperdi, Yeszkényi, Yittnyédi, 
Völcsei, Völgyfalvi, Zurányi, Zemenyei, Zsebe-
házi, Zsirai, Berekalji, Cseraljai, Öntési, Tor-
mási. És így minden vármegye szolgálhat 
még fel nem használt, szebbnél szebb névvel. 
Lehet válogatni. Az -i betűvel képzett nevekre 
vonatkozólag azt mondják ugyan, hogy a név-
magyarosítók azért nem óhajtják családi névül, 
mert ezeken mindjárt meglátszik az annyira 
gúnyolt ötvenkrajcáros név. Hát erre én csak 
azt mondom, hogy igenis meglátszik azokon a 
neveken, melyeknél a vezeték- és keresztnév 
egybeállítása mindjárt ki is hívja a kritikát, 
sokszor a gúnyt is. Például: Kölesei Adolf, 
Széphegyi Jakab, Rákóczi Mór. Ilyen utó-
nevekhez tanácsos is más, alkalmasabb név 

után nézni. Van elég más névképző szócs-
kánk is. 

A keresztnevekből házi vagy falvi szócska 
hozzájárulásával, vagy -i melléknévképzővel, 
szintén jóhangzású családnevek kerekednek ki. 
Például : Abaházi, Antalházi, Benebázi, Béla-
házi, Cirilházi, Csabaházi, Dömeházi, Egyed-
házi, Etelházi, Farkasházi, Gálházi, György-
házi, Héderházi, Ivorházi, Inceházi, Jánosházi, 
Jóbházi, Károlyházi, Kolosházi, Lajosházi, Máté-
házi, Nikóházi, Odóházi, Özsébházi, Pálházi, 
Románházi, Szabolcsházi, Timótházi, Vidaházi, 
Zoltánházi, Zsigaházi, Zsoltházi. Abafalvi, Elek-
falvi, Gálfalvi, Mátéfalvi, Tiborfalvi, Akosi, 
Donáti, Gergelyi, Sándori, Venceli, Zsigmondi. 

Temérdek jó, magyar név képezhető az összes 
közfőnevekből: -s, -as, -ás, -es, -és, -os, -ös 
ragokkal. Például: Almás, Ajkas, Asztalos, 
Bárdos, Bojtos, Boronás, Cserepes, Csupros, 
Dudás, Ekés, Füzes, Garatos, Gyopáros, Hidas, 
Hínáros, Juhos, Karós, Kallós, Kádos, Kazalos, 
Kávás, Kenderes, Kenyeres, Köblös, Lencsés, 
Lisztes, Madaras, Mázos, Medres, Moharos, 
Mogyorós, Nyilas, Nyulas, Oltványos, Ónos, 
Öblös, Pagonyos, Pajtás, Parajos, Puskás, 
Rajos, Rácsos, Rojtos, Rozsos, Sávos, Sajtáros, 
Sólymos, Szeles, Szemes, Szíjas, Szürüs, Tegzes, 
Tornyos, Tölgyes, Tüskés, Tüdős, Üveges, 
Vedres, Vermes, Verebes, Vésűs, Virágos, 
Záros, Zsömlyés, Zsíros, Zsivajos. 

Igékből -ó, -o képzőkkel képezett főnevek-
kel szintén alkothatunk igen jó, magyaros 
családneveket. Például; Arató, Bujtó, Csapó, 
Cserző, Dobó, Dulló, Élő, Fedő, Forgó, Futó, 
Faragó, Gy arató, Hívó, Hunyó, Ivó, Kapó, 
Kelő, Kérő, Mérő, Nyeső, Ojtó, Porzó, Rivó, 
Rejtő, Szemző, Valló, Verő, Védő, Vigyázó. 

A tulajdonságot és milyenséget jelentő ne-
veknek is egész tömege áll rendelkezésre. Pél-
dául: Agg, Bodor, Cifra, Derék, Éber, Göndör, 
Jó, Kondor, Lator, Magas, Ösz, Tar, Víg. 

Mindezeken kívül ott vannak az állatok, 
növények és ásványok nevei, melyek közül 
igen sok szintén nagyon alkalmas családi név 
gyanánt. Például az állatországból: Öz, Szarvas, 
Öroszlán, Róka, Galamb, Kakas, Seregély, 
Héja, Varjú, Keselyű, Rigó, Harkály, Daru, 
Sólyom, Rák, Darázs, Szúnyog. A növény or-
szágból: Bük, Juhar, Szeder, Kőris, Fenyő, 
Fűz, Kömény, Szilva, Bors, Búza, Mohai-, Sás, 
Pázsit, Csalán, Haraszt. Az ásványországból: 
Só, Mész, Réz. 

Van tehát elég dús választék a jó, magyaros 
nevekben. Válogathat belőlük ki-ki ízlése sze-
rint. Válasszon is. Ne tartson senki attól, hogy 
talán itt-ott görbe szemmel nézik hazafias 
elhatározását. Gondolja meg, hogy ezzel nem-
zeti mivoltának tesz szolgálatot. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
Egy becirkált könyvecskéről. 

Nézem, nézem ezt a kicsi 
Jól megviselt verses könyvet, 
S ahogy nézem: szemeimet 
Befátyolozzák a könnyek. 

Minden lapján: bötü, bötű, 
Csodálatos ákom-bákom, 
lrka-cirka, girbe-görbe 
Húzás, vonás, egy a máson. 

Mikor először megláttam, 
Szörnyen liaragndtam érte: 
Rossz kis leány, aki ilyen 
Cirkát csinál a könyvébe! 

Most, lia látom, meghatottan 
Nézegetem. Drága emlék! 
Ugy forgatom, úgy őrizem, 
Mint valami szent ereklyét. 

Most, ha látom, csókkal, könnyel 
Borítom e figurákat: 
Nem mutatja más. hogy itt élt, 
Csak ezek a szarkalábak . . . 

Endrödi Sándor. 

Visszatérés. 
írta: Oszoly Jolán. 

A tanfelügyelő iskolát látogatott. Az állo-
másra Bodonyi Pál küldte eléje a fogatát és 
kényszerűségből arra is rászánta magát, bogy 
meglátogassa vendégével az iskolát. 

Nem érdekelte a dolog, egyáltalán nem igen 
érdekelte mostanában valami. Pihenni akart. 

Sokáig nem volt a birtokán, Pesten lakott 
állandóan, s úgy hírlett, vőlegénye a főváros 
egyik ünnepelt, zsúrozo kisasszonyának. Egy-
szer csak, mi történt, mi nem (volt valami 
párbajhistória is), felbomlott a mátkaság. Bo-
donyinak néhány hétre munkaképtelen lett a 
karja, s ezalatt a párbaj győzelmes fele húzta 
fel a gyűrűt volt menny asszonya ujjára. 

Bodonyi el akarta hitetni magával, hogy 
nem bántja a dolog, pedig igazában boszantotta 
minden, ami az esetre emlékeztette. Kerülte 

azok társaságát, kik tudtak a dologról, s végre 
is hazajött birtokára. Az ilyen kis faluba nem 
jutnak el a fővárosi társaság hírei. 

Nem járt sehova s ha őszintén bevallotta 
magának, még a tanfelügyelő látogatása sem 
volt kedve szerint. Igaz, hogy iskolaszéki tag 
volt, de ő ugyan nem törődött a gyermekekkel. 

Nem volt kíváncsi a falu gyermekeire, 
főképen pedig nem volt kíváncsi a tanító-
kisasszonyra. Valami nagy ellenszenve volt a 
diplomás nők iránt. Nem akart köztilök meg-
ismerni egy tipikus alakot. Nem ismerte ugyan 
közelebbről Letenyei Máriát, a tanítónőt, de 
nem is akarta. Ha úgy néha látta, csendes, 
komoly leányt látott a gyermekei között, 
azontúl pedig bizonyosan tudákos lehet. Egy 
mosolygó, szeszélyes, flirtelő leány elől jött el, 
ennek az ellentétét szintén kerülni akarta. 
Hanem azért a vendége kedveért elment mégis. y O O 

Epen tízórai szünet volt, mikor a kocsijuk 
megállt az iskola előtt. Az udvarról vidám 
nevetés, nóta hangzott ki hozzájuk és Letenyei 
Mária ott állt a körben s énekelte a gyerme-
kekkel: „Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa.. ." 

Bodonyi elcsodálkozott. Hogyan állhat egy 
komoly leány a játszó körbe és hogy van 
kedve velük énekelni olyan monoton, semmit-
mondó nótát : „Ispiláng. . ." 

Mária, úgy látszik, maga is szégyelte kissé 
a dolgot. Eleresztette a gyermekek kezét, 
elpirult egy kicsit, aztán rászánta magát, hogy 
elébe menjen vendégeinek. 

— Játszottam — mondta halkan. 
Bodonyi nem állhatta tovább. 
— Nem esik az ilyesmi nehezére, kisasszony ? 
Mária arcáról eltűnt a pillanatnyi restelke-

dés pírja. Önérzetesen felelt : 
— Nem. Ha nehezemre esnék, tanítani még 

nehezebb volna. 
Bodonyit kezdte érdekelni a dolog. Külö-

nösnek tűnt fel előtte a játék, s most nem 
hitte, hogy ez a kis leány fegyelmezni tudjon 
egy jövendő falut. Aztán ugyan nagyot nézett, 
mikor a leány egy szavára szép csendesen 
befelé mentek a gyermekek. 

A tanfelügyelő az első osztályt szerette 
volna hallani. Az olvasásból. Arra kérte Máriát, 
tartsa meg az óráját. Ponomimikáztak. 

Mária a „í" betűt magyarázta. Mesét mon-
dott, az óráját hallgattatta, hogyan beszélget 
az óra ; kezével is megmutatta, mint mozog 
az inga, s a gyermekek vidám arccal és mégis 
komolyan megtanulták a „<" betűt. 
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Bodonyinak sehogy sem ment a fejébe Mária 
komédiázása. Nem volt pedagógus, de a taní-
tással úgy van az ember, mint az orvoslással. 
Mindenki ért hozzá valamicskét. 

Meg is mondta Máriának a maga véleményét. 
— Kisasszony, ön nem a valóságot mutatja 

tanítványainak. Az óra nem úgy ketyeg, mint 
ön mondja, és én úgy tudom, az iskola célja 
az, hogy a valóságot tanítsa. 

Mária nyugodt maradt. 
— Az iskola célja valóban az. En is a 

valóságot mutatom, a valóságos betűt tanítom, 
csak könnyebbé teszem a megértését. 

— Ugyan ? Nem lett volna könnyebb egy-
szerűen megmondani a nevét? 

— Nem. Lássa ön, még az emberek nevét 
is elfelejtjük, de ha valami kedves emlék fűz 
hozzájuk, sokszor visszagondolunk reájuk és 
nem feledjük őket sohasem. On a csalódástól 
félti kicsinyeimet, de nem fognak csalódni. 
Pedig, Istenem, megesik ám az életben az is. 

Bodonyi elhallgatott. Vizsgálódva tekintett 
Mária arcára, azt kereste, vájjon tudja ez a leány az 
ő.esetét ? De Mária nyugodtan, kissé mosolyogva 
nézett reájuk, amígkikísérte őketaz iskola ajtajáig. 

Bodonyi még aznap este különös dolgot 
müveit. Maga elé tette a zsebóráját és hall-
gatta a ketyegését. Mintha Mária szavát is 
hallotta volna és nem tudott okosabbat 
álmodni, csak azt, hogy a szobája tele volt 
aggatva kicsi órákkal. Egyet Mária tartott a 
kezében és ő tanította a „í" betűre. 

Még másnap sem feledte az álmot, és azt a 
következtetést tette, hogy a tanításüggyel min-
den komoly embernek kell törődnie. És ezt 
meg is valósította. A tanfelügyelői látogatás 
után nagyon szívére vette a tanításügyet. 
Többször ellátogatott az iskolába s rendesen 
a tíz percnyi szünet is beleesett a vizitjébe. 

Máriát kezdték aggódóvá tenni ezek a láto-
gatások. Már négy év óta tanítgatott a kis 
faluban, de lelki világát nem háborgatta 
semmi. Csak könyveinek, gyermekeinek, meg 
a virágainak élt, most pedig elébe került egy 
ember, aki „valaki" gondolatvilágában és akit 
nem szabad komolyan venni. 

Mária nagyon küzdött magával. Bodonyival 
szemben hideg akart maradni, és ez annál 
nehezebb volt, mert érezte, hogy nem a fono-
mimikát tanulmányozni jön hozzá. 

Szólni nem mert. A férfi mindig kifogás-
talan gavallér volt, és végre is ioga van az 
iskolalátogatáshoz. Es Letenyei Máriának nem 
szabad félni, de ábrándozni is tilos. 

Bodonyi maga is gondolkodóba esett. Mit 
akar tulajdonképen ? Valakinek egyszer már 
odaadta a nevét, hogy szívet kapjon érte, és 
csalódott. Most meg elhozta valakinek a lelkét, 

a magáét is odaadta, és mégsem meri visszakérni. 
Attól félt, hogy újra csalódik. Jobb lesz, ha el-
megy. Oda megy vissza, ahová még egy percre 
se kívánkozott, amióta eljött. Budapestre. Elment. 
Még búcsúzóra sem nézett be Máriához, mintha 
félt volna, hogy akkor nem tud elmenni. 

Barátai nagy örömmel fogadták, de Bodonyi 
olyan közönyösen hallgatta az újságokat, 
mint aki a lelkét, szívét, minden gondolatát 
másutt hagyta. Szinte belefáradt a hallgatásba, 
megnézte az óráját. 11 óra volt, és Bodonyi 
Máriára gondolt, aki bizonyosan most bocsátja 
haza kicsinyeit és két lélekbe látó, sötét szemé-
vel utánuk néz, ameddig látja őket . . . 

Kiment a korzóra is. Sok ismerőssel talál-
kozott, de úgy látszott, mintha a memóriája 
is cserben hagyta volna. Alig emlékezett né-
melyiknek a nevére. Eszébe jutott Mária csen-
des, lágy hangja. 

— Lássa ön, az emberek nevét is elfelejtjük... 
Mosolygó, ismerős leányok, elegáns szép 

asszonyok jöttek vele szemben, de Bodonyi 
még itt is Máriát látta. Ott hagyta a korzót 
és még egyszer ott hagyta azt a helyet, honnét 
már egyszer elmenekült. Egészen megértette, 
hogy itt nincs mit keresnie, ha a lelkét más-
hol hagyta. Most már egészen nyugodtan ült 
bele a vasúti kocsiba. Bizonyosan tudta, hogy 
semmit sem hágy ott, amit sajnálnia kellene. 

Mária nagyot nézett, mikor Bodonyit újra 
látta az iskola udvarán. 

Mintha két sötét, lélekbe látó szeme meg-
sejtette volna a férfi lelkében lefolyt tusát. 
Mintha azt mondta volna : 

— Hát mégis ? 
Bodonyi, mint aki érti a lelkek beszédét, 

nem is mondott mást. 
— A maga fonomimikájának igaza van, 

édes Mária. 
A szünetnek vége volt. Mária tapsolt kezecs-

kéivel és a kicsik újra besiettek a terembe. 
Mária bement velük, de Bodonyi nem ment 
be utána ezen a napon. Pedig jókedvű volt. 
Ahogy hazamentében végigment a földjein, 
valami gyermekdalocskát dúdolgatott és néhány 
szál fehér margitkavirágot tűzött a kabátjára. 

— Ifjúsági egyesület Mosouban. A mosoni 
állami elemi népiskolai tantestület Göndör Ferenc 
igazgató kezdésére ifjúsági egyesületet szándé-
kozik létesíteni. Mosonban ket tős jelentősége van 
az ifjúsági egyesületnek. Először folytatja és be-
fejezi a népiskola magyarosító munkáját , másod-
szor gátat vet a nem'zetközi szociálizmus terje-
désének, aminek Mosonban eddig a gyári munkások 
között valóságos melegágya volt. Az igazgató a 
mosoni iparosokkal karöltve hozzáfog az iparos-
segédek önképző-körének megalakításához is. 
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Külföldi szemle. 
Iskola és szellemi tehetség. A Deutsche Revue 

c. folyóiratban figyelemreméltó megjegyzéseket 
olvashatunk a címben kifejezett tárgyról : Ost-
wald Vilmos természetbúvár tollából. „Néhány 
év előtt egyik tanítványom közbenjárásával a 
japán közoktatási korinány azzal a kérdéssel 
fordult hozzám, miképen ismerhetők meg a taní-
tás alkalmával jó korán azok a tanulók, akik 
később kiválóak lenni ígérkeznek. A japán köz-
oktatási kormány azért vetette föl ezt a kérdést, 
mert mennél célszerűbben akarta fölhasználni 
azokat az összegeket, melyeket a szülők vagyoni 
viszonyaira való tekintet nélkül, különösen tehet-
séges fiatal embereknek ösztöndíjakul akart 
ju t ta tn i . Sokat gondolkoztam e kérdésről s 
figyelembe vettem a legkülönfélébb tanitézetek-
ben működő tanítók észleleteit is. A végered-
mény az volt, hogy elsősorban azok a tanulók 
erdemeinek különös figyelmet, akik nincsenek 
megelégedve azzal, amit nekik az iskola tudás-
ban és magyarázatban nyúj t . Ha a tanuló taní-
tójához jő s oly kérdést intéz hozzá, mely túl-
megy az iskola által nyúj tot tak határán, már 
ok arra, hogy figyelembe vegyük őt. Nem lesz 
azután nehéz annak az eldöntése, vájjon ezek a 
kérdések valóban különös érdeklődésről tesznek-e 
tanúságot vagy más véletlen okról van-e szó. 
Az első esetben adva van az önálló gondol-
kodónak előföltétele. Ez pedig abból a hajlam-
ból és képességből áll, mely szerint az illető 
önálló állást foglal el a jelenségekkel szemben. 
Fáj az ember szíve, ha látja, hogy az iskolai 
tevékenység önkénytelenül is mindig oly for-
mákba szorul, melyek épen az ellenkezőjét 
eszközlik annak, mint amire szükség volna. Az 
iskola eszménye a csendes, szorgalmas és min 
denekelőtt engedelmes fiú, aki egyformán minden 
szakban éri el az osztály „tancélját " s a tanító-
nak semmi tekintetben fáradságot nem okoz. 
De ha alkalmunk van a későbbi nagy férfiak 
iskolai idejére egy pillantást vetni, azt tapasz-
taljuk, hogy sok esetben ezek voltak az iskola 
szégyene, a tanítók gondja s mindenesetre 
nagyon elégtelen tanulók. Nem szabad i t t azzal 
a kifogással előállani, hogy it t kivételekről van 
szó. Mert ha a" szokásos iskolai tevékenység 
annyira kudarcot vall azokon, kik nagy dolgokra 
születtek, okszerűen csak azt lehet következ-
tetni ebből, hogy a középszerű tanulóknál még 
siralmasabb eredményeket érlel meg, csakhogy 
ezek nem ellenkeznek s azért békességben ha-
ladnak ú t jukon ." 

Mintha nem egészen igaza volna a tisztelt 
tudósnak. Az iskola és néhány később nagy fér-
fiúvá lett tanuló közötti aránytalanság abban 
leli okát, hogy a zseniális tehetség rendesen 

egyoldalú. A mai iskola legfeljebb azt tehetné, 
hogy a különös tehetségű tanulót külön elbá-
násban részesítené. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
Nagy magyarok élete. ( í r ta Benedek Elek. 

Iskolai kiadás. Kilenc kötet. Ara kötetenként 1 K 
50 f.) Jeleztük már, hogy az Athenaeum r.-t. kiadta 
Benedek Elek haí. kötetre tervezett munkájának 
harmadik nagy kötetét . Jeleztük 'e vállalkozásnak 
fontosságát, kiemeltük általában a művészi kézzel 
í rot t életrajzoknak a jelentőségét, de nagyon 
természetesen bírálatba nem bocsátkozhattunk. 
Most sem bírálatot akarunk írni, hanem csak 
ismertetést. Az Athenaeum ugyanis Benedek 
Elek három nagy kötetre terjedő művét most 
ú jonan kiadta, kilenc kisebb kötetben. Az élet-
rajzokat úgy csoportosította, hogy lehetőleg egy-
egy kötetbe kerüljenek a közös, vagy ellentétes 
célért küzdő politikusok, hadvezérek ; lehetőleg 
együt t legyenek feltalálhatók az írók és tudósok. 
Az első kötet pl. tisztán Árpád-házi királyok 
életét tartalmazza, aztán együtt . találjuk meg 
Nagy Lajosnak, Hunyadi Jánosnak és Mátyás 
királynak élet történetét ; egyik kötetből Rákóczi 
Ferenccel és hűséges kísérőjével, Mikes Kelemen-
nel ismerkedünk meg, majd tisztán írói köte tek 
is vannak. Ha nem mindenütt sikerült is e cso-
portosítást keresztülvinni, annyit elért a társulat , 
hogy mindenik kötet a magyar történelem, a 
magyar irodalom egy-egy korszakát adja, ha a 
benne levő életrajzokat elolvassuk. A csoporto-
sításnak az volt a célja, hogy a középiskoláknak, 
polgári iskoláknak, a népiskolák felső osztályai-
nak alkalmassá tegyék a könyvet, az volt a cél, 
hogy a megfelelő kötetek mindig kezébe kerül-
hessenek az ifjúságnak. Legnagyobb hasznára lesz 
az így felosztott „Nagy magyarok élete" a magyar 
ifjúságnak, mert alkalmas könyveket kap, hogy 
tudásvágyát kielégíthesse, alkalmas könyveket 
arra, hogy az iskolában nyert ismereteket kiegé-
szíthesse, megerősíthesse. Újabb időben a tanítás 
egyre jobban támaszkodik a tanuló olvasmá-
nyaira. Az a pár adat, azok a rövidre fogott 
élet- és jellemrajzok, melyeket az iskola adhat az 
ifjúságnak, hamarosan elmosódnak s még jó, ha 
az életben néhány frázis megmarad a tanultakból, 
de az olvasáson, az írók ismeretén alapuló taní tás 
nem vész el soha, s ha időnként el is homályo-
sodik, elég a legcsekélyebb dolog arra, hogy 
új ra életre keljenek azok a hangulatok, a han-
gulatok után az a tudás, melyet fiatal korunk-
ban szereztünk. Az eddig megjelent kötetek 
alapján érdeklődéssel tekintünk Benedek Elek 
további életrajzai elé, különös érdeklődéssel azok 
elé, melyekben a XIX. század nagy mozgalmai-
nak, politikai, irodalmi és művészi mozgalmainak 
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keretében kell megrajzolnia a modern Magyar-
országot megteremtő nagy magyarokat, Széchenyi-
től egészen napjainkig. Nehéz munka lesz, de 
háládatos. Egy nemzet számára megrajzolni a 
mult nagy alakjait, hogy világító oszlopok gya-
nánt előtte lebegjenek a haladás, az átalakulá-
sok, a forrongások, a veszedelmek idején, olyan 
munka, melyre — siker esetén -— a legnagyobb 
büszkeséggel tekinthet minden író. 

Petrarca. ( ír ta Katona Lajos. Budapest, Frank-
lin-Társulat.) A mul t héten jeleztük hogy a Kisfaludy -
Társaság Költök és írók címen egy vállalatot 
alapított. E vállalatban a magyar és a világiro-
dalom legnevezetesebb és legértékesebb költői-
nek életrajzát fogják kiadni. Egyelőre négy 
kötet je lent meg, köztük Katona Lajosé, Pet-
rarcáról. Erre az életrajzra nagy szüksége volt 
a magyar irodalomnak, mert Petrarca is azok 
közé az írók közé tartozik, kinek nevét minden 
művelt ember ismeri, de költeményeit már csak 
nagyon kevesen. Eletéről máig alig tud a magyar 
társadalom többet, minthogy a reneszánsz-kornak 
egyik legkiválóbb költője volt és költeményeit , 
szerelmi dalait egy Laura nevű ideáljához intézte. 
Reánk nézve pedig Petrarca nemcsak azért érde-
kes, mert a világirodalom egyik legnagyobb 
költője, hanem azért is, mert igen nagy hatással 
volt a múlt század elejének legnépszerűbb magyar 
költőjére, Kisfaludy Sándorra. Katona Lajos mun-
kájának legnagyobb érdeme, hogy nem szakítja 
el Petrarcát korától. A küzdelmes, a forrongó, 
az átalakulásban levő középkor jelenik meg 
előttünk, oly eleven színekkel rajzolva, h rgy a 
munka elolvasása után nemcsak Petraica életét, 
küzdelmeit, gondolkozását ér t jük meg s érezzük 
át, hanem megfeledkezve a jelenről, magunk is 
benne élünk ebben a különös é3 érdekes világ-
ban, melynek talajában, levegőjében, erkölcsi 
fölfogásában egymás mellett nőt t nagyra az 
erény és bűn. Az emberiség egyik legérdekesebb 
és legtermékenyebb korszaka ez, melyben a 
középkori világnézet és erkölcs ingadozik s az 
emberiség még ú j fölfogás és erkölcsiség nélkül 
a bűn és erény legnagyobb tet tei t ha j t ja végre. 
Az emberek lelke kettős életet él. A közép-
kornak még élő vallásossága a szentek írásai 
felé ragadja a kor gyermekeit, de a pogány 
írók, művészek és gondolkozók művei szinte 
ellenállhatatlan erővel csábítják maguk felé az 
emberiséget. Ez átmeneti korszak egyik legna-
gyobb embere Petrarca. Katona Lajosnak köszön-
hetjük, hogy eddig csak körvonalakban látot t 
alakja tisztán áll előttünk. Tisztán áll előt tünk 
nemcsak érdekes korának közepébe állítva, hanem 
ennek a kornak hatása alatt nagyra nőve, ennek 
a kornak változásaival, ingadozásaival változva 
és ingadozva. Ez életrajz nem a tudomány 
emberei számára készült, hanem első sorban a 

művelt, a költészet i ránt érdeklődő nagyközön-
ségnek. 

Leányvilág. Bájos gyermekleányok életét be-
széli el i f jú leányhallgaf óinak Faylnê Hentaller 
Mária. Két kis regényében két-két leánykát 
kísérünk el a gyermekkor kezdetétől, események-
ben gazdag ifjúságukon át, az esküvő nagy nap-
jáig. Az elsőben, „Árva Margit" ban, egymástól 
távol született két gyermek kerül egy fedél alá 
és nő fel együtt, ritka, ügyes, minta-jó és csodá-
latosan okos leánnyá. A másikban, „A Sződy 
leányok"-ban egy testvérpár elszakad egymástól 
és az élesen különböző viszonyok közt merőben 
ellentétes természetűvé fejlődik, mígnem a hazai 
légkör, a szeretet és okosság az idegenből ide-
genül hazakerült leánykát megtöri, megnyeri és 
itthon nevelt testvéréhez hasonló lelkes magyar 
leánnyá neveli. Mindez simán, fordulatosán és tetsze-
tősen szapora lépésben történik. Termés? eteien 
„Árva Margit"-ban a talált gyermek történetében, 
nem hiányzik a nyomravezető talizmán, i t t ékszer 
és a cselszövő, ki a bonyodalomról gondoskodik. 
A német nevelőnő képében jelenik meg az ármány. 
Lopással vádolja a fogadott gyermeket. A jóltevői-
nek köréből elűzött névtelen árvát az áldott vélet-
len vezeti származása titkára. A véletlennek az 
egész könyvben nagy szerepe van. Pontosan ott 
terem, valahányszor ú j mederbe kell terelni az 
események folyását. Nem egyszer a valószínűség 
rovásárr. Meg-megcsóválhatják fejecskéjüket gvors-
eszű leánykáink, kik nem kis vesződséggel halad-
nak az idegen nyelvek világában, hogy az egyik 
Sződy-leány kérője, 1 inek része volt abban, hogy 
Boriska hazakerülve három évig ellentállt anya-
nyelve varázsának, pár hónap alatt Németország-
ban úgy megtanul magyarul, hogy: „a legszebb 
magyar kiejtéssel" beszél. Az sem .könnyen 
hihető, hogy olyan derék magyar emberek, mint 
Sződyék, nem gondolnak arra, hogy kétéves 
korában német földre került gyermekük, ki bét 
évig egyetlen magyar szót sem hallott, elfelejt-
heti ezt. Csak akkor ébrednek a valóra, midőn 
a vacsorát némán fogyasztó gyermek a sok kér-
désre, dédelgetésre sírva kiál t ja: „Ich verstehe 
nichts!" Ha rá is fért volna a műre a szigorúbb 
önkritika, mindamellett jobb if júsági irataink 
közé tartozik. Érdekessége mellett nagy érdeme, 
hogy első regénye az ember-, a második a haza-
szeretet érzését mélyíti, minden érzelgősség 
kerülésével. A vőlegényeknek a mesék király-
fiaira emlékeztető hirtelen megjelenése is Faylné 
tapintatát dicséri. Tudja, mire van szükségük 
hallgatóinak. Ahelyett, hogy ábrándozásra csabí-
taná, látni, hallani tanítja őket. Ismereteket 
csúsztat könyvébe, tartalmas levelek alakjában. 
Ezek a serdülő kor levélírását is i rányíthatják. 
A szereplők mind finoman, okosan beszélnek, de 
ez nem mehet egészen érdemszámba, mert min-
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dig Faylné beszél, akár gyermek, akár felnőtt, 
akár az egyszerű tanyásember, akár a művelt 
úri nő szólal meg. Nyelve nem magyartalan 
ugyan, de eleget botlik, ainint ezt különben Í3 
megszoktuk már íróink nagy részénél. „Soba 
életünkben egy percünket meg nem nehezítet t . . ." 
(60. 1.) „. . . nem vehette ki arcát . . ." (65. 1.) 
„S mit gondolnál tenni?" (127. 1.) stb. A képek-
kel díszített mű kiállítása szemrevaló. Az Athe-
naeum kiadása. Arát nem tudjuk, de hisszük, 
hogy megéri az árát. Havas Irma. 

A gyermektanulmányozás mai állapota. (írta 
Nagy László, tanítóképző-intézeti igazgató. A 
munka megjelent a Franklin-Társulatnál, ára 
1 K.) Nagy László évek óta foglalkozik a gyer-
mektanulmányozással, egyik vezetője a gyermek-
tanulmányozás céljára alakult tudományos tár-
saságnak s egyúttal hazánkban a legbuzgóbb és 
legtevékenyebb agitátora annak a mozgalomnak, 
amely a gyermeki élet fejlődésének rendszeres 
megfigyelését tűzte ki céljául. A most megjelent 
mű rövidre szabott terjedelme mellett is becses, 
sőt nélkülözhetetlen kútforrásul szolgálhat rnin-
denk'nek, aki a gyermektanulmányozás ügye 
iránt érdeklődik. Nagy László ritka lelkiismere-
tességgel gyűjtötte össze benne ama szerzőknek 
műveit, akik gyermektanulmányozással a külföl-
dön és hazánkban foglalkoztak. I)e nem elégszik 
meg a szerzők és művek felsorolásával, hanem 
könnyen érthető módon ismerteti a legkülön-
bözőbb felfogásokat és rendszereket s velük 
szemben elfogultság nélküli tárgyilagos állás-
pontra helyezkedik. Hogy miképen all a gyer-
mektanulmányozás ügye s mily jelentősége van 
az egész új tudományágnak, azt Nagy László a 
következőkben foglalja össze: „A megvizsgált 
területnek bármely pontja felé vetjük tekinte-
tünket, mindenütt lázas és nem mindig alapos 
munka nyomait látjuk. A búvároknak százai 
minduntalan újabb és gazdag területeket fedez-
nek fél és munkálnak meg. Adatok halmozód-
nak fel, gyönyörű részletek alakulnak ki ; de 
nem látjuk meg a sokféleségben a rendet, az 
egyenes irányt, a megállapodott módszert, az 
öntudatos terjeszkedést, a természetes határok 
vonalait". Ez valóbán úgy van. Hiszen külön-
böző tudósok, mint azt Nagy László részletesen 
kimutatja, ugyancsak különböző elvek és szem-
pontok szerint űzik a gyermektanulmányozást-. 
Kezdve Münsterbergen, aki egyáltalán tagadja, 
hogy a gyermektanulmány önálló tudomány, 
folytatva Chrismanon, aki az új tudományt fő-
ként az anthropológia körébe utalja, számos 
búvár lélektani, szociológiai, nyelvészeti, eszté-
tikai stb. szempontból vizsgálja és figyeli a gyer-
meki életet. Tanulságos Nagy László könyve 
azéit is, mert hű képet ad arról, mily nagy erő-
feszítések történnek világszerte egy ríj tudo-

mányág létesítése ügyében. Nem lehet e sorok 
feladata állást foglalni a felfogások és módsze-
rek tömkelegében, csak egy meggyőződésünket 
akarjuk kifejezni. Igenis fontosnak, sőt nagy-
jelentőségűnek tartjuk, hogy Magyarországon is 
megindult a gyermektanulmányozás. Bár nem 
vagyunk hívei a pusztán adatgyűjtésen alapuló 
tudományos búvárlatnak, mert véleményünk 
szerint minden adatgyűjtésnek filozófiailag tisz-
tult kutatási módszeren kell alapulnia: nemzeti 
szempontból csak örvendünk a gyermektanul-
mányozási agitációnak. E mozgalom hívja fel a 
társadalom figyelmét a gyermekekre, érzéket és 
érdeklődést terjeszt a gyermeki élet iránt, szol-
gálatot tesz tehát úgy a pedagógia ügyének, 
mint az emberbaráti szellemnek s alkalmat ád 
tudósainknak, hogy a magyar gyermeki élet 
tanulmányozása révén közelebb jussanak a magyar 
néplélek megértéséhez. A gyermektanulmányo-
zási társaság létesítése pedig teret ád majd 
önálló fölfogású tudósoknak, hogy idővel eredeti 
fölfogások és eredeti módszerek szerint magyar 
bölcseimi szellemben műveljék tudományukat. 

H I V A T A L O S KÉSZ« 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelöségi 
kirendeltségnek. — 198 90S. elu. szám.) 

A kir. tanfelügyelők irodai teendőinek apasz-
tása céljából az állami és községi elemi nép-
iskolákat és azok tanítóit érdeklő általános 
rendeleteimnek sokszorosítása és szétküldése 
alól a kir. tanfelügyelőket fölmentem s jelzett 
rendeleteimet 1908. évi február hó 1-től kezdő-_  
dôleg__koIèIë^triîItàllyal a „.Néptanítók Lapja" 
út ján fogom közzétennjJI 

JN evezett l à p o t e z é r t a jelzett időponttól 
kezdődőleg a hivatalos közlés joghatályával 
ruházom föl, vagyis elrendelem, hogy a „Nép-
tanítók Lapjá"-nak „Hivatalos Részé14-ben 
megjelent körrendeleteimet az állami elemi 
népiskolai gondnokságok, a községi elemi nép-
iskolai iskolaszékek és a nevezett tanintézetek 
tanítói hivatalosan tudomásul venni és azokhoz 
alkalmazkodni tartoznak s a jelzett lap kézbe-
sítése olybá vétessék, mintha a benne meg-
jelent rendeleteket a Jpr. tanfelügyelő külön-
külön küldötte volna meg, ami ezután fönti 
rendelkezésem folytán mellőzendő. 

Szükséges ennélfogva, hogy minden tanító, 
illetve igazgató-tanító a „Néptanítók Lapjá"-
nak pontos kézbesítését nyilvántartsa s egyes 
számok elmaradása esetén azokat 14 napon 
belül a lap kiadóhivatalánál reklamálja. 

A-/jífvpti lappéldány n. fonni* G testű ! ötí mm den 
tagjáTaltal hozzáférhető helyen tartandó s az 
évfolyam végén bekötve megőrzendő. 
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Erről tanfelügyelő urat sürgős további eljárás 
s miheztartás végett értesítem azzal, hogy jelen 
rendelkezésemről még minden állami és községi 
elemi népiskola az eddigi eljárás szerint külön-
külön értesítendő. Tanfelügyelő úr pedig rendel-
kezésem pontos betartását ellenőrizni tartozik. 

Netáni félreértés elkerülése céljából tudatom, 
tanfelügyelő úrral, hogy ezen intézkedésem 
körébe sorozandó rendéletek a „Keb. Hivatalos 
Közlöny "-ben szintén közzé fognak tétetni. 
Tanfelügyelő úr tehát, amennyiben külön ren-
deletet nem vesz, rendelkezéseimet a „Keb. 
Hivatalos Közlöny "-bői köteles tudomásul venni, 
amelyhez a „Néptanítók Lapja" illető száma 
is fűzendő. 

Budapest, 1908. évi január hó 13. 
Apponyi, s. k. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 4413. sz.) 

Az 1907 . évi XXVII. t.-e. végrehajtása tárgyá-
ban az 1907. évi 76.000. sz. a. kelt rendelettel 
a közig, bizottságok részére kiadott Utasítás 6 ik 
§-ának 2-ik pontja szerint, az idézett törvény 
3-ik §-ának rendelkezéséből folyólag, abban az 
esetben, ha valamely tanító betegség vagy egyéb 
tőle nem függő körülmények miatt volt kény-
tëîën'Tanitôi műkode-et abbahagyni, arról, hogy 
T n í é r f y s z é n l ő körülményeknek a törvé nybén 
megkívánt igazolása megtörtént , a kir. tantel-

lîgyëTo" az illetcTtanitónak hivatalos igazolványt 
tartozik kiállítani] amelyben azon öl^ amely 
miatt a tanító a tanítói pályáról lelépett, vala-
mi ni 5 lelepes" ideje," " esetlég előrelátható 
tartama, továbbá azon hatósági orvosi bizonyít-
vány vagy egyéb hatósági bizonyítványok száma 
és kelte, amelyeknek alapján a félbeszakítás 
igazoltatott, fö'.említendők, ha pedig a tanítói 
pályáról ideiglenesen és a most megjelöl t módon 
lelépett egyén tanítói működését ú jból meg-
kezdette, ezt a körülményt a kir. tanfelügyelő 
nek bejelenteni, a kir. tanfelügyelő pedig ezen 
bejelentés megtörténtét az említett igazolványon 
záradékképen rávezetni tartozik. 

Minthogy pedig az 1907. évi XXVII. t.-c.-nek 
a korpótlék időszámítására vonatkozó idézett 
3 ik §-a a nyilvános népoktatási tanintézetek és 
nyilvános kisdedóvó-intézetek tanítóinak és neve-
lőinek nyugdíjazásáról szóló 1875. évi XXXII. 
t.-c. 8-ik § ainak második bekezdésével teljesen 
azonos tartalmú, ennélfogva elrendelem,- hogy az 
igazolt megszakításnak a föntiekben megállapí-
to t t föltételei és igazolási módozatai az 1875. 
évi XXXII. és 1891. évi XLIII. t.-c.-kek hatálya 
alá tartozó tanítókra és nevelőkre nézve a nyug-
díjjogosultság szempontjából is irányadóknak 
tekintendők, vagyis a tanítói pályának betegség 

vagy más kényszerítő körülmény folytán ezentúl 
bekövetkező elhagyása esetén a megelőző tanítói 
szolgálat csak úgy számítható be az illető]^' 
nyugdíjjogosultságába, ha a fönt körül í r t iga-
zojvanyt megszereznék""és azt bemutat ják. 

Erről a tanfelügyelőségefc tudomás és mihez-
tartás végett ezennel értesítem. 

Budapest, 1908 j a n u á r hó 1-3. 
A miniszter meghagyásából : 

Náray Szabó, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

KÖRRENDELET 
a népiskola i s ta t isz t ikai adatszolgál ta tás ellenőrzése 

t á rgyában . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelligye-
lőségi kirendeltségnek. — 116.791. sz.) 

A magy. kir. középponti statisztikai hivatal 
jelentéséből arról értesültem, hogy a népiskolák 
tanítóinak je lentékeny része, köztük néhány 
állami elemi iskolai tanító is, az 1897 : XXXV. 
t.-c.-ben rá juk ró t t adatszolgáltatási kötelezett-
ségnek nem te t t eleget. A tanügyi statisztika 
megbízhatóságához és az adatszolgáltatás pontos-
ságához fűződő fontos érdekek szükségessé teszik, 
hogy ily mulasztás többé elő ne forduljon. 

Fölhívom tehát a tanfelügyelő urat, teljes 
eréllyel hasson oda, hogy a taní tók adatszolgál-

t a t á s i kötelezettségüknek gondosan és lelkiisme-
retesen tegyenek eleget. Mindazon esetben, amikor 
a tanfelügyelő ú r akár személyesen, iskolaláto-
gatásai alkalmával, az előmeneteli vagy mulasz-
tási naplók, illetőleg "a '^sta^sí t íká^ ' t í inut i i tá^ok ' 

"Tütoitése korul réhdellélltíff^et tapasztalna, akár 
pedig a magy. k i r . középponti statisztikai hiva-
taltól arról értesülne, hogy egyes tanítók isko-
lá juk statisztikai kimutatásának beküldését vagy 
a hibás vagy hiányos adatok helyesbítését és 
pótlását a magy. kir. középponti statisztikai 
hivataltól kapott többszöri sürgetés dacára ismé-
telten elmulasztják, az illető hanyag tanító meg-
bírságolása vagy fegyelmi vizsgálat alá vonása 
céljából a szükséges lépéseket a f. évi 73.776. 
sz. a. kiadott fegyelmi szabályzat értelmében 
azonnal tegye meg. 

Budapest, 1907 november 25. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

Pályázati hirdetmény. 
(197. ebi. szám. Határidő : 1909 január 15-ig.) 

A József kir. herceg szanatórium-egyesület 
gyulai szanatóriumában az 1908. évi január 
1-től kezdődőleg évenként tizennégy (14) ingye-
nes hely kerül betöltésre. 
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Ezen helyekre pályázat hirdettetik. 
A pályázatban részt vehetnek állami, községi 

és felekezeti tanárok, tanítónők valamint a tan-
ügy terén működő állami tisztviselők egyaránt. 
A pályázati kérvények a következő okmányok-
kal szerelendők föl : 1. Születési bizonyítvánnyal. 
2. Működési bizonyítvánnyal. 3. A tüdőbajt és 
a szanatóriumi kezelés szükségességét igazoló 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal. 4. A vagyon-
talanságot igazoló hatósági bizonyítvánnyal. 

Az ekképen fölszerelt kérvények a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve, a 
József kir. herceg szanatórium-egyesület gyulai 
(Békés vármegye, Lúgos erdő) szanatóriumának 
igazgatóságához intézendők. 

Budapest, 1908 január hó 22. 
A miniszter helyett : 

Molnár, 
államtitkár. 

Frigyes kir. főherceg úr 0 csász. és kir. fen-
sége Frigyeamajor nevű pusztai birtokán 15.000 
K költséggel magyar tannyelvű el. népiskolát 
alapított s annak összes fönntartási szükségletei-
ről saját költségén méltóztatott gondoskodni. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
0 csász. és kir. fenségének ezen áldozatkész-
ségeért hódolatteljes köszönetének adott kifejezést. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a »Kecskeméti 
Asztaltársaság" -nak, amely 21 szegénysorsú nép-
iskolai tanulót 450 K értékű téli ruhával látott el ; 
gróf Zichy-Meskó Jakab boldogkőváraljai nagy-
birtokosnak, aki a boldogkőújfalui róm. kath. fel. 
isk. részére 10.000 korona értékű nagy telket 
a rajta lévő épülettel együtt adományozott s az 
iskola építéséhez is 2000 K értékű építési 
anyagokkal járul t ; Fleischmann Béla bagi plé-
bánosnak, aki a hévízgyörki róm. kath. felekezeti 
el. isk. céljaira 300 K-t adományozott. 

Kinevezte: Grad Bazil herendi gör. kath. 
el. isk. tanítót a kővárhosszúfalúi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Fecser István oki. taní tót a zugói 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kapus István oki. 
tanítót a bajesdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Ló'rincz Antal oki. tanítót a felsőnesztei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Litvay Endre oki. tanítót 
a nagykanizsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Simándy Pál oki. tanítót a kalsai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Kanyó Ferenc oki. tanítót a 
jászberény - külterületi állami elemi iskolához 
rendes tanítóvá ; MarJcovits Katalin oki. tanító-
nőt a czrepájai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Mayr Mária oki. tanítónőt a poklosteleki áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Steiger Irma oki. 

tanítónőt a stubnyafürdői áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Imrich Berta brassó-belvárosi áll. el. 
isk. állandó helyettes tanítónőt ugyanazon áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Borsos Ida taní tónőt a 
borosjenői áll. el. isk. r. tanítónővé ; Slezák Mária 
oki. tanítónőt a csukási áll. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Muth Gyula 
feketebátori áll. el. isk. tanítót a tiszaújlaki, 
Lúgosán János nagylaki áll. el. isk. taní tó t a 
feketebátori áll. el. isk.-hoz ; Bodosi Lajos szilágy-
bagosi áll. el. isk. tanítót a mérai áll. el. isk.-
hoz ; Szemmáry Andor sándorfalva-tanyai áll. el. 
isk. tanítót a sándorfalva - belterületi áll. el. 
isk.-hoz ; Mátrai Ferenc szondi fernbach-pusztai 
áll. el. isk. tanítót a sándorfalva tanyai áll el. 
isk.-hoz ; Avéd Veronika kalsai áll. el. isk. taní tónőt 
az alsómeczenzéfi áll. el. isk.-hoz; Diószeghy 
Boriska felsőnesztei áll. el. isk. tanítónőt a sári-
sápi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Benghia János vercserovai v. határőrvidéki közs. 
isk. tanítót ; Jovanovits Milorád csentai közs. 
v. határőrvidéki isk. tanítót ; Sztejits Milán 
csentai közs. v. határőrvidéki isk. tanítót ; Jur-
chescu Mihály verendini v. határőrvidéki közs. 
isk. tanítót. 

Szolgálattételre berendelte: Illés Mihály 
érdi áll. el. isk. tanítót a mosonvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott : Varjú Benő nagy-
tarnai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
1400 K-t; Szalay Kornélia csabrendeki munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 1580 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Rácz József majosuázai áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Fekete Borbálának évi 700 K-t, Julia, 
Anna és Ilona nevű kkorú árváinak egyenként 
116 K 66 f, együtt 350 K-t, mindössze 1050 
K-t ; néh. Nyiri Bálint bókésszentandrási nyug. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Dorogi Erzsébetnek 
évi 706 K-t; néh. Gerhardt József szegedi közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Szabó Ilonának évi 
680 K-t, Mária és István nevű kkorú árváinak 
pedig egyenként évi 113 K 33 f-t, mindössze 
906 K 66 f - t ; néh Dobia Miklós nyug. szilhai 
tanító özv., szül. Háczegán Flóriának évi 300 
K-t ; néh. Török Endre v. tanczi áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Kósa Ilonának évi 680 K- t ; 
néh. Galambos János volt tergenyei evang. ref. 
tanító özv., szül. Zilahi Eszternek évi 490 K-t, 
Ilona és Jenő nevű kkorú árváinak egyenként 
81 K 66 f-t, mindössze 653 K 32 f- t ; néh. 
Asztalovszky Lajos piskitelepi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Kiss Margitnak évi 720 K-t ; néh. 
Záborszky Gyula horhi áll. el. tanító özv., szül. 
Végh Amáliának évi 720 K-t, 1 kkorú árvájá-
nak pedig 120 K-t. 
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T A N Í T O K T A N A C S A D O J A . 
Aktuális. A főtanító az iskolaszéknek hivatalból tagja 

lévén, abban a jelenlegi létszám mellett a tantestület 
még egy második taggal képviselve nem lehet. — 
S. K. Ha a jövő tanévben rendeztetik gazd. szaktanítók 
képzésére szolgáló kétéves tanfolyam, a fólvételra vonat-
kozó pályázati hirdetést annak idején közöljük. — 
N. D. Nagyvárad. Az 1903. évi 55.711. sz. rendelet 
értelmében az izr. tanulóknak szombaton az írás alóli 
fölmentését, a szülők hatóságilag láttamozott kér-
vénye alapján, az intézeti igazgató adhatja meg. — 
A. Vetés. A községi adókra vonatkozólag lapunk 53 
számában megjelent közleménynél kifejezetten meg-
jelöltük, hogy kik vannak fölmentve a nevezett adó" 
fizetésének kötelezettsége alól. A lelkészek tehát oda 
nem sorozhatok. — P. N. Sz. 1. Fizetése az új törvény 
értelmében államsegéllyel lett kiegészítve, ennélfogva 
a magasabb nyugdíjigénynek megállapítása és a külön-
bözet utáni járulékok kivetése hivatalból történik. Ha 
azonban ez valamely okból mégis elmaradna, a tan-
felügyelőség útján, hivatkozván az engedélyező rende-
letre, kélje a kivetést. 2. Államsegély nem jogosítja. 
föl önt arra, hogy a félárú arcképes igazolvány Eájlí-
t r í c k ^ g e Ki?, ii kedvezmény csak kinevezett állami 
tanítóknak adatik meg- 3. Ragaszkodjék a szerző 
írásbeli engedélyéhez!'— Sell. K. Gadács. 1. Ha fize-
tését az iskolafönntartó bizonyos összeggel emelte, úgy 
ennek nyugdíjigényébe való beszámításáért, csatolván 
a fizetési különbözetre vonatkozó okmányt, a tanfel-
ügyelőség útján folyamodnia kell. 2. Ajánlhatók a 
Rasch-féle természetrajzi ábrák, melyeket bármely 
könyvkareskedés útján megszerezhet. — Slavonia. 
1. A kérvény 83.755/1907. sz. a. tárgyaltatik. Egyebet 
e dologban, mint különben tárgyalás alatt álló ügyek-
ről általában, nem mondhatunk. 2. Azt mi nem tud-
hatjuk, hogy a szünidei továbbképző-tanfolyamokra 
való fölvétel iránti kérvényük annak idején figyelembe 
vétetik-e, vagy sem ? Ha a pályázat ki lesz írva, folya-
modjanak. — K. D. Sóvárad. 1. Csakis az egyházi-
hatóságnak áll módjában az önre sérelmes iskolaszéki 
határozatot megváltoztatni. 2. Az iskola fejlesztésére 
hívják föl a tanfelügyelő úr figyelmét. — G. B. B. 
Bereny. 1. Az iskolaszék tartozik önnek a díjlevélben 
megállapított termény mennyiségét csorikítatlanul ki-
szolgáltatni. Az, hogy a gabona ára most nagyobb, 
mint régebben, itt számításba nem jöhet. Párbér 
fejében ön nem követelhet többet, mint amennyit a 
díjlevél megállapít. 2. Erre nézve a törvény nem intéz-
kedik. 3. A kertilletmény a fizetéstől függetlenül illeti 
meg a tanítót. Pince és padlás (tehát padlásföljárás is) 
jár a tanítónak. Istállóról stb.-ről a törvény kifejezetten 
nem intézkedik. Próbálja meg, talán a 2. § „legszük-
ségesebb mellékhelyiségei" közé ez is belemagyaráz-
ható. 4. A tanítói udvarról a törvény külön nem tesz 
említést. Ha önnek díjlevelében még az udvar nagy-
ságát is biztosították, követelheti. 5. Természetbeni 
lakását az iskolaszék beleegyezése nélkül bérbe nem 
adhatja. 6. A fizetésrendezésből származó többlet után 
az 50"/o-os nyugdíjjárulékot és ezenfölül természetesen 
a különbözet után számított 2°/o-ot meg kell fizetni. 
7. A tanítóival egységesen megállapított kántori 
fizetés után nem köteles községi pótadót fizetni. — 
K. R. Nagyfödémes. 1. Állami és községi elemi isko-
lákba járó tanulókra nézve a vonatkozó Utasítások 29., 
illetőleg 36. §-ai értelmében az a tanuló, ki a tanév 
második felében tölti be a 12. életévét, köteles a tanév 
végéig a mindennapi iskolába járni. Ebből önként 
következik, hogy az a tanuló, ki a tanév első felében 
tölti be a 12. évet, a tanév második felében az ismétlő-
isk.-ba íratható be. A hitf. jellegű iskolák hasonló ügyei-
ben az egyh. tatóság intézkefik. 2. B. E. Kolozsvár. — 

X. F. Baglad. 1. Az iskolai épület és a tanítási 
célokra szolgáló kertek, faiskolák adóalany tárgyát 
nem képezik. Ha azonban az államnak jövedelmet 
hajtő ingatlana van, azután épúgy kivethető az állami, 
törvényhatósági, községi stb. adó, mint a magán-
tulajdont képező ingatlanok után. 2. Az iskolai fegye-
lem és eszközeit a gondnoksági Utasítás 105. §-a 
tárgyalja. Minthogy a testi fenyítés a fegyelmi bün-
tetés fokozatai között megemlítve nincs, annak alkal-
mazása tiltva van és fegyelmi eljárás megindításának 
alapjául is szolgálhat. — Seh. I. Berkesd. Állami és 
községi iskolák számára kiadott Utasítások vonatkozó 
szakaszai akképen rendelkeznek, hogy a karácsonyi 
szünidő december hő 24-től újév napjáig bezárólag 
tart. Hogy e szünidő tartama a róm. kath. iskoláknál 
miképen van megállapítva, azt az egyházi főhatóság 
által megállapított rendtartási szabályzatból megtud-
hatja. 2. A tanító iskolai szünnapot nem adhat. — 
K. I. Faluszemes. Annak elbírálására, hogy a fürdő-
telepesek róm. kath. tagjai kötelesek-e a kántori 
járandósághoz hozzájárulni, a közig, bizottság van 
hivatva, ily kérdésekben mi a tényállás teljes ismerete 
nélkül véleményt nem adhatunk. — Zs. I. Bogoz. 
Évötödös korpótlekra minden községi és hitfelekezeti 
tanítónak igénye van, tekintet nélkül arra, hogy az a 
javadalmi jegyzőkönyvben biztosíttatott-e, vagy sem. — 
K. S. A testileg vagy szellemileg gyenge tankötele-
seket az iskolábajárás kötelezettsége alól a tisztiorvos 
bizonyítására az iskolaszék hosszabb vagy rövidebb 
időre fölmentheti. — A. V. Bavaniste. 1. Az igazgatói 
pótlék csak az. állami tanítóknál bír fizetés termé-
szetével és csakis ezeknél vétetik figyelembe a nyug-
díjigény megállapításánál. 2. Kántori járandóságát a 
nyugdíjba nem fogják beszámítani, mert 1000 K-nál 
magasabb a fizetése. — B. S. B.-Kokova. 1. Nem 
ismerünk semmiféle rendelkezést arra, melynek alapján 
a mnjránisMa-tulajdonos a tanterem és tanítói lakás 
elhelyezésére szolgáló épülete után nem tartoznék ház-
osztályadót fizetni. Hogy azonban e tekintetben teljes 
tájékozást szerezhessen, az 186S. évi XXII. t.-c. 2. §-ában 
foglaltakra való hivatkozással fölebbezze meg a kivetést. 
2. A vallás- és közokt. miniszter 23,100/1887. sz. a. 
kelt rendeletével az államhivatalnokokra nézve ki-
mondotta, hogy hitfelekezeti adó alól nem mentesek. 
Más rendelkezésről e dologban nincs tudomásunk. Leg-
jobb lesz, ha e kérdésben, valamint a kultuszadó kivetési 
módozatai ügyében az orsz. izr. irodát keresi meg. — 
A. I. Mezőtelki. Teljes árváknál a gyámkirendelés 
és az árvagyámpénz kérelmezése iránt a kii1, tanfel-
ügyelő hivatalból jár el, Szíveskedjék tehát eszerint 
intézkedni. — B. K. Aszaló. Minthogy levele „isme-
retlen" jelzéssel visszajött, kérdéseire itt adjuk meg a 
választ. 1. A kántortanítót jövedelme állása elfog-
lalása napjától illeti meg. 2. Kérdése nem világos. 
A tandíj a beíratás napjain fizettetik. Amennyiben 
pedig a tandíj az ön jövedelmének egy részét teszi 
ki, úgy önt ennek az ön működési idejére eső há-
nyada illetheti csak meg. 3. A költözködésre igénybe 
vehet pár napot ; csak ez az idő 8 napon túl nem ter-
jedhet. 4. A szóbanforgó időre működési bizonyít-
ványt az ön előbbi iskolaszékének elnöke állít ki. — 
A. I. PelbártUida. Ha az iskolafönntartó vagyontalan 
és az új törvényben megállapított magasabb korpót-
léknak államsegélyből való fedezéseért bizonyos okok-
ból most még nem folyamodik, akkor követelje a 
100 K-s korpótlékának esedékessége idejétől leendő 
kiszolgáltatását. Amennyiben a hitközség ennek nem 
tenne eleget, lépjen föl panasszal a közig, biz.-nál. — 
Sz. A. Éradony. F. V. A polgári iskolai tanképesítő 
megszerzésének módozatait és föltételeit e helyen rész-
letesen nem ismertethetjük. Tessék az Egyetemi nyom-
dánál megrendelni a szabályzatot és a Tantervet. — 
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P . Z. luth. 1. Természetesnek fogja találni, hogy 
törvényes intézkedés nincs minden kisjelentőségü kér-
désben. Az ily ügyeket az iskolai hatósággal egyet-
értőleg kell rendezni. 2, Fizetéskiegészítési államsegé-
lyek engedélyezése iránt fölterjesztett kérvényekről 
csak akkor adhatunk némi útbaigazítást, ha a 
t. olvasóink válaszra levelezőlapot mellékelnek. — 
Cs. Gy. Tanfelügyelőségi tollnoki állásokra nem hir-
detnek pályázatot-. — K. 1. V. Az országos tanítói 
nyugdíjintézeti tagok jogaira és kötelezettségeire vo-
natkozó fontosabb határozatokat a nyugdíjkönyvecs-
kéje magában foglalja. Nézze meg abban a 7. b) pontot 
s ott megtalálja kérdésére a feleletet. — 25. szám. 
Az igazgató-tanítónak igazgatói minőségben való helyet-
tesítése a tanfelügyelőség hatáskörébe tartozik. A gond-
nokság tehet erre nézve javaslatot, de a tanfelügyelő 
másként is intézkedhetik. — P. I. Közvetlen kér-
vénnyel nem érne célt. Váljon alkalmas pályázatra. — 
Oinbuz. Helyi pótlék engedélyezéseért még kellően 
megokolt esetben is hiába folyamodnék. — 1$. A. 
Temerin. 1. Iparostanonc-iskolai rajztanfolyamokra 
vonatkozó pályázatokat eddig velünk nem közöltek, 
így tehát a fölvétel föltételeit sem ismerhetjük. For-
duljon e kérdésben Mártonffy Márton iparokt. főigazgató 
úrhoz (Rottenbiller-utca 15.). 2. Hátralékos illetmények 
behajtása ügyében a közig, bizottság intézkedik. — 
K. E. Szabadka. Gyógypedagógiai tanfolyamot magán-
úton elvégezni nem lehet. — H. K. B. 1. A minisz-
térium más esetekből kifolyólag kimondotta, hogy 
államhivatalnokok, katonai személyek és nyugdíjasok 
a hitfelekezeti iskolai adó alól nem mentesek. Ebből 
következtetni lehet arra, hogy önre sem vetették ki 
jogtalanul a kérdésben forgó adót. Egyébiránt az 
autonóm szervezettel nem bíró egyházközségben hit-
felekezeti adóügyben fölmerült vitós kérdések felsőbb 
fokon való elintézésére a közig, bizottság illetékes. Ha 
tehát kifogásai vannak a kirovás ellen, fölebbezze meg 
a hitfelekezetnek vonatkozó határozatát. 2. Lapunk 
szűk tere meg nem engedi, hogy egyes kérdések ismer-
tetésére mindúntalan visszatérjünk. Az új törvényt 
különben annakidején Utasításával együtt közöltük. — 
N. D. A póttartalékba helyezést tanítói oklevele és 
alkalmaztatását igazoló szolgálati bizonyítványa alapján 
kérheti. — Dóra. I. Az óvodafönntartó az óvónői 
helyiségeket, a kisdedóvónő lakását évenként legalább 
egyszer (a nagy szünidőben) tartozik kimeszeltetni. Ez 
a fönntartásból folyó kötelessége, minek ha nem tenne 
eleget, forduljon panaszával a tanfelügyelőséghez. 2. 
Visszkereseti joga nincs, mert intézkedni kellett volna 
azonnal a fönnálló hiányok megszüntetése iránt. 3. Nem 
tudunk tiltó rendelkezést a tekintetben, hogy nyug-
díjazott óvónő ne lehessen tagja a felügyelő-biz.-nak. — 
Sz. G. Szentháromság. A hivatkozott rendelet fönnáll. 
Útbaigazítást kérjen a kir. tanfelügyelő úrtól. — 
F. Gy. Erdély. Az ok megjelölésével egyszerűen 
tudassa az illetékes helyen állásáról való lemondását. 
Az újból leendő alkalmaztatásánál ez a körülmény 
nem lehet akadály. — T. Gy. Az ügy természetéből 
kifolyólag az apa fiára nem adhatja le szavazatát. 
Fölebbezés esetén ez a körülmény a választás meg-
semmisítését vonhatja maga után, ha épen ez az egy sza-
vazat döntené el a választás eredményét. — Kisegítő 
tanító. Az ideiglenes tanítónak is van joga a póttar-
talékba való helyeztetéshez. Az önkéntesség iránti 
kérvényt legkésőbb a sorozásnál kell benyújtani. — 
M. G. Gtamási. Sorozás előtt álló tanító nem nősülhet 
engedély nélkül. — G. M. Szepeskörtvélyes. A rajz 
köteles tárgya az elemi népiskolának. Az anyagra nézve 
olvassa el az új Tantervet és Utasítást, ahol egyéb-
ként is megtalálja a kellő útbaigazítást. — F. M. 
1. A fizetésnek fegyelmi útján történt megszorítása, 
— mely az 1907. évi XXVII. t.-c. 23. § c) pontja 

értelmében 2 évnél tovább nem terjedhet — vélemé-
nyünk szerint, a nyugdíjigényt nem csorbíthatja. 2. Az 
1875. évi XXXII. t.-c. 39. §-át, mely nagyobb nyug-
díjigény biztosítását megengedte, hatályon kívül he-
lyezte az 1891. évi XLIH. t.-c. Minthogy lakóhelyét 
nem közölte velünk, a 60 f válaszbélyeget az Eötvös-
alap pénztárába fizettük be. — H. I. Zuberecz. 1. 
Elemi iskolások részére alkalmas versesgyűjtemény 
„A magyar fiú verseskönyve", és „A magyar leány 
verseskönyve". Egy-egy kötet ára 1 K. 2. Jó dalos-
könyvek jelentek meg Erőd 'Emőtöl és Sztarikô Bélától. 
Mind a négy könyvet megkaphatja Lampel Róbert 
könyvkereskedésében (Budapest, VI. ker., Andrássy-
út 21.). — Kezdő tanító. Az Eötvös-alapra vonatkozó 
tájékoztató füzetért forduljon az alap elnökségéhez : 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 47. 

Országgyűlés. 
Már második hete, hogy a képviselőház pá r t -

ja inak, sőt a kívülálló poli t ikusoknak is leg-
nagyobb figyelmét a házszabályok szigorításának 
előkészítésére vonatkozó tanácskozások kötik le. 
A tanácskozásokat mindenkor a Ház elnöke, 
J u s t h Gyula vezette. Egy ideig csakis a koalí-
cióban levő pá r tok vezéremberei és a kormány 
t ag j a i vettek részt benne. Kedden aztán meg 
lehe te t t t a r tan i az előre tervezet t pártközi 
értekezletet , amelyre többeket meghívot t az 
elnök a koalíción kívül levő képviselők cso-
por t j ábó l is. A horvátok nem fogad ták el a 
meghívást , hanem távirat i lag ki je lente t ték, hogy 
a Házban ellenezni fognak minden módosítást. 

Az eredeti te rv szerint 100 képviselő kér-
het i a szőnyegen levő tárgynak sürgőssé nyil-
vání tását . Ha az elnök fölteszi az erre vonatkozó 
kérdést és a többség megszavazza, ú j abb ké-
résre elrendelhető, hogy a tanácskozási idő 
egyfo ly tában 10 óra hosszáig t a r t son . 150 kép-
viselő már azt is kérheti , hogy a tanácskozás 
á l landó legyen mindaddig, amíg a sürgősnek 
nyi lvání to t t üggye l nem végeztek. Mihelyt a 
sürgősség k imondato t t , többé nincs helye más 
ü g y e k eléhozásának, közbevetett felszólalások-
nak , névszerinti szavazásoknak, zá r t üléseknek. 

U g v volt tervezve, hogy ez az ú j rendsza-
bály legyen érvényes a jövő országgyűlésre, a 
mostánin is a költségvetés, a költségvetési fel-
ha ta lmazás és az ú j választási törvény t á rgya-
lására. 

A terv már a kormányzó pá r tok tanács-
kozásain lényegesen módosult annyiban, hogy 
az ülés á l landónak nyilvánítását véglegesen elej-
te t ték , ahelyett azt te t ték, hogy 150 képviselő 
az ülésnek 16 ó rá ra kiterjesztését kérheti , 2 
órai megszakítással . Még ekkor is f ennforgo t t 
az a veszély, hogy a függetlenségi pá r tban 
szakadás t ámad eme kérdés miat t , m e r t annak 
egy része csak oly feltétel alat t vol t haj landó 
megszavazni a módosí tást , ha a ka tona i és 
közösügyi kérdések mindenkorra kivétetnek a 
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sürgősség alól. A miniszterek pedig ezt hatá-
rozottan ellenezték. 

A pártközi értekezleten azonban olyan mó-
dosítást nyújtottak be függetlenségi részről, 
melyhez hozzájárult a kormány is és amely 
kielégíteni látszik a koalícióban levő mindhárom 
pártot. Aszerint a módosítás csak ideiglenes 
érvényű, a most folyó országgyűlésre. Hatálya 
bármely belügyi kérdésre kiterjeszthető, de 
katonaira és közösügyire nem. Mikor meglesz 
az új választói reform, mielőtt azt szentesítés 
alá vinnék, meg kell alkotni a végleges új 
házszabályt. 

A függetlenségi párt, az alkotmánypárt és 
néppárt külön értekezletei magukévá tették a 
javaslatot, melyet Nagy Emil függetlenségi kép-
viselő a Ház pénteki ülésén be is nyújtott. 
Habár a kormányt támogató nagy többség most 
már meg van nyerve a módosításnak, a disszi-
densek, nemzetiségiek és horvátok azzal fenye-
getődznek, hogy bármily fokú obstrukcióval 
megakadályozzák elfogadását. Erre az esetre 
Andrássy gróf kijelentette a folyosón, hogy 
körülbelül májusban ú j választásokat írnak ki, 
ha másképp nem boldogulhatnak. 

A kormány egyelőre abban állapodott meg 
a disszidensek hozzájárulásával, hogy a javaslat 
tárgyalását elhalasztja a delegáció lefolyása 
utáni időre, körülbelül egy hónapra. Azalatt 
új pártközi bizottság foglalkozhatik vele, pár 
disszidens bevonásával. 

Az újoncozási törvényjavaslatok tárgyalását 
kihúzták egészen péntekig. A disszidenseken és 
demokratákon kívül néhány nemzetiségi is tartott 
ellenző beszédet. Tárgyalás során Jekelfalussy 
Lajos honvédelmi miniszter több érdemleges 
kijelentést tett. Jelentette, hogy az idők szel-
lemének megfelelő új katonai büntetőtörvény 
készen van ; nemsokára tárgyalás alá kerülhet. 
Biztosította, hogy a hadseregben a közember 
becsülete épen olyan tekintet alá esik, mint a 
tábornagyé. Felelősséget vállalt, hogy ezután 
nem a közös hadsereg, hanem a közös hadsereg 
kiegészítését képező magyar hadsereg számára 
fogják kériii az újoncokat. Vállalta, hogy gon-
doskodni fog a magyarnyelvű katonairodalom 
fejlesztéséről. Azt a követelést azonban nem 
tette magáévá, hogy szüntessék meg a katona-
tisztek házassági kaucióját. Tétetett indítvány 
arra nézve is, hogy már most határozzák el a 
magyar hadsereg magyar vezényleti nyelvét. 
Ennek elfogadását a kormány kénytelen volt 
ellenezni, mivel a királlyal történt megállapodása 
szerint a hadsereg szervezetét érintő kérdések-
kel a mostani országgyűlés nem foglalkozhatik. 

A főrendiház is tartott ülést. Elfogadta a 
képviselőházból átküldött javaslatokat. Zse-
lénszki gróf kifogásolta, hogy a kormány miért 

vett kőszénbányákat. A miniszterelnök azt vála-
szolta, hogy azon az iskolai tanításon, amely 
szerint az állam ne űzzön ipart és kereskedést, 
rég túlhaladott az élet. Kőszénről, például, 
gondoskodni kell, mert annak hiánya miatt 
tavaly több iparvállalat megszüntette működését. 
Az államnak továbbá arra is kell nézni, hogy 
munkát adjon polgárainak. 

A képviselőház szombati ülésére rég vári 
törvényjavaslatokat tűztek ki. Egyik az erdélyi 
birtokrendezésről szól, kiterjesztve a volt Részek 
négy megyéjére is. Másik a bírói és ügyészi 
szervezet módosításáról. Ennek keretében ren-
dezik a bíróságok tagjainak fizetéseit is. Ebben 
az ülésben csak az előbbit vehették elő ; azt 
sem végezték el. Hatan szólottak hozzá, részben 
ellene, részben mellette. A rendezést mindenki 
szükségesnek tartja, de némelyek még tovább-
menő intézkedéseket is kívánnak, mint amennyi 
a javaslatban van. 

A miniszterelnök kijelentette egy hozzáinté-
zett kérdésre, hogy a kormány munkába vette 
a tisztviselők szolgálati rendjének (pragmatika) 
megállapítását s annak megalkotását egyik leg-
fontosabb föladatának tartja. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— A tanfelügyelöségek irodai munká-

j ának kevesbítését célozza a miniszternek la-
punk mjú számában közölt rendelete, melynek 
nagy fontosságára külön is felhívjuk a tanító-
ság figyelmét. Ezentúl az állami és községi 
iskolákat érdeklő általános rendeletek kötelező 
hatállyal a Néptanítók Lapjában fognak meg-
jelenni s a tanfelügyelőségek meg lesznek kí-
mélve attól, hogy minden egyes rendeletet 
külön-külön megküldjenek az iskoláknak. Az 
esetleg elmaradt lappéldányokat 14 napon be-
lül kell reklamálni s erre külön felhívjuk a 
tanítók figyelmét, nehogy valamely rendelet 
nem ismerése miatt kellemetlenség érje. 

— Miniszteri elismerés egy tanfelügye-
lőnek. Apponyi miniszter Dénes Károly dévai 
tanfelügyelőt még a u^tlt évben Kolozsvárra 
helyezte át. A hunyadvármegyei népoktatás ér-
dekeire való tekintet tel a miniszter később meg-
változtatta elhatározását s Dénes Károlyt távira-
tilag Dévára rendelte vissza. A miniszter vissza-
helyező rendelete a következő elismerő szavakkal 
emlékezett meg a visszarendelt tanfelügyelő mun-
kásságáról : 

Méltányolva Tekintetességednek Hunyad vár-
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megye népoktatása körül kifejtett buzgó, sikeres 
és eredményes működését: az ezévi 126.328. 
és 126.329. sz. a. kelt rendeleteim hatályon 
kívül helyezésével : Hunyad vármegye népokta-
tásának jól fölfogott érdekében továbbra is meg-
hagyom Tekintetességedet Hányad vármegye 
tankerületének élén. Budapest, 1907 november 
hónap 29-én. A miniszter helyet t : Tóth s. k., 
államtitkár. 

Hunyad vármegye közigazgatási bizottsági ülé-
sén Ajtay Aladár dr., országgyűlési képviselő mél-
tat ta a tanfelügyelő működését s indítványára a 
bizottság egyhangú határozattal jegyzőkönyi kö-
szönetét nyilvánította Apponyi miniszternek, 
Dénes Károly Dévára történt visszahelyezéseért. 

— Hazafias mani fesz tác ió . Nemzetek éle-
tében példátlan a mi nemzetünk dolga. É p 
mai vezércikkünk foglalkozik Agliceriu Remus 
mehalai állami tanító cikkével, melyben ma-
gyarosítás miatt panaszkodik, s ím e helyen 
meg hírt kell adnunk arról, hogy az összes 
magyar kultűregyesületek kongresszusra készü-
lődnek, amely kongresszusnak első pontja 
ünnepies manifesztáció lesz a nemzetiségi agi-
tátorok bel- és külföldi támadásai ellen, to-
vábbi feladata a magyarság szervezkedése 
ellenségeink támadásainak visszaverésére. í g y 
magyarosít az államalkotó magyar. Van-e még 
erre példa ? Az ünnepies manifesztáció meg-
tételével különben Széli Kálmánt, Magyarország 
volt miniszterelnökét bízták meg, kinek beszé-
dére Bákosi Jenő, a kiváló költő és publicista 
fog válaszolni. 

— Kacskov ic s Mihály gyásza . Daruvári 
Kacskovics Mihály földbirtokos, Somogy vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja, nyolcvankét 
esztendős korában Budapesten meghalt. Hosszú, 
munkás életén keresztül takarékosság, fáradha-
tatlan munkásság és a földnek bálványozó sze-
retete alkották főerényeit s kísérték végig hosz-
szú élete folyamán. A köztevékenységtől már 
jó ideje távol tartotta magát. Elete delén ke-
mény harcokat vívott a függetlenségi eszmékért, 
de azután a politikától elkedvetlenedve, vissza-
vonult s teljesen ga iágainak élt. A régi kor 
igaz embere tűnt el '.enne, aki cselédjeinek jó-
ságos atyja volt. Özvegyén és fiain, Kacskovics 
Mihály dr. miniszteri tanácsoson, Kacskovics 
Lajos, Somogy vármegye alispánján kívül a Gosz-
tonyi, a fegyverneki Govrik, a Tállián-családok 
és kiterjedt rokonsága gyászolják az elhunyt 
öreg urat. Holttestét január 23-án szentelték be. 
Béndekre vitték s ott temették el, nagy rész-
véttel. Áldás emlékére ! 

— Az Eötvös-alap választmányának f. hó 
23 án tar tot t ülésén Trajtler Károly elnök-

helyettes meleg szavakban emlékezett meg a mi-
nap elhunyt Peres Sándor érdemeiről. Bejelen-
tette, hogy az alapot ért támadással szemben 
vizsgálatot kért az elnökség, melynek eredménye 
ma a miniszter előtt van. Keméli, hogy erről 
a februári közgyűlésen már beszámolhat. — 
Báró Eötvös Józsefnek üzleti úton eladott munkái 
ez évben 944 koronát jövedelmeztek. A temet-
kezési segélybiztosító-osztály a mult esztendőben 
190 K 90 fillér, fönnállása óta 1405 K 94 fil-
lér jutalékot hozott az Eötvös-alapnak. A Rigler-
cég még nem számolhatott el a Tanítók Háza 
irkáinak jövedelméről. Az Eötvös-alap mult évi 
számadásaiból kiemeljük a következőket : Az 
alap vagyona 1907 december 31-én volt 618.413 
K 19 fillér. Ösztöndíjak és segélyek címén ki-
osztásra került a mult évben 9240 korona. A 
Tanítók Ferenc József Háza költsége volt 
104.354 K 93 fillér. Egy egy ifjúnak élelmezése 
havi 33, teljes ellátása havi 52 koronába került . 
A Tanítók Hunyadi- Háza 53.942 K 47 fillért 
költött az elmúlt esztendőben. I t t egy-egy if jú 
élelmezése havi 28, teljes ellátása havi 45 ko-
ronára rúgott . Budapesten, tehát egy-egy i f j ú 
havi ellátása 7 koronával kerül többe, mint 
Kolozsvárit, amit indokolttá tesz a főváros kü-
lönleges helyzete. A jövő évi költségvetésben a 
budapesti Ház 61.238, a kolozsvári Ház pedig 
53.940 koronával szerepel; ösztöndíjakra és se-
gélyekie 9000 korona vétetett föl. Minthogy a 
két Ház fönntartása nagy terheket ró az Eötvös-
alapra, kérik a kormányt, hogy a 8000 korona 
államsegélyt 10.000 koronára emelje föl. Ren-
des közgyűlését az Eötvös-alap ez évben is feb-
ruár hó 2-án tartja meg, a szokásos Eötvös-
emlékünnepéllyel, melynek programmja ez : 1. 
Himnusz. Előadja a „Pedagógium ifjúsági ének-
kara." 2. Elnöki megnyitó. 3. Ünnepi beszéd. 
Tartja dr. Székely György, egyet. m.-tanár. 4. 
Alkalmi költemény. í r ta és előadja Rákos István 
ig.-tanító. 5. Elnöki zárszó. 6. Szózat. Előadja a 
„Pedagógium ifjúsági énekkara." — Ünnep után 
az „Eötvös-Alap Országos Tanítói Segély egye-
sület" közgyűlését tartja meg, a következő napi-
renddel : 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelen-
tés. 3. Az Eötvös-Alap mult évi számadása. 4. 
A Tanítók Ferenc József Háza, valamint a Ta-
nítók Hunyadi-Háza mult évi számadása. 5. Fel-
mentvény megadása. 6. Az Eötvös-alap és a 
Tanítók Házai költségvetése. 7. Folyó ügyek. 8. 
A jótéteményekre vonatkozó pályázatok kihirde-
tése. 9. Indítványok. Közgyűlés után társas 
összejövetel. 

— Egy ausztriai folyóirat rólunk. Az 
ausztriai németnyelvű lapok és folyóiratok leg-
nagyobb részétől mindeddig caak ahhoz voltunk 
szokva, hogy minden ellen, ami a magyar nem-
zeti öntudatot és kultúrát hirdeti, a legnagyobb 

2 
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gyűlölettel viseltettek s nem riadtak vissza attól 
sem, hogy rólunk a legképtelenebb dolgokat 
kürtölték világgá. A nagyvilág, a magyar nyelv 
ismeretének hiányában, természetesen az osztrák 
lapokat olvassa, ha Magyarországról akar valamit 
tudni s azokból alkot magának véleményt ha-
zánkról és nemzetünkről. így nem is csoda, 
hogy újabb időben ismét annyi balhit és előítélet 
kerül t rólunk forgalomba. Épen azért nagyon 
meglepő s igazán jóleső érzést kelt bennünk 
egy bécsi nagyszabású, komoly és nagy elter-
jedtségnek örvendő folyóiratnak rólunk való jó-
indulatú s rokonszenves megemlékezése. S ez 
az: „Österreichische Rundschau", amelynek f. 
évi január i számában dr. Escherich Tódor, ud-
vari tanácsos : „Jubileumi alkotás a zsenge gyer-
mekkor védelmére" című nagyszabású cikkében 
a „Magyar állami gyermekvédelmet", állami 
gyermekmenhelyeinket s egészségügyi intézke-
déseinket követendő példaként állítja Ausztria elé. 
A tartalmas cikk ugyanis arról szól, hogy Ausztria 
Őfelsége 60 éves császári jubi leumát készül ez 
évi december hóban megünnepelni s Őfelsége 
kívánsága, hogy ez ne fényes ünnepségekkel, 
hanem egy nagyszabású humanitárius intézmény 
létesítésével történjék, amely jótékonyságát az 
egész országra kiterjessze, s oda konkludál, 
hogy mi sem felelne jobban meg a kor szükség-
letének, a népről való nemes gondoskodásnak 
és benső érzetnek, mint a zsenge gyermekkor-
nak, a fejletlen emberbimbónak : a család és 
állam jövője védelmének szánt intézmény. Szerző 
ezzel kapcsolatban ecseteli a magyar gyermek-
védelmi ügyet s többek között ezeket mondja : 
Magyarországnak, melynek nag y fejlettségű 
gyermekvédelme s nem kevesebb mint nyolc ál-
lami gyermekmenhelye van, ebbeli évi költség-
vetése nem több 4—5 millió koronánál. Föl-
említi Escherich Ausztria nagymérvű gyermek-
halandóságát is, s e szavakkal fejezi be értékes 
cikkét : A nagymérvű természetellenes gyermek-
halandóság, eltekintve egyéb szempontoktól, sú-
lyos nemzeti és nemzetgazdászati veszteség ránk 
nézve, és épen a szomszédos államokat : Magyar-
országot és Németországot lá t juk célirányos in-
tézkedésekkel hathatósan és fáradhatatlanul mun-
kálkodni a gyermekvédelem terén, hogy bizto-
sítsák maguknak a nemzeti erőfejlesztésnek e 
gazdag forrását! Lakatos Lajos. 

— Egy fiatal magyar mágnásról szép le-
velet kaptunk. Ez a fiatal mágnás Hoyos-Wenck-
heim Fülöp gróf, fási (Békés m.) nagybirtokos, 
ki 1904-ben egy modern iskolát — 4 szobás ké-
nyelmes tanítói lakással — áll í t tatott fel és azt 
nagy áldozatok árán maga is t a r t j a fönn. Amel-
lett, hogy a tanulókat ellátja mindennemű köny-
vek- és tanszerekkel, szóval, hogy teljesen in 
gyenes oktatásban részesíti dédelgetett iskolájá-

nak növendékeit, a legutóbbi évzáró - vizsgálat 
kitűnő eredményén való elismerésének kifejezést 
adandó, felkérte a tanítót, Zajgha Bélát, hogy 
a IY— VI. oszt. tanulókat vigye az ő költségén 
— évenként kétszer — tanulmányútra a megye 
és környékének nevezetesebb helyeire. Ritka 
nemes lélekre vall az is, hogy minden karácsony-
kor összes cselédeinek gyermekeit 6 — 6 koro-
nával és egy pazarul megrakott karácsonyfával 
ajándékozza meg. Szívjóságáról tanúskodik az is, 
hogy a tanító eddig élvezett 50 koronás kará-
csonyi a jándékát felemelte fizetésének 10%-ára , 
jóllehet oly szép fizetést adott tanítójának, mi-
lyennel széles e hazában vajmi kevesen dicse-
kedhetnek. 

— Szülői értekezleteket tart a segesvári 
állami polgári leányiskola derék tanári testülete. 
Az első értekezletnek ( január 26-án) ez volt a 
tárgya : A hazai ipar pártolása érdekében mi a 
teendő ? Ezzel kapcsolatban a testgyakorlásnál 
használandó egyenruha kérdése. A második érte-
kezletnek (február 23-án) tágyai: 1. A tanuló-
leányok rendszeretetre, tisztaságra és háztartásra 
nevelése érdekében mik volnának a teendők ? 2. 
A példaadás nevelő hatása. A harmadiknak 
(március 29-én) tárgyai : 1. A vallásos és er-
kölcsös gondolkozás megnyilvánulása a család-
ban, mint az iskolai valláserkölcsi nevelés kiegé-
szítője. 2. Az iskolát végzett leányaink további 
érintkezése, továbbképzése céljából mi a teendő ? 

— Műkedvelői előadás. A pilisi róm. kath. 
népiskola növendékei f. hó 12-én az If júsági 
könyvtár és tanszerek beszerzésére tanítójuk, 
Sztankovits János vezetésével a Kaszinó helyi-
ségében, nagy közönség jelenlétében, tombolával 
egybekötött színielőadást rendeztek. Színre kerül t 
Sztankovits Jánosnak 4 fölvonásos Pásztorjátéka. 
A minden tekintetben s ikerül t előadás bevétele 
140 korona volt. 

— Állami elemi iskolák népessége. A kir. 
tanfelügyelők minden iskolai év megnyíltával 
összegyűjtik a felügyeletük alatt álló állami 
népiskolák mindennapi és ismétlő-tanulóiról a 
hiteles adatokat és azokat egybeállítva, felter-
jesztik a közoktatásügyi minisztériumhoz. Ez 
adatok szerint az 1907/8 . iskolai évben az 
országban levő állami elemi népiskolákban be-
iratkozot t : 211.750 fiú, 203.086 leány, összesen: 
414.836, vagyis az előző évi népességgel szem-
ben 36.741-gyel több. Anyanyelvi megoszlás sze-
rint beira tkozot t : 229 .190 magyar ( + 25.339), 
63.754 német ( + 3.707), 39.198 oláh (-f- 2.681), 
53.439 tót ( + 3.803), 3.887 szerb 337), 
5.567 horvát (— 14), 16.996 ruthén és vend 
( + 1.187), 3.105 egyéb anyanyelvű ( + 375). 
Vallási megoszlás szerint beiratkozott: 216.924 
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római kath. ( + 2 2 . 1 2 0 ) , 42 .048 görög kath. 
( + 2 . 9 4 8 ) , 24.635 gör. kel. ( + 1.353), 25 .446 
ág. ev. ( + 3.148), 69.421 református ( + 5.495), 
5 454 unitárius (— 106), 30 .665 izr. ( + 1.744), 
243 baptista és egyéb vallású ( + 39). A min-
dennapi elemi iskolába beiratkozott osztályonként: 
I. 97.153 ( + 10.306), II. 76.306 ( + 7.294), 
III. 65.877 ( + 4.262), IV. 52.954 ( + 5.045), 
V. 29.596 ( + 2.972), VI. 13.002 ( + 1 . 4 2 1 ) . 
A mindennapi iskolások száma összesen: 334.888 
( + 3 1 . 3 0 0 ) . Az ismétlő-iskolába beiratkozottak 
közül az általános ismétlő-iskolába j á r : 26 .864 
( + 5.395), a gazdasági ismétlő-iskolába: 53 .084 
( + 4 6 ) , vagyis összesen: 79 .948 ( + 5.441). 

— Iskolán kívüli oktatás Palánkán. A 
Dmke Palánkai Fiókjának közgyűlésén Kardos 
Pál polg. islç. tanár, egyesületi t i tkár által t e t t 
jelentés szerint a fiók eddig négy közművelődési 
estét rendezett Palánka társadalmának élénk 
részvétele mellett s még hetet szándékozik tar-
tani. A közművelődési estéken vetített képek, 
kísérletek és egyéb bemutatások mellett a föld-
rajz, történelem, természettudományok, egészség-
tan és az irodalom köréből ve t t népszerű tudo-
mányos felolvasások, szabad előadások, magán-
jelenetek, szavalatok, ének- és zeneszámok adatnak 
elő. A fiók vezetősége a magyaros műveltség 
terjesztése céljából közművelődési működését a 
Palánka vidékén levő idegennyelvű községekre 
is kiterjeszti, ahol a hallgatóságra való tekin-
tettel, németnyelvű magyarázatokkal kisérve, 
ugyanolyan t á rgyú közművelődési estéket tart , 
mint Palánkán. A fiók felnőttek oktatására tan-
folyamokat szervezett. A magyar írás, olvasás, fo-
galmazás és az iparosokat közelebbről érdeklő 
reálismeretek tanulására jelentkezett 27 felnőtt 
férfi, kiket Eötvös Mihály polg. isk. tanár oktat. 
Az építőiparosok tanfolyamára, ahol Spolarich 
János polg. isk. tanár számtant, mértant és 
mértani rajzot tanít , beiratkozott 13 építőiparos. 
A Dmke könyvtára a polgári iskolában van el-
helyezve, melyet a hármas nyelvű Palánka nemcsak 
magyar, hanem a német és szerb nyelvű ma-
gyarsága is elég szorgalmasan használ. Zakhay 
Aladár polg. isk. igazgató, a közművelődési 
szakosztály elnöke, bejelentette a közgyűlésnek, 
hogy a polgári iskola tantestülete a télre ter-
vezett kilenc népszerű tudományos előadást, 
melyet a közokt. miniszter erre vonatkozó ren-
delete intenciói szerint rendez, a Dmke köz-
művelődési estéin tart ja meg. 

— Polgári iskolai tanfolyam a kaszár-
nyában. Alpáry Lajos, Heves vármegye kir. tan-
felügyelője az Egerben állomásozó cs. és kir. 5. 
és 60. gyalogezredeknél, valamint a m. kir. 10. 
számú honvédgyalogezred második zászlóaljánál 
szolgáló altisztek részére polgári iskolai tanfo-
lyamot szervezett, melynek az a célja, hogy a 

katonai altiszteket előkészítse annak a kvalifi-
kációnak megszerzésére, amellyel, ha kilépnek 
a katonai szolgálatból, a részükre törvényesen 
biztosított polgári állásokat akadálytalanul el-
nyerhetik. A tanfolyam, melynek szervezésében 
nagy része van Nagy László cs. és kir. alezre-
desnek is, januárban nyilt meg s az egri bel-
városi állami elemi iskola egyik tantermében 
naponként délután 5 órától 7-ig folyik a taní-
tás. Az egyes tantárgyakat Czunja Sándor, 
Kántor Nándor főreáliskolai és Breznay Imre 
tanítóképző-intézeti tanárok, továbbá Grónay 
Andor rajztanító adják elő. 

— Az EÖtvÖS-alap gyarapítására Hód-
mezővásárhelyről Vidonyi Jenő áll. isk. igaz-
gató 3 korona 42 fillért küldött hozzánk, min t 
egy »kedélyes tanítói asztaltársaság" gyűj tésé t . 
Rendeltetése helyére ju t ta t tuk . 

— „Elnyomók és elnyomottak" című 
cikkében Bálás Béla azt írta, hogy midőn hé t 
évvel ezelőtt Nagybecskerekre érkezett, az állo-
máson egyetlen kocsis sem értet te a magyar szót 
s a városban nem talált magyar szállót. Két nagy-
becskereki fiatal tanító aláírásával ezzel szemben 
cikket kaptunk, mely alaposan megcáfolja Bálás 
Bélának Nagybecskerekre vonatkozó adatait. Eze-
ket az adatokat bántóknak találják a régi tanító-
ságra, mely Nagybecskerek magyarosításában 
elévülhetetlen érdemeket szerzett s amely tanítóság 
munkájának gyümölcseit ők, a fiatal tanítók él-
vezik. Bálás Béla állításával szemben konstatálják, 
hogy midőn őket négy év előtt Nagybecskerekre 
helyezték, 20 — 25 bérkocsis magyar szóval kínál-
gatta kocsiját, ők azonban társaskocsin a Magyar 
király szállóba hajtattak, ahol magyar pénzért 
igazán magyaros ellátásban részesültek. Majd így 
folyta t ják: „Iskoláinkban még az első osztályok-
ban is alig van néhány tanuló, kik magyarul ne 
beszélnének. S a magyar szót legtöbbje ot thon, 
a már magyarul megtanult apáktól, anyáktól 
tanulták meg, akiket pedig városunk iskoláinak 
érdemes, öregebb, már kidőlt, vagy még most is 
erős oszlopokként álló tanítói taní tot ták szép 
nyelvünkre. Nagybecskerek 26.000 lakosa közül 
16.000 föltétlenül beszéli nyélvünket. S vádol-
hatni-e azt a várost magyartalansággal, mely leg-
díszesebb helyén dicső szabadságharcunk egy 
kimagasló alakjának, nagynevű vértanújának szob-
rot emelt? Szabad-e magyartalansággal vádolni 
ezt a várost, mely a magyar kultúrának templomot 
emelt : városi magyar színházat s évtizedek óta 
szóval, te t te l és áldozattal a magyar nemzeti 
művelődést istápolja?" Szívesen adtunk helyet a 
fölvilágosításnak s magunk is aláírjuk a nyilat-
kozó tanítók figyelmeztetését : ha ellenségeink 
hamis adatait meg akarjuk cáfolni a külföld előtt , 
nagy szigorúsággal kell megítélnünk azokat az 
adatokat, melyeket magunk gyűj tünk össze. 

2* 
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— Napközi Otthon. A következő levelet 
vettük : A Néptanítók Lapjának f. évi 2. számában 
Borsodi László a Napközi Otthon-ról ír t cikké-
ben csekély személyemről úgy emlékszik meg, 
mintha az egri állami iskolákkal kapcsolatos Nap-
közi Otthon létesítése talán kizárólagosan az én 
munkám gyümölcse lenne. Tiszteletteljes őszinte-
séggel jelentem ki e helyen, hogy bár a kezde-
ményezés eszméje az enyém, annak megvalósí-
tásában úgy lelkes királyi tanfelügyelőnk, mint 
az állami tanítótestület, élén az igazgatókkal, a 
nemes ügyhöz méltó buzgalommal segítettek ; s 
az Otthon apró gondozottjainak mindennapi fog-
lalkoztatásában, úgyszintén az Otthon kony-
hájában a főzés és kiszolgálás körül egymást 
felváltva tevékeny részt vesznek. Kiváló tiszte-
lettel: Eger, 1908 január 10. Özv. Harsányi 
Ödönné, állami tanítónő. 

— Szegény tankötelesek fölruházása. 
Balajthy Mór főszolgabíró minden évben tekin-
télyes összeget gyűjt a szolyvai áll óvodák és 
iskolák szegény növendékeinek fölruházására. Az 
idén is 255 koronát gyűj töt t e célra s 32 óvó 
köteles és 50 tanköteles részesült különféle ruha-
neműben. A ruhakiosztás ünnepélyesen ment 
végbe. Jelen volt a helybeli intélligencia nagy 
része. A Himnusz eléneklése után Knauer József 
igazgató alkalmi beszédet intézett a növendékek-
hez. Aztán elénekelték a Király-himnuszt, kiosz-
tották a ruhát s befejezésül elénekelték a Szózatot. 

— Pályázatok . A Mária Dorottya egyesület a 
Péterfy-tanítványok alapítványának 2478 ko-
rona tőkéje után f. évi március 18-án esedékes 
kamat élvezetére pályázatot hirdet. Az alapító-
levél értelmében a segélyt csak olyan nő-folya-
modó nyerheti el, és pedig vallásra, nemzetiségre, 
korra és tanulmányainak minőségére és tarta-
mára, vagy állására való tekintet nélkül (akár 
különben is tagja a Mária Dorottya egyesületnek, 
akár nem), aki az alábbi intézetek egyikében, 
nevezetesen: az állami Erzsébet Nőiskolában, az 
Országos* kisdedóvó-egyesület képzőintézetében, 
a Frőbel-féle nőegyesület kisdedóvóképző-inté-
zetében, végül a m. kir . állami mintarajztanoda 
és rajztanárképző-intézetben, mint rendes vagy 
vendég-látogatónövendék Péterfy Sándor tanár-
nak tanítványa volt és ezt hiteles bizonyítvá-
nyokkal igazolja. Az elaggott, vagy munkakép-
telenné vált, vagy nagy anyagi szükségben szen-
vedő és különösen a tanítással és neveléssel 
tényleg foglalkozott tanítványok előnyben része-
sítendők. A kellőképen felszerelt bélyegtelen 
folyamodványok március l-ig küldendők a Mária 
Dorottya egyesület elnökségéhez, Budapest, VI I I , 
Orcy ú t 6. szám. — Szintén a Mária Dorottya 
egyesület elnöksége ez évi március 1-én lejáró 
pályázatot hirdet 100 korona segítség elnyeré-
sére Budapest székesfőváros szolgálatában levő 

vagy volt oly tanítónő vagy óvónő javára, aki 
beteg és szűk anyagi helyzetben van. A pályázó 
bélyegtelen folyamodványát március l-ig intézi 
az egyesület elnöksége címére (Budapest, VIII., 
Orcy-út 6. sz.), a Tanítónők Otthonában lévő 
egyesületi titkári hivatalba, s hitelesen bizonyítja 
székesfőváros iszolgálatát, súlyos betegségét, szűk 
anyagi helyzetét, 20 korona járuléka befizetésé-
nek tényét és idejét. 

— Halálozások. Kohut József alsómégyi 
tanító 47 éves korában, 27 évi buzgó működés 
után, rövid szenvedés után e hó 19-én meghalt. 
Korai halálát özvegye és öt árvája siratja. — Osztie 
András nyug. igazgató-tanító, a módosi hitel-
szövetkezet igazgatója, a koronás érdemkereszt 
tulajdonosa, f. hó 18-án Gyertyámoson, 63 éves 
korában, 42 évi áldásos tanítói működés után, 
hirtelen elhunyt. — Holecsko János szepesvár-
aljai róm. kath. tanító meghalt élete 25-ik, buzgó 
működésének 6-ik évében. — Medve András seges-
vári róm. kath. tanító életének 25 ik, buzgó tanítói 
szolgálatának 5-ik évében Gyergyóremetén meghalt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Sz. (Miért nem boldogul a magyar ?) Többek közt 

azért nem boldogul, mert pl. ön is azt hiszi, hogy 
hatvan sornyi cikkecskében erre a nagy kérdésre ki-
elégítő feleletet lehet adni. Ezenkívül persze még 
épen ezer oka van a nem boldogulásnak, aminek a 
fölsorolására a Néptanítók Lapjának egész évfolyama 
sem volna elég. — B. I. (Az amerikai közművelődés.) 
Közöljük. Szívesen látjuk ezután is. — Az özvegy 
és fia. Ponyvára való rémhistória. Becsületes szívvel 
tanácsoljuk : ne töltse idejét versfaragással. — M. F. 
Técső. Egyáltalán nem emlékszünk cikkére. Aligha 
jutott el hozzánk. — V. (A helyesírásról és annak 
tanításáról az elemi iskolában.) Nem mond semmi olyat, 
ami a közkézen forgó módszertanokban meg nem 
volna. — P . (Szülőföldemen.) Vau benne egy-két sike-
rült kép, némi verselőügyessége is van, de általában 
száraz, színtelen a szülőföld leírása. — Sz. K. Gy. Az 
egyiket (Ó, ha találkoznám) közöljük. — S. L. (Küz-
delem a magyar nyélvért.) Sorra kerül. — S. S. Kcszii. 
A fölhívás hirdetés természetű lévén, átadtuk a kiadó-
hivatalnak. Gárdonyi Géza címe : Eger. — Sz. (Tíz 
éves találkozó.) Tudósításnak nem tudósítás, tárcának 
nem tárca. — .1. S. (A nässi szlöjdképző.) Jön a gaz-
dasági mellékleten. — Sz. (A moloch.) Néplapba való 
tárgyánál fogva, de a verselése aligha üti meg ott is 
a mértéket. — G. J . (Gondolatok.) Van ritmusérzéke, 
de itt-ott mesterkélt. Törekedjék egyszerűségre. — 
D. M. A Benedek-Földes féle Gazdasági Ismétlő-iskolás 
Olvasókönyv németül is megjelent. A kiadója ennek 
is Lampel Róbert könyvkereskedése (Andrássy-út 21.). 

T a r t a l o m : „Magyarosítás." Benedek Elek. — Mult, 
jelen, jövő. Balássy Dénes. — Magyar nevek. Vargyas 
Endre. — Szép i roda lom : Egy becirkált könyvecs-
kéről. (Vers.) Endrödi Sándor. — Visszatérés. Oszoly 
Jolán. — Külföldi szemle. — Könyvesház. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Országgyűlés. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értes í tés . 
A t. tanító urakat és iskolai helyi hatóságokat értesítjük, hogy az 1907. 

évi november hó 12-én 125.413. szám alatt kelt rendelet értelmében fölveendő 

javadalnii jegyzőkönyvi nyomtatványok 
már kaphatók. Nettó-áruk példányonként 6 fillér. 

Ezen nyomtatványokat csak a pénz előzetes beküldése ellenében szolgál-
ta t juk ki és portómentes hatóságok-, hivataloknak és tanintézeteknek portómen-
tesen küldjük meg. 

Budapesten, 1908. évi január hó 16-án. 
A tri. kir. tud.-egyetemi nyomda 

igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
A kecze l i községi óvodánál a dajkai állás meg-

üresedvén, arra pályázat hirdettetik. Okleveles men-
házvezetőnők vagy képzett dajkák pályázhatnak. 
Fizetés : évi 240 korona, havi előleges részletekben. 
Okmányok február 5-ig Szabadi Ferenc plébánoshoz 
küldendők. Állás február 15-én elfoglalandó. Keczel, 
Pest m. 1908 január 15. Szabadi Ferenc plébános, 
elnök. (93-11—2) 

A miavai ág. hitv. ev. egyház p o r i a d i iskolájához 
tanítót keres. Jövedelem, amely az új iskolai törvény 
szerint rendezve van, áll : 1. 50 pozsonyi mérő rozs ; 
.2. 600 korona készpénz ; 3. három pozsonyi mérő alá 
való szántóföld és egymérős rét ; 4. 6 öl kemény 
tűzifa, fuvar, és fölvágással, amely fából köteles a 
tanító tantermet is fűttetni ; 5. egy házikert ; 6. 
két szobából, konyhából, kamarából álló lakás, udvar-
ral és gazdasági épületekkel. Az iskola egytanítójú. 
Tannyelv : tót-magyar. Folyamodványok f. évi január 
hó 31-ig alulírott lelkészi hivatalhoz nyújtandók be 
Miaván (Nyitra megye), 1908. évi január 12. Valásek 
Samn, ev. lelkész. (85-11—2) 

M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek, aki önállóan tud végezni teme-
téseket és miséket. Fizetése : havonként 20 korona 
utólagosan, ellátással, gyertyajövedelemmel. Okvet-
lenül gyakorlott legyen. Oklevél szükségtelen. Kek. 

(81—II—2) 
A s ik lósbodonyi róm. kath. iskolaszék az ott 

elhalálozás folytán megüresedett kántortanítói állás-
nak egyelőre helyettes által való betöltését hatá-
rozta el, évi egyezer korona összeg megfelelő havi 
arányos részeinek készpénzben történő fizetése ellené-
ben. Lakás és ellátás a helyettes terhe. A kántoriakat 
illetőleg a gregorianum ismerete, a tanítóikat illető-
leg oklevél és működési bizonyítvány beküldése. 
Személyes megjelenés ajánlatos. A folyamodványok 
alulírt iskolaszékhez 1908 február 8-ig küldendők. 
A megválasztott állását azonnal elfoglalja. Róm. kath. 
iskolaszék. Siklósbodony, u. p. Baksa (Baranya megye). 

( 8 3 - 1 - 1 ) 
A sz i l ágybagos l (Szilágy vm.) állami elemi nép-

iskolánál betöltendő 1 tanítói állás, az 1907. évi 
XXVI. törvénycikkbe/i megállapított illetményekkel 
egybekötve. Ev. ref. kántori képesítés igazolandó. 
Határidő: 1908 február 15. Budapesten, 1908. évi 
január hó 9-én. A rr>. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium. (7/h-I—1) 

Temes vármegye vingai járásában lévő z sadány i 
állandó menedékháznál menedékházvezetői állásra 
pályázatot hirdetünk. Évi fizetés : 240 korona, egy 
szoba és egy konyhából álló lakás. Választá>: lyóá 
február hó S-án d. e. 11 óra. Képesítési okmánnyal 
fölszerelt kérvények ezen elöljáróságnál 1908. évi 
február hó 7-ig benyújtandók. Zsadány, 1908 január 
hó 20-án. Az elöljáróság. (111—1- 1) 

Okleveles tanítónőt keresek pár hóra, helyettesnek. 
Ajánlatokat : „Tanítónő", Zalalövöre kérek. 

(113-1- 1) 
A széppa t ak i áll. segélyezett, r. kath. iskolánál 

megüresedett tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 800 korona, szabad lakás és tűzifa. Pá-
lyázni óhajtó oki. tanítók, illetőleg tanítónők — kiktől 
a tót nyelv bírása követeltetik — küldjék be mielőbb 
az oklevéllel és működési bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényeiket a poroszkai plébániai hivatalnak. 

( 1 1 5 - 1 - 1 ) 
K i s z á c s r a (Bács m.) ág. ev., okleveles, tótajkú 

tanító kerestetik. Fiz tése : lakáson kívül 824 korona, 
készpénzben. Bizonyítványok február 15-ig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (116—II—1) 

A heves i róm. kath. segéd-kántortanítóságra február 
1-től június végéig okleveles tanító kerestetik. Fize-
tése : ez öt hóra 200 korona, a kántortanítónál teljes 
ellátás, ágynemű és mosatáson kívül. Kötelessége : 
az első fiúosztály tanítása s a kántorságbani segéd-
kezés. Heves, 1908 január 21. Hevesy János, kántor-
tanító. (117—1—1) 

A c s a m a h ó i ref. egyház kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet február 15-iki határidővel. Fizetése : 
államsegéllyel 822 korona. Fizetéskiegészítésért egy-
ház folyamodik. Fél telek után eső fa és legelőjog. 
Természetben : 2 szobás lakás, melléképületek, nagy 
kert. Gondnok évnegyedenként, utólag fizet. Csak 
okleveles egyének pályázhatnak. Állás március else-
jén elfoglalandó. U. p. Sátoraljaújhely. Stephán 
Mihály, ref. lelkész. (120—1—1) 

K a l o c s á r a egy jóhangú, a kántorság minden ágá-
ban jártas segédet keresek. Fizetése : 700 korona, 
havi utólagos részletekben, bútorozott szoba. Ágy-
neműt, fűtést, világítást nem adok. Tanítói oklevél 
megkívántatik, mert tartozik a város területén mű-
ködő tanítókat helyettesíteni. Egy hónapon túl ter-
jedő helyettesítés díjaztatik csak. A helyettesítési díj 
a helyettesített tanító fizetésének 50°,o-át meg nem 
haladhatja. Az állás azonnal elfoglalandó. Fletzer 
József, kántor. (125—1—1) 
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N e g y e d ! (Nyitra m.) réf. egyháznál egyik tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 korona, 
700 korona államsegély, 100 korona az egyház pénz-
tárából. Az 1907 : XXVII. t.-c. alapján 1000 koronát 
kérni fogjuk. Az állomás választás után elfoglalandó. 
A fölszerelt kérvény Tóth Kálmán espereshez, Deáki 
(Pozsony m.) küldendő február 5-ig. (128—I—1) 

P á z m á n d r a , Győr megyébe, református, okleveles, 
ideiglenes tanítót keresek. Fizetése : havonként het-
ven korona, lakással. Kérvényeket február ötödikéig 
hozzám kell küldeni, Pápára. Kis József, esperes. 

(124—1—1) 
Református segédkántort keresek. Évi fizetése : ezer 

korona. Erőshangú s az orgonázásban eléggé jártas, 
temetéseket is önállóan végezni tudó pályázók ok-
mányai alulírotthoz küldendők. Alkalmazás esetén az 
állás azonnal elfoglalandó. H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n , 
19U8 január 24. Tóth Sándor, ref orgonista-kántor. 

( 1 2 8 - 1 - 1 ) 
Református, okleveles utódot keresek D r á v a c s e -

hibe, azonnali belépésre. Fizetése : 1000 — 1200 korona. 
Ajánlatokat elfogad Dombi Vince tanító, Drávacsehi 
Baranya. (129-1—1) 

Borsodmegyei Mezöcsá t község által fenntartott 
óvodában megüresedett óvónői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása : két szoba, konyha és kama-
rából álló lakás ; évi 720 korona, havi előleges rész-
letekben fizetve és a nyári gyermekmenhely gondo-
zásáért 40 korona. Pályázók óvónői oklevéllel, születési 
és szolgálati bizonyítványokkal felszerelt kérvényeiket 
f. évi február hó 21-én a község elöljáróságához címezve 
adják be. Megválasztott állását március 15-én tarto-
zik elfoglalni. (130—1—1) 

V á m o s (Somogy m.) róm. kath. iskolájánál az 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazása: 800 korona, évnegyedi utólagos részletekben. 
AlUoisegéllyel 1000 koronára fog kiegészíttetni. La-
kába egy bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. 
Kötelessége : az l—II. évfolyam vezetése, ismétlő-
iskola tartása és a kántoriak végzése, melyért külön 
díjazás nem jár. Tanítónők is pályázhatnak. Kérvé-
nyek február hó 12-ig főtiszt. Hankóczy János plé-
bános úrhoz küldendők, Somogy várra. (132—I—1) 

Az á rvapo lhora i róm. kath. hitközség két tanítói 
állásra február 20-iki határidővel pályázatot hirdet. 
I. tanító javadalmazása : 520 korona községtől, 280 
korona az államtól, 8 öl puhafa befuvarozva. II. tanító 
javadalmazása : 400 korona községtől, 400 korona az 
államtól, modern új lakás. Mindkét tanító részére 
1000—1000 koronáig való fizetéskiegészítés, valamint 
jogosultaknak a korpótlék az államtól kérelmeztetni 
fog. Tót nyelv ismerete föltételeztetik. Folyamod-
hatnak tanítónők is. Folyamodványok főt. Vojticsek 
József ker. tanfelügyelő úrhoz, Zakamenére (Árva m.) 
intézendők. (133-1—1) 

B á b a s z é k e n (Zólyom m.) a kincstár kegyuraságá-
hoz tartozó rkath. s magyar-tót tannyelvű iskolánál 
a kántortanítói állomás megüresedvén, arra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : államsegéllyel 800 korona. 
A folyamodni szándékozó férfitanítók kellően fölszerelt 
s a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságra cím-
zendő folyamodványaikat február 15-ig alulírotthoz 
nyújthatják be. Korpona (Hont vm.), 1908 január 23. 
Machovich Izidor, ker. tanfelügyelő. (131—II—1) 

U I D R C T C C r i / n l n u t 1 t o L K . 

Államsegély Kérvény és Mellékletei 
2 K, a tananyagbeosztáshoz nyomtatványfüzetek 
1—2 K beküldése mellett Gyerke» Mihály igazgató-
tanítónál, Székelyudvari lvt kaphatók. (126—VI—1) 

Március 15-iki ünnepélyeknél 
nélkülözhetetlen a Mendöl-Tóth féle 

Szavaló- és Daloskönyv. 
Megrendelhető 1 korona 60 fillérért Tótli A. tanító-
nál, Ipolyszakállos (Hont m.). (101—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 lillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbö lkú t (Esztergom m.). 

! (1972—XX-11) 

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszer-gyár. 

S T O W A S S E R J . 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, a m. 
kir. zeneakadémia, színházak stb. szál-
lítója, Budapest, II., Lánchíd-u. 5. 
Ajánlja saját gyárában készült, el-
ismert legkiválóbb minőségű hang-
szereit. SpecüUista: vonós, fúvó-hang-
szerek készítésében és javításában. 
„Hangfokozó gerenda", mely által 
bármely hegedű, gordonka, melybe az 
illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hanarot nyer. (Biztos siker.) 
Régi mestcrhegedük vétele s eladása. 
Legnagyobb raktár és gyár. Saját 
találmányú(RAKÓCZI) tárogató álta-
lánosan elismert legjobb, mely tökéle-
tes solohangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával együtt 35 frttól föl-
jebb. 0rgo:ia-harmóniumok70frttól följebb minden 
árban kaphatók. Árjeg'yzék, minden hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. Iskola-
hegedűk <; koronától följebb. (50—51—4) 

• i i l H i i • 

Fizikai, kémiai műszerek, 
természetrajzi és földrajzi 

eszközök és mindennemű tan-
szerek legjobb beszerzési forrása : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 
VIII. ker., Baross-utca 21., Tanszermúzeum 

mellett. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 
Mechanikai gyár! Üvegfúvó intézet! 

(23-43-29) 

J ''IBI'1 • 
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Á l l o m c o f t - ó l v kérvényezéséhez! Ötödik, töké-
M l d W û C g C i J létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár in). (70—X—3) 

E 
I S K O L A H E G E D U K ! 

Tisztán kidolgozott, sötét színben, 
remek hanggal. 1 db vonó, újezüst 
karika, csonttolókával; 1 db tok, 
preparált, amerikai hőratánzatból ; 
1 db haiigolósíp, érctokban ; 1 db 
álltartó, ébenfából, rézcsavarral ; 1 db 
nyereg, szép faragott minták ; 1 db 
gyanta, dobozban, különlegesség ; 

1 db hangtompító, ébenfából; 6 db liúr, igen jó 
minőségű ; 1 db mesés szép tárgy, mint ajándék. 

Összesen 16 db csak 6 frt. ̂ m 
Ugyanezen készlet még finomabb kivitelben 10 frt. 

W á g n e r a „ H a n g s z e r k i r á l y " 
Budapest, V i l i . , József-körűt 15. 

Számos fővárosi zeneiskola szállítója. Mindenféle ja-
vítás olcsón eszközöltetik. fi22-III-1) 

M m m t 
Tisztelt kartársak! Szíveskedjenek kö- n t '7 iTÓr i 
zölni, hogy hol kaphatnék egy fiatal vSZíVcl l . 
Gyurána, tanító. Felsővisnyó, Trencsén megye. 

( 9 5 - 1 - 1 ) 

i l m i t l l t i ï m iiiy 
„Március 15.u 

(Második kiadás, harmadik ezer.) 

EgyfGlvonásos, alkalmi színjáték. í r t a : Pásztor Jó-
zsef. A hazafias munka költői módon fejezi ki a sza-
badságharc emlékének föllángolását az öregedő szívben 
s az ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondola-
táért. Iskoláknak, if júsági, önképző- és társaskörök-
nek különösen alkalmas, h >gy lendületesebben ünne-
pelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mind-
össze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így 
könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, I., Kemenes-utca 8.). Ára postai szétküldéssel 
90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon, vagy bélye-
gekben beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább. 

(38—VIII- 4) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA W a d S ^ i t r o 1 NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - fill. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogíuluiik el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 
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f CPrP M e l y Budapest tőszomszédságában levő áll. 
l ioClG. tanítónő cserélne Heves megye, soktaneros, 
kedvező fekvésű helységébe? Megfelelő költőzködési 
átalány biztosíttatik. Cím : Balogh Endre, Budapest, 
VII., Klauzál-tér 5., vendéglő. (Nyár utca sarok.) 

( 1 0 8 - 1 - 1 ) 

Olcsó ezüstnyúl kapható segédjegyző-
nél, Gerjen. (110-1-1) 

Il i l r H n v v o k " a z ú j T a n t e r v s ze r in t . Pálin-
UJ Ü U l l j V C I i . kás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezer-
könyve T. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2'50, 
Pálinkás B. s Elemi iskolai tanítástan 2' , Pálinkás 
B. : Tanítók ndóügyi útmutatója 1*—, Szabó J . : 
írvaolvasá--, számolás, rajz, agyagmunka vezérkönyve 
1-50, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, új. —'60. 
A pénz beküldése esetén portómentesen küldi : Kovács 
Gyula, Nagybánya. ( 2 0 9 6 - X - 4 ) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3,4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos "árakon 

l l p ^ t e S t e r n b e r g í . é s T e s t v é r e 
cs. és kir. udvari hanarszergyár 

központi üzletében, 

BUDAPEST, Kerepes i -ú t 38 T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről külön) insyen 

kapható. (1634-25-16) 

F E I W E L L I P Ó T u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

kolaberendezé-
sok, tornakészű-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg 
küldi líjonr.an 

J^íHÍott ár jegy-
z^iiét, ingyen és 

hérniv-iítTe. 
(24—52—5) 

HOMO 

KeresztkÖtésü küldemény ékért felelősséget nem 
vállalok ! 

Minden tan í tó 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha megrendeli az épen most megjelent Makkay-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Arak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K ; két összevont osztályé 1"50 K ; 
az egyes osztályoké 1*20 K. Megrendelhető a pénz és 
minden füzetnél 30 f póstadíj, ajánlási díj 80 f előleges 
beküldése mellett Dosztál Kálmán „Erzsébet" könyv-
nyomdájában, Dicsőszentmárton. (61—III—3) 

1 f n p i n f á r t remek szabásban, elegáns kivitel-
lvi IUI i l l i c i t k e n i tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Mrausz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Bákóczi-iít G9. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105—X—2) 

P Á B T O L J I J K A H O K I I P A K T l 
j p - p n v i n / \ szállítja a miniszterileg ajánlott s 
J. X O . J J .UU többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós ég használatkéaz 

Iskolatábla-mázat. 
Egy Vi bádogszelence */« klg. 18 m2 ter. kor. 7.— 

» Vt „ */« „ 9 ms ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 
- Rakasz, szállítólevél „ —.40 

Uj mázolás i és vonalozásl utasítással. 

(102—V—2) 
Greachik Gyula, 

L Ő C S É N . 

Megjelent ! V e z é r f o n a l Kapható ! 

a miniszterileg elrendelt és szokásba vett iskolai 
ünnepélyekhez. Egy tanévre való (14) 

I s k o l a i Beszédde l . 
Irta : Vaday József, közs. isk. igazgató. Ára póstai 
megküldéssel 2 korona. Megrendelhető a szerzőnél, 
Nagyváradon. (98—III-2) 

Házlebontás miatt 
NÖI KÉZIMUNKÁK 

himzőanjagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttatott 1888. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VL, Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI. , Dessewffy-U. 5. sz. (Váci-körút sarok) 
===== saját árúilázamba helyezem át . = 
Vidékre kiválasztásra is küldök. 

( 1 6 - 5 2 - 5 ) 

R-J»»'»* 1QO« Nimmatiitt a m. kir. tnd.-ecvetemi könvvnvomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden liéten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egy^asábü sora 1 korona. Ezek a d í jak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili . KEK., BÉliKOCSlS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉB 8. 

Iveziratolíat nem aciianlc vissza. 

Eötvös József báró. 
Az ótestamentomi vizek fölött az Úr 

szelleme lebegett. így lebeg a modem 
Magyarország alkotásai fölött Eötvös 
József báró lelke. A nagy gondolkodó, 
a nagy gondolattermelő, a nagy töpren-
kedő lelkéből hiányzott a cselekvési erő, 
hogy azt a képet, melyet a modern 
Magyarországról megálmodott, megele-
venítse. Kossuth törhetetlen energiájára, 
Deák tántoríthatatlan kitartására volt 
szükség, hogy Eötvös két legjelentősebb 
politikai törekvése, a parlamenti kormány 
és az Ausztriával való kibékülés meg-
valósuljon. Kossuth nevéhez fűzednek a 
48-as alkotások, Deák nevéhez a ki-
egyezés. Pedig a parlamenti kormány 
gondolatát ő vetette föl nálunk először, 
a kiegyezésért ő indult harcba, ő küzd 
a legkitartóbban. A maga korában a 
küzdők között első helyen állott, győze-
lem idején azonban, az események inté-
zésében másodrangú szerepet töltött be; 
a történelem méltó helyre fogja állítani, 
a legnagyobbak közé, aki csak azért nem 
nőhetett egy egész nemzet vezérévé, mert 
a prófétai szeretet és bölcseség mellől 
hiányzott belőle a prófétákat különösen 
jellemző megingathatatlan hit. A szabad-
ságharc leverése után nem bízik többé 
abban, hogy a nemzet még egyszer vissza-
szerzi szabadságát, függetlenségét. 

Egy angol tudós azt mondja, hogy 

nagy emberek valamely eszme által van-
nak megszállva. Eötvösre úgy alkalmaz-
hatjuk e mondást, hogy a XIX. század 
nagy gondolatai szállották meg. E gon-
dolatok uralkodnak rajta, irányítják 
tetteiben, szavaiban, írásaiban. A vezető-
gondolat közöttük az, hogy meg kell 
szűntetni a társadalmi osztályok között 
levő válaszfalakat. Ezt hirdeti a legkon-
zervatívabb családból származó magyar 
arisztokrata „A falu jegyzője"-ben,hol a 
nemesi kiváltságnak fészkét,a vármegyét 
ostromolja, ezt „Magyarország 1514-ben" 
című regényében, hol az igazságtalan 
nemesi uralom rettentő hatását rajzolja, 
ezt hirdeti költeményei nagy részében, 
hol a temetőben bolyongó árva gyer-
mekre, a nemes és a jobbágy összeütkö-
zésére hívja fel figyelmünket, ebből a 
szempontból alkotja meg népoktatási 
tervezetét, melynek célja volt a társa-
dalmi osztályok műveltségbeli különb-
ségének mérséklése. 

Még egy nagy érdeme van Eötvösnek. 
Politikai törekvéseinél talán még erő-
sebben megnyilatkozik műveiben a sze-
retet. Az elnyomott milliók sóhajtása, a 
leigázott társadalmi osztályok keserűsége, 
az embernek, a XIX. század emberének 
panasza jut kifejezésre műveiben, hogy 
vigasztaljon, reményeket ébresszen, helyes 
útra terelje embertársait. Nincs magyar 
író Petőfin kívül, ki annyira kifejezte 



•2 6. SZÁM. 

volna korának hangulatát, törekvéseit, 
mint Eötvös József. Sokszor még a szép-
séget is áldozatul dobta az igazságnak. 
Műveiben levő gondolatok nem egy em-
ber hangulatából fakadnak, a mult szá-
zad gondolatai ezek; belőlük évezredek 
múlva is meg lehetne alkotni a XIX. 
század embereinek lelki világát, ha írásain 
kívül semmi sem maradna fenn e század 
irodalmából. 

Kétszer volt miniszter, mindkét eset-
ben a legnehezebb körülmények között. 
Semmiből kellett teremtenie. Le kellett 
raknia a magyar kultúra alapjait, hogy 
az utána jövő szerencsésebb nemzedék 
már kultúrát lásson maga körül. A fa-
ültetők türelme volt meg benne. 0 csak 
képzeletben látta maga előtt a kifejlő-
dött magyar kultúra hatalmas koronáját, 
melynek minden ága, minden virága és 
gyümölcse arra emlékeztet bennünket, 
hogy Eötvös József tevékenységéből fej-
lődött ily hatalmassá, ily termékennyé. 

Pedagógiai akadémiák. 
írta : Köveskúti Jenő. 

Az a küzdelem, melyet a magyar tanítóság 
a megélhetésért megvívott, egyike volt a leg-
rokonszenvesebb küzdelmeknek. Az a küzdelem 
pedig, melyet amazzal mintegy kapcsolatban, 
évek hosszú során át vív a tanítóság, a nagyobb 
kiképeztetésért, az intellektuális emelkedésért s 
a tisztességért, az pedig a legnagyobb tiszte-
letre méltó. 

Nincs a magyar társadalomnak osztálya, 
mely a tanítókhoz fogható módon éhezné és 
szomjúhozná a műveltséget. Midőn ez ítéletet 
kimondom, még a tanárokat sem veszem ki. 

A bíró követeli a képzettségeinek megfelelő 
díjazást, de szellemi értékének emeléséről csak 
ritkán tesz említést. A vasutas, a postás, újab-
ban a városi hivatalnok mind csak nagyobb 
fizetést követel. Sőt a négy alsó osztálynak 
több-kevesebb kegyelemmel történt elvégzése 
után a közép- és polgári iskolából kimaradt 
kishivatalnok is csekélynek tartja azt a díjazást, 
amit „tanulmányai" és munkája után kap. De 
csak fizetésemelést kér. Intelligenciájának szín-
vonalával teljesen meg van elégedve. 

Nem így a tanítóság. Ez, amikor szellemi 
értékétől és a nemzetnek tett kimondhatatlanul 
nagy szolgálataitól messze elmaradó csekély 

díjazásának fölemelését kérte: egyúttal kiké-
peztetésének rendezését, emelését, intellektuális 
erejének fokozását is következetesen sürgette. 
Nem azért, mintha nem volna elég képzett-
sége, hanem azért, hogy minél nagyobb erővel 
és sikerrel vívhassa meg azt a harcot, amely 
az új és — reméljük — végleges honfoglalás 
munkájában legnagyobb teherrel őreá nehezedik. 

Nincs a magyar tanítósághoz fogható ideális 
törekvésű testülete a magyar értelmiségnek. Ez 
az a testület, amely nemcsak élni akar, de a 
hasáért akar élni. Amit kér, követel, azt nem 
magának, hanem a nemzet számára követeli 
Dús kamatjával adja ő azt vissza. S valóban, 
nincs gyümölcsözőbb befektetés, mint az, amit 
a nemzet az ő tanítóinak anyagi és erkölcsi 
emelésére fordít. 

A magyar tanítóságnak van már kenyere. A 
haza földje neki is terem már gyümölcsöt. Es 
teremni fog még többet is. Minél jobban mun-
kálja, annál többet terem. Pedig jól fogja 
munkálni, — ez bizonyos. 

Most a javaknak egy másikáért kell küzde-
nünk: a tisztességért. 

A tisztesség fél kenyér. . . nem : több, mint 
kenyér ! Ha tisztességem nincs, nem esik jól a 
falat. Ha félve kell megjelennem (pedig meg 
kell jelennem) a müveit társaságban, mert nem 
tudom: észre vesznek-e, kezet fognak-e velem, 
mint illik, nem állítanak-e sarokba, nem néz-
nek-e le vagy épen ki, köszöntésemet elfogad-
ják-e, ha fölszólalok tanítóhoz illő szerénység-
gel, meghallgatnak-e, nem-e kell szégyenpírban 
égő arccal távoznom onnan, ahova félve tettem 
be a lábamat ; ha nincs tisztességem, mit ér 
akkor nekem, hogy van már kenyerem vagy 
talán épen jó kenyerem van ? . . . 0 , a kenyér 
mellé tisztesség is kell, hogy az egyén boldog-
nak érezze magát és másokat is boldoggá tehes-
sen. Igen, a munka mellé szükség van arra a 
tekintélyre is, amely a munkának mások sze-
mében értéket, súlyt kölcsönöz. 

Tudom én azt, hogy a közbecsülést minden 
egyén maga szerzi meg magának, azt az állás 
meg nem adhatja, ha egyébként az egyén arra 
méltatlan. De az is bizonyos, hogy a társa-
dalmi állás segítheti vagy akadályozhatja az 
egyént épúgy, mint a testületet a tekintély 
kivívásában, sőt bizonyos esetekben teljesen is 
megakadályozhatja. Szüksége van tehát úgy az 
egyénnek, mint a testületnek arra a bizonyos 
nimbuszra, mely őt szellemi és szociális téren 
bizonyos magaslatra helyezi. Különben miért töre-
kednék minden önérzetes osztály a tekintélyre ? 

A tanítóképző-intézetek (itt az államiakat és 
a hazafias felekezetek képzőintézeteit értem) 
ide s tova negyven év óta megfeszített mun-
kával törekesznek a tanító szociális helyzetét 
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emelni. Nem sikerült nekik. Műveltséget és 
szakképzettséget adtak, úgy, hogy tanítóink 
képzettség dolgában ott vannak, ahol a művelt 
nyugot tanítósága. De kettőt nem adhattak 
meg : a kenyeret és a tisztességet. Képzőinté-
zeteink erre nincsenek berendezkedve. .Jelen-
legi formájukban és eszközeikkel nem is lesznek 
képesek arra, hogy a tanítóságot a kenyérért és 
a tekintélyért folytatandó nagy küzdelmében 
segítsék, támogassák. 

Mély fájdalommal és csalódással mondom 
ki ezt az ítéletet. Tizenhét évnek tapasztalatai 
érlelték bennem tudattá. Ki ismeri a tanító-
képző-intézeteket kívülünk a társadalomban ? 
Es ha van, aki ismeri, ki az, aki nem ismeri félre ? 

Érzik és tudják ezt a tanítók s képzésük 
eddigi kereteinek lebontásában s kiképezteté-
söknek akadémiai színvonalában, jellegében és 
rangjában keresik és találják jövő emelkedé-
süknek föltételeit. 

Az V. egyetemes tanítógyűlés kívánja, hogy : 
„a képesítés pusztán pedagógiai legyen; az álta-
lános műveltséget a tanító a középiskolában 
szerezze meg ; a neveléstani tárgyakat a tanítók 
is ugyanabban a teljedelemben tanulják, mint 
a középiskolai tanárok; a tanképesítés csak a 
neveléstani tárgyakra vonatkozzék ; a tanítói 
oklevelek ezek szerint értékileg a középiskolai 
tanárokéval egyenlők, csupán a tárgyi szak-
képzettségre vonatkozólag különbözzenek. " 

Ki az, aki nein látja ezekből, hogy a taní-
tók egyetemének szemei előtt a kiképzésben 
és képesítésben a tanítói akadémia lebeg? 

Nagy és romboló munkát akar végezni e 
határozat alapján a magyar tanítóság, hogy 
egészen újat építhessen. Intencióit nemcsak 
elfogadom, de teljes erőmmel kiáltom belé a 
tanítóvilág tiszteletreméltó tömegébe : magyar 
tanítók, legelső törekvésetek most már az aka-
démiai képzettség legyen! De ha az elvben s 
a célban egyetértek is a tanítóság egyetemé-
vel, a kivitel módjában némi különbség van 
köztünk. Ne romboljunk, csak építsünk. N e 
romboljuk le tanítóképzésünknek eddig jól 
bevált alapjait. Ne kockáztassuk a népokta-
tásnak nagy érdekeit, célunk ezt nem kívánja. 
Ne bízzuk az általános képzést a középiskolára, 
mely a tanítóképzés érdekeit nem tartja szem 
előtt, mely a tanítói ránevelésre (ez oly fontos a mi 
pályánkon!) berendezkedve nincs. Építsük a peda-
gógiai akadémiát jelenlegi tanítóképzőink fölé, két 
évfolyamot szánván az akadémiai szakképzésre. 

Ily értelemben fog megindulni a tanítók 
akadémiai képesítésének tanulmányozása a Ta-
nítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületében, 
abból az alkalomból, hogy miniszterünk — 
amint két ízben is kijelentette — a tanítókép-
zést reformálni akarja. 

Reform előtt állunk tehát. Tanítók, jól vi-
gyázzunk, hogy ez a reform ne nélkülünk 
történjék meg. Ha most meg nem ragadjuk az 
alkalmat, úgy lehet, beláthatlanul hosszú időre 
szalasztjuk el. Ennek a reformnak, ha a nép-
nevelés, valamint a tanítók nagy érdekeinek 
szem előtt tartásával készül, akadémiai irány-
ban kell történnie. Tanácskozzuk meg egye-
sületi választmányainkon, közgyűléseinken a 
nagy reformot s annak előkészítéséből vegyük 
ki részünket! 

Akadályok. 
(Az 1907. évi XXVII. t.-cikk végrehajtása körül.) 

írta : Szabó Klemer. 
A nem állami elemi népiskolák jogviszonyait 

s a tanítók járandóságait tárgyaló 1907. évi 
XXVII. t.-cikk tartalmán világító fáklyaként 
húzódik végig az a kötelezettség, hogy: 1. a 
hazai összes népiskolákban a nem magyar anya-
nyelvű tanulók is magyar nyelven oly mérték-
ben tanítandók, hogy e nyelven közülük a IV. 
osztályos már képes legyen, az ő ismeretkörén 
belül, úgy szóban, mint írásban bárkit is meg-
érteni, s viszont magát bárkivel is megértetni. 
2. A magyar haza iránt való szeretet s a ma-
gyar nemzettel való együttérzés csírái akként 
hintendők el és fejlesztendők a nem magyar 
anyanyelvű tanulók szívében is, hogy bennük 
a magyar nemzethez való tartozás érzete ne-
csak fölkeltessék, hanem meg is szilárdíttassék ; 
közöttük a haza- és magyar nemzet ellenes 
áramlatok idővel alkalmas talajra ne találhas-
sanak, sőt mindenkor büszkék legyenek arra, 
hogy ők az egységes magyar haza és magyar 
nemzet kebelébe tartoznak, s annak javára 
szívvel, lélekkel közremunkálhatnak. Szóval, oda 
kell érlelni a dolgot, hogy idővel a tót, rutén, 
oláh stb. származásnak a magyar nemzet kebe-
lében ne legyen más jelentősége, mint van 
jelenleg : székely, jász, kún, palóc stb. meg-
különböztetésnek, ami annál is inkább elérhető, 
mivel a hazai összes nemzetiségekhez tartozók 
csaknem mindenikében a magyar vér több-
kevesebb méitékben úgyis csörgedez. 

E két vezérfonalat azonban a nemzetiségi 
egyházak iskoláiban a jelen viszonyok között 
csak csekély mértékben követhetik a tanítók, 
s így ez iskolák tanítási eredményén a magyar 
nyelv tudása és a magyar hazafias szellem 
összefüggően és kijegeeedetten a kívánt mérték-
ben nem is vonulhat végig, bármint törekedje-
nek is a tanítók a minél sikeresebb munkára. 
Annyit máris örömmel lehet megállapítani a 
nemzetiségi egyházak iskoláiban, hogy a taní-
tók szakítottak eddigi rendszerükkel s az új 
törvény követelményeinek teljes erőből óhajta-

2* 
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nak eleget tenni, ámde sajnosan tapasztalható, 
hogy a kifejtett munkával nincsen arányban 
az eredmény, sőt nem is remélhető a kívánt 
eredmény a maga valóságában, mivel hiányza-
nak ezeknél az iskoláknál és tanítóinál a sikert 
biztosító előfóltételek : az anyag mikénti elren-
dezésének és földolgozásának értése s a munka 
teljesítéséhez szükséges eszközök. Sajnos, a 
nemzetiségi egyházak tanítóképzőiből kikerült 
tanítók túlnyomó része nincsen tisztában azzal, 
hogy miként kell a magyar nyelvet taníta< i s 
annak használatát miként kell a tanulókkal 
megkedveltetni, továbbá, miként kell a tanítás 
keretében a magyar haza iránt való szeretet 
tüzét és a magyar nemzethez való tartozás ér-
zetét a tanulók szívében fölkelteni s erősbíteni. 
Hogy ez így van, azt a következő pontokban 
foglaltak megdönthetetlenül igazolják: 

1. A nemzetiségi egyházak tanítóképzőit vég-
zett tanítók nagy része a megfelelő előképzett-
ség nélkül került a tanítóképzőbe, sőt tekinté-
lyes azoknak a száma is, akik a kritikán alul 
álló iskolában tanítóskodva, hosszas nyomorgás 
és kísérletezések után magánúton szerezték meg 
a tanítói oklevelet. 

2. A nemzetiségi egyházak tanítóképzőiben 
a magyar nyelvre és a hazaszeretet ápolására 
különösebb gond nem fordíttatott. A kikerült 
tanítók túlnyomó részben csak törve, helytelen 
jelölésekkel és hibás kiejtéssel (pl. üt = öt ; föl-
ulvosom oz osztol lóboi = megszámlálom az asz-
tal lábait) beszélik a magyar nyelvet, a magyar 
nyelvi fogalmazásaik pedig helyesírás, mondat-
szerkezet és érthetőség tekintetében teljesen a 
mérték alatt állanak. A hazafias szellemű taní-
tásnak miként való megtartásában pedig fölötte 
tájékozatlanok, sőt a magyar hazafias szellem 
fölkeltésére és ápolására alkalmas földrajzi he-
lyekkel és történelmi eseményekkel nagyrészt 
tisztában sincsenek. Ötévi iskolalátogatásaim 
alatt a nemzetiségi egyházak által fönntartott 
tanítóképzőt végzett tanítók egyikénél sem 
láttam jegyzetet a hazai földrajz és történelem 
miként való tanításáról, sőt magyar hazafias 
versek és énekek gyűjteményét sem találtam, 
hanem, sajnos, sok esetben találtam haza- es 
magyarellenes versek és énekek gyűjteményét, 
melyet az illető mint tanítóképezdei növendék 
gyűjtött még össze. 

3. A nemzetiségi egyházak iskoláinál működő 
tanítók csekély kivétellel nyomorúságos java-
dalmazásban részesültek, illetve még mindig 
részesülnek. A megélhetés kényszere alatt a 
tanítás mellé külön főfoglalkozást, leginkább 
földmívelést kellett a tanítóknak vállalniok, s 
a mindennapi kenyérért való küzdelemben az 
önképzésről szó sem lehetett, sőt a megszerzett 
ismeretkör is lassanként összezsugorodott, úgy, 

hogy a legtöbbnek csaknem elölről kell az ön-
képzést kezdeni. 

4. A nemzetiségi egyházak iskoláiban hasz-
nálatban lévő tankönyvek, a maguk egyhangú 
és közömbös szürkeségükben, valamint szűk 
kereteikben épen nem alkalmasak arra, hogy 
a tanítóknak vezérfonalul szolgáljanak; a ta-
nulókban pedig a magyar hazaszeretetet és a 
magyar nemzethez való tartozás érzetét föl-
keltsék és gyarapítsák. 

E négy pontban röviden összefoglalt fogyat-
kozásokkal küzdő tanítók előtt az 1907. évi 
XXVII. t.-cikk olyan mesgyéket nyitott meg, 
amelyen eddig ők nem jártak. Az új mesgyéken 
való előrehaladás az illető tanítókra most olyan 
munkát ró, amelyet ők a kívánt mértékben 
csak megfelelő támogatás mellett végezhetnek 
el. Ezekkel a tanítókkal elsősorban is pótol-
tatni kell a fogyatkozásokat, mert különben a 
legbuzgóbb munkásság mellett is csak felüle-
tesen és hiányosan felelhetnek meg hivatásuk-
nak. Miként az 1879. évi XVIII. t.-cikk életbe-
léptekor míg egyrészt a magyarul nem tudó 
tanítók részére tanfolyamok tartattak a m agyai-
nyelv sikeres elsajátíthatása végett, másrészt 
gondoskodás történt ugyanekkor arról is, hogy 
magyarul nem tudók a törvény életbelépte 
után tanítói oklevelet ne nyerhessenek, — azo ti-
képen szükséges most is, hogy az 1907. évi 
XXVII. t.-cikk életbeléptével: 

I. míg egyrészt a nemzetiségi tanítóképzőket 
végzett tanítók részére a magyar nyelv helyes 
és sikeres tanítását és a tananyagoknak haza-
fias szellemben miként való földolgozását ismer-
tető és begyakorló tanfolyamok tartassanak; 

II. másrészt gondoskodjunk arról, hogy ezen-
túl csak kellően képzett tanítók kerülhessenek 
ki a tanítóképzőkből. 

E két szükséglet, fölfogásom szerint, a kö-
vetkezőképen volna megoldandó : 

I. Tanfolyamok tartása. Az 1907. évi XXVII. 
t.-cikkben lefektetett alapelveknek fogyatékos 
képzettségű tanítóink csak az esetben szerez-
hetnek kellő mértékben érvényt iskoláikban, ha 
módot nyujtunk nekik arra, hogy a sikeres 
munkát biztosító elöföltéiéléket megszerezhessék. 
A kitűzött cél elérhetése végett tehát nemcsak 
kívánatos, hanem égetően szükséges is, h< gy 
az illető tanítók részére 8 hétig tartó olyan 
tanfolyamok tartassanak a nyári nagy szünidő-
ben, amelyeken mintatanításokban látnák a 
tanítók bemutatva a tananyagoknak magyar 
nyelven és hazafias keretben való földolgozását, 
s amely tanfolyamokon a magyar nyelvnek 
szóban és írásban való helyes használatában is 
gyakorlatot szerezhetnének. E tanfolyamokat 
megfelelő vezérfonalakkal pótolni nem lehet, 

I sőt ellenkezőleg, e tanfolyamok elvégzése teszi 
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majd képessé a tanítókat, hogy az új Tanterv 
alapján kiadott vezérfonalak szerint haladva s 
az előírt anyagokat megfelelő keretekben a 
kívánt cél érdekében földolgozva, tudják hiva-
tásukat betölteni. Próbaképen legalább négy 
tanfolyam volna a folyó évi nagy szünidőben 
tartandó, még pedig kizárólag nagyobb, szín-
magyar és tanfelügyelői székhelyes városban, 
pl. Szegeden, Debreczenben, Egerben és Komá-
romban. Egy-egy tanfolyamra 3 0 — 3 0 tanító 
volna fölveendő. A tanfolyam ellátásával a helyi 
tanítóság öt kiváló tagja bízatnék meg, akik-
nek mindenike az egy teremben összpontosított 
VI osztályból egy-egy osztály (V—VI. osztály 
együtt vétetnék) teendőit látná el: azon osz-
tály tananyagából tartana mintatanításokat s 
adná meg a szükséges irányításokat. A tan-
folyamhoz szükséges gyakorló-iskola részére 
bőséggel lehetne biztosítani tanulókat, mert a 
városi lakosság csak örülne, ha gyermekeit 
ilyen iskolába adhatja. Egy-egy osztályba 10 —10 
tanuló vétetnék föl. Előadások naponként : az 
I—III. osztályban d. e. 8—11, a IV—VI. osz-

I tályban pedig d. u. 3—5 óráig tartatnának; 
j szóval, mindenik osztályra 1—1 közvetlen taní-

tási óra esnék naponként. Fősúly a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tartására, továbbá a föld-
rajz, történelein cs alkotmánytan tanítására for-
díttatnék. A földolgozandó anyagok kijelölésére 
a nemzetiségi viszonyokkal ismerős s a tanítói 
pályán is működött kiválóbb tanfelügyelők vol-
nának fölszólítandók, s a beérkezett javaslatok-
ból állíttatnék össze a tervezet, amely a tan-
folyam megnyílta előtt legalább is 3 — 4 héttel 
előbb osztatnék ki a tanfolyamok vezetésére 
kiszemelt tanítók részére, hogy az illető tanítók 
az anyagok kellő földolgozására kellően elő-
készülhessenek. 

A tanfolyam első két hetében csakis- a vezető-
tanítók tartanának mintatanításokat, míg a 3-ik 
héttől kezdve a résztvevő tanítók fölváltva tar-
tanák a tanítást, még pedig a már előre ki-
jelölt s általuk írásban is elkészített tárgykör-
ből, olyképen, hogy naponként öt tanító (min-
denik egy-egy órán át az illető osztállyal) 
foglalkoznék, s eképen mindenik résztvevő tanító 
a tanfolyam 3—8-ik hete alatt öt mintatanítást 
tartana, más-más osztályban és más-más tárgy-
körből. A mintatanítások megtartása után d. e. 
11 —12 és cl. u. 5—7 óráig a bírálatok tar-
tatnának me?, amikor a vezető tanítók alapos 
útmutatásokkal is szolgálnának. A vasár- és 
ünnepnapok kirándulásokra fordíttatnának, amely 
alkalmakkal a vezetőtanítók magyarázatokat 
tartanának arról, hogy kirándulások rendezésé-
vel miként kell a tanulók ismeretkörét fejlesz-
teni. A tanfolyam alatt egy hazafias iskolai 
ünnepélyre is (pl. Szent Tstván napjára) elő kell 

a tanulókat készíteni, hogy a tanfolyamon 
résztvevő tanítók a hazafias iskolai ünnepélyek-
nek helyes keretekben való megtartását köz-
vetlenül is jól megismerhessék. 

A tanfolyam a helybeli kii-, tanfelügyelő 
ellenőrzése alatt állana, aki hetenként legalább 
kétszer tartoznék azt meglátogatni, a nyolcadik 
(utolsó) hét folyama alatt pedig állandóan hall-
gatná a résztvevő tanítók mintatanításait s a 
tanításokat követő bírálatokon is résztvenne. 
A tanfolyam befejeztekor a kir. tanfelügyelő 
elnöklete alatt a vezetőtanítók megállapítanák, 
hogy a résztvevő egyes tanítók milyen fokú 
előhaladást tanúsítottak, s mindenik tantárgy-
ban kiválasztanák az írásbeli dolgozatok leg-
jobbikát. A kiválasztott írásbeli mintatanításo-
kat az állam füzetben kinyomatná s az összes 
nemzetiségi iskolák részére ingyen küldené meg. 

Tanfolyam alatt a kiválóbb vezérfonalak és 
tankönyvek is behatóbban volnának megismer-
tetendők a résztvevő tanítókkal. A könyvkiadók 
bizonyára készséggel bocsátanának mintakül-
deményeket a tanfolyam rendelkezésére, a náluk 
megjelent vezérkönyvekből és tankönyvekből.* 
Az egyes munkák megismertetése keretében 
nagyon tanulságos eszmecserék is folyhatnának 
le. A megfelelő tankönyvek megválaszthatása 
érdekében pedig az összes nem állami el. isk. 
tanítók részére is biztosítani kell az állami el. 
isk. tanítók által már élvezett ama jogot, hogy 
az új Tanterv alapján készült s miniszterüeg 
is engedélyesett tankönyvek közül szabadon 
választhatják meg a nekik legalkalmasabb tan-
könyveket. 

Igaz, hogy e tanfolyamok megtartása az 
államnak tetemes költséget, a vezető és részt-
vevő tanítóknak, valamint az ellenőrzéssel meg-
bízott tanfelügyelőknek pedig a testi és szellemi 
erőket fölötte nagy mértékben kimerítő munkát 
okoznának, ámde ez általánosan érzett köz-
szükséglet kielégítése elől sem tanügyi, sem 
magyar nemzeti szempontból kitérnünk rem 
szabad. Az államnak az anyagi, a tanfelügye-
lőknek és tanítóknak pedig az erkölcsi áldoza-
tot meg kell hozniok a szent cél elérhetésére. 
Hiszem, hogy a tanfolyam vezetésére kiszemelt 
tanítók a megbízatást a legszebb kitüntetésnek 
tekintenék, s kész örömmel fognák vállalni a 
hosszas, nehéz és sokoldalú elfoglaltsággal járó 
munkakör betöltését. A tanfolyamra jelentkező 
tanítókban sem lesz bizonyára hiány, mert biz-
tosra vehető, hogy a fogyatkozásaikat érző 
tanítók tömegesen fogják majd kérelmezni a 
tanfolyamra való fölvételüket. Valamelyes tan-
folyam megtartásának szükségét különben ma-
guk az egyházi főhatóságok is erősen érzik s 
máris utasítják a kifogás alá eső egyes tanítói-
kat, hogy a nyári nagy szünidőben tartani 
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szokott továbbképző-tanfolyamra fölvételüket 
majd kérelmezzék. Minthogy azonban az eddig 
megtartani szokott szünidei továbbképző-tan-
folyamok nem olyan természetűek, hogy azokon 
a jelzett fogyatkozású tanítók a nekik szüksé-
ges ismereteket megszerezhetnék, ennélfogva 
részükre az általam most körvonalozott külön 
tanfolyamok volnának szervezendők. 

II. "A tanítóképzés rendezése. Megfelelő kép-
zettségű tanítók nyerhetése érdekében a tanító-
képzést az egész országban egységessé és álla hi 
föladattá kell tenni. Mindaddig pedig, amíg e 
régóta érzett közszükséglet kielégítést nyerhet, 
a nemzetiségi egyházak által jelenleg fönntar-
tott tanítóképzőket szigorúbb ellenőrzés alá kell 
vetnünk. Ez ellenőrzésnek lehetetlenné kell tenni, 
hogy kellő előképzettség nélkül e tanítóképzőkbe 
bárki is fölvétessék, továbbá, hogy az e tanító-
képzőkben szakavatott kiképzést nem nyert 
növendékek tanítói oklevelet nyerhessenek el. 
Úgyszintén el kell vonni tőlük a magánvizsga-
tarthatás jogát is, mivel magánvizsgázók közül 
kerül ki a legtöbb képzetlen tanító. Magán-
vizsgálatot csakis az állami tanítóképzőkben 
lehessen tenni, de ott is csak a legnagyobb 
megszorítások és legszigorúbb vizsgálat kereté-
ben. E cél elérhetésére a tanítóképzővel bíró 
tankerületek élére a legerélyesebb és leg-
munkásabb tanfelügyelőket kell állítani, akik 
a magyar nemzeti érdekek megóvását tekintik 
íofeladatuknak s melléktekintetek által nem 
engedik magukat befolyásolni. 

Ha azt akarjuk, hogy az 1907. évi XXY1I. 
t.-cikkben lefektetett irányelvek összes iskoláink-
ban alapul szolgálhassanak s a kitűzött ideális 
eszmét, az egységes magyar nemzeti állam ki-
építését valóra válthassuk: nem szabad vissza-
riadnunk a legnagyobb erkölcsi és anyagi álcTo-
zatoktól sem, hanem a kitűzött cél felé haladva, 
az útközben fölmerülő akadályokat meg nem al-
kuvó és kitartó munkássággal kell elhárítanunk. 
A nagy nemzeti munka elvégzéséhez pedig első-
sorban is olyan tanítóságra van szükségünk, 
amely tanítóság egységes és hivatása magasla-
tán áll, s amely tanítóságnak minden tagja 
egyenként is át van hatva a magasztos munká-
tól, és mint a magyar nemzet igazi napszámosa, 
kitartó lelkesedéssel veszi ki részét a közös és 
egységes munkából. Ilyen tanítóságot nevelni 
pedig az államnak nemcsak legfőbb érdeke, 
hanem legfőbb kötelessége is. Erős a hitem, hogy 
az új törvényt hamarosan követni fogja a tanító-
képzésnek egységes és magyaros alapokra való 
fektetése is, amelyeknek égetően sürgős és szük-
séges voltát mi, nemzetiségi vármegyék tan-
felügyelői érezzük legfőképen. Vajha régi óha-
junk, az egységes állami tanítóképzés, mielőbb 
teljesülne. 

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

K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : dr. Prohászka 
Ottokár székesfehérvári püspök úrnak, aki a 
torbágyi róni. kath. fel. iskola építési céljaira 
2000 K-t adományozott és özv. csantavéri Törley 
Józsefné úrnőnek, aki 108 szegény iskolás-
gyermeket 1021 K értékű ruhaneművel látott el; 
a „Kőbányai Jótékonysági Egyesületé"-nek, mely 
a budapesti X. ker., 1. számú iskolaszék helyi 
felügyelete alá tartozó el. isk. tanulóinak étkez-
tetésére és fölruházására 500 K-t adományozott-

K i n e v e z t e : Bénies Mátyás oki. tanítót a 
jánosvágási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Vincze 
K. János oki. tanítót a bogártelki áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Pálfi Lajos és Vargha József 
oki. tanítókat a debreczeni tanyai áll. el. isk.-hoz 
r. taní tókká; Steinitzer Józsa oki. tanítónőt 
a zarándi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Mozog 
Mária fiumei áll. el. isk. állandó helyettes taní-
tónőt a fiumei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Lovass Erzsébet oki. tanítónőt a hiripi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; özv. Debrecenyné Buttykay 
Aranka oki. tanítónőt az alpestesi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; özv. Lindtnerné Mathján Er-
zsébet oki. tanítónőt a tuzsinai á'l. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Kráits Matild oki. tanítónőt a 
rudolfsgnádi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Je l en m i n ő s é g é b e n á the lyez te : Literáty 
Endre hiripi áll. el. isk. tanítót a patóházi áll. 
el. isk.-hoz ; Csiha Géza szentmargittai és Deb-
reczeni Károly liódmezővásárliely-szikáncs tanyai 
áll. el. isk. tanítókat f. é. július 1-iki hatállyal 
kölcsönösen ; Borsfóldi Eszter alpestesi áll. el. 
isk. tanítónőt a királybányatopliczai áll. el. isk.-
hoz ; Müller Irma tuzsinai áll. el. isk tanítónőt 
a homoródhévizi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdí jat u t a l v á n y o z o t t : Mulega László 
kántorjánosi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 960 
K-t ; Schachter Károly győri munkaképtelen 
orth. izr. isk. tanítónak évi 1510 K t ; Daczó 
József kolozsi róm. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1340 K-t ; Sztojsity Milán mok-
rini gör. kel. szerb el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 740 K-t. 

Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t e n g e d é l y e z e t t : 
néh. Höttinger János nyűg. sopronújlaki tanító 
özv., szül. Godovits Anna Máriának évi 315 K 
50 f-t ; néh. Prekup Ágoston v. ozorai közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Niksics Alexandrának 
évi 584 K-t, Jenő, Miklós és István nevű kkorú 
árváinak egyenként 97 K 3-3 f-t, mindössze 875 
K 99 f- t ; néh*. Lovászy Titusz nyug. áll. el. 
isk. tanító özv., szül. Berg Anasztáziának évi 
620 K-t; néh. Szekeres Ágoston nyug. udvardi 
róm. kath. tanító özv., szül. Velding Julianná-
nak évi 300 K-t. 
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S Z É P I R O D A L O M . , 
Vágy. 

Isten ! — Látod-e zokogó szívem, mely 
Ernyedő húrján keseregve dobban ? ! — 

Égi óhaját remegő szavának 
Hallod-e onnan? 

Látni, óh, még látni szülőhazámat 
S ott pihenni meg ! — Haza, vissza vágyom ! 

Ott puhább a föld ; hol öröm, hol édes 
Lesz a halálom. 

Hah, mi zord e táj ! a halál mi rémes, 
Szinte hallom gúnykacaját huhogni. 

Nem ! e rokkant test elaszottan itt nem 
Tudna nyugodni ! 

Vissza, vissza kell oda jutnom innen ! 
Látni, óh még látni fogom hazámat : 

Gazdagok hónát ; hol a boldog élet 
Ezrei járnak. 

Látni kell hazám, oda bárhogy érjek . . . 
Élni kell addig ! s e világba' járnom . , . 

Erdeid, hol zeng a dalos madárka, 
Hallani vágyom ! 

Útra hát, el innen, el ! arra . . . messze . . . 
Kis falumba, kis temető helyére. 

S ott . . . enyéim sírja fölé borulva 
Múljon el éltem ! 

Kán Zoltán. 

A villamoson. 
Irta : Zsoldos László. 

Milka, a Kertész irodatiszték Milkája, szapora 
taktusban tipegett befelé a havas Rákóczi-úton. 
Járása nemcsak azért vala tipegő, mert a hó 
fagyos, a kövezet pedig ennélfogva síkos volt, 
hanem abból az okból is, mivel a bal lábán 
cipője talpából már már kikandikált a harisnya, 
s ha rendesen lépeget, minden lépésnél föl kel-
lett volna emelnie a sarkát, és a mögötte járók 
akkor mindenesetre észreveszik a rongyos talpat. 
Ezt most nagyon szégyelte volna, minthogy egy 
ösmerős asszony meg a leánya jött a háta 
mögött, akiknek imént, a Herzenfels kalapos-
üzlete előtt került elejbök, anélkül, hogy rájuk-
nézett volna, mert nem akarta, hogy meg-
ösmerjék. 

Vékony, fekete, nyári alj feszült Miikán, s a 
delén-blúz fölött (ami különben szerencséfe nem 

látszott) könnyű, fekete, tavaszi kabát, boa nél-
kül, hogy csak úgy süvített keresztül rajta a 
januári szél. Ezért nem vágyott rá a leány, 
hogy a két nő megösmerje, s ezért rejtegette 
előlük oly féltve a lyukas cipője talpát, hogy, 
ha netalán mégis ráösmernének, legalább ne 
súghassanak össze maguk között : 

— Ni, rongyos a talpa! Hát hova teszi a ke-
resetét ez a leány ? 

Tudniillik, hogy Milka havonként kilencven 
koronát keresett egy gyárban a Külső Váci-úton, 
ahol reggel nyolctól déli tizenkettőig és dél-
után harmadfél órától este hatig kopogtatta az 
írógépet és ahova csupán a Kossuth Lajos utca 
sarkától utazott villamoson, mert onnan olcsóbb 
volt az út, mintha hazulról, a Nefelejts-utcától 
váltotta volna meg a bérletet. 

Az utcán, ahogy az üzletek sorfala előtt az 
emberek állig begombolkozva, vagy bundájukba, 
prémkabátjukba, óriási boáikba burkolódzva, 
zsebrevágott, vagy muff b a dugott kézzel, ki-
pirult képpel, a hidegtől nedves tekintettel és 
vörösre csípett orral elsiettek mellette, majdnem 
mindenki — férfi, asszonyság vegyest — utána 
fordult Mintha minden arcba, amely szembe-
találkozott vele, drótkampót szúrt volna bele 
Milka, hogy megfordulásra kényszerítse : azon-
kép nézett vissza utána mindenki, aki elment 
mellette. Mert a boátlan, vékony, fekete, tavaszi 
kabát vállban és elül pompásan gömbölyödött 
Miikán, s derékban csudálatosan összeszűkült, 
míg közvetetlenül a derék alatt, a csípőn, for-
másán kidomborodott. Egyszerű, fekete kalapja 
alól pedig gyönyörű, tiszta kék szempárt csik-
landoztak körül a feketébe játszó, sötét gesztenye-
színű hajtincsek, míg kerekded arcán valósággal 
bazsarózsákat csókolt ki a fagyos szél ; a két 
bazsarózsa közt pedig a fázástól önkéntelenül 
rezgő szabályos, szép, meggypiros ajk fölött, 
mint valami haragos kis piros gnóm, berzen-
kedve nézett előre egy gyöngéd cimpájú, finom, 
fitos orr. Szegénységbe, úgyszólván rongyokba 
öltözködve így törtetett tipegő jártában előre 
szegény kis Kertész Milka, mint az ifjúság, 
szépség és üdeség triumphatrixe, hogy szerény 
keresetével hozzápótoljon valamit a nagy csa-
lád háztartásának költségeihez. A szegénység 
kálváriája s a harmatos liliomnak diadalútja 
volt neki a Rákóczi-út. 

Elhaladt a Rókus mellett, maga mögött 
hagyta az onnan következő szőnyeges és cipő-
üzleteket, nem nézett, csak olykor sandított 
bizonyos tompa sóvárgással a női divatárú-
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házak kirakataiban feszelgő modell-ruhákra, 
amelyek oly kecsesen omlottak végig, hol rájuk-
tapadva, hol bő ráncokban hullva alá a viasz-
bábokra, és ment gyorsan előre, a Kossuth Lajos 
utca felé. 

Egyszerre csak, mint a megriasztott madár, 
ijedten kapta előre a fejét. Férfihang suttogott 
a fülébe : 

— Megengedi nagysád, hogy hazakísérjem? 
Miikának hevesen (lobogott a szíve. A világ 

minden kincséért oda nem mert volna nézni, 
ahonnan a hangot hallotta, pedig tudta, mert 
érezte, hogy a férfi közvetetlenül a nyomában 
van, jobbfelől. Hogy meneküljön előle, meg-
gyorsította a járását, és abbahagyván a tipegést, 
most már szinte futólépésben törtetett előre a 
járókelők között. De akárhogy' iparkodott, 
érezte, hogy üldözője folyton a sarkában van. 

— Kisasszony . . . nagysád — lihegte mö-
götte szemtelen suttogással a férfi. 

A járókelők, akiknek természetesen feltűnt a 
hajsza, érdeklődve pillantgattak a pihegve tova-
osonó leányra, akinek most már nemcsak a 
hidegtől, hanem a haragtól, meg a szégyentől 
is olyan volt az arca, mint a pipacs Mert szé-
gyelte magát, hogy úgy kell végigmennie az 
utcán, mintha közprédája volna a férfiak kí-
váncsiságának és vágyainak, és sírni szeretett 
volna fölháborodásában a vesszőfutás miatt, 
amelyet a perzselő, sértő tekintetek sorfala közt 
kellett végigszenvednie. 

— Istenem, — gondolta — mért nincs fér-
jem vagy vőlegényem, aki megvédelmezne, vagy 
mért nem vagyok gazdag, és mért nem járha-
tok elegáns ruhában, hogy az emberek ne mer-
nének ilyen arcátlanul bánni velem ! 

Hirtelen föllélegzett. N e m azért, mintha nem 
érezte volna többé maga mögött a férfit, akinek 
még az arcát sem látta, de azért kocogó lép-
teiről tudta, hogy folyton követi ; hanem amiatt, 
mert végre szerencsésen elérkezett a Kossuth 
Lajos utca sarkára, s a villamosvasúti megálló-
helyhez, ahova igyekezett, épp akkor kanyaro-
dott oda egy ormótlan újpesti kocsi; az ő ko-
csija, A megmentő. 

Egy pillanat és Kertész Milka fönt volt a 
kocsiban. A férfi utána. A leány lángvörös 
arccal, mialatt szemében a méltatlankodás és 
egyszersmind a megkönnyebbülés könnycseppje 
rezgett, felrántotta a kocsi ajtaját, és, hogy az 
aszfaltbetyárral szemben, aki épp most ugrott 
föl a perronra, időt nyerjen, gyorsan és dühö-
sen bevágta m iga mögött az ajtót. Most látta, 
de csak egy szempillantásra, az arcát is a kí-
sérőjének. Cilinderes, csinos, elegáns fiatal férfi 
volt. A leány hirtelen elfordult az ajtótól, s 
mivel épen a bejárattal szemközt volt üres hely, 

hát leült, szemében még mindig a reszketve 
csillámló könnycseppek 

— Szervusz Milka ! — nyújtotta feléje a 
kezét a szembenlevő ülésről, amelyik háttal volt 
az ajtónak, Tauberman Janka, akivel csak 
most vették észre egymást. A két lány gyerek-
korbeli játszópajtás volt, de az utóbbi időkben 
már csak elvétve találkoztak, mert Miikának a 
kenyere után kellett járnia, a Tauberman-leány 
pedig, szülei gazdag emberek lévén, a zsúrokon, 
színházban és bálokban hiába kereste volna a 
vékonyruhájú írógépes kisasszonyt. 

— Szervusz Janka ! 
És a fölindulástól remegő hangon kezdte 

beszélni : 
— Képzeld, ahogy jövök a Rákóczi-úton. . . 
Ebben a pillanatban — mert hiszen az egész 

alig tartott tovább egy pillanatnál — a künt-
levő cilinderes férfi is fölrántotta az ajtót, és, 
merően Miikára mosolyogva, megáll előtte, hogy 
letelepedjék a vele szemközt levő másik ülésre, 
amely Tauberman Janka mellett még üresen 
állott. 

— Ez már mégis csak . . . — tudniillik, hogy 
ez már mégis csak sok ! — akarta mondani 
Milka, de nem fejezhette be a mondatot, mert 
a barátnője, aki most hirtelen jobbfelé fordult, 
váratlanul fölkiáltott. 

— Nini, maga 'az, Ákos ? ! 
Milka ámultán nézett a barátnőjére, az 

pedig, a szerelmesek első, vagyis inkább elő-
időszakát élő leányok boldog gyanutlanságával 
kezét nyújtotta az tíjonnan érkezettnek és a 
Kertész-leány felé mosolyogva, rámutatott a 
cilinderesre : 

— Branyicskai Ákos, a vőlegényem! 
* 

Milka pedig, a szegény, rongyostalpú, nyári-
ruhás Milka, amikor a mátkapár a követ-
kező megállónál leszállt a vonatról, szívében 
valami jóleső titkos elégtétel érzetével, áb-
rándosan tekintett ki a zúzmarás ablakon, ott, 
ahol körmével kis körben lekaparta a jég-
virágot : 

— Mégis csak jobb az írógép mellett élni, 
mint ilyen vőlegénynek az oldalán . . . 

— Iskolán k í v ü l i közokta tás . Nógrád-
verőczón, Wales Rezső kántortanító kezdésére 
gazdasági, történelmi és gyermeknevelési előadások 
rendezését liatározták el a felnőttek oktatására. 
Az előadásokat Wales Rezső és Puskássy László 
kath. segédlelkészek tartják. A felolvasásoknak, 
amelyek .március 1 5-ig minden vasárnap délután 
vannak, állandóan igen sök hallgatój i van. 
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Gyermeki esztétika. 
(A Magyar Tanítók Otthonának felolvasó-estéje.) 

Aki tudni akarja, hogy mekkora az eszté-
tikai érdeklődés a gyermekben, az csináljon úgy, 
mint Nagy László. Ugyanaz a Nagy László, 
ki a magyar tanítóság jó szelleme. Aki pedig 
azt akarja tudni, hogy miképp kell a gyer-
mekben az esztétikai érdeklődést fölkelteni, az 
csináljon úgy, mint Palágyi Lajos. Ugyanaz a 
Palágyi Lajos, ki az Akadémia koszorúsa. 

Nagy László fölvitt a gödöllői öreg hegyre 
tíz fiút, máskor tíz leányt és e kirándulások 
alkalmával azt vizsgálta, hogy mely természeti 
szépségek iránt a legfogékonyabb a 8 —14 éves 
gyermek. A fiúk figyelmét a lepkék, szitakötők 
és a csillogó rózsabogarak kötötték le. Ezek 
megszerzése volt legfőbb törekvésük, de csak 
a szép példányokra áhítoztak. A leányok a virá-
goknak estek és lázas sietséggel tépdesték a 
feltűnő színűeket és alakúakat, ügyet sem vetve 
a levelekre, vagy a növény más részeire. A 
hegytetőre érve, fiúk, leányok közömbösek ma-
radtak a szép kilátás iránt és folytatták a lepke-
űzést és virágszedést. Egyetlen, 14. évét betöl-
tött leány kiáltott fel gyönyörűségében. A többi 
leánygyermek, a figyelmeztetés után, még a 
fiúknál is érzéketlenebből nézte a tájat. 

E kirándulások megfigyeléseihez hozzáfogta 
Nagy László már régebben szerzett tapasz 
talalait és ezek alapján a következőket álla-
pította meg. 

Az esztétikai érzék ott rejtőzik a gyermek 
lelkének mélyén. Az egyszerű formák már a 
l i—4 éves kicsikékre is hatással vannak. Az 
5 —6 éves korban kifejező mozgásokban, játék-
ban nyilatkozik meg. Csak a 8—14. év körül 
fejlődik ki annyira az esztétikai érzék, hogy 
érdeklődjék a természet szépségei iránt. E fokon 
ösztönszerű tevékenységben nyilvánul és bírás-
vággyal párosul a szépérzék. Azért nem mél-
tányolták eddig, mert csak a külső megnyilat-
kozást látták és okát nem ismerték. Hogy a 
természeti tárgyak színe, fénye, alakja közül 
melyik hat legélénkebben a gyermekre, pontosan 
nem állapíthatjuk ni eg. A tárgyak mozgása 
mindenesetre jelentősen fokozza a benyomás 
mélységét. Az is bizonyos, hogy a részlet jobban 
foglalkoztatja, mint az egész. Valamely tájképnél 
nem az egésznek hangulata, hanem egyik-másik 
részlet, a mezőn legelésző tehén, a lakóház stb. 
ragadja ineg érdeklődését. 

A gyermeknek az emberi művészet alkotásai 
iránt táplált érdeklődésére ráillenek a természet 
szépségeinek élvezéséről megállapított törvények. 
A természet és emberi művészet hatása azon 
fordul, micsodás hangulatot támaszt. A külső-
ségek élénkebben hatnak a gyermekre, mint a 

felnőttre. Azért kellenek a színes képek mesés-
könyveikbe. A mesék, a történetek, mint az 
idő folyamán bekövetkezett változások, vagyis 
az elbeszélések kapják meg az ifjak figyelmét; 
a térben megnyilvánuló tünemények iránt meg-
lehetősen közömbösek. Ezért kevésbé hatnak 
rájuk a leírások. 

Hogy miképp értékesíthetjük a gyermeklélek-
tani törvényeket az olvasmánytárgyalás kereté-
ben, erre nézve pompás útbaigazítást nyújt 
nekünk Palágyi, a költő-tanár. Mielőtt bemu-
tatná, hogyan kell, megemlíti, hogyan nem 
szabad költeményt magyarázni. A költészet is 
külön művészet, amelynek egészségügyi, nyelv-
tani, földrajzi, vagy bárminő ismeret, szabály 
levonására való fölhasználása visszaélés. Attól 
is tartózkodnunk kell, hogy költői művön tanít-
suk az olvasás mesterségét. A költői mű feladata 
az, hogy érzelmeket, hangulatokat támasszon, 
valamely eszmét oltson a lélekbe és főleg, hogy 
gyönyörködtessen. Tárgyalásra legalkalmasab-
bak az elbeszélő-költemények. A tanításnak a 
költőből magából kell kiindulnia. Ha a „Szegény 
asszony könyvé"-t akarjuk olvastatni, Vörös-
marty anyjáról beszéljünk, anélkül, hogy meg-
említenők a költemény tárgyát. Most elolvassuk. 
Következik a mese elinondatása. Csak ezután 
fejtegetjük, de a világért sem részenként. Keres-
tetjük a költő vezető-gondolatait (motívumait). 
A gyermek is tud gondolkodni, rájuk talál tehát, 
vagy legalább megsegíti. Kérdezzük pl., hogy : 
Ki volt az az öreg asszony ? Szoktassuk hozzá 
növendékeinket, hogy még objektív mű mögött 
is keressék a szubjektív mozzanatokat. Fag-
gassuk ki, rossz cselekedet volt-e, szabad-e ima-
könyvet széttépni? Micsoda szándékból tépte 
szét a nemes nő ? stb. Végül foglaltassuk össze 
a jellemvonásokat. U g y irányítsuk tanítványain-
kat, hogy a szereplők cselekedeteiből ők álla-
pítsák meg a jellemek erkölcsi értékét. Ez 
sikerülni fog, mert a kis emberek lelkében is 
ott szunnyad a jónak és rossznak megérzése. 

A lírai költemény tárgyalása nehezebb, mint 
az elbeszélőé, mert nincs meséje. Hát készítsünk 
hozzá mesét, mondja Palágyi. Különben is min-
den lírai költemény eseményből származik. Pl. 
Petőfi „Csatadal"-a. Mondjuk el, milyen vesze-
delem fenyegette 1848-ban hazánkat. Fegyvert 
ragadtak a férfiak, mit tettek a nők. Beszéljünk 
Petőfiről, miképp buzdított. Ez a dal a még 
tétovázókhoz szól. A tanító elolvassa a költe-
ményt. Utána tovább beszél Petőfiről, hogy ő is 
részt vett a csatában s el is esett. Ekképen 
fejezi be a bevezetésben megkezdett történetét, 
í gy a költeményt a mese részévé tette. Mikor 
tárgyalásra kerül a sor, a tanítónak semmi 
közleni valója sincs. Ügyes kérdéseivel nyo-
mozza az igazságokat. Miért írta ? Mikor ? Mit 
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éli el vele ? Bátor volt-e Petőfi is ? Mit mond 
a hazáról? Miért vesszek el inkább én, mint 
a haza ? Mivel bizonyította be Petőfi, hogy 
csakugyan szereti hazáját ? stb. így már a III., 
IV. elemi osztály tanulóit meggyőzzük arról, 
hogy az a jó költő, kinek érzései cselekedeteiben 
nyilvánulnak. 

A leíró-müvek leginkább megpróbálják a 
tanítót. Feladatát rendkívül megkönnyíti elő-
adónk módszere. Azokat is mese keretébe és 
a költők életébe illeszti. Pl. Petőfi „A puszta 
télen" című költeményénél azon kezdi, milyen 
szegénységben élt Petőfi Debreczenben, hogyan 
indult Pestre szerencsét próbálni. Hogy gya-
logolt hideg télen a pusztában. Mikor a telet 
festjük, elővesszük a költeményt, elolvassuk és 
ennekutána tovább folytatjuk a mesét. Szeren-
csésen Pestre ért Petőfi, Vörösmarty fogadta, 
jobbra fordult sorsa. í g y a költemény nem 
egyéb, mint a költő lelki világának szerves része. 
Soha sem téveszthető szem elől, hogy mit akart 
a költő. Igyekezzünk, hogy a tárgyalás óráján 
az a hangulat uralkodjék, mely a szerzőt át-
hatotta. A művészi célt csak akkor érjük el, 
ha a gyermek lelkében érzést, hangulatot s 
ezzel egyidejűleg gondolatot ébresztünk. 

A megkapóan érdekes előadáshoz hozzászólott 
Bakos István, Kemény Simon, Rózsa Ignác és 
még más. Valamennyi áradott az elismeréstől. 
Barcza Albin elnök lelkesen mondott köszönetet 
a csalogánv-uteai képzőintézet két tudós tanárá-
nak. Meg is érdemelték. o 

llavas Irma. 

Az államsegély-kérvényekről. 
írta : l'acné, f i Károly dr. 

Mikor az 1907. évi XXVII/ t.-c.. alapján 
„Az államsegély-kérvények szerkesztése és föl-
szerelése" címen a múlt év szeptember havá-
ban nt'gyíves füzetemet megírtam és kiadtam, 
azt hittem, hogy most már megfeleltem minden 
kérdésre, melyek az új törvény értelmében 
igénybevehető államsegélyek kérelmeze'sére vo-
natkoznak. Azonban csalódtam. Jóllehet füze-
temben az államsegély - kérvényezés minden 
lehetőségére kiterjeszkedtem, napról napra az 
ország minden részéből kaptam leveleket, me-
lyek elsősorban a közoktatási kormány által 
az új törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
Utasítás szakaszait, másodsorban füzetem egyes 
részeit boncolgatták, kritizálták. 

A németeket szoktuk szőrszálhasogatóknak 
mondani. E levelekből azt láttam, hogy mi 
sem vagyunk különbek. Nem akarom untatni 
olvasóimat e szőrszálhasogatásokkal, csak egyet 
említek. Füzetem egyik megrendelője azt hányta 
szememre, miért nem csatoltam füzetemhez a 

kérvények mellékleteinek mintáit, miként azt 
mások tették? Erre igazán nem válaszoltam. 
Aki füzetemet elolvassa, a mellékletek közt 
azokat a mintákat megtalálja, melyek némi 
kételyre adnának okot. Ilyenek a község tan-
ügyi viszonyairól szóló kimutatás, az iskolai 
költségvetések mintái, a tanító működési bizo-
nyítványa. A többi mellékletekre nézve a mel-
léklet tárgyát, aláírásának és hitelesítésének kö-
rülményeit mind ismertettem, ennélfogva fölös-
legesnek tartottam költséges mellékletek kiadását, 
melyek egykoronás füzetem költségeit legalább 
is megkétszerezték volna. Figyelembe véve 
szegénységünket, arra kellett törekednem, hogy 
füzetem olcsó s mindenkitől megszerezhető 
legyen. Azért mellőztem a költséges mellék-
letek fölösleges és költséges kinyomatását. 

Aki füzetemet figyelmesen olvasta, az állam-
segély-kérvényét bizonyára jól szerkesztette és 
fölszerelte. 

Hogy mégis szükségesnek tartok egyet-mást 
elmondani az államsegély-kérvényekről, okot 
ad erre a közoktatási kormánynak 1907. évi 
november hó 12-ín 125.413. sz. a. kiadott 
rendelete, mely hivatkozással a törvény végre-
hajtása tárgyában kiadott „Utasítás" 14., 10. 
és 17. £-aiban foglaltakra, közölte az egyházi 
főhatóságokkal és közigazgatási bizottságokkal 
a javadalmi jegyzőkönyv mintáját. A jegyző-
könyv fölvételének módozatait az Utasítás ló . 
és 17. §-ai világosan körülírják, azonban még 
mindig merülnek föl kételyek, vájjon mikor 
kell fölvenni az új javadalmi jegyzőkönyvet ? 
Erre nézve az Utasítás 14. §-a világos rendel-
kezést foglal magában. Ebben ugyanis olvas-
suk: „Ha az egyes iskolafönutartók a már szer-
vezett tanítói állások javadalmát a mondott 
határidő előtt (1910 június 30-ika előtt) 
államsegély igénybevételével óhajtják rendezni, 
kétféle eset állhat elő ; aszerint t. i., amint az 
érintett tanítói állás javadalma államsegéllyel 
hi volt egészítve vagy nem. Első esetben a helyi 
járulék újból való megállapításának — figyelem-
mel a törvény 8. §-ának utolsó bekezdésében 
foglaltakra — szüksége fönn nem forog Ha az >n-
ban államsegélyt eddig nélkülöző tanítói állás 
javadalmának ez iij törvény által előírt mérvig 
leendő biztosítása céljából kér az iskolafönn-
tartó államsegélyt, az érdekelt tanítói állással 
összekötött tanítói javadalom a jelen Utasítás 
megfelelő szakaszai értelmében hatóságilag meg-
állapítandó. Az erre vonatkozó eljárást a jelen 
Utasítás 16 —19. g-ai szabályozzák." 

Ez világos beszéd. Vagyis ott, ahol az 1893. 
évi XXVI. t.-c. alapján valamely tanítói java-
dalom fizetéskiegészítéses államsegéllyel el volt 
látva, a törvény 8. §-ának utolsó bekezdésében 
foglaltak szerint nem szabad új javadalmi 
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jegyzőkönyvet fölvenni. Ellenben azon tarítói 
állomásokról, melyek az 1893. évi NXYI. t.-c. 
alapján nem voltak fizetéskiegészítéses állam-
segéllyel ellátva, amennyiben az iskolafönntartó 
az új törvény értelmében államsegélyt kíván 
igénybe venni, új jwadalmi jegyzőkönyv föl-
vétele szükséges. 

E jegyzőkönyv fölvételét, a végrehajtási 
Utasítás 16. §-ának nyolcadik bekezdésében 
foglaltak szerint, az iskola jellegére való tekin-
tet nélkül a járási főszolgabírók (városokban 
a polgármesterek) eszközlik, kik azt az illeté-
kes iskolaszék, az érdekelt tanító és a községi 
elöljáróság közrevonásával és pedig a felekezeti 
iskolákat érintőleg az illetékes egyházi főható-
ság értesítése mellett foganatosítják. 

Ezen az eseten kívül még új javadalmi jegy-
zőkönyv veendő föl az új töivény 14. §-ának 
harmadik bekezdésében foglaltak szerint, ha 
valamely tanítói állásnak államsegéllyel kiegé-
szített jövedelme az iskolafönntartó által el nem 
hárítható állandó természetű körülmény követ-
keztében csökken s ez illetékes iskolaszék ennek 
következtében a közigazgatási bizottság útján 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól az 
államsegély fölemelését kéri. 

Végül új javadalmi jegyzőkönyv veendő föl 
akkor, ha javadalmi jegyzőkönyv a tanítói 
állomásról eddig egyáltalában föl nem vétetett. 
vagy ha a régi javadalmi jegyzőkönyv vala-
mely tétele panasz vagy följelentés folytán, 
avagy más alapon a közigazgatási bizottság 
által kifogásoltatott. 

Minthogy igen sokan a törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott Utasítás III. Függelékét 
képező s a közigazgatási bizottság számára 
kiadott államsegély-kérvénymintát használják, 
I zek számára tájékoztatásul a következőket 
jegyeziük meg : 

A kérvénymintában e szók: „s a fölszerelés 
nem kifogásolható" (az Utasítás 102. oldalán, 
az alulról számított 7. sorban) ki hag) andók, 
mivel csak tévedésből kerültek oda, hasonlóan 
kihagyandó a „hitközségi" sző az Utasítás 102. 
oldalán, a fölülről számított 10. sorban, mely 
szintén tévedésből került oda. A kérvénymin-
tában fölsorolt XII., XIV., XV. és XVII. 
mellékletek csakis a nem magyar tannyelvű 
iskolák államsegély-kérvényeihez csatolandók, 
míg a magyar tannyelvű iskolák államsegély-
kérvényeinél ezek mellőzendők. 

Végül az összes államsegély-kérvényezők tájé-
koztatásául közöljük, hogy miután a költség-
vetési törvény értelmében csakis f . évi március 
hó régéig utalványozhatja a közoktatási kor-
mány az 1907. évi költségvetésbe fölvett 
államsegélyösszeget, ennélfogva föltétlenül szük-
séges, hogy azok az iskolafönntartók, kik vissza-

menőleg az 1907. évi július hó 1-től kívánják 
az államsegélyt tanít (ük részére biztosítani, 
államsegély-kérvényeiket az illetékes közigaz-
gatási bizottsághoz terjesszék be legkésőbb f . 
évi február hó közepéig s a közigazgatási bizott-
ságok legkésőbb február hó régéig tartoznak 
ezen kérvényeket a közoktatásügyi miniszter 
úrhoz fölterjeszteni. Később beérkező kérvények-
nél az államsegély már csak a folyó év elejé-
től lesz utalványozható. 

KÖNYVESHÁZ. 
Homeros. ( írta : Csengeri János. Franklin-

Társulat. Ara 2 K 50 f ) Az emberiség szeret 
visszapillantani a múltba, hogy föllobbanó vágyait 
és reményeit, fölébredő szenvedéseit és gyötrel-
meit a mult világítása mellett tisztábban láthassa 
és rövid életét belekapcsolhassa az egész emberiség 
fejlődésébe. A mult megismerésében a legjobb 
vezéreink a költők, írók és történetírók művei. 
A költői müvek közül talán egy sincs jelentő-
sebb, talán egyiknek sem volt nagyobb hatása, 
mint a görög költészet két nagy emlékének : az 
Iliásnak és Odysseiának. Több, mint kétezerötszáz 
esztendeje ismerik, fejtegetik, méltányolják e 
hatalmas alkotásokat, melyek a történelmi kor 
előtt élő görögség életmódját és lelki világát tün-
tetik fel. De míg a régi kor írói pusztán a 
munka szépségeben, az előadás bájában, a szer-
kezet tökéletességében gyönyörködtek, az újabb 
kor tudósai fölvetették azt a szinte megoldhatat-
lannak látszó kérdést is, hogyan keletkeztek e 
művek, ki volt írójuk. Hatalmas irodalma van 
ma már e kérdésnek. A tudósok nagy része a két 
gyönyörű költeményt századokon át készült népies 
alkotásnak tekinti s meg van győződve arról, 
hogy a századokon át keletkezett köl'ői mondák 
csak később alakultak egy nagy költő kezében 
szerves egésszé. Előttük áll példaképen a finn 
népnek nagy eposza, melyet néhány évtizeddel 
ezelőtt állított össze a nép között gyűj töt t mon-
dákból Lönnrott, Illés. Csengeri János természe-
tesnek tartja, hogy Homeros a népképzelet-alkotta 
mondákra, egyes bősökről balladaszerűen földol-
gozott költeményekre támaszkodott munkáinak 
megírása közben, de határozottan meg van győ-
ződve, hogy Homeros nemcsak élő ember volt, 
nemcsak összegyűjtő, egyszerű feldolgozó, hanem 
lángeszű költő is. E meggyőződését magával a 
földolgozott tárggyal, a két époszban megnyilat-
kozó jellemző erővel, egységgel, a szerkezettel 
teszi kétségtelenné. Csengeri János munkája nem 
szakembereknek készült, - - bár azok is haszonnal 
forgathatják — hanem a müveit közönségnek. 
Annak a közönségnek, mely gyermekkora óta 
mindig hallott Homerosról, de sohasem volt' al-
kalma igazán megismerni, megbecsülni. Sokan 
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vannak közöttünk, kiknek gyermekkorukban leg-
kedvesebb olvasmányaik voltak a prózában föl-
dolgozott trójai mondakör részletei, de sohasem 
volt alkalmuk, hogy e két nagy művet a maguk 
egészében áttekintsék, megértsék, megismerjék 
azokat a szépségeket, melyek évszázadokon át 
gyönyörködtették az emberiséget. Csengeri mun-
kájából megismerkedhetünk velük, sőt, hogy necsak 
jellemzést, necsak ismertetést olvassunk, hanem a 
költeményekből is lássunk valamit, arról is gon-
doskodott az író. Több kisebb-nagyobb részleten 
kívül bemutat ja az Iliás legszebb epizódját (Hektor 
és Andromache búcsúja) a maga fordításában. 
Homerosról eddig is tud tuk , hogy az emberiség 
egyik legnagyobb költője, Csengeri munkája alkal-
mat ad a nagyközönségnek arra, hogy e közkeletű 
frázist tartalommal töltse meg. 

Jious.-eau Vallomásai. A világirodalom leg-
érdekesebb és a maguk idejében legnagyobb 
hatású könyvei közé tartoznak e Vallomások, 
melyek most jelentek meg először magyar fordí-
tásban. Rousseau János Jakab, a XVIIL század 
merész gondolkozású és érdekes életű bö'eselője 
életében is, halála után is folytonos támadások 
tárgya mind a mai napig, élete és tanításai 
miatt egyaránt. De ezek a támadások sem gá-
t< Ihatják meg, hogy, mint az „Új Héliose" szer-
zőjét az irodalom, mint az „Emil" szerzőjét a 
neveléstörténet s a „Társadalmi szerződés" és 
egyéb munkák szerzőjét a filozófia örök időkig 
nagyra becsülje. Eletének nagy hibái és tévedései 
nem kerülhetik el az utókor figyelmét, de ezeket 
az emberi gyöngeségeket az elfogulatlan szem-
lélőnek meg kell bocsátania. Különösen olyan 
valakivel szemben, aki oly megrázó őszinteség-
gel gyónta meg minden hibáját az utókornak. 
Ez az őszinteség teszi oly érdekessé a Vallo-
másaim két nagy kötetét . A fölrilágosodás 
nagy századán vezet keresztül ez a munka, 
olyan ember életével kapcsolatban, aki sokfelé 
fordult meg, sok nagy embert volt alkalma leplezet-
lenül megismerni és magával szemben is kímé-
letlenül őszinte lévén, semmi oka sincs arra, 
hogy másokat kímeljen. A hatalmas munkát 
Hogdánfy Ödön fo rd í to t t amagyar ra ; vállalkozá-
sáért hálát, és gondos, magyaros fordításáért , 
valamint (néhol túlságosan is aprólékos) magya-
rázójegyzeteiért elismerést érdemel. A könyv a 
Franklin-Társulat kiadásában jelent m e g ; ára 
a két kötetnek 8 korona. 

Földrajzi gyakorló- és olvasókönyv. (Jász-
nagykúnszolnokvármegyei népiskolák számára 
írta Csima Kálmán, tanító. Megrendelhető a 
szerzőnél Szolnokon. Ara 24 fillér.) A szerző az 
ú j Tanterv nyomán a földrajz tanításánál mel-
lőzni kívánja a tankönyvet és beszédértelem-
gyakorlatok alapján adja meg és bővítteti ki a 
földrajzi fogalmakat. Könyvecskéje taneszköz a 

gyermek ama munkájához, hogy az abban fog-
lalt kérdések alapján maga írja meg a felelete-
ket s olvasmányul szolgáljon ama tudnivalókban, 
melyek kérdések által ki nem fejtlietők. í gy a 
gyermek egyrészről gyakorolja magát a beszéd-
ben é •> fogalmazásban, másrészt megszilárdítja 
lelkében és tudatossá teszi azokat az ismerete-
ket, melyek utóbb a földrajz tanulásánál alapul 
szolgálnak. Könyvéből tehát nem leckét t anu l a 
gyermek, hanem megtanul gondolkozni s a tárgy-
hoz tartozó fogalmakat szóban és írásban kife-
jezni. A szokásos földrajzi előismeretek u tán 
ismerteti a lakóhelyet, Szolnok városát, a határt , 
a folyókmenti községeket. Röviden megemlékezik 
a Nagykunság, a Jászság történetéről'; végül 
pedig foglalkozik a vármegyével általában s 
rövid összefoglalásban az országgal. Csima mun-
kájának kiadásával hasznos szolgálatot t e t t a 
vármegyei tanítóságnak. 

Társadalmi bajaink és a kivándorlás. Akkor, 
amidőn a tömeges kivándorlás mezőgazdaságunkat 
és fejlődésnek induló iparunkat komoly válsággal 
fenyegeti, fölötte hasznos munkát végez az, ki a 
kivándorlás megszorítására alkalmasnak látszó szo-
ciális intézkedéseket megismerteti a közönséggel. 
Ezzel az időszerű kérdéssel foglalkozik Csukás 
Géza cseklészi tanító fönnebb említett művében 
s ismerteti azokat a feladatokat, melyeknek meg-
oldásával biztos úton haladhatunk előre a magyar 
nemzeti egységes állam kiépítésében. Művének 
első részében rámuta t a munkás- és cselédhiány 
okaira, majd részletezi azokat az eszközöket, me-
lyeknek alkalmazásával az e téren mutatkozó 
társadalmi bajok orvosolhatók lennének. A vissza-
vándorlás bíztató kezdetének a szerző nem tud 
örvendeni, mert ezeket az embereket csakis a 
tengeren túl uralkodó rosâz kereseti viszonyok 
hozták körünkbe s a legelső kivándorlási ügynök 
szavaira újból kezükbe veszik a vándorbotot. Az 
i t thoni állapotok gyors és alapos javítása az a 
a med, mellyel a kivándorlást lehetőségig apasz-
tani s a visszajötteket állandóan hazájuknak meg-
tar tani lehet. Közli a mezőgazdaság terén szük-
séges szervezkedés föltételeit, az ipar és keres-
kedelem előmozdítására vezető eszközöket. Mun-
kájának befejezéseként arról elmélkedik, miképen 
válnék lehetővé, hogy a tagolt nemzet egységes 
célok szolgálatába vonassék s a nemzetiségekkel 
vállvetve kiépíttessék az egységes magyar nem-
zeti állam. Az 50 oldalra terjedő mű I koronáért 
a szerzőnél, Cseklészen (Pozsony vm.) kapható. 

Szükséges tudnivalók az állam: egély kérvé-
nyezésénél. (Az ú j népiskolai törvény és a végre-
hajtási utasítás alapján összeállította Miilián 
János körjegyző és Lengyel Béla tanító. A 16 
oldalra terjedő füzet, 16 db nyomtatványmintával, 
megszerezhető 2 koronáért az utóbbinál Farkas-
aszón, Szatmár vm ) A füzet most már ötödik 
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kiadásban jelent meg. Bár nagy a füzet kelendő-
sége, a szerzők nem küszöbölték ki A legfonto-
sabb tudnivalóit 8. pontjában foglalt abbeli téves 
állításukat, bogy míg a tanító alapfizetését az 
iskolafönntartó, ba arra azonnal nem képes, csak 
1910 június 30-ig köteles rendezni, addig az 
esedékes korpótlékokat már a törvény életbelépése 
napjától (1907. évi július 1.) biztosítani tartozik. 
Holott az 1907. évi XXVII. t.-ciklc 12. §-a félre 
nem érthető módon megállapítja, és erre lapunk-
ban már több ízben hivatkoztunk, hogy a 3 évi 
átmeneti idő a 2—3. §-okban megállapított fize-
tésekre, tehát a korpótlékokra és a lakásra, ille-
tőleg a lakáspénzre is kiterjed. Vagyis ezen időig, 
ha ugyanis a magasabb korpótlékoknak állam-
segélyből való fedezéseért valamely okból nem 
folyamodnak, csakis az 1893. évi XXVI. t.-cikkel 
biztosított 100—100 koronás korpótlékot köte-
lesek megadni az iskolafönntartók. A kérvény 
mellékleteit- tárgyaló fejezet 18. pontjánál aján-
latos lett volna fölemlíteni azt is, hogy a mi-
nisztérium megengedte az iskolafönntartóknak, 
nehogy az egyszerre való beszerzéssel érzékenyen 
megterheltessenek, hogy a IV. függelék I részé-
ben megjelölt taneszközök 1910 szeptember hó 
cO-ig okvetetlenül beszerzendők, a II. részben 
említett taneszközök beszerzése pedig még további 
3 év alatt eszközlendő. Egyébként a füzet és a 
hozzátartozó nyomtatványminták azt a célt kíván-
ják szolgálni, hogy az iskolafönntartók az állam-
segély engedélyezése iránt fölterjesztendő mellék-
letek felől tájékoztatást nyerjenek. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. K. Zárod. Ha az iskolafenntartó anyagi hely-

zete miatt nem képes a magasabb illetmények kiszol-
gáltatására és az államsegéiyt bizonyos okokból nem 
akarja igénybe venni, a törvény világos rendelkezé-
sénél fogva be kell várniok a három évi átmeneti időt. — 
Sch. K. A Tanítók Tanácsadójának újabb kiadása 
még nem jelent meg. Arról sincs tudomásunk, hogy 
egyáltalában ki fog-e újabb kiadás bocsáttatni ? — 
P . A. Mindenesetre nagy hiba volt az illetőtől, hogy 
ahelyett, hogy végellátását kérte volna, állásáról le-
mondott, holott arra nyugdíjügyének ellátása előtt 
senki sem kényszerítheti. Azt hisszük azonban, hogy 
a méltányossági tekintetek figyelembe fognak vétetni, 
miért is ajánlatos lesz az ületőnek, arra való hivat-
kozással, hogy lemondását nem értelmezte akként, 
hogy nyugdíjigényéről is lemondjon, azonnal folya-
modni nyugdíjaztatása iránt. — Pereszteg. A 200 K 
személyi pótlékot a közig, bizottság és a kir. tanfel-
ügyelő javaslatára hitfelekezeti intézeteknél az illetékes 
egyházi főhatóság véleményének meghallgatásával 
engedélyezi a minisztérium. — Jánoshalma. Abban a 
kérdésben, vájjon a fizetéskiegészítési államsegélynek 
engedélyezése után, ennek időpontjától kezdve, köte-
les-e az iskolafenntartó a törvényben megállapított 
magasabb lakáspénzt kiszolgáltatni, vagy pegig fenn-
marad-e a joga, hogy azt az átmeneti három éven 
belül biztosítsa, sem a törvény, sem a végrehajtási 
Utasítás nem rendelkezik. Mi a magunk részéről ajánl-
juk, hogy annakidején kéljék a magasabb lakáspénzt 

és ha a határozat önökre nézve kedvezőtlen, föl-íb* 
bezzék azt meg a közig, bizottsághoz, esetleg pedig 
ennek döntését a minisztériumhoz. — Érdeklődő 24. 
Névtelen levelekre nincs válaszunk. - B. I . Cso-
noplya. Minden másolatban kiállított okmány bélyeg-
gel látandó el. A hitelesítést csak a kir. közjegyző, 
vagy ennek hiányában az illetékes kir. járásbíróság 
végezheti. Iskolaszéki elnök, vagy a jegyző által tör-
tént hitelesítések a fölhozott esetben közokirat érvé-
nyével nem bírnak. — R. I . B. Szeiitmiliály. Az 
Utasításnak felhozott hiányát már sokszor helyreigazí-
tottuk. A másik kérdésére csak akkor válaszolunk, ha azt 
megcímzett lev.-lap csatolása mellett megismétli. — 
M. I. Romllány. Állami tanítói állás elnyeréseért tes-
sék pályázat útján folyamodni ; közvetlenül fölterjesz-
tett kérvényét visszaküldik. Eredeti okmányokat nem 
ajánlatos mellékelni. — Barkócz. 1. Az 1907. évi 
XXVI. t.-c. 14. §-a értelmében a gondnokság tagja 
csak az lehet, ki magyar állampolgár és magyar nyel-
ven írni és olvasni tud. Azonban az oly községben, hol 
magyarul írni és olvasni tudók kellő számban nincse-
nek, a miniszter ettől a föltételtől eltekinthet, vagy 
kimondhatja, hogy az illető községben gondnokság 
nem alakítandó. Minthogy pedig önöknél az iskola 
érdeke bizonnyal megkívánja a gondnokság megala-
kulását, mert különben a fölöttes hatóság nem ren-
delkezett volna ekképen, önöknek nem lehet más 
feladatuk, mint az adott viszonyokhoz alkalmazkodni. 
2. A lelkész hivatalból tagja a gondnokságnak (lásd 
1907. évi XXVI. t.-c. 9. §-át). — M. I. Színfalu. Be-
vett gyakorlat szerint legszükségesebb mellékhelyi-
ségek a kút, ürszék, fatartó, sertés- és tyúkól és esetleg 
a sütőkemence. Az állam is faluhelyeken legtöbb 
esetben ezeket építteti a tanítói lakással bíró iskolai 
épületekhez. Törvényileg vagy rendeletileg ez a kérdés 
nincs megoldva. — Zubogy. 1. Szíveskedjék elolvasni 
K. L.-nek szóló üzenetünket. 2. K. A. rovatvezetőnk 
gazd. akad. tanár és a földmív. minisztériumbavan szol-
gálattételre berendelve. Tessék oda címezni levelét. — 
N. I . Szeinpcz. Sz. község a IV. lakbérosztályba van 
sorozva. Bizonnyal elkerülte figyelmét azon közlemé-
nyünk, melyben a IV. lakbérosztályba sorozott összes 
községeket ismertettük. — K. L. Karosa. A pósta-
hivatal kívánsága teljesen jogos ; tessék az iskola 
hivatalos pecsétjét, vagy ennek hiányában az egy-
házi pecsétet ráütni a borítékra. 

Országgyűlés. 
Az erdélyi birtokrendezés módosításáról szóló 

törvényjavaslat tárgyalását csak csütörtökön 
folytathatta a képviselőház, mert a közös ügyek 
tárgyalására kiküldött bizottság (delegáció) 
Bécsben folyó tárgyalásai miatt a hét első 
három napján nem tartott ülést. Ezt a módo-
sítást rég sürgették már az érdekelt körök. 
Eddig ugyanis csak törvénykezési szempontból 
bírálták el a tagosítási kérdéseket s bármeny-
nyire ellenezte a kisbirtokosság, elrendelték, ha 
a közvagyont és árvák vagyonát is odaszámítva, 
bizonyos birtokrész a kérés mellett volt. Ezután 
elsősorban gazdasági szempontból bírálják el, 
hogy helyes és előnyös-e a tagosítás. Eddig 
tagosítás alkalmával a közlegelőket is felosz-
tották birtokarány szerint. Ennélfogva a leg-
szegényebb nép elesett a marhatenyésztéstől. 
Ezután közlegelőket kell kihasítani a tagosítás 
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alkalmával ; mindenütt arra törekedni, ha áldo-
zottal is, hogy közlegelő legyen. Óriási károkat 
okozott, főképp a Székelyföldön, a közös erdő-
ségek körüli eljárás. TTzéremberek megvásárolták 
potom pénzen egyesek részesedési arányát. Mikor 
aztán elég sokat szedtek össze, keresztülvitték 
a kiszakítást; letarolták az erdőket s míg maguk 
roppant pénzösszegeket tettek zsebre, az egykor 
részes népnek nemcsak jelene, hanem jövője is 
tönkre volt téve. Az új törvény ennek az üzér-
kedésnek is gátat vet. 

Meg is szavazták a törvényt általában és 
részleteiben is. 

* 

A delegáció csak bizottsága az országgyűlés-
nek, de főfontosságú kérdések: a külügy, had-
ügy és Bosznia-Herczegovina kormányzása tar-
toznak megvitatása alá. 

B. Aerenthai közös külügyminiszter áttekintést 
adott a külügyek állásáról. Politikánk alapja 
a Német- és Olaszországgal fennálló hármas-
szövetség. Az olasz közvéleményben és sajtóban 
merülnek fel olykor idegeskedések Ausztria 
ellen, utóbbinak olaszoktól lakott tartományai 
miatt ; de a két kormány közt lehetőleg benső 
az egyetértés. A többi állammal jó viszonyban 
vagyunk. Oroszországgal együttesen, a többi 
nagyhatalom helyeslése mellett, működik monar-
kiánk a macedóniai zavarok lecsendesítésén, a 
közállapotok rendezésén. Ebben azonban — 
amint a miniszter is kifejezte és a magyar 
bizottság még határozottabban megállapította — 
az eredmény nem megfelelő. Nevezett tartomány 
keresztény és mohamedán lakossága élesen 
szemben áll ; sőt a különböző keresztény fajok : 
bolgárok, görögök, szerbek, románok is pusz-
títják egymást. A miniszterrel együtt a bizottság 
is kiemelte, hogy mi nem akarunk ottan fog-
lalni, hanem mentől nagyobb összeköttetésbe 
jőni a balkáni államokkal kereskedelmi téren. 
Elismeréssel fogadta a bizottság, hogy a mi-
niszter fölvétette a magyar közjogot a diplo-
máciai vizsga tárgyai közé ; hogy elrendelte 
magyar felekkel a magyar levelezést s hogy a 
konzuli iskola nem magyar növendékeit nya-
ranként Magyarországra küldi nyelvünk jobb 
megtanulása céljából. De azért még fölötte sok 
a kívánnivalónk Magyarország törvényes egyen-
jogúsága szempontjából. Fölemlítették, mily nagy 
hátrányunk az, hogy az uralkodó és családja 
állandóan Bécsben lakik, habár hazánk ugyan-
annyival járul ellátásához, mint Ausztria. Ott 
székelnek a külföldi diplomaták és a közös 
minisztériumok is. Utóbbiak közül legalább a 
pénzügyinek Budapestre helyezését határozatilag 
követeli a bizottság. Követeli továbbá, hogy a 
diplomáciai szolgálatban megfelelő számban 
alkalmaztassanak magyar honosok és hogy a 

követségeken mindenütt legyen kitéve — ha-
sonló nagyságban— az osztrák címer és lobogó 
mellett a magyar címer és lobogó. 

Figyelmébe ajánlották a miniszternek, hogy 
romániai kormánykörök sűrűn és bizalmasan 
érintkeznek magyarországi nemzetiségi vezetők-
kel ; hogy ott hivatalokban és iskolákban olyan 
térképeket láthatni, melyeken a határok messze 
be vannak tolva hozzánk, a román faj által is 
lakott területekre. 

A közös hadügyminiszterrel szemben szerve-
zési kérdéseket nem érintettek, minthogy azok 
későbbre vannak halasztva az uralkodó és kor-
mány közt létrejött megegyezés szerint. Azon-
ban a mostani szervezet keretében is sok még 
az ország követelni valója az egyenjogúság 
szempontjából. Elsősorban, hogy legyen oly 
arányban a magyar honos tisztek sz íma, mint 
a legénységé, amely az egésznek 42°/o-a. Itt 
fölemlítjük azt a szomorú körülményt, hogy 
a most szolgáló magyarországi honosságú tisz-
tek közül 500 nem tud magyarul. Ezzel szem-
ben jelentékeny számú osztrák tiszt tanulta 
meg nyelvünket. A haditengerészet személy-
zetében is követeli a bizottság a megfelelő 
arányt, ahol most csak a létszám 17°/o-a ma-
gyarországi illetőségű. Fenntartja továbbá azt a 
követelést, hogy a hadsereg számára szükséges 
beszerzésekből legalább a kvótának megfelelő 
36% Magyarországnak jusson. Végül követeli, 
hogy az állandó katonai beruházásokból s minők 
az erő dit vények, hadiraktárak, Magyarország 
is kapja meg részét. 

Szóvá tették a katonatiszti fizetések föl-
emelésének rég emlegetett kérdését is. A májusi 
delegációra oly előterjesztést várnak a hadügy-
minisztertől, hogy ahhoz a magyar országgyűlés 
is hozzájárulhasson. A megbeszélések során 
kifejezésre jutott az a nézet, hogy az általános 
drágulás és az állam más alkalmazottjainak 
fizetésemelése maga után vonja a tisztekét is; 
de sok szószólója van annak a véleménynek is, 
hogy nemzeti követelményeinek teljesítése nél-
kül Magyarország nem emelheti a katonai 
költségeket. 

* 

A képviselőház szombati ülésében a bírói és 
ügyészi szervezel módosításáról szóló javasla-
tot tárgyalták le és fogadták el. Maga a kor-
mány sem tekinti ezt még véglegesnek, de min-
den hozzászóló elismerte, hogy jelentékenyen 
javítja a bírák, ügyészek és törvényszéki jegy-
zők javadalmazását és előmozdítja az annyira 
szükséges bírói függetlenséget. 

A tárgyalás során többen kifejezésre juttatták, 
hogy a bíróságok tagjai tanulják meg annak 
a népnek a nyelvét, amelynek körében működ-
nek. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Gazdasági Népoktatás* Gazdasági mel-

lékletünk, melynek eddig Gazdasági Ismétlő-
iskola volt a címe, mától kezdve Gazdasági 
Népoktatás címen jelenik meg, mivelhogy e 
cím jobban fedi a melléklet tartalmát. Egy-
ütt il, mint a mai mellékleten látható, változa-
tosabbá tettük tartalmát is, amennyiben a 
mezőgazdasági cikkek mellett tért nyitunk az 
általános gazdasági fejlődést szolgáló egyéb 
közleményeknek is (iparoktatás, kézügyességi 
oktatás, rajzoktatás stb.), hogy így a melléklet 
összes olvasóink érdeklődésére számot tart-
hasson. 

— Az Eötvös-alap f'. hó 2-án d. u. 5 órakor 
tartotta meg a hagyományos Eötvös-emlék-
ünneppel kapcsolatban rendes februári köz-
gyűlését. Az emlékünnepen megjelent Apponyi 
Albert gróf közoktatásügyi miniszteren és 
Eötvös Loránd bárón kívül a tanügyi közélet 
számos jelese. Miután a Paedagógium ifjúsága 
elénekelte a Himnuszt, Trajtler Károly elnök-
helyettes rövid megnyitója után Székely György 
dr., egyetemi magántanár tartotta meg tartal-
mas ünnepi beszédét Eötvös József báró állami 
bölcseletéről. Rákos István nagy hatással sza-
valta el alkalmi költeményét, mely után a 
Pedagógium ifjúságának énekével az ünnepség 
véget ért. Az ünnepséget a közgyűlés követte, 
mely tudomásul vette a múlt évi zárószáma-
dásokat és a jövő évi költségvetést változat-
lanul elfogadta. (A tételeket lapunkban már 
közöltük.) A folyó ügyek kapcsán jegyző-
könyvileg örökítették meg Peres Sándornak, 
mint az Eötvös-alap egykori titkárának emlé-
két ; s ugyancsak kegyelettel emlékezett meg 
a közgyűlés néhai llészáros János volt krasznai 
tanítóról, ki a hagyatékában talált érvényes 
biztosítási kötvényben 2000 koronát hagyo-
mányozott a Ferenc József Tanítók Házának. 
Tudomásul vette a közgyűlés azt is, hogy 
Ujváry Béla elnök külföldi tartózkodása idejére 
Trajtler Károly vezeti az alap ügyeit, azután 
pedig újra Ujváry Béla veszi át az ügyek 
vezetését, a tisztújító közgyűlésig. Abból a 
támadásból kifolyólag, melyet az alap vezető-
sége ellen intéztek a sajtóban, az elnökség 
vizsgálatot kért maga ellen. A miniszter ezt a 
vizsgálatot elrendelte és ebből kifolyólag Petri 
Mór pestmegyei kir tanfelügyelő útján leíra-
tott intézett Ujváry Bélához, mint az alap 
elnökéhez, mely szerint a. megtartott vizsgálat 
irataiból arról győződött meg, hogy az elnök-
ség az alap vezetésénél buzgón és lelki-
ismeretesen járt el, s hogy az alap pénztári 
és vagyonkezelése teljesen rendben levőnek 
találtatott. A miniszter az Eötvös-alap elnök-

ségének eddigi buzgó működéséért teljes meg-
elégedését nyilvánította. A vizsgálat adatai 
azonban arról is meggyőzték a minisztert, 
hogy az alapszabályok és az alap pénzkezelése 
rendszerének némely részei, abból a célból is, 
hogy hasonló alaptalan vádak jövőben oly 
könnyen ne keletkezhessenek, módosítást igé-
nyel. Itt azután elmondja az átirat, az alap-
szabálynak mely intézkedéseit kívánja meg-
változtatni. Itt került szóba a Tanítók Ferenc 
József Háza ifjainak dolga, mely már hónapok 
óta szenvedelmes vita tárgya a sajtóban. 
Hosszas és sokszor szenvedelmes vita után a 
közgyűlés az október hó óta megindított s 
még most is folyó támadásokat alaptalan 
vádaskodásnak nyilvánítja és azokat visszauta-
sítja. Az elnökségnek és választmánynak ez 
ügyben tett intézkedéseit helyesli s köszönetet 
mond a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 
hogy az Eötvös-alap jó hírneve érdekében a 
vizsgálatot elrendelni szíves volt. Végül válto-
zatlanul elfogadták a jótéteményekre vonat-
kozó pályázatok kihirdetését. 

— A Magyar Tanítók Országos Bizottsá-
gának elnöksége Kozma László elnöklésével f. 
hó 2-án tar tot t ülésén Szabó Bugát László elő-
terjesztést te t t arra nézve, hogy az Orsz. Bizott-
ság tniképen juttassa érvényre a VI. egyetemes 
tanítógyűlésnek a nyugdíjtörvény módosítására 
vonatkozó határozatait. Ismertette az egyetemes 
tanítógyűlés ez ügyben elfogadott határozatain 
kívül azokat a javaslatokat is, amelyeket azóta 
egyesek, testületek vagy egyesületek terjesztettek 
az Orsz Bizottság elé. Az egyetemes gyűlés ha-
tározatait közismeretekül tekintvén, i t t csak az 
az újonnan fölmerült kívánságok legfontosabbjait 
ismertetjük : 1. A csonka vagyis minden meg-
kezdett év, a nyugdíjigény elbírálásánál egy 
újabb, teljes évnek tekintessék. 2. A nyugdíjba 
a lakáspénz is számíttassék be. 3. Az állandó 
helyettesi minőségben töltött szolgálat a nyugdíj -
igény megállapításánál vétessék figyelembe. 4. 
Biztosíttassák a tanítóságnak a nyugdíjintézet 
vezetésében az eddiginél nagyobb befolyás. Az 
agitációra nézve abban állapodott meg az elnök-
ség, hogy a tanítóság kívánságait pontról pontra 
megindokolt emlékiratba foglaltatja. Ebbe a mun-
kába belevonja mindazokat, akik határozati javas-
latot nyújtottak be. Az így megszerkesztett emlék-
iratot azután a törvényhozás és a kormány elé 
terjeszti. Megküldi azonkívül az emlékiratot min-
den tanítótestületnek azzal a fölhívással, hogy az 
iskolaszékekkel megismertetve a tanítóság óhajait, 
ezek pártolására nyerjék meg a nagyközönséget. 
Hasonló támogatásra fölkérik a közművelődési 
egyesüléteket és a sajtót. Fölhívják a tanítóságot, 
hogy mindaddig, míg jogos kívánságaik kielégí-
tést nem nyertek, vétessék fól választásoknál a 
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képviselőjelöltekkel a nyugdíjtörvény módosítását 
egyik programmpontul. Hogy pedig az ország 
minden egyes tanítója megismerkedhessék az 
emlékirat tartalmával, fölkérik a Néptanítók Lapja 
szerkesztőjét, a megírandó munkálat teljes szöve-
gének közlésére. Rövid, de annál szomorúbb volt 
a pénztáros jelentése : a Magyar Tanítók Orsz. 
Bizottságának pénztárában egy árva fillér sincs ! 
Fölhívjuk az egyesületeket a tagsági díjak be-
küldésére, (1908-ra egyetlenegy egyesület kül-
dötte be !) valamint arra is, hogy az egyesület 
elnökének és képviselőjének nevét a tikárnál 
jelentsék be. 

— A tanítóképzés reformja. A tanítóképző-
intézeti tanároknak f. évi január hó 5 én lefolyt 
orsz. kongresszusa a tanítóképzésre vonatkozó két 
igen nevezetes határozatot hozott.' 1. Mohar Jó-
zsef csurgói tanítóképző-int. igazgató indítványára 
kimondta a kongresszus, hogy a tanítóképzésnek 
törvényhozás útján való reformálása i ránt fölter-
jesztést intéz a kormányhoz. Köveskuti Jenő lévai 
áll. tanítóképző-int. igazgató pedig a következő 
indítványt tette : „Tekintve, hogy a magyar ta-
nítóság jelenlegi kiképeztetésével országszerte 
fel-feltünő szimptomák tanúsága szerint általában 
elégedetlen ; tekintve, hogy a pedagógia fejlődése 
következtében a tanítóképzés kapuján folyton 
újabb és újabb ismeretek és tudományok jelent-
keznek s követelnek bebocsátást; tekintve, hogy 
a tanítóképző-intézeti tanárság már a jelenlegi 
tananyaggal szemben is mélyen érzi az évfolya-
mok szűk kereteiből, a képzés eszközeinek elég-
telen voltából származó bajokat, nemkülönben 
látja a tanítói műveltség, tisztesség ós tekintély 
emelésének követelő szükségét: 1. mondja ki a 
kongresszus a tanítóképző-intézetek kibővítésének 
és akadémiai rangra emelésének múlhatatlanul 
szükséges voltát, 2. kérje föl a kongresszus a 
Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületét, 
hogy a tanítóképzők kibővítését és akadémiai 
rangra emelését vegye föl munkaprogrammjába 
s annak megvalósítását előkészítvén, sürgősen 
terjessze föl a minisztériumhoz." A kongresszus 
az indítványt tanulmányozás végett a Tanítóképző-
int. Tanárok Orsz. Egyesülete elé terjeszti. 

— Szabad líceum Liptószentmiklóson. 
A liptószentmiklósi állami polgári iskola tanári 
kara minden szombaton és vasárnap szabad líceumi 
előadásokat és fölolvasó-estéket rendez. A szabad 
líceum olyan sikerrel működik, hogy a mindössze 
3000 lakost számláló városban egy-egy előadás 
5 — 6 0 0 ember előtt folyik le. A líceumi esték 
programmján zeneszámok, fölolvasások, szabad elő-
adások váltakoznak. Különösen népszerűek a ve-
t í t e t t képekkel kísért számok. Vasárnap népies 
előadásokat tartanak állandó nagy érdeklődés 
mellett, társadalmi, gazdasági, tudományos és 
művészeti kérdésekről. A polgári iskola tanári 

karát kultúráiig munkájában lelkesen támogatja 
a liptószentmiklósi magyar értelmiség is. 

— Arckép-leleplezéSi A „üélmagyarországi 
Tanítóegylet" konviktusa növendékeinek és a 
temesvári m. kir. állami tanítóképző-intézet ifjú-
ságának közreműködésével, Apponyi Albert gróf 
miniszter, a „üélmagyarországi Tanítóegylet" 
dísztagja arcképének leleplezése alkalmából dísz-
ünnepélyt rendez 9-én, Temesvárott, az egyesü-
leti konviktus dísztermében. 

— Halálozások. Dolmányos Ferenc áll. el. 
isk. tanító, a magyar népoktatásnak S0 éven át 
buzgó munkása, jan. 25-én elhunyt N.-Kanizsán. — 
Bartha János ref. lévita tanító neje, szül. Csillag 
Klára életének 65-ik évében elhunyt Farnoson. — 
Id. Diener Fülöp építőmester, Diener Katalin 
fővárosi tanítónő édesapja, életének 52-ik évében 
elhunyt Budapesten. — Zsákovits Ferenc nyug. 
bényi kántortanító, jegyző és volt postamester 
életének 82-ik, boldog házasságának 53 ik áldá-
sos működésének 52-ik, nyugdíjaztatásának 10-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
B. (A siketnémák kisdedóvodája.) Szívesen látjuk 

cikkeit. — Fonomiinika. Nem mond semmi újat. — 
F. (Egy napszámos koporsójánál.) Kár volt lefordítani, 
Ennél sokkal különb verseket írnak a mi tizedrangú 
poétáink is. — H. (A tanító mint orvos.) Erről a kér-
désrőljobb szeretnénk illetékes szakemberektől hallan 
véleményt. Cikkét nem használhatjuk. — Tavaszi mese. 
Még nincs elég művészi készsége egy vergődő lélek 
megrajzolására. Idő és gyakorlat meghozza ezt : bíz-
tató jeleit látjuk kis rajzában. — H. (Az iskolából 
Olvassa figyelemmel közleményeinket s rájön, hogj 
tárcája az irodalommal semmi közösségben sincs. — 
Gr. (Porszemek.) Az effajta dolgokat beszéljék inét 
tanítóink különféle összejöveteleiken. Régi igazság 
dobbal verebet fogni nem lehet. — É. B. (A pén, 
az iskolában.) Közöljük. — N. 1. (Isten ujja.) Elhisz 
szük, hogy valósággal megtörtént, amit leír, csakhog; 
a valósággal megtörtént dolgok hü leírása még nen 
irodalom. — S. K. (Felhívás a közalapítv. tanítókhoz. 
Tiszteljük a véleményszabadságot, de minden vélemény 
nyilvánításnak megvan a maga illendőségi formája 
Igaz szívvel támogatjuk itt a lapban s más úton i 
a tanítóság jogos törekvéseit, hisz' ez kötelességünk ii 
Ezt a kötelességet teljesítjük akkor is, midőn oly fel 
hívást, mely egyenesen megvádolja a minisztert, ner 
közlünk. A jogos kívánságok diadalra juttatásának 
nemes hangú és szellemű akció a legbiztosabb eszköze 
Az ön felhívásának közlését (mostani tartalmában) ner 
köszönnék meg tanítótársai. — Május. Az apróságok 
ból alkalomadtán egyet-kettőt közlünk. A vers ner 
vált be. — S. (Az igazi műveltség.) Kissé zavaros 
fejtegetése. Nem közölhető. 

T a r t a l o m : Eötvös József báró. — Pedagógií 
akadémiák. Köveskúti Jenő. - Akadályok. Szál 
Elemér. Hivatalos rész. — Szép i roda lom : Vág; 
(Vers.) Kún Zoltán. — A villamoson. Zsoldos László. -
Gyermeki esztétika. Havas Irma. — Az államsegély 
kérvényekről. Pacséri Károly dr. — Könyvesház. -
Tanítók tanácsadója. — Országgyűlés. — Különfélék. -
Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KIÍOLOPP AI.FEÉD. 

A nép olvasmányai. 
(Népkönyvtárak.) 

Alig fél emberöltővel ezelőtt is még a kalen-
dárium és a biblia voltak a munkásnép egyet-
len olvasmányai. A kalendáriumokból olvasták 
ki az időjárást, a jót, a rosszat, az álmot s 
vették az őket érdeklő ismereteket. A bibliá-
ból pedig tanították az öregek a fiataloknak 
a7, erkölcsöt s imádkozott a család. Ma már 
nemcsak kalendáriumot és bibliát vásárol a 
nép, hanem érdekli őt a sajtótermék s minden 
nyomtatott betű. 

Az olvasási vágy, az olvasni-szeretés ma 
már uralja népünket. Es nagyon jól van ez 
így. Amióta a sajtó hatalommá lett s szellemi 
termékeivel a haza minden népét ellátja, 
minden zugát betölti : a nép olvas és olvas 
szorgalmasan. 

A mezei munkás, az üvegestót, a hordár, 
a béres, a mesterinas épúgy, mint a kisgazda, 
vagy a tőkésgazda. A földmíves pihenő köz-
ben olvas, a mester napi munkája után, a 
kofa a piacon : olvas. 

Honnan ez olvasásszeretet, és helyes úton 
halad-e népünk az olvasást illetőleg ? Mert 
ez igen fontos kérdés. 

Hogy népünk az azelőtt oly gyűlölt betűt 
megszerette, annak első oka korunk szelleme. 
A megváltozott élet tanulságai, a megélhetés 
nehézsége megtanították a népet, hogy a testi 
erő mellett a szellemet is művelni ke l l : olvasni 
kell. Aztán a kivándorlás, amely őket sokkal 
műveltebb elemekkel hozta érintkezésbe, az 
olvasni-vágyás szükségszerű érzetét keltette 
benne. A közlekedési eszközök kifejlődése a 
falu tudatlan népét szoros érintkezésbe hozta 
a városiakkal, de leginkább hatott a sajtó, 
amely olcsóságánál fogva eljut ma a legelrej-
tettebb falucskába is s meggyújtja a tudás 
soha ki nem alvó tüzét mindenkiben. 

E tényezők mind közreműködtek abban, 
hogy köznépünk a betűt megszokta és meg is 

szerette. Fáradságos napi munkája után kezd 
egy új világot élni s szellemileg táplálkozni. 
E táplálkozás azonban mohó és kritikátlan, 
amely körülmény az olvasmányok hatását még 
károsabbá teszi, mint a tudatlanságban mara-
dás volt. 

Népünket az olvasás tekintetében is irá-
nyítani kell. Egészséges lelkületű osztályt 
kell belőlük nevelnünk. Olvasmányaiban is 
vezetni kell. 

Erre a fontos körülményre gondolt a kor-
mány, a földmívelésügyi miniszter, amikor 
létrehozta a népkönyvtárak intézményét. 

Körülbelül egy évtizede, hogy a népkönyv-
tári intézmény létesült s bámulatos nagy 
eredményeit lépten - nyomon tapasztalni. Ma 
már minden tisztességes munkásember kaphat 
könyvet olvasásra, csak kérnie kell. Elmegy a 
községi vagy szövetkezeti népkönyvtárba s 
akár tagja, akár nem tagja az egyesületnek, 
megkapja olvasásra a kívánt könyvet. Ha még 
nincs népkönyvtár az ő falujában, átmegy a 
szomszédos valamelyik helységbe, ott is kap 
olvasnivalót és pedig elsőrangú munkákat. 

Öröm olvasni a népkönyvtárak könyvjegy-
zékét. Csupa nagynevű magyar írókból áll s 
azoknak is a leghasznosabb munkáiból. Jókai 
Mór, Gárdonyi Gréza, Vas Gereben, Benedek 
Elek, Mikszáth Kálmán, Tömörkényi István, 
Lőrinczy György, Sebők Zsigmond, Jósika 
Miklós stb., stb. a regény és beszély írók. 
Arany, Petőfi, Tompa, Vörösmarty nevei a 
költemények csoportjában. A történelmi müvek 
és gyűjteményes kiadások csoportja is gazdag 
és ezekhez a népszerű ismeretterjesztő könyvek-
nek egész halmaza járul. A gazdaság csak-
nem minden ágára vonatkozólag talál ott az 
érdeklődő monografikus kis ismertetést. Az 
állatok neveléséről, a sertéshizlalásról, a gabona-
félék betegségeiről, a vetőmagvak eltartását-ól, 
a komlótermelésről, a homoki szőlőmívelésről 
a szántás-vetésről mind külön kis könyvecske 
oktatja ki a munkást, a földmívest, a gazdát. 
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Hatalmas lappangó érték van abban a kis 
népkönyvtári szekrényben, amelyet méltányos 
kérés ellenében a) községeknek, b) szövetke-
zeteknek, c) népkönyvtári egyleteknek és olvasó-
köröknek küld meg a földmívelésügyi miniszter. 

A népkönyvtárat kérelmezőknek könyvtárke-
zelési szabályzatukat előbb fel kell terjeszteniök 
a földmívelésügyi miniszterhez, jóváhagyás 
végett. A kezelési szabályzatban igen fon-
tos pont, hogy ki legyen a könyvtár őre, 
illetőleg kezelője, vagyis a könyvtáros. Morális 
fontossága van ennek a tisztségnek, mert, mint 
a jó tanítónak, neki is ismernie kell a könyv-
tárt használók hajlamait, gondolkozásmódját s 
tudnia kell, hogy mely irányban akar az illető 
új ismereteket szerezni az olvasással. 

Igen hasznos volna, ha a népkönyvtárak 
kezelését — akár községi, akár egyesületi az a 
népkönyvtár — a néptanítókra bíznák. Csak-
nem szükségszerüleg az ő hatáskörükbe is 
tartoznék az. És sok községben így is van. 

Nagy és szorgalmas munkával tanította meg 
a néptanító az írás-olvasás elemeire a falubeli 
gyermekeket, s mikor felnőttek az életre, akkor 
is ő irányíthatja őket tudásukban, ismereteik 
szerzésében. A gyermekkorban megtanította 
őket a betű ismeretére, most pedig megtanít-
hatja őket az írás hasznára. 

Felhívjuk tehát ez úton is néptanítóink 
figyelmét, vállalják szívesen a népkönyvtár keze-
lését. Ahol nincs még ilyen intézmény, kér-
vényezzék, szervezzék. Hasznos gyümölcse lesz 
szép munkájuknak. Hivatásuk teljességéhez viszi 
őket közel, ha ez intézményt pártjukba fogják. 

A népkönyvtárak kérvényezési és szervezési 
módozatairól a községi elöljáróság ad bővebb 
útbaigazítást és felvilágosítást. 

(Budapest.) Papp Viktor. 

Ifjúsági leányegyesületek. 
Az ifjúsági egyesületek kérdése a levegő-

ben van. Nemcsak a tanügy emberei foglal-
koznak vele, hanem élénken érdeklődnek iránta 
mindazok, akik az ügynek nemes intencióit 
megértették. 

S valóban, ha van az iskolának valódi nem-
zeti nevelő és irányító hatása, voltaképen itt 
érheti el működésének tetőpontját, itt fejtheti 
ki legintenzívebb munkásságát. 

Hogy szükséges-e a leányok között is ilyen 
egyesületeket alkotni, főként faluhelyen: erre 
a feleletet szépen megadja ama néhány leány-
egyesület, amely az ország különböző részei-
ben virágzó, tevékeny életet él évek óta. 

Kérdés itt csak az lehet, hogyan valósítsuk 
meg leggyakorlatiasabb irányban az ilyen leány-
egyesületeknek kitűzött feladatát, valódi célját. 
Ez a cél természetesen mi lehetne egyéb, 
mint a leánynevelésnek, ennek az évtizedek 
óta égető társadalmi kérdésnek a lehető leg-
helyesebb megoldása. Illetve az iskolai leány-
nevelés folytatása és befejezése. Neveljünk 
leányainkból kötelességtudó, derék és értel-
mes háziasszonyokat, igazi magyar anyákat, 
olyan nőt, aki férjének valósággal lelki élet-
társa tud lenni egykoron. 

Tisztultabb életnézetek, okos irányban veze-
( ett felvilágosodás : ez kell a mai kor asszonyai-
nak, nem a nőemancipáció túlhajtásai. Az igazi 
nő lelkét csak az töltheti be, ami őt a családi 
élet köréből teljesen ki nem vonja ; az igazi 
nőnek nem kell a nagyvilág küzdőpiaca, 
mert itt elvész, megsemmisül egyénisége, el-
veszti önbizalmát, önértékének tudatát. Teremt 
ő magának egész világot házi körében, amelv 
egész erejét, egész lelkét betölti, elfoglalja — 
és az a helyes, az a jó, ha teljesen betölti — más 
vágyak, más érzések nem zavarják lelki nyugal-
mát. í gy teremti meg önmagában és családjá-
ban azt a bizonyos lelki harmóniát, amely nél-
kül nincs családi és nincs egyéni boldogság. 

Ezeknek az eszméknek a megértése nem 
történhetik az iskolai oktatás keretében. Ab-
ban a zsenge korban legfeljebb az alapot 
készíthetjük el, amelybe a nő igazi hivatása 
megismerésének magvát később elvethetjük. 
Hogy mennyire szükséges leányainkat- ilyen 
irányban nevelnünk és ha kell kiragadnunk 
őket minden lazább erkölesi felfogás mételyező 
légköréből, azt nem is kell külön bizonyíta-
nunk. Sajnos, a társadalom ezer elriasztó példát 
tár elénk naponta. Folytonosan, meg nem szűnő 
lelkesedéssel, a soha nem lankadó meggyőződés 
erejével kell hirdetnünk előttük az igazi no, 
az igazi hitvestárs, az igazi jó magyar asszony 
teendőit, erkölcsi kötelességeit. 

Ezt azonban csak úgy tehetjük meg, ha 
alkalmunk és módunk van magunk köré gyűj-
teni a helység serdülő leányait. És pedig a 
társadalom minden osztályából. Nem egyszer 
hallottam előkelőbb «állású szülőktől azt az 
indignálódó megjegyzést, hogy az ő kényesen 
nevelt leánykájuk nem szorult rá, hogy „min-
denféle varróleányokkal" egyesületekbe lépjen. 
Amit azoknak az egyesületekben tanítanak, 
az az ő kis leányuknak régen a kisujjában 
van. Meglehet, amikor művészeti, avagy tudo-
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mányos kérdésekről van szó, ámde hiszen 
ezek oly csekély tért foglalnak el itt, hogy 
nem kell az unalomtól tartania senkinek. Amit 
az egyesület igazi céljaképen maga elé tűz, 
azok minden társadalmi állású nőt érdekel-
nek, — nem másért, hanem csupán azért, mert 
nők s mert háziasszonyok leszuek. Ami pedig 
a szintén méltatlankodva visszautasított erkölcsi 
oktatást illeti, a tapasztalás — sajnos — szomo -
rúan győz meg bennünket, hogy a családi köte-
lességeiről megfeledkező nők bizony nem mind 
az annyira megvetett alsóbb osztály asszonyai-
ból telnek ki, hanem inkább ellenkezőleg. Az 
az egyszerű, családjáért éjet-napot dolgozó 
munkásasszony több tiszteletet érdemel sok-
szor nem egy szeszélyes, unatkozó úriasszony-
nál, aki otthonában nem tud munkát találni 
magának és akinek felületes lelke épen az unalom 
miatt terelődik a legtöbbször rossz irányba. 

Az a kérdés tehát, mi legyen a leányegye-
sületek működésének tárgya ? Mert az elmon-
dottak csak elvek és eszmék, amelyeket 
gyakorlati úton kell megvilágítanunk és meg-
szilárdítanunk azokban az üde, minden szépért 
és jóért lelkesedni tudó fiatal leánylelkekben. 
Puszta szavakkal célt nem érünk, mert a meg-
győződést senki sem veheti át készen mások-
tól, azt csak a saját lelkében leszűrődött igaz-
ságokból alkothatja és érlelheti meg önmagá-
ban mindenki. 

Gyakorlati útmutatásokat kell tehát adnunk 
nekik. Milyen egy jó háziasszony otthona? 
Milyen a konyhája ? Kamarája ? Hogyan tart-
hatja rendben, tisztaságban házát? Beszélünk 
a most annyira égető cselédkérdésről. A ruház-
kodásról. Az általános drágaságról, mely min-
denben a legmesszebbmenő takarékosság elvét 
teszi szükségessé. Hogyan és miben lehet egy 
háziasszonynak takarékoskodni? stb. stb. 

Ezek mind háztartási dolgok, de mi von-
zaná jobban leányainkat, mint épen ezek az 
annyira fontos kérdések, amelyek legjobban 
belevágnak a mindennapi életükbe. Nemcsak 
ők, hanem az anyjuk is érdeklődni fog ezek 
iránt és nemsokára azt tapasztaljuk, hogy 
ezeken az előadásokon — ha ügyesen vezet-
jük — ott van vasárnap délutánonként az 
egész község asszonynépe. Ha az anyák meg 
vannak hódítva, nyert ügyünk van, mert az anyák 
örömmel küldik leányaikat olyan helyre, ahol 
annyira az életből vett tanításokat hallhatnak. 

Következik azután a másik igen fontos 
tárgy: a betegápolás kérdése és egyéb egész-
ségügyi dolgok: segélynyújtás az egyes bal-
eseteknél stb., amely dolgok szintén mélyen 
belevágnak a háziasszony családi életébe. Buda-
pesten milyen óriási érdeklődést keltenek az 
ilyen tárgyú népies előadások, amelyeket hír-

neves orvosaink tartanak, az anyák és házi-
asszonyok számára. 

Itt kell megemlékeznem egy előkelő francia 
nő eredeti ötletéről, amely Franciaor.-zágban 
nagy népszerűségre tett szert. Ez a gazdag 
úrinő, aki jótékonyságával igazán hasznára 
akart válni a szenvedő emberiségnek és főként 
hazájának, a Franciaországban annyira nagy-
mérvű gyermekhalandóság csökkentésére isko-
lát szervezett, ahol előkelő egyetemi orvos-
professzorok és ápolónők népszerű előadásokat 
tartanak a gyermekápolás- és gyermekgondo-
zásról, még pedig nem is az édesanyák, ha-
nem épen azok számára, akik a magukra 
hagyott kicsinyeknek nővérkéi és a munkába 
járó édesanya távollétével természetszerű gon-
dozói testvérkéinek. Mindenesetre eredeti franci a 
ötletességre valló eszme, amelyet csak egy nagy, 
emberszerető lélek gondolhatott ki. Az bizonyos, 
hogy sok hasznára lehet a gyermeknevelésnek. 

Az tény, hogy nálunk is több gondot kel-
lene fordítani már az iskolában az egészségtan 
tanítására, mint azt most teszik. De ebben az 
irányban is üdvös mozgalom indult meg ; áldá-
sos hatását a jövő nemzedék fogja érezni. 

De a dologra visszatérve, szükséges, hogy 
az egyesület némi anyagi tőkével is ren-
delkezzék, hogy néhány lapot járathasson, 
sőt könyvtárt is tarthasson fenn a tagok szá-
mára (e célra a minisztérium talán ingyen-
könyvtárt is ajándékoz). Így összejöveteleink a 
magasabb szellemi igényeket is kielégíthetik 
és a folyóiratok kapcsán alkalmunk nyílik 
némely fontosabb aktuális társadalmi kérdést 
is megvilágítani és alkalmat nyujtunk nekik 
is eszméik kicserélésére, nézeteik elmondására. 
Csak a feminista kérdésekkel ne sokat foglal-
kozzunk, mert a kisvárosi anyag nem alkal-
mas annak helyes felfogására. Meg aztán, nem 
is az a nőnek a feladata, hogy egy sorban 
küzdjön, szavazzon, korteskedjék stb. a férfiú-
val, hanem az, hogy a küzdő férfi életét meg-
szentelje. S ha ezt meg tudja tenni, többet 
használ az országok és népek boldogítására, 
többet tehet a társadalmi nagy problémák 
megoldására, mintha például meggyőződését a 
politikai kérdésekben érvényesítené szavazatával. 

A családok boldogsága a nemzetek boldog-
sága. Amilyenek a mai kor asszonyai, olyan 
lesz a jövő nemzedék és olyan lesz annak 
társadalmi felfogása és ennélfogva egész tár-
sadalmi élete. Maradjon meg a nő annak, ami 
évezredeken át volt: szelíd kísérője a férfinak, 
aki gyöngéd kezével letörli verejtékét a küz-
dőnek és aki, ha kívánja is minden férfi hódo-
latát, egy előtt mindig szívesen meghódol és 
ez : a férje. Lelkébe kell vésni ezeket a fiatal 
leányoknak szóval, példaadással egyaránt. 

6» 
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Ebben az irányban kell működni a leány-
egyesületeknek. Könnyű ez, ha hozzáértő kéz 
vezeti ; azonban egészen más mr don kell hozzá-
látnunk az ilyen egyesületek alakításához pél-
dául faluhelyeken, habár a cél itt is ugyanaz. 

De itt már nincs mit kezdenünk népies fel-
olvasásokkal, bajosan keltenénk velük érdek-
lődést. Az egyszerű, tanulatlan nép bizalmat-
lanabb is ; velük ugyancsak csínján kell bánni, 
apródonként édesgetni magunk köré. Ha nem 
sajnálja a tanítónő szabad délutánját, vagy egy 
estéjét hetenként nekik áldozni, összegyűjtheti 
a falu leányait egy-egy kis kézimunkázásra. 
Nem „egyesület" ennek a hangzatos neve, 
csupán egy kis barátságos összejövetel a hosszú 
téli estéken. Hímet varrva, horgolhatva, kötö-
getve szívesen elbeszélgetnek egymással és 
örömmel hallgatják az okos szót olyanoktól, 
aki a lelkükhöz tud férkőzni. 

Természetesen, itt már nehezebb a tanítónő 
helyzete, valóban rátermettség kell hozzá, hogy 
az egyesületnek meglegyen a maga szív- és 
léleknemesítő hatása. Nem új dolog ez. Hát 
Gyarmathyné nem így nevelte a népet Kalota-
szentkirályon ? Együtt készítvén velük azt a 
sok gyönyörű varrottast, ami azóta világhódító 
útat tett eredeti szépségével. 

Miért ne tehetné ugyanezt más vidék úrnője, 
különösen ha tanítónő és lelkes nő, aki meg-
érti a faluja népét és szereti P Miért ne készít-
hetnék ott együtt azt a sok szép kézimunkákat, 
amelyeknek Kalotaszeg, Halas, Csetnek stb. 
hírét szertevitték az egész művelt nyugaton? 
Ezeknek az értékesítésével nem egy falusi leány 
megkereshetné kenyerét. Bizony a városi leány-
egyesületek is sokat tehetnének ez irányban, 
és ha a megélhetés gondjait csökkentené a 
családban, nemes feladatot teljesítene a fiatal 
leány a maga gyenge erejével is. 

Természetesen, a munka mellett szórakozásra 
is kell gondolnunk. Az előadásaink passzív 
meghallgatása mellett tevékeny részt kell 
venniök az ifjú leánykáknak a saját kiművelé-
sükben. Faluhelyen, városban egyaránt meg-
tanulnak néha egy-egy szép és értékes 
költeményt és mindig van egy-két szavaló, 
aki mulattatja társait. Néha könnyebb műsorú 
estélyek vagy matinék, ha falun nem is, de 
városon mindig közérdekeltséget keltenének. 
És amellett a leánykák megszoknak általa az 
annyira fontos szabad, könnyed mozgást, biztos 
fellépést, magasabb szellemi élvezetek megked-
velését. Ilyen módon azután népszerűsítenék ez 
egyesület eszméjét és nemsokára látnók, hogy 
a leányegyesület erős és tekintélyes társadalmi 
tényező, amelynek előadásaira szívesen jár a 
közönség, sőt rendes gyűléseit is örömmel 
keresi fel, ha ott közhasznú, okos dolgokat 

tanulhat. Csak erőltetni nem kell a dolgot, 
csak nagy, hangos szóval nem kell hirdetni 
céljainkat, mert az emberekben nem kis mér-
tékben van meg az a bizonyos ösztönszerű 
idegenkedés minden olyan intézmény iránt, 
ahol őket erőszakosan „művelni" akarják. 
Lassanként úgyis minden magától jön meg, 
az érdeklődés is. A közönséget mintegy hozzá 
kell nevelni egy-egy újabb eszméhez, és az 
néha bizony évek lassú munkája. De ma már, 
mikor a művelődés vágya mindenkibe beol-
tódott, reméljük, hogy nem eredménytelen 
munkája. 

Alakítsuk meg hát, ahol csak arravaló mód 
van, a leány egyesületek et városon is, falun is. 
Nem úgy, mint szigorú szabályok közé szorí-
tott „egyletet", hanem olyanformán, mint a 
fiatal leányok, a serdülő leányok házias össze-
jövetelét, abban az intézetben, ahol gyermek-
éveiket töltötték, abból a velük jól megértetett 
célból, hogy a mai kor igényeinek megfelelően 
kiegészíthessék, pótolhassák hézagos tudásukat 
mindazon irányban, amelyre mint derék, jó 
háziasszonyoknak és anyáknak szükségük lesz. 

Ha ilyen módon tudjuk megvalósítani a? 
ifjúsági egyesületek céljait leányaink körében 
nagy, igen nagy szolgálatot tettünk a helyas 
leánynevelés ügyének. H a j t m a n E t e t k a . 

A nääsi slöjdképző Svédországban. 
Svédországban tett tanulmányútam legjelen-

tősebb része a nääsi slöjdképző megszemlélése 
és megismerése. A magyar tanítóságnak nem 
igen volt alkalma még e híres intézetről igaz 
fogaira at szerezni ; azt hiszem, hasznos dolgot 
cselekszem, midőn azt, amit az intézetben láttam 
s amit ott tapasztaltam, főbb vonásokban elő-
adom. Aktuális is egyrészt erről most meg-
emlékezni, amennyiben az intézet igazi meg-
alapítója, Salamon Ottó, nemrégiben hunyt el. 

Jóllehet Magyarországon is hallottam s 
olvastam is rövidke közleményeket a nääsi 
képzőről, különösebben stokholmi tartózkodá-
som alatt figyelmeztettek a tanügyi körök, 
hogy e képzőt el ne felejtsem megtekinteni. 
Felkerestem tehát avasútak miniszterét, hogyha 
nem is szabad, de legalább kedvezményes 
jegyet kérjek a Stokholmtól még igen messze 
fekvő Nääsbe. A miniszter úr, mondhatom, 
szívesen fogadott s miután egyet-mást kérde-
zett hazánk tanügyi viszonyából, elkezdte 
okmányaimat nézegetni. Nem beszélt jól 
németül, én meg svédül nem s azért okmá-
nyaim után így áhította ki a jegyet : Professori 
M.-Padé. Ugyanis írásaimban az állt, hogy 
Ispánovits Sándor, magyar-padéi illetőségű. 
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Csak az előszobában lettem erre figyelmes s 
miután jót mosolyogtam, a vasúti állomáshoz 
siettem s csak ott tudtam meg, hogy jegyem 
I. osztályú hálókocsiban valö utazásra szól s 
díjmentes. 

Reggel érkeztem meg Flordba, Nääs vasúti 
állomására, honnan a képezde telepe még 
3 km. Gyönyörű téli nap volt (úgy 20—25° 
hideg) s miközben azon töprengtem, hogy kit 
is szólítsak meg, kitől kérjek tanácsot a tovább-
utazásra, egy úr áll meg előttem, a slöjdképző 
igazgatójáuak mutatja be magát s kocsijához 
vezetett. Kérdésemre, hogy honnan értesült 
jövetelemről, azt felelte, hogy tegnap a minisz-
ter táviratozott, hogy egy magyar vendég fog 
érkezni az intézet megtekintésére. 

Bevallom, egy kissé megijedtem. Nem 
ismernek-e ezek engem félre ? Nem sejtenek-e 
ezek bennem valami nagy urat, hogy első 
osztályú jegyet adnak, az állomásnál pedig az 
igazgató fogadott? Bántotta ez a lelkiismere-o o o 
temet s mentegetni kezdtem magamat. De az 
igazgató jó barátjának szólított és bátorított, 
hogy náluk mindenki egyforma kedves, ha 
azért jön, hogy az intézetet tanulmányozza. 
Egy alkalommal vendégük volt a svéd király 
s ugyanakkor szívesen fogadtak egy japán 
tanítót is. 

E beszélgetés közben megérkeztünk Nääsbe, 
a híres pedagógiai telepre. 

Nääs 1200 hektárnyi földterület, melyből csak 
100 hold van mívelés alatt, a többi erdővel 
van borítva. Svédország második legnagyobb 
városának, Göteburgnak közvetlen közelében 
fekszik. Ez az ősi birtok még a XV. században 
királyi vadászterület volt s csak miután 
Abrahamson kezébe jutott, fejlesztette azzá, 
aminek napjainkban látjuk. 

Az egész telep legnagyobb ékessége a fő-
épület, az úgynevezett vár. Benne találjuk a 
fogadószobát, amely a hagyományozó rendelete 
értelmében csupán bál és ünnepélyek tartására 
használható fel. A másik nagyterem, mely 
az egész első emeletet elfoglalja, csupán a 
kurzusok megnyitásánál és bezárásánál, esetleg 
alkalmi összejöveteleknél használhatók. A vár-
hoz azonkívül hozzá van illesztve egy téli kert, 
a vár pedig egy nagy és szépen művelt park-
kal van körülvéve. 

Á telephez a következő épületek tartoznak 
még: 1. A „képezde", több tanteremmel, az 
előadásokhoz. 2. Az igazgató lakása. 3. Az 
„Otthon", mely magában foglal egy vendéglőt, 
olvasószobát és vendégszobát. 4. A műhely, 
melyhez egy tornaterem van csatolva, az 
emeletjén pedig hálószobák vannak. 5. Azon-
kívül van még több más épület, melyekben a 
kurzusokon résztvevők laknak. 

• Ez épületek előtt van egy nagy játszótér. 
Az egész Nääs pedig virágos völgyben, tó 
partján fekszik. 

Az intézet első alapítója Abrahamson volt, 
ki fiatalabb éveiben Göteburgban folytatott 
nagykereskedést, de miután svéd viszonyok 
szerint meggazdagodott, Nääsbe vonult vissza, 
hogy munkáséletének gyümölcseit ott nyu-
godtan élvezhesse. De aki munkában növekedik 
fel, később is munka után vágyik. Már 
1872-ben alapít birtokán egy kézügyességi 
iskolát, unokaöccse, Salamon Ottó segítsé-
gével, kit mindjárt kezdetben maga mellé vett 
társnak. Eleintén csak fiúk látogatták inté-
zetét, de már 2 év múlva leányokat is befo-
gadtak. Míg kezdetben a kézügyességi gya-
korlatokon kívül csak kevés geométriára, 
arithmétikára és rajzra tanították a növendé-
keket, már 1874-ben a törvény által előírt 
tantárgyakat is felvették tantervükbe. Ezek a 
következők voltak: vallástan, történelem, föld-
rajz, számtan, mértan, anyanyelv, természetrajz, 
írás és vonalas rajzolás. A kézügyesség alatt 
pedig megkülönböztették: az asztalos, az esz-
tergályos- és a fafaragás-mesterséget. 

A fiú- és leányiskolák mellé Abrahamson 
1877-ben egy kézműves-iskolát is szervezett. 
De miután már ezidőben az ország legtöbb 
vidékén volt az övéhez hasonló és nääsi mintára 
szervezett kézügyességi iskola, mindinkább 
sürgetőbben lépett fel a külön kézügyességet 
szakszerűen oktató tanítók alkalmazása és 
kiképzése. E célból Abrahamson 1878-ban egy 
magasabb tanfolyamot csatolt a már meglévő 
iskolához, hogy abban úgy a népiskola, mint 
külön a kézműves-iskola részére szaktanítók 
képeztessenek. Később a 3 alsó iskola meg-
szűnt, a magasabb tanfolyamból pedig fejlődött 
a mai nââsi-képzô vagy szeminárium, a maga 
nemében az első és igen sokáig az egyetlen 
szeminárium. 

Évek sorára volt szükség, míg jelenlegi 
fejlődési fokára jutott. Az első években csak 
tapogató kísérletet tettek. Hiszen ritka eset, 
bármi legyen is az ügy, hogy keletkezésének 
első idejében a tökéletesség magaslatára emel-
kedjék. A tapogatózó kísérlet azonban később, 
második igazgatója, Salamon Ottó vezetése 
alatt módszertani rendszerré változott. Az, 
amit a mai napon a nääsi rendszer és módszer 
alatt értünk, azt az alábbiakban mondom el. 

A kötelező tanterv elméleti és gyakorlati 
részből áll. Az elméleti oktatás kapcsán a 
növendékek olvasással és vitatkozással foglal-
koznak. Az előadó vagy felolvas, elbeszél 
valamit, vagy párbeszédet folytat növen-
dékeivel. Az elméleti tárgyak közé tartoz-
nak : a pedagógia alapismerete, módszertan, 
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lélektan, egészségtan, esztétika, kézmütan s 
mindazon tárgyak, melyek közvetve vagy 
közvetlenül a kézügyesség tanítására vonat-
koznak. Az előadásokat rendszerint az igazgató 
tartja, még pedig nyáron a svéd nyelven kívül 
angolul és németül is. A vitatkozás az elméleti 
oktatás második része. A vitatkozás tárgya 
az az ismeret, mit a felolvasásokból merítettek. 
Ha az időjárás megengedi, bevett szokás sze-
rint, a szabadban tartják az előadást, amit 
gyakran megszakítanak egy-egy dallal. 

Az elméleti oktatással azután párhuzamosan 
halad a gyakorlati tanítás, bár ez utóbbinak 
sokkal több időt szánnak, mint az elméletinek. 
A gyakorlati tanítás kézügyességből, rajzolásból 
és tornából áll. A kézügyesség tanítása 3 mű-
helyben folyik, mindenik élén egy-egy főtanító 
áll, ki a szakfelügyeletet gyakorolja és az 
egész tanítást vezeti ; az egyes tárgyakat 
azonban a segédtanítók adják elő és egy-egy 
műhelyben csak 15-en foglalkoznak. Ez a 
beosztás a nääsi szokáson alapszik, mely azt 
mondja, hogy a tanulók kiképzése úgy helyes, 
ha a tanítás egyéni, ellentétben a finn rend-
szerrel, m ej y szerint a kiképzésnek tömegesnek 
kell lennie. 

A tanfolyam növendékei két csoportot al-
kotnak: egy alapvetőt 50 mintaalakkal és a 
megrövidített csoport az elemi iskolai tanítók 
számára 40 mintával. A tanulók csak helyes 
és tökéletes munkát mutathatnak be, mert a 
kész tárgyakat a legnagyobb szigorúsággal 
bírálja meg és osztályozza a főtanító, sokszor 
a hallgató nagy bosszúságára, ki kénytelen 
újból elkészíteni. Nem a munkák számát te-
kintik irányadónak, hanem a minőség, a mód, 
az önállóság mértéke és az elkészítés időtar-
tama szolgálnak az osztályozás alapjául. Az 
osztályozás a növendékek előtt történik, a 
célból, hogy a vizsgálatot ellenőrizzék, továbbá, 
hogy alkalmuk legyen elsajátítani, hogy mi-
ként kell a növendékek munkálatait meg-
bírálni. Mielőtt a hallgatók munkáikat az igaz-
gatónak bemutatnák, alávetik a segédtanító 
ítéletének, akinek kötelessége arról meggyő-
ződni, hogy a tanulók használták-e az ú. n. 
vágószerszámokat, mielőtt a kész munkának 
az utolsó símítást megadták. 

Az osztályozási számok: 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
A 0 azt jelenti, hogy a munka nem felel meg. 
Ezt a mértéket alkalmazzák még akkor is, 
ha csak 2 mm. eltérés van a mintaképtől. A 
jónak talált munkát azután az intézet pecsét-
jével látják el, továbbá rányomják azt a szá-
mot is, melyet minden növendék a tanfolyam 
elején kap, s mely a név helyett szolgál. 

Az utolsó héten a tanulókra nagy feladat 
vár: új mintát kell kigondolniok, megrajzol-

niok és el is készíteniük, mely a nääsi képző-
ben előírt csoportba besorozható legyen. Egy 
oly tárgyat kell előállítaniok, melyen az ösz-
szes eddig tanultak egyesítve vannak. Peda-
gógiai jelentősége ennek a munkadarabnak az, 
hogy elősegíti a módszertan megértését, meg-
tanít alkotni s amellett, gyakorlati értéke is 
van a tanításra, mert megmutatja: mikép kell 
a csoport egyik vagy másik modelljét pótolni 
olyannal, mely a helyi viszonyoknak jobban 
megfelel. 

A tanfolyam végén mindenki megkapja mun-
káját, az intézet csak a szabadon választott 
modelleket tartja meg gyűjteménye számára, 
melyben eddig már 3000, tanuló által készí-
tett tárgy van. 

A kézügyességgel a legszorosabb viszonyban 
van a rajz, s a kettőt egy közös pedagógiai 
és gyakorlati szempont egyesíti. Tudniillik a 
készítendő tárgyat a tanulóknak előbb a rajz-
teremben kell lerajzolniok, ezért kell részt-
venni a rajztanfolyamon is mindenkinek. 

A növendékeknek kötelességük a tornán is 
résztvenni, melyet heten kint kétszer svéd móil-
szer szerint tartanak. 

Az utolsó években már, a slöjd-kurzusokkai 
kapcsolatosan, illetőlég párhuzamosan, játék-
tanfolyamokat és kertészeti gyakorlatokat is 
rendeztek s most évenkint a következő külön-
féle tanfolyamokat tartják: 3 tanfolyam slöjd-
böl férfiak és nők részére, 2 tanfolyam játék-
ból, 1 tanfolyam a kertészetből. 

Az intézet alapítója, Abrahamson, 80 éves 
korában halt meg. Hogy az a mű, melynek 
tevékeny élete utolsó 25 esztendejét szentelte, 
halála után is fönnmaradjon, végrendeletileg 
akként intézkedett, hogy az általa alapított 
képezde „Abrahamson" név alatt álljon fönn. 
Örökségképen a svéd államnak hagyományozta. 
Értéke 800,000 korona volt, 1899-ben a király 
a svéd állam nevében késznek nyilatkozott az 
örökhagyó szándéka szerint az intézetet át-
venni; így az „Abrahamson" alapítvány, mely 
eleinte magántulajdon volt, most az államé. 

A végrendelkező azonban a következő két 
kikötést tette: 

Először, hogy Salamon Ottó unokaöccse, 
ki az intézetet alapítása óta vezette, annak 
élte végéig igazgatója legyen. A vagyon keze-
lése teljesen ő alá legyen rendelve, korlátlan 
szabadsággal dönthet mindazon kérdésekben, 
melyek a tanításra vonatkoznak. így is volt 
ez napjainkig, amidőn Salamon Ottó hosszú 
és áldásos „földi pályáját rövid szenvedés után 
befejezte. 0 fejlesztette azt a kis kézügyes-
ségi iskolát a mai modern slöjdképzővé, mely, 
mint már mondtam is, egyedüli a maga nemé-
ben az egész világon. Ezért neveztem én Ot o O 
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a na'ási slöjdképzö második, igazi megala-
pítójának. 

"Volt Abrahamson végrendeletének még egy 
nagyjelentőségű pontja, amely különben még 
ma is érvényben van : eszerint külföldi tanítók 
épen úgy látogathatják a tanfolyamokai, mint 
a svédek. E körülményre felhívom a hazai 
tanítóság figyelmét és szívből ajánlom, hogy 
a nyári tanfolyamokat minél tömegesebben 
keressék fel (közelebbi utasítással örömmel 
szolgálok), hol elvégezvén a hatheti tanfolya-
mot, megszerzik mindazon ismereteket és ve-
zérlő eszméket, melyek az észszerű s pedagó-
giai slöjd vezetéséhez szükségesek. 

(Budapest, Wesselényi-u. 38.) Ispánovits Sándor. 

Tapasztalatok a kczügyesítő-
oktatás körül. 

Másfél éve annak, hogy az új Tanterv 
rendelkezései szerint a kézügyesítő-oktatással 
is foglalkoznunk kell az iskolában. Ámde a 
tanítóságnak egy része még nines megbarát-
kozva e nagyjelentőségű eszmével; más része 
pedig úgy gondolkozik, hogy mivel úgy a rajz, 
mint az agyag- és famunka oktatásához különös, 
meg nem tanulható rátermettség szükséges, 
ennek hiányában sikerrel úgy sem tanítható, 
s mivel eleve kedvetlenséget érez épen a 
rátermettség hiánya miatt, ezek félnek, hogy 
csak ferde irányba terelik tanítványaikat. 
A kézügyesítő oktatás sikerének ez a körül-
mény csakugyan komoly akadálya ; nagy hiba 
volna • azon nem segíteni úgy például, l^>gy 
legalább minden iskolától egy tanítót hivatal-
ból rendeljenek be egy nyári 2 — 3 hetes tan-
folyamra, ez a tanító azután otthon az 
iskolájánál levő társait oktatná ki. De ezt már 
a legközelebbi nyáron meg kellene tenni, itt 
minden perc drága. Hogy a képzőkbe be kell 
hozni azonnal a kézügyesítő-oktatást, azt indo-
kolni sem kell. Azután van egy része a tanító-
ságnak, mely úgy gondolkozik, hogy az iskolák 
fenntartói célt tűznek ki ugyan, de kiviteli 
eszközökről egyáltalában nem gondoskodnak. 
Pl. a fa munkához mennyi mindenféle eszköz 
szükséges, valamint az agyagmunkához és 
rajzhoz is. Már ez utóbbinál is a szülő-
nek évente, legkevesebb összeget számítva, 
3 K-ba kerülne gyermekének rajztaníttatása. 
Am a szülők erre nem áldoznak, hiszen még 
a könyveket is oly nehezen veszik meg, az 
iskolának pedig erre nincs költségvetésileg föl-
vett fedezete. Szóval, az eszközök teljes hiánya 
a eélt úgyis a lehetetlenségek sorába helyezi. 

Tankerületemben volt egy gazdasági és ipari 
irányú járási kiállítás, amelyen az iskolák 

részére külön pavillon volt felállítva, egyenes 
célzattal arra, hogy alkalmat adjon az iskolák-
nak a kézügyesítő-oktatás terén kifejtett műkö-
désük bemutatására. Az iskolák pavillon ja nagy 
is volt, tartalmilag szép és gazdag is volt, de 
csak a női kézimunkáktól. Rajzot, agyag-
munkát, famunkát 36 iskola közül csak 2 — 2 
állított ki és csak ennyi képviselte az új 
irányt ; tisztán részletezve egy iskola állított 
ki rajzot és agyagmunkát, egy iskola csak 
agyagmunkát, egy rajzot és famunkát és egy 
pedig csak famunkát. Látni való ebből, hogy 
a tanítók jó nagy része még nem foglalkozik 
a kézügyesítés eszméjével, vagy csak részben, 
a már jelzett körülményeknél fogva. 

De épen mert ezen a kiállításon mégis 
volt rajz, agyag- és famunka is és habár nem 
a kiállítók nagy számával, hanem — ami lénye-
gesebb — a kiállított dolgoknak valóban 
sikerült kivitelével hatottak, bizonyítja azt, 
hogy a már jelzett anyagi akadályok is csak 
vélt akadályok és a cél igenis megvalósítható. 

Megvallva őszintén, a Tanterv reviziója 
idejében, amikor a keretek megváltoztatásáról 
és a tananyag mértékének megállapításáról 
volt szó, magam is ellene voltam a kézügyesítő-
foglalkozásnak s ennek a „Cs. J."-ben kifejezést 
is adtam, de egészen más oknál fogva. En 
attól féltem, hogy a kézügyesítés behozásával 
ártani fogunk a munkamegosztás nagyjelentő-
ségű eszméjének, mert úgy gondolkoztam, hogy, 
ha mi a népet oda képesítjük, ha nem is közvet-
lenül, de közvetve, hogy maga készítse meg 
házi faeszközeit, miből fog megélni az a mester, 
vagy munkás, aki csakis e munkák elkészíté-
s iből él. Aggodalmam ma sincs eloszolva. 
Hiszen a kézügyesítést az ismétlőben is folytatni 
kell, ahol az oktatás már biztosabban meg-
rögzítő talajra akad és az életbe már átmenő, 
használható reális eredményt viszen ki magával 
a tanuló. Ehhez hasonló tünet az is, midőn a 
kisipar tiltakozik a fegyencek ipari foglalkoz-
tatása ellen, avagy amidőn a kereskedő-osztály 
rossz szemmel^ nézi a fogyasztási szövetkezetek 
működését. Ámde mindemellett is a kéz-
ügyesítésnek most már elvileg sem vagyok 
ellene. Az már úgy van, hogy a nagyobb hal 
megeszi a kisebb halat, és ki ne örvendene a 
nagyobb halnak ? A kézügy esi tésb en lefektetett 
elv oly kihatás csíráját hordja méhében, mely 
egy nemzet előnyös megváltoztatását fogja 
jelenteni, míg ezzel szemben fennálló aggodal-
mam esetleg bekövetkező ténye csekélyebb 
jelentőséggel bírna. 

Mert arról van szó, — nem részletezve 
mindazon eszméket, melyek a kézügyesítéshez 
köthetők s melyeket az Utasítás úgyis 
jelzett — bogy a kézügyesítés-oktatásának 
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komoly felfogása, erős akarat, bizonyos lelke-
sülés és utánjárás esetében az a következménye 
kell bogy legyen, liogy a gyermek nemcsak 
ügyesedni fog, de bizonyos hajlamot és kedvet 
kaphatna az ipari pálya felé, esetleg szunnyadó 
tehetség ébredhetne fel benne, amely Isten 
tudja hová fejlődhetnék ki, a nemzet javára. 
Jogosan nem zárhatjak ki azt, hogy a magyar-
nak úri passziója, a hivatali pálya iránti 
szeretete lazulni, az ipari foglalkozás lenézése 
csökkenni fog ; mindez oly változást jelentene, 
mely talán egyetlen feltétele volna azon küz-
delem sikerének, amely küzdelem oly ádázán 
foly az idegen ipari termékek beözönlésével 
szemben nemzetünk részéről s amely küzdelem 
egyúttal a magyar ipar megteremtésére is 
irányul. Ha Moltke elmondhatta, hogy a nagy 
porosz diadalt a tanítók vívták ki, nem-e joggal 
fűzhetjük a kézügyesítés oktatásához azt a döntő 
erőt, amely a magyar ipart diadalra segítendi ? 

A perspektíva itt beláthatatlan és felségesen 
gyönyörű ; jogosan sejthetjük, hogy megvaló-
sításának az elemi iskolába behozott kéz-
ügyesítő-oktatás első feltétele. Természetesen, 
itt nem a dolognak erőszak olásáról van szó, 
hanem csak a megszabott határok között 
maradva, az időnek és eszközöknek becsületes 
kihasználásáról. Moltke tanítói sem háborúra 
oktatták tanítványaikat, az a bizonyos dicsőség 
mégis az övék, mivel munkájukat jól végezték. 
Érzem, hogy van miért lelkesülnünk nekünk 
is, küzdjünk és erős akarattal dolgozzunk. Ha az 
Utasításban és Tantervben lefektetett célt ily 
perseptívává bővítjük ki, lehetetlen nem lelke-
sülnünk, mely akaratunkat minden akadály 
legyőzésére és az eszközök megteremtésére 
acélozza. Ismerek tanítónőt, aki aláírási ívvel 
házalt pénzért, hogy a gyermekeknek anyagot 
és eszközöket szerezzen. De ezt nem teheti 
meg minden tanító, mivel nem mindenütt értik 
meg a nemes szándékot. De van a pénz-
szerzésnek sok módja. A legutolsó mód az, 
hogy pl. a rajzeszközöket egyszerűen beszerez-
tetjük az iskola pénzén, az elszámolás a gond-
nok dolga. Minden pad számára kell egy-egy 
üvegpohár ecsetmosásra, de már vonalzó és 
ecset külön kell minden gyermek számára ; de 
ha egy nagyobb létszámú osztály számára ezek 
be vannak szerezve, azt felváltva a többi osztály 
is használhatja; kell továbbá minden pad 
számára egy üveg oldott tus, 10-féle színű 
festék, egyféléből 2 db., papírt, dörzsgummit 
vesznek a tanulók, de már az Y—VI. osztá-
lyosok számára papírt is az iskolával vétettem, 
mivel itt már vázlatokat kell felvétetni, ehhez 
pedig a szilárd t ímot nyújtó úgynevezett rajz-
tömb kell, ami már drágább. A poharak, 
ecsetek vonalzók több évre valók. A rajztömb 

is elég két évre. Igen természetes, hogy ahol 
lehet, ezeket a dolgokat a szülőkkel próbáljuk 
megvétetni, avagy a büntetéspénzekből. A fő-
dolog, hogy ezen a dolgon ne engedjük a «élt 
meghiúsíttatni. 

Ez a cél újból eszembe juttatja annak 
roppant jelentőségét, s ha eszünkbe jut aa is, 
hogy a kézügyesítés számára a rajzon kívül 
csak heti két óra van szánva, akkor bizony 
itt nincs arány még akkor sem, ha a meg-
jelölt célnak semmi kiható erőt nem tulajdo-
nítunk. Nem lehet általában azt a nézetet 
elfogadni, hogy a gyermek úgy dolgozza ki a 
feladatot, ahogy felfogta, megértette, ahogy 
látja, szóval ahogy tudja, tehát hogy ne avat-
kozzunk bele ; mondom, ez a nézet nem helyes, 
mert beleütközik az oktatás elvébe. Célunk 
nem lehet az, hogy a gyermeket a maga 
egyszerű és kezdetleges felfogásában, értelmi-
ségében, látóképességében, szóval a meglevő 
képességében hagyjuk meg, hanem ellenkezőleg, 
mindent javítanunk kell, hogy minden nap 
jobban lásson, jobban értsen, mint az előtte 
való napon, szóval oktatnunk kell, figyelmez-
tetnünk kell a tárgyak részeire, ezek arányaira, 
s ha a reprodukció még sem sikerül, akkor 
újból készíttetjük azt, hogy habár viszonylag 
is, jó dolgot készítsen. Ez pedig sok időt vesz 
igénybe, s máris azt tapasztaltam, hogy ez a 
két óra nem elég, különösen a felsőbb osztályok 
részére. Ha pl. valamely tantárgy óraszámát, 
pl. a természetrajzét, földrajzét, vagy a gazda-
ságtanét, hiszen ennek úgy is az ismétlőben 
a helye, leszállítanák és a kézimunkának adnák, 
igesP üdvös cselekedet volna. 

Őszintén szólva, iskolámban a famunka még 
nincs behozva, de attól a tanítótól, aki ezen 
a kiállításon igen sikerült famunkákat állíttatott 
ki, megkérdeztem, hogy miféle eszközök állanak 
rendelkezésére, s azt mondta, hogy : zsebkés. 
Ennél könnyebb kiviteli mód nem is kell, s 
majd megpróbálom én is. 

Iskolámnál a rajz-, agyag- és papír-munka 
van behozva. Az már teljesen megállapítható, 
hogy a tanulók nagyon szeretik, mondhatnám: 
rajonganak érte, ami máris bíztatóan jellemző 
tünet s ami még fontosabb, maguk a szülök 
is igen nagyon érdeklődnek az oktatás ez új 
ága iránt. Ha például a gyermek egy-egy 
munkát elkészít, azt okvetlenül haza kell 
vinnie, mert apja látni akarja. A szülők örö-
müknek rendesen azzal adnak kifejezést, hogy 
a gyermekkel incselkednek: „azt nem te csi-
náltad", „azt a tanítód csinálta". Egy apa 
— közönséges paraszt, faházépítő ácsmester — 
gyermekének egyik tervezetét reprodukulta a 
mestergerendán. 

Míg a rajz, különösen a színezett síkdíszít-
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meny inkább a szépérzék, a szabadkézi rajz 
pedig az ítélet hatalmas fejlesztője, addig az 
agyag- és famunka, mint a kombináló tehetség 
fejlesztője tűnik ki. A műipar fejlesztőereje 
és titka pedig épen az újat, a mást, a szebbet, 
az eredetit szolgáltató kombináció, a formában, 
célszerűségben dolgozó teremtőképesség. Nagy 
baj az, hogy az agyaggal járó munkánk sok 
vesződséggel jár, de nem kell azt hinni, hogy 
ez mindig így' lesz. A tapasztalat hamarosan 
rávezet, hogy ez csak a kezdet tájékozatlan-
ságát jelenti ; később igenis egyszerűsíteni lehet 
bizonyos rend behozásával. Azt sem kell hinni, 
hogy ide különös, csakis arra való agyag 
szükséges. En olyan agyaggal dolgoztatok, 
amilyent a faluban találok, csak gyúrható 
legyen. Őszkor szerezzünk be egy jó cseberre 
valót s tartsuk bent, a terem végében mindig 
nedvesített durva zsákdarabokkal, vagy vastag 
pokróccal beborítva, de előbb valakivel jól 
meggyúratjuk. Ha a gyermekek egy tárggyal 
elkészültek, dobassuk azokat be egy más 
cseberbe s csak a legsikerültebb darabokat 

_;yük félre, az évvégi kiállítás számára. A 
nem sikerült darabokat is megszáríthatjuk, 
akkor aztán porrá töretjük s adagonként 
nedvesítve, újból meggyúratjuk a gyermekekkel, 
így aztán egész éven át van agyagunk. Ha 
valakinek nincs agyaga, törik-szakad módjára 
hozasson az iskola pénzén onnan, ahol van. 

Ha valakinek durva agyaga van, mint nekem 
is, okvetlenül gyúrássá meg jól, kogy kikerül-
jön belőle minden idegeri anyag, mert különben 
a kész munka száradás közben meghasadna. 
Minden pad számára gyalultassunk egy pad-
hosszúságú deszkát, amelyen dolgoznak. Ha a 
kitűzött munka egy óra alatt be nem fejeződik, 
akkor azt félre tetetem a teremnek egyik fala 
tövébe s a legközelebbi rajz-, fa- vagy papír-
munka-órán folytatom. Lehet a dolgon úgyis 
segíteni, hogy egyik héten agyagmunka, a 
másikon famunka legyen mindkét órán, hogy 
a megkezdett munka, mely oly nehezen tűri 
a tartós félbeszakítást, lehetőleg elkészüljön. 
Ha a megkezdett agyagmunka mégis félben-
marad és az újból elővételkor már meg van 
keményedve, akkor a további kidolgozást erre 
a célra készített faszerszámmal folytatjuk. Ezt 
maguk a gyermekek csinálják tölgy- vagy 
más keményfából. Egy 30 cm-es hosszú és 
kisujjvastag fadarab ez, egyik vége hegyes, 
mint a plajbász, másik vége kés pengéjére 
van faragva. Ezzel a végével faragják, simítják 
az alakot, a másik hegyes végével az alakot 
rajzolják, karcolják ki. Ha a darabok sikerültek, 
akkor lassú száradásnak tesszük ki. Teljes 
beszáradás esetére kifestetjük. Előbb azonban 
kancével behúzatom, mert különben sok festéket 

inna be. Erre a célra minden pad számára 
legyen egy olajozóecset is. A festék közön-
séges vízfesték. A kifestett darabokat tegyük 
félre az évvégi kiállításra. A szülőknek okvet-
lenül mutassuk be a kiállítást (mindenféléből), 
hogy hadd fokozódjék az érdeklődésük. Közü-
lök aztán az épen sikerültebbeket tegyük az 
iskola gyűjteményébe (péld. padlásra), mert 
sohasem tudhatjuk, mikor kell az iskolának 
nagyobb nyilvánosság előtt bemutatkozia. Ez 
az érdeklődés fogja úgy a gyermek, mint a 
szülők és közvetve a nagy társadalom szemé-
ben szükségessé, értékessé és becsültté tenni 
azt a munkát, melynek neve az iskolában 
kézügyesség, de az életben kézmű- és gyáripar. 

(GyörgyfálvaJ Fekete Antal. 

Védekezés a baromfi kolera ellen. 
Ez a betegség az esetek egy részében felette 

gyorsan folyik le, sőt némelykor majdnem pil-
lanatszer üleg, gutaütés módjára öli meg az 
állatot. A baromfi pl. szaladás közben hirte-
len felfordul vagy magasabb helyről, a ketrec 
előrúdjáról, vagy a fáról a földre zuhan és 
néhány szárnycsapás irtán élettelenül elterül. 
Máskor a betegség bágyadtsággal kezdődik, az 
étvágy rossz, a szomj fokozott, majd hasmenés 
áll be, míg végre az elgyengült állatok mint-
egy elaludva elhullanak. Az a körülmény, hogy 
a tyúkok hörögnek és a gége tövében egye-
seknél apró sárgaköles-nagyságú pettyek lát-
hatók, nem bizonyít feltétlenül a szárnyasok 
difteriája mellett ; ugyanis baromfikolera ese-
tén is az orrnyílásokból és a szájból gyakran 
szivárog ki habos nyálka, némelykor tátogatva 
a szájból zöldessárga nyálkás anyagot ki is 
hánynak, a tüdők megbetegedése esetén pedig 
a beteg szárnyasok nyitott csőrrel nehezen 
lélekzenek és a be- és kilélekzést szörtyögő 
zörejek kísérik. (A belek gyulladása mellett 
a tüdőgyulladás a leggyakoribb lelet kolerá-
ban elhullott szárnyasok boncolásakor.) 

Védekezés szempontjából ajánlható, hogy a 
még egészséges állatokat haladéktalanul más, 
egészen tiszta helyre helyezzék át, jövőben 
pedig a betegség behurcolásának megakadályo-
zása végett az újonnan beszerzett állatokat 
legalább egy hétig elkülönített helyen meg-
figyelés alatt kell tartani és csak ezen idő 
eltelte után bocsátani a meglevő egészséges 
állatok közé. A beteg állatok kezelésére össze-
húzó fertőtlenítő-szerek használhatók, melyek 
között leginkább a vasgálicot (0'5 — 1%-os 
vizes oldat alakjában) ajánlják. 

Ujabban ismét több helyen igen jó sikerrel 
alkalmazták a baromfikolera ellen a szérum-
mal való ojtásokat. 
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A baromfikolera elleni vérsavót Meister 
Lucius és Brüning gyára (Hoechst am Main) 
állítja elő és galloserin néven hozza forga-
lomba. A szérum előállítására lovakat hasz-
nálnak, melyeket a kolerabacilusok mester-
séges tenyészeteivel ojtanak be és azután bi-
zonyos idő múlva vért vesznek belőlük, a 
vérből kiváló savót pedig üvegekbe lefejtik és 
elromlás ellen 0"5% karbolsav hozzáadásával 
konzerválják. Hideg, sötét helyen ez az ojtó-
anyag korlátlan ideig eltartható. A galloserin 
gyártása egyébként ezidőszerint a frankfurti 
kísérleti kórtani intézet ellenőrzésé alatt áll. 

A galloserint olyan állományokban, amelyek-
ben a baromfikolera egyes eseteit észlelték, 
védő- és gyógyítószernek lehet alkalmazni. 
Ilyenkor az egész állományt kell beojtani a 
a galloserinnel, kivéve az olyan nagyon súlyos 
betegeket, melyeknek elhullása rövid idő múlva 
várható. Ezeket leölni ajánlatos és hulláikat 
elégetni. 

Az ojtás a mellizomba történik és pedig 
tyúkoknak és galamboknak egyenként két 
köbcm.-t, kacsáknak három kcm.-t, ludaknak 
négy kcm.-t, pulykáknak és páváknak öt 
kcm.-t kell gondosan sterilizált Pravaz-féle 
fecskendővel a mellizomba fecskendezni. Ha 
az ojtást szabályszerűen végzik, utána semmi-
féle káros hatás nem következik be, a szérum 
gyorsan felszívódik, helybeli duzzanat nem 
keletkezik. 

A galloserinnel való ojtás állítólag körül-
belül három hónapig védi meg a vele beojtott 
állatokat a baromfikolera ellen, azok a barom-
fiak tehát, melyek három hónapnál tovább 
tartatnak életben, ez idő letelte után újból 
beojtandók. 

Magyarországon eddig több helyen alkal-
mazták a galloserin-ojtásokat baromfikolera 
ellen, az eddig végzett kísérletek várakozáson 
felül sikerültek, amennyiben a beteg állatok 
nagy része, illetve mindazok, melyek beojtása 
kellő időben történt, meggyógyultak, a fertő-
zésről gyanúsak pedig teljesen egészségesek 
maradtak, sőt az erősen fertőzött helyre újon-
nan beállított baromfiak a betegségtől men-
tesek maradtak. 

A galloserin szélesebb körben való alkalma-
zásának azonban ezidőszerint még útját állja 
aránylag magas ára, ugyanis 50 kcm. szérum 
ára 5 korona, úgy, hogy ezért egyelőre leg-
alább csakis értékesebb tenyészetekben vehető 
igénybe. 

A kolerás baromfi tartózkodási helyének 
tisztítására és fertőtlenítésére különös gond 
fordítandó ; evégből ajánlatos az ürülékek 
összegyűjtése és elégetése után úgy a baromfiól 
falait, rúdjait és az etetésre és itatásra használt 

tárgyakat forró vízzel vagy lúggal lemosni, 
majd bemeszelni, a talajt pedig 3%-os kreo-
lin vagy lysol, lysoform-oldattal erősen meg-
locsolni. Az ól több napi bő szellőztetése lénye-
gesen előmozdítja az eljárás eredményességét. 

A baromfikolera az 1903. év óta a hivatal-
ból jelentendő betegségek közé tartozik. Fel-
lépése esetén a fertőzött udvar, erősebb elter-
jedése esetén a községek részben vagy egész 
területükre nézve a baromfiforgalom szempont-
jából zár alá helyezendők. A bel- és külföldi 
forgalom egyébként, úgy, mint a baromfikeres-
kedők üzleti telepei, hatósági ellenőrzésnek 
vannak alávetve. 

(B.—s.) Z. Á. dr. 

A méhes februárban. 
Zord, hideg napokat és hózivatarokat még 

mindig várhatunk s azok annál inkább készen 
találjanak bennünket, mert káros hatásuk a 
most már fiasítani kezdő családokra jóval ve-
szedelmesebb, mint decemberben és januárban. 
A k.iptárak a szelek ellen' jól védve legyenek, 
és az esetleges hófúvások alól is kiszabadí-
tandók. A nedves lakás felette káros a mé-
hekre s a kaptárnak sem lehet javára. A sza-
badban álló kaptárokat és dúcokat alkalmas, 
jó tető védje a nedvesség ellen. A hótól be-
dugult és a holt méhek által elzárt röplyukak 
szabaddá teendők, hogy a légjárat akadály-
talan legyen. 

A méhes, úgyszintén a szabadban kint álló 
kaptárak és dúcok körül is a havat mindig 
gondosan el kell tisztogatni, s ha mindannak 
dacára elejük mégis nedves volna, a földre 
szalmát kell hinteni vagy gyékényt teríteni, 
hogy, ha az enyhébb napokon esetleg kirepülő 
méhek a közelben le is esnek a földre, a 
hideg, nedves földön meg ne dermedjenek. A 
kaptárak állandóan jó melegen tartandók, hogy 
a már megkezdett fiasítás át ne hűljön, mely-
nek nagyon veszedelmes következménye lenne. 
Napsugaras, de hideg napokon óvni kell a 
méheket a kirepüléstől, mert künn megder-
medve, seregestől pusztulnának el. Állandóbb 
derült időben azonban, ha maguktól meg nem 
tennék, a kaptár megkopogtatásával, a röp-
lyukon való beleheléssel, vagy híg, langyos 
méznek a lépekre való fecskendezésével kész-
tetni kell őket arra. 

A kellemes, enyhe időjárásban megtörtént 
tisztuló kirepülést kísérjük figyelemmel és azon 
legyünk, hogy minden családunk rendbe jöjjön 
vele. Míg a kirepülés tart, meg kell győződni 
arról, van-e még minden családnak elégséges 
mézkészlete, s ahol fogytán volna, az e célra 
félretett mézeslépekkel kell segíteni a bajon. 
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Egy-két lépnek kivevése a kaptárból elegendő 
annak megtudására, bogy van-e még elegendő 
méz. Minden lépet kiszedni azért a kaptárból, 
a lehető legnagyobb hiba volna. Egyszersmind 
a kaptár aljára lehullott holt méheket és 
viaszmorzsalékot a kaparóval ki kell húzo-
gatni, mert ennek a munkának végzése a kis 
méhekre nagyon terhes és a hideg időben 
sokszor életveszéllyel járó. 

Penésztől és egyéb piszoktól is tisztítsuk 
meg a kaptárt és a kereteket. A vérhasban 
sínylődő családok kaptárait meg kell gondosan 
tisztítani s tiszta lépeket kell .nekik adni a 
bepiszkítottak helyett. Ha valamely családot 
anyátlannak találnánk és tartalék - anyánk — 
mellyel rendbehozhatnánk — nem volna, az 
első arra kedvező napon egyesíteni kell más 
családdal. A petézés már fokozottabb mérvű 
lévén, a téli fészek, gomoly ában ülő méhek 
megoszlanak a lépeken: hasítást gondozni és 
melegen kell tartani. E körülmény arra int, 
hogy a kaptárak jó melegtartása felől a még 
mindig jelentkezhető 1 ideg szelek ellen bizto-
sítva Tegyenek a családok, nehogy otthagyják 
a hasítást minek folytán az megromlana s a 
költés rothadásnak lenne alkalmas tanyája. 

A hasítás táplálékának (táppép) készítéséhez 
a családnak e hónapban több vízre van szük-
sége. Ha a vízszükségletre a kaptár belsejében 
lecsapódó párák csöppjei nem elegendők, a 
szabadban kénytelenek vizet keresni a méhek, 
s ha kellemetlen idő jár, jórészük odavész, 
elpusztul. Ennek elkerülése végett ne feledjük 
az itatóládikát fedődeszkára helyezni, vagy a 
Ziebolz-féle itatóüveget használatba venni. Aki 
lakóhelyén vásárolt méhescsaládokat, ha eddig 
még meg nem tette, most mái- múlhatatlanul 
szállítsa új helyeikre, hogy a tisztulási kirepülési 
ott tehessék meg. Az enyves égerfa (Alnus 
glutinosa), a mogyorócserje (Corylus avellana) és 
a mandulafa (Amygdalus communis) e hónapban 
már némi hordással is szolgálnak. M. M. 

T » k a rmá ny tök ko n zer válása. 
A takarmánytök, ameddig a fagy meg nem 

csípi, ha teljesen sértetlen, száraz helyen igen 
jól eltartható ; ha ellenben megsérült, iparkodni 
kell a feletetésével, mert így gyorsan rothad, 
s ha az állat rothadt állapotban kapja, egy-
általán nem eszi meg. Ha a tök igen nagy 
mennyiségben áll rendelkezésre, úgy, hogy friss 
állapotban nem győzik mind feletetni, tanácsos 
leend azt a répaszeletelő gépen felapríttatni 
s vagy törekkel, vagy szecskázott szalmával 
jól összekevertetni s ezekkel rétegezve, vagy 
egyenes falú földbe sülyesztett IV2—2 méter 
mély vermekbe bevermelni, vagy keskeny, föld-

feletti kazalba — tornai kazalozás szerint — 
rakatni, s ha az kissé megülepedett, leföldelni. 
A tornai kazal tetszés szerinti hosszúságban, 
IV2—2 méter szélességben készül. A kazal 
keskeny oldalainak 2 sarkára erős, 2 méter 
magas cölöp vagy ágas verendő a földbe, 
ezektől 3—4 méter távolságra helyezendő a 
másik cölöppár, hogy így ezek belső oldalához 
mind a két hosszoldalon, egymás felett 2 jó 
erős, 6—8 cm. vastag, élére fektetett padló-
deszla helyezhető legyen; ezek az ágasok s 
a hozzájuk illesztett deszkák képezik a kazal 
vázát. A felaprózott s polyvával jól össze-
kevert tököt már most rétegezve rakassuk a 
kazalba, a két deszka közé. Legalul 25—30 cm. 
szalma- vagy törekreteget ágyazta^ sunk, erre 
jön egy törekréteg 15—20 cm. vastagságban, 
erre 20 cm. polyvaréteg s így tovább, a kazal 
megteltéig. A berakott takarmány a deszkák 
között, amennyire csak lehet, letipratandó s 
ha már a felső deszka széléig eljutottunk a 
berakással, úgy a deszkákat feljebb emeltetjük, 
oly módon, hogy az alsó deszka alsó 73 része 
még tartsa az előbb berakott takarmányt. Az 
oldaldeszkák rendeltetése tehát az, hogy a 
kazal egész hosszában a takannányrakás tel-
jesen merőleges oldalfalakkal bírjon, hogy így 
a romlási veszteség a minimumra legyen redu-
kálható. Elég, lia a kazalt 2 méter magasságig 
emeljük, ha ezt elértük, boríttassunk a kazal 
tetejére 30 cm. vastag szalmatakarót. A kazal 
magassága az összerakás után pár nap múlva 
körülbelül felényire sülyed. Midőn mar a kazal 
elkészült, tanácsos a felmelegedés hőfokának 
megfigyelhetése céljából belsejébe egy kazal-
hőmérőt bevezetni s ezt gyakran megfigyelni. 
Midőn már a kazalhőmérő 52—54° C. hőmér-
sékletet mutat, ami a berakás után 12 —16 
óra multán okvetlenül bekövetkezik, azonnal 
földeltessük le a kazalt, 15—20 cm. föld-
takarót hányatva a kazal tetejére, mely ott 
egyenletesen elteregetendő, úgy, hogy a szélekre 
épen annyi föld jusson, mint a kazal közepére. 
A kazalba rakott takarmány 4—5 hét múlva 
— amikorra teljesen lehűl — már takarmá-
nyozható, de míg ez be nem következik, nem 
tanácsos a kazalt megbolygatni. Az ilyen fel-
szeletelt állapotban s a most leírt módon 
kazalozott takarmánytök igen szívesen fogyasz-
tott póttakarmány, amelyből félannyit etet-
hetünk egy etetésre, mint amennyit a frissen 
aprított tökből. Ha gondosan jártunk el a 
bekazalozástiál, úgy a kazal szélein nem szabad 
8—10 cm.-nél vastagabb rétegnek elromlani. Az 
így eltett, zsombolyázott tökszelet egész tavaszig, 
sőt tovább is nagyobb veszteség nélkül eltartható 
ugyan, mindazonáltal tanácsos azt a tél folyamán 
feltakarmányoztatni. Jiázsó Imre. 
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P I H E N Ő . 
A ló. 

írta : Benedek Elek-. 

Minden háziállatot szeretek, de bolondja 
csak a lónak vagyok. Itt Budapesten is nem 
azt nézem, ki üi a kocsiban, hanem milyen 
ló van a kocsi elé fogva. Amelyik lónak szép 
a fejetartása, kényes a járása, elkíséri a sze-
mem, ameddig csak kísérheti s egypár szép 
ló egész tömegét idézi fel emlékezetemben az 
itt-ott látott, ismert szemrevaló lovaknak. 

Amint a hó olvadni kezd, szüntelen egy 
gond foglalkoztat: vájjon milyen lovam lesz a 
nyáron. Attól is félek, ha kedvemre való lesz, 
attól is, ha nem kedvemre való. Mert ha még 
oly nagy gyönyörűségem is telik benne, amint 
dúdolni kezd az őszi szél, meg kell válnom 
töle, mivelhogy télen csak állana az istállóban, 
ennék és ennék, amíg teljesen megenné magát. 
Ha nem kedvemre való, akkor el van rontva 
az egész nyaram. Szörnyű nagy boszúság az, 
ha az ember tömi a lóba a zabot s mégis 
folyton ostorozni kell. 

Már ezt is kitapasztaltam. 
Ugy kezdődött a dolog, hogy lótartó pályám 

kezdetén belebotlottam két szép csikóba. Meg-
látni és belebolondulni egy pillanat műve volt. 
Tüzesek voltak s csak azért nem rúgták le a 
csillagot az égről, mert este nem mertünk 
velük elindulni. A saját árnyékuktól is meg-
rettentek s ahány kocsit megkerültünk, annyi-
szor forgottunk halálos veszedelemben. Fintor-
gatták a fülüket (a ló a fülét fintorgatja) s 
különös örömük telt abban, hogy minden más 
lóhoz hozzárugtak, s ugyanakkor, hogy a rú-
gást vissza ne kapják, egy ugrással az út 
szélére rántották a kocsit. Nem rajtuk múlt, 
hogy mindjárt nem a sáncba. 

Az egész nyár úgy telt el, hogy az asszony 
s a gyerekek egyszer sem ültek kocsiba, én 
meg addig idomítottam, szelídítettem kedves 
táltosaimat, hogy a nyár vége táján már os-
torozni kellett őket. Akkor meg azért nem 
ültek fel utánuk. Szégyelték. A táltosokból 
gebék lettek. Cigánykézre kerültek „gúnyáron", 
s nekem csak a fájdalmas vigasztalás maradt, 
hogy minden jó ló előbb-utóbb cigány-
kézre kerül. 

Beláttam, hogy nem nekünk való a csikó. 
Arra a két-három hónapra ló kell, igazi ló. 
Afféle megállapodott, bizonytalan korú lovak. 
Nem nő bennük a pénz, de nem is fogy. 
Bátran utánuk ülhet az ember az egész fa-
míliájával, nem fecsérlik az időt kirúgásokkal, 

sáncba-ugrásokkal, szép csendesen ügetnek, 
ostorozás nélkül, csak ne sajnáljuk tőlük az 
abrakot. Nem túlságosan lelkesített ugyan e 
kép, de beadtam a derekamat, következő nyárra 
vettem két lovat. Nyolc esztendősnek vettem, 
elég módosan ügettek a lóvásár piacán, de 
midőn hazaértem velük s a szomszédság szem-
ügyre vette őket, egyértelműleg megállapítot-
ták, hogy rég volt, mikor ezek a lovak nyolc 
esztendősök voltak. 

— Hány esztendőre becsülik ? 
— Biz ezek járhatnak a tizenöt felé. 
— Hál' Istennek! örvendezett az asszony. 
Sohasem volt ilyen nyugodalmas nyarunk. 

Kutyának való dög volt mindakettő. Rengeteg 
zabot ettek meg, szénának, sarjának a legjavát. 
Meg is híztak, de vér egy csöpp nem sok, 
annyi sem volt bennük. A székely atyafiak 
azokkal az öklömnyi lovakkal szélnél sebeseb-
ben vágtattak el mellettünk s legényünket ölte 
a méreg, a boszúság, a szégyen a bakon. Én 
lehető mélyen visszahúzódtam a kocsi öblös 
ülésébe, nem néztem sem jobbra, sem balra. 
Engem is ölt a boszúság. Jól tudtam, hogy 
azok az öklömnyi lovak színét sem látják a 
zabnak, s lám, mégis hogy vágtatnak. Persze, 
persze, mert Van bennük vér. 

A legényem folyton morgott, békétlenkedett. 
0 nem jár ezekkel a lovakkal. Kieszi a szemét 
a szégyen. Vegyünk mást. 

— Minek? mondta az asszony. N e m jók 
ezek a lovak? Hát baj az, ha egy óra múlva 
érünk oda, ahová más egy negyedóra alatt? 
A fő, hogy nem kell félnünk. Járhatunk velük 
éjjel-nappal. 

Egyébként úgy félfüllel sok dicséretet hal-
lottam kedves gebéinkről. 

— Nem kocsi elé valók, mondogatták a 
falubeliek, de gazdaságba különbet kívánni 
sem lehet. 

Csakugyan, erősek voltak, s akár az ökör, 
oly pompásan szántottak. A legény minden 
nap jött, újságolta, hogy ez is megvenné a 
lovat, meg az is. 

— No lásd, vígasztalt az asszony, mégis 
csak jó volt, hogy rám hallgattál. Nyugodtan 
kocsikázunk egész nyáron s ősszel megveszik 
a lovakat azon az áron, ahogy vetted. 

— Felét sem fogják adni, mondtam én. 
— De ha annyian akarják megvenni? 
— Ismerem én a székelyt. Majd meglátod. 
— De hisz most jobb a ló, mint amikor 

vetted. Nézd, hogy meghíztak. 
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— Elhiszem. Több zabot s szénát ettek 
meg, mint amennyit érnek. 

S hogy őszre hajlott az idő, egymásután 
jöttek az atyafiak. 

— Hát ha úgy fordulna, — mondta ez is, 
az is — én megvenném ezt a két lovat. Igaz, 
hogy öregek, a lábuk is megromlott, az elejük 
is erősen megrokkant; a biz'a, már az egyik-
nek hályog is kerekedik a szemibe, de ha 
drágán nem adná a nagyságos úr — —' 

Mondtam úgy-e, hogy felét sem ígérték 
annak, amennyivel vettem. Elhatároztam, hogy 
nem adom falumbeli embernek. Ezek a derék 
jó atyafiak mind azt hiszik rólam, hogy leülök 
az asztal mellé, tintába mártom a tollamat, 
egyet „ vakarintok" — s megvan két lónak 
az ára. Látják s hallják, hogy reggel kávézom, 
délben, este pecsenyét eszem, ergo annyi a 
pénzem, hogy vet föl. Mi következik ebből 
igazság szerint? Az, hogy mindent drágán ve-
gyek meg s mindent olcsón adjak el. 

így maradtak meg gebéim s már télre haj-
lott az idő, hétszámra állottak az istállóban 
s még mindig nem akadt vevő. Gondolom 
magamban: hallod, ez így nem jó. A télen 
háromszorosan megeszik magukat. Eredj haza 
s add el, ahogy veszik. 

E i z a is mentem. A gebéket el is adtam. 
Kinek adtad el ? — kérdezte az asszony. 

— A mészárosunknak. 
— Mennyit adott értté? 
— Hát tudod, úgy történt, hogy . . . na 

igen, a derék Bogdán, mert hogy évek óta nála 
vesszük a húst, átvette a lovakat. Ügy egyez-
tünk, hogy ád két borjút. Mondhatom, szép 
két ökörborjú. Tavasszal lesznek egy évesek. 

— S pénzt mennyit adott? 
— Hát tudod, úgy történt, hogy . . . na, 

igen, pénzt is adott volna, de ő azt mondta: 
minek nekem a pénz, ahelyett küld a télen 
sonkát, addig, amíg lesonkázza a pénzt. Végre 
is nekünk mindegy, úgy-e? 

—• Szóval: megesszük a lovat. 
—" ü g y van, megesszük a lovat. Azaz, hogy 

csak félig, mert marad két borjú. Es abban 
csakugyan nő a pénz. 

— Föltéve, hogy meg nem döglenek. 
Elég az, hogy ez a tél igen jó tél volt. A 

sonka sohasem hiányzott asztalunkról. Hanem 
minden jónak egyszer vége szakad s tavasz 
nyiltán Bogdán lesonkázta a ló árát. Ebből 
eszembe jutott, hogy se sonka, se ló, tehát — 
lovat kell venni. 

Vettem is. 
— Nos, milyen lovat vettél? 
— Milyen lovat? Ah, ha látnád, ha látná-

tok, gyerekek! Gyönyörű szép állatok. Almás-
szürke mind a kettő. Négy évesek. Repülnek, 

mint a madár s szelídek mégis, mint a bárány. 
Most már bizonyos vagyok abban, hogy jó 
vásárt csináltam. Az egyiknek a neve Szellő, 
a másiknak a neve Kedves. De mondhatom, 
hogy kedves egy állatok. Kissé drágák vol-
tak, de végre a jó lovat nem is adják ingyen. 
Nos, te nem örülsz? 

— E n ? Dehogynem örülök. Örüljetek ti is, 
gyerekek. Apátok már gondoskodott a jövő 
téli sonkáról . . . 

- ? ? ? 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. J. Biissii. Okleveles fiatal tanító csak 

az esetben lehet földmíves-iskolai tanító, ha 
elvégezte az érettségit és valamelyik gazda-
sági akadémiát. Egyévi próbaszolgálat utáa 
a gyakornoknak a földmíves-iskoláknál is vizs-
gát kell tenni, amelynek sikerétől függ vég-
leges alkalmaztatása. — K. G. .Tanya. A sző-
lőkben az állati trágya rendszerint pótolható 
műtrágyával is, és pedig szuperfosfáttal, ame-
lyet pl. a Hungária műtrágyagyárnál (Buda-
pest) vagy a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté-
ben beszerezhet. Mindenesetre jó lesz ezen 
kérelmével a m. kir. szőlészeti kísérleti állo-
máshoz is fordulni (Bpest, II., Debrői-út), rész-
letes leírását adván a talajnak, fekvésnek, 
szőlőfajtáknak stb. — Sz. M. Szabolcs-Yen-
csel lö . Miután mi állatok közvetítésével nem 
foglalkozunk, méltóztassék a Baromfitenyész-
tők Orsz. Szövetségéhez (Bpest, I X , Üllői út) 
fordulni, avagy a „Baromfitenyésztés" című 
laphoz (szerk. Hreblay Emil, lakik: Rákos-
liget, Budapest mellett). — Állatkedvelő. A 
házinyulaknál nem kell oly nagyon ügyelnie 
a rokontenyésztésre, mint más állatoknál. Ki-
vált akkor nem, lia állatait mint húsállatokat 
adja a piacra. Mindenesetre célszerű lehetőleg 
kerülni az egy apától, anyától származó utó-
dok keresztezését a szülőkkel. A „testvérek" 
közöt i keresztezés kevésbé veszélyes. Célszerű 
bizonyos időközönként vérfrissítésről gondos-
kodni s idegen apaállatot hozni a nyúlte-
nyésztésbe. — Ki Ni Bárcza. A „meszes" 
kútvíz rendszerint nem ártalmas az egészségre, 
kútvize azonban valószínűleg sok salétromot tar-
talmaz s így már inkább kellemetlen az élve-
zetre. Célszerű volna e vízből mintegy 1 literre 
valót Zalka Zsigmond akad. tanár címére Kas-
sára küldeni, vizsgálat megejtése végett ; a vizs-
gálati díj — úgy hisszük — 4 koronát tesz ki. — 
G. J. Gömör-Lekenye. A borovicskapálinka 
főzési módját részletesen nem ismertethetjük, 
mert az igen hosszadalmas eljárás volna. Mél-
tóztassék azonban eziránti kérelmével a „M. 
kir. szeszkísérleti állomáshoz, Kassa" fordulni, 
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ahonnan készséggel megkapja a szakszerű fel-
világosítást. Minden esetre jó lesz megírni, 
hogy körülbelül milyen mennyiségű pálinkát 
remélhetnek egy nap alatt főzhetni, illetve 
körülbelül hány kilogramm bogyó áll az önök 
rendelkezésére. — Szőlősgazda. A lugasszőlőt 
ősszel célszerű részben megmetszeni, vagyis 
ilyenkor a kitermett csapokat, illetőleg fölös-
leges vesszőket távolítjuk el és a támadt seb-
helyeket 4— 5% vasgálicoldattal ecseteljük be. 
Ezek után a tőkéket befedjük. A tavaszi nyitás 
után megmetsszük az ősszel metszetlenül ha-
gyott részeket. Ha ősszel végeznék az egész 
metszést, annak előnye volna, hogy tavasszal 
nem könnyeznének a tőkék úgy, mint a tavaszi 
metszés után. Hátránya lehet azonban, hogy a 
meghagyott termőrészek szemei kipálhatnak a 
takaró alatt és akkor alig volna termés. Más-
részt az ősszel metszett tőkék tavasszal arány-
lag tűlkorán kezdenek hajtani és így az utófa-
gyok bennük több kárt tehetnek, mint a tavasszal 
metszéttekben, amelyek viszont későbben kez-
denek fakadni. A tisztán tavaszi metszésnél 
pedig a töke, könnyezése folytán, tetemes nedv-
veszteséget szenved, miáltal annyira meggyen-
gülhet, hogy időnek előtte kiméiül. Ezek alap-
ján tartjuk tehát előnyösnek a termés meg-
szedése után a lugasszőlőknek is ősszel való 
részleges megmetszését épen úgy, mint általá-
ban a hosszú, vagyis szálvesszős mívelésü 
szőlőkét. — S. E. Tavaszi gabona alá a szuper-
foszfátot célszerűbb az őszi szántásra elszóratni, 
mint tavaszkor, közvetlenül a vetés előtt, mert 
a tavaszi aláfogasolt kiszórásnál már nincs 
elég ideje arra, hogy feloldódjék és a növény 
gyökérzetét tápláló talajrétegbe idejében leszi-
vároghasson. Tavaszkor szórva, sekélyen le 
kellene szántani a szuperfoszfátot, de a tavaszi 
szántás sokszor hátrányos a zabvetésre — 
W. B. A 8—9 hónapos borjúval több fehér-
jét kell etetni, mint amennyit szalmával, répá-
val, gabonadarával s kevés zabosbükkönyszé-
nával lehet nekik adni, kivált ha hízékony-
sági irányban akarjuk fejleszteni. Ezért azt 
ajánljuk, hogy vásároljon olajpogácsát vagy 
etessen velük hüvelyes magot, amikor könnyű 
Kellner szabványát betartani. Megfelelő ada-
golás 1000 kilogramm élősúlyra s naponta 
pl. a következő : 20 kilogramm takarmány-
répa, 20 kg. zabbosbükkönyszéna, 3 kg. olaj-
pogácsa s 4 kg. árpadara. Ez tartalmaz 25"2 kg. 
szárazanyagot, 2'0 kg. fehérjét s 11*7 kg. 
keményítőértéket. Azonkívül annyi szalmát s 
polyvát kapjanak a borjúk, amennyit megesz-
nek, ami azonban nem lesz sok. A szénával 
nem tanácsos a 3 U éven aluli borjúknál taka-
rékoskodni, kivévén, ha sok abrakot ád nekik, 
mert pl. a jelen esetben 10 kg. zabosbükköny-

nyel is beérik a borjúk, ha a másik 10 kg. helyett 
4"5 kg. másodrendű búzadarát ád nekik. — 
K. J. A.-Lend va. A tehenek tejének mes-
terséges elapasztása az abrak megkevesbítése 
s egyes fejések kihagyása által érhető el, de 
valahányszor a tehenet fejjük, mindig jól ki 
kell a tő ,'yét fejnünk. Járjon tehát úgy el, 
hogy néhány napig csak egyszer fejet, azután 
néhány napig másfélnapi időközökben, pl. ha 
eddig reggel fejtek, akkor a következő fejés 
holnap este, az azutáni IV2 nappal később, 
tehát megint reggel történik, ezután pedig 
néhány napig kétnapi időközökben fejet s 
végre egészen elhagyja a fejést. Hizlaló-takar-
mányul a következő fejenkénti adagolást ajánl-
juk a tehenek számára: 25 kg. répa, 7 kg. 
széna s 4 kg. tengeridara. A mustraökrök 
hizlaló-takarmánya pedig a következő lehet: 
40 kg. répa. 10 kg. széna, 2 kg. polyva s 
4 kg. tengeridara. E két adagolás 1000 kg. 
élősúlyra vonatkoztatott táptartalma 26'3 s 
29"B kg. szárazanyag, 1T5 s 1'09 kg. fehérje 
és 14'4 s 14"5 kg. keményítőérték. A tengerit 
22% víztartalommal vettük számításba. A réti 
s hereszénát és sarjút tetszés szerint használ-
hatja, mert hizlaló hatásuk úgyszólván egyenlő. 
Ha a hízás előrehaladásával azt veszi észre, 
hogy az állatok már nem eszik meg a nekik 
szánt szénát, akkor helyettesítse egy részét 
2 5-annyi tengerivel ; más változtatást nem kell 
az adagolásokon tenni. — P. L. A szárított 
cukorrépaszeletet csak 2—3-szoros súlyú víz-
ben áztatjuk fel, mert annyi vizet, amennyit 
ön mond, nem képes felinni. Az említett víz-
mennyiséget gyorsan szívja a szelet magába, 
mert ahhoz, hogy teljesen feligya, félóra sem 
kell ; ezért tehát csak röviddel etetés előtt fogunk 
a szelet áztatásához. Az 1000 kg. tehénsúlyra 
számított 6 kg. szárított szelet 49 kg. közép-
minőségű takarmányrépát képes" helyettesíteni. 

Gazdasági irodalom. 
— Útmutató a főzés és egyéb konyhai 

teendőkben, a háztartási ismétlő népiskolák 
részére. (írták : Dorogsághy Dénesné és Fehér-
vár y Ferencné. Kiadja a főváros tanácsa. Ára 
1 kor., vidékre 1 kor. 20 fill. Kapható a 
székesfőváros házinyomdájában, IV., Városház-
utca, Központi városház, 9. kapu.) E segéd-
könyv célja, hogy megkönnyítse a konyha és 
háztartás teendőinek elsajátítását a háztartási 
ismétlő-népiskolák növendékeinek. Mivel min-
den tanuló hetenkint csak egyszer vehet részt 
a főzés gyakorlásában, e könyvben megrög-
zítve találja azokat az utasításokat, melyeket 
a konyhában az ételneműek vegyi összetételé-
ről és készítésmódjáról nyert. De nemcsak e 
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tanfolyam tartama alatt, hanem később, el-
hagyván az iskolát, mint önálló gazdasszonyok-
nak, szakácsnőknek mindig megbízható tanács-
adójuk lesz e könyv, melynek bő tartalmából 
alig hiányzik ételnemű rec péje, amilyent a közép-
osztály tűzhelyein általában készíteni szoktak. 

Az egész anyag, a három tanévnek megfele-
lően, három osztálycsoportra van felosztva. 
Az I. tanévre egészen egyszerű, könnyen el-
készíthető ételek vannak felvéve. A II. tan-
évre valamivel összetettebbek, míg a III. tan-
évre már a főzni-sütni tudás nem egészen 
mindennapi tudnivalói jutnak. Minden ebéd 
10 leánykára van számítva, minden ebédre 
2 — 2 tál étel van okszerűen összeállítva, úgy, 
hogy azok tápérték, költség, sőt fáradság tekin-
tetében helyesen kiegészítik egymást. Minden 
tanévre 36 ebéd van beosztva, ennyiszer vesz 
részt a gyakorlati főzésben a háztartási iskola 
1—1 osztálya. Összesen 108 ebéd, 280 külön-
álló ételből és mindig tekintettel arra, hogy 
a növendékek tanulják meg ugyanazon anya-
got más-más alakításban, különféleképen ízessé, 
élvezhetővé feldolgozni. A szerzők bizonyára 
csak az oly ételek készítésmódját vették fel 
könyvükbe, melyeket saját konyhájukban is 
készítettek több zör s így azok helyes vegyi 
összetételéről, költségéről, az előállításukhoz 
megkívántató időről, fáradságról személyesen 
is meggyőződtek ; nem kell tehát attól tar-
tani, hogy amint ez a különféle szakácskönyvek 
utasításai szerint gyakran tapasztalható, az el-
készített ételnemű nem éri meg a reáfordított 
költséget meg fáradságot, mert vegyi össze-
tétele helytelen. Dicséretes, hogy sohasem té-
vesztik szemük elől a háztartási népiskola 
főcélját : megtanítani a nép leányait az év 
minden napjára kevés költséggel ízletes, táp-
láló, változatos ebéd készítésére s a házveze-
tésnek sok aprólékos, de nagyon fontos teen-
dőjére, amelyek az otthont oly kellemessé, a 
házi tűzhelyet oly vonzóvá teszik. Mosogatás, 
nagytakarítás, nagymosás, mángorlás, vasalásra 
vonatkozó utasítások a könyv függelékében 
találhatók. • 

A könyvben egybe válogatott ételnemüek 
sokfélesége meglepő. í gy leves van 61-féle, 
mártás 18-féle, körítés 23-féle, főzelék 26-féle, 
húsétel 23-féle, sült 27-féle, szárnyas és vad 
12-féle, hal 6-féle, saláta 11-féle, főtt tészta 
25-féle, pép és felfújt 9-féle, rétes 5-féle, zsír-
ban sült tészta 10-féle, élesztős tészta 20-féle, 
íinom sütemény és egyéb 21-féle. Italok: tea, 
kávé, csokoládé. Nagyon helyesen, fel van véve 
a könyvbe a különféle konyhai munka, amelvre 
a kezdőket okvetlenül meg kell tanítani. Így 
a rántás készítése, a gyúrt tészta előállítása, 
a hal, szárnyas, nyúl, malaccal való elbánás: 

vásárlás, leölés, tisztítás, felbontás, lebundázás, 
feldarabolás, tűzdelés mind-mind nélkülözhet-
len tudnivalók. Általában e könyvből semmi 
sem hiányzik, amit egy jól berendezett, gon-
dosan vezetett háztartás körében tudnia kell 
a jó gazdasszonynak. így szó van a szalonna-
és háj olvasztásról, a kenyérsütésről, kovászos 
ugorka készítéséről, káposztasavanyításról tar-
honyakészítésről, rumkészítésről és szappan-
főzésről is. Végül következik az éléskamra télre 
való felszerelése : gyümölcs- és gyümölcsíz, 
paradicsom befőzése, ecetes- és vizes ugorka, 
ugorkasaláta és zöldpaprika, zöldség elrakása. 

E jeles könyv ismertetése nem volna teljes, 
ha elhallgatnám szövegezésének és az ételek 
elnevezésének tősgyökeres magyarságát. Nem 
fogunk többé megütközni étlapjaink nemzet-
közi nyelvén, mert van immár jó magyar 
elnevezésünk minden ismertebb ételünk szá-
mára nekünk is, mint pl. lebbencsleves, mor-
zsóka, csipetke, csőtészta, burgonyasodralék, 
ganca, máglya, darázsfészek, párnacsücske, 
halmocskák, borhab stb. mindmegannyi jó, 
eredeti, tulipántos ételcím. A könyv külső 
kiállítása minden igényt kielégíthet. Kemény 
tábláját egy tűzrőlpattant kis szakácsnő fénye-
képe ékesíti háztartási köténnyel, pártával. 

Kemecskay Irma. 

— A h i te l szöve tkeze tekrő l . Hasznos fü-
zet jelent meg a földrnívelésügyi miniszter 
kiadványai között. Címe: „A hitelszövetkeze-
tekről", írója Czeglédy Tivadar gazdasági szak-
tanár, kinek neve a hitelszövetkezetek iránt 
érdeklődők előtt eddig sem volt ismeretlen. 
A kiadvány a szerző előadását tartalmazza az 
1898:XXIÍI . t.-c. alapján alakult és az Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tar-
tozó szövetkezetekről. A rendkívül megnyerő, 
népies modorban tartott előadás, kimutatván 
a városi pénzintézetektől szerzett kölcsön drá-
gaságát, alkalmatlanságát a falusi — főleg 
kisbirtokos — közönség számára, rátér a hi-
telszövetkezetek alakításának jogosultságára és 
szépen kioktat azok fölállítása, vezetése felől. 
Miután mindenütt hivatkozik a megtelelő tör-
vényekre és számos gyakorlati utasítást alkal-
maz, mindenkinek, ki e művecskét elolvassa, 
világos fogalma lesz a kérdésről. Ezenkívül 
útmutatásokat nyújt arra nézve, miként kell 
az anyagot előadásilag feldolgozni. Aki belátja, 
hogy a tanítónak szociális feladatai vannak 
s ezek között nem utolsó a hitelszövetkezetek 
megalakítása, annak el kell ismernie, hogy 
nagyon ajánlatos e kiadvány olvasása a tanítók 
részére. A kiadványt a földrnívelésügyi minisz-
térium díjtalanul megküldi tanítók, lelkészek, 
jegyzők részére, ha azt levelezőlapon kérik. (É.) 
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— A baromfitenyésztésből mikép lehet 
állandó és nagy jövedelmet biztosítani? 
A legutóbbi években rohamosan emelkedett 
nemcsak hazánkban, de a külföldön is a hűs 
ára. Természetes következménye lett ennek 
aztán az, hogy a közönség a baromfihús- és 
tojásfogyasztást óriási mérvben fokozta s így 
a baromfi és a tojás ára is lényegesen emel-
kedett. Kétségtelenül bebizonyíttatott pedig az, 
hogy a legolcsóbban állítható elő a baromfihús 
és tojás, csak tudni kell annak módját, mert 
ismeretes dolog az, hogy nem minden baromfi 
való hús- vagy tojástermelésre s nem minden 
vidéken lehet az egyik, vagy másik tenyész-
irányt sikeresen folytatni. Ezen fontos tenyész-
tési ágazat kellő fellendítésére nagyon jó esz-
közünk van, s ez a Hreblay Emil állattenyésztési 
m. kir. felügyelő, baromfitenyésztő szerkeszté-
sével hetenként megjelenő „Baromfitenyésztés" 
című szaklap, mely immár líjévtől kezdve a 
6-ik évfolyamba lépett. Ezen képes heti szak-
lapot a szerkesztőség (Rákosliget) mindenkinek, 
aki levelezőlapon odafordul, 3 héten át ingyen 
és bérmentve küldi mutatóul, mert a szerkesztő 
azt akarja, hogy e hézagpótló lapot minden 
tenyésztő megismerje s abból állandó s nagy 
haszna legyen. A „Baromfitenyésztés" felöleli 
és a legteljesebben tárgyalja a gazdasági és 
sportbaromfi-, éneklő- és díszmadár-, galamb- és 
házinyúltenyésztési és értékesítési kérdéseket. 
Földbirtokosok, bérlők, gazdatisztek, kisgazdák, 
iparosok és magánzók egyaránt haszonnal és 
élvezettel olvashatják a „Baromfitenyésztést", 
a magyar baromfitenyésztési ügy igaz barát-
ját. Előfizetési ára: egy évre 10 kor., félévre 
5 kor. Előfizetési pénzek e cím alatt: „Baromfi-
tenyésztés" szerkesztősége: Rákosüget, Buda-
pest mellett, küldendők. Tanítók, lelkészek és 
óvónők e lapot egész évre 6 K, félévre 3 K-ért 
rendelhetik meg. 

V e g y e s e k . 
— Felhívás . A házinyúl-tenyésztés egy idő 

óta rohamos lépésekkel halad előre. Az ország 
minden vidékén újabb és újabb hívei akadnak 
e mindenütt könnyen űzhető tenyésztési ága-
zatnak. Jövedelmezőségére azonban a tenyész-
tők csak abban az esetben számíthatnak, ha 
termékeiken egész éven át minden időszakban 
túladhatnak. A Magyar Mezőgazdák Szövet-
kezete (Budapest, V., Alkotmány-u. 31.) házi-
nyúl-tenyésztési akcióját országosan szervezve, 
módot és alkalmat nyújt arra, hogy a te-
nyésztők házinyulaikat (akár fajállatok, akár 
piaci értékesítésre való keresztezések vagy a 
tenyésztésből kiselejtezett állatok), bármikor, 
minden mennyiségben értékesíthessék. Felhív-

juk tehát a tenyésztőket, hogy saját érdeklik-
ben, eladásra kerülő nyulaikat fenti szövet-
kezetnél bejelentsék. 

— Karókat eléggé jól lehet védeni azzal 
is a rothadástól, hogy az ember felületesen 
elszenesíti azokat azon végükön, amelyek a 
földbe jönnek. Szóval, tartósabbá válik s a rot-
hadásnak jelentékenyen hosszabb ideig ellenáll 
a szőlő- vagy más karó, ha annak földbe ke-
rülő végét félméternyi területen a következő 
keverékkel telítjük: 10 kg. gyantát, 15 kg. 
kőszénkátrányt, 372 kg. egyébre nem való 
zsiradékot egy edényben tűz fölött összeol-
vasztunk s aztán közékeverünk 2 kg. kréta-
port és 2 kg. gipszport. 

— A só hatása az állatok szervezetére. 
Az állati test nélkülözhetetlen tápanyaga a só. 
A takarmányt ízletesebbé teszi s így a kevésbé 
finom tápszerek is jól etethetők vele. A gyo-
morba jutva, az emésztést előmozdítja, nem-
különben elősegíti a kiürítést, valamint sietteti 
a zsírlerakódást. Látnivaló, hogy ennyi előny 
mellett mennyire ajánlatos bővebb használata, 
különösen pedig olyan takarmányoknál, melyek 
nehezen emészthetők. A sózást többféleképen 
végzik, aszerint, hogy milyen állatnemről van 
szó. Szarvasmarhánál többnyire nincs állandóan 
a só az állat előtt, hanem időszakonként — 
egy-két hétnyi időközben — adnak egy-két 
marokkal. A juhoknál már darabsót szoktak 
könnyen hozzáférhető helyen elhelyezni, hogy 
a juhok által bármikor nyalható legyen. A só-
zásnak ez a módja sokkal helyesebb s szarvas-
marhánal is célszerűbb, ha állandóan a jászol-
ban tartunk egy darab kősót és úgy helyezzük 
azt el, hogy két-két állat közé essen egy-egy 
darab. Az egyszerre nagyobb mennyiségben 
adott sónak maró hatása van és az állatok 
nem egyszer ellene szegülnek a sok só ellen 
s csak nagy erőszakkal lehet velük lenyeletni. 
Sertések és lovak a takarmány közé keverten 
kapják a sót. Sóból egy-egy számos marhára 
egy évre körülbelül 12 kilogrammot, míg 
egv fiatal növendékállatra 1—2 kilogrammot 
számíthatunk. Porsózásnál naponta egy mar-
hára 5 grammtól 30 grammig szoktak szá-
mítani. 

T a r t a l o m : A nép olvasmányai. Papp Viktor. — 
Ifjúsági leányegyesületek. Hajtmann Etelka. — A 
nääsi slöjdképző Svédországban. Ispánovits Sándor. — 
Tapasztalatok a kcziigyesítő-oktatás körül. Fekete 
Antal. — Védekezés a baromfikolera eilen. Z. Á. dr. 
— A méhes februárban. M. M. — Takarmánytök 
konzerválása. Rázsó Imre. — A ló. (Pihenő.) Benedek 
Elek. — Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. 
— Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P A L Y A Z A T O K . 
K i s z á c s r a (Bác* m.) ág. ev., okleveles, tótajkú 

tanító kerestetik. Fiz tése : lakáson kívül 824 korona, 
készpénzben. Bizonyítványok február 15-ig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (116-11—2) 

B á b a s z é k e n íZőlyom m.) a kincstár kegyuraságá-
boz tartozó rkath. s magyar-tót tannyelvű iskolánál 
a kántortanítói állomás megüresedvén, arra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : államsegéllyel 800 korona. 
A folyamodni szándékozó férfitanítók kellően fölszerelt 
s a beszterczebányai m kir. erdőigazgatóságra cím-
zendő folyamodványaikat február 15-ig alulírotthoz 
nyújthatják be. Korpona (Hont vm.), 1908 január 23. 
Machovich Izidor, ker. tanfelügyelő. (131—II—2) 

Aba leho ta közs. iskolaszéke pályázatot hirdet 
egy osztálytanítói állomásra. Javadalma : egy búto-
rozott szoba ; öt öl fa, melyből a tanterem is fűtendő ; 
100 korona a községtől ; 700 korona államsegélyből. 
Pályázati határidő : február 29. Kérvények dr. Stein-
höfer Gyula esperes, iskolaszéki elnök címére Nyitra-
újlakra küldendők. (138-1—1) 

Az ú j mi . d szen t - cz inde rybogád i ref. egyház 
előkönyörgő- tanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Kényelmes úri lakáson és kerten kívül a fize-
tés : pénz, fa, föld és terményekben 1000 koronára 
értékelhető. Okleveles pályázók február 15-ig Szabó 
Gyula, ref. lelkész címére Újminds/.ent, p. Czindery-
bogád, Baranya megye adhatják be kérvényeiket. 
Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. Kor-
pótlék állami pénztárból. (135-1—1) 

Kántori teendőket is végezni tudó okleveles tanító 
— mint helyettes — azonnal alkalmazást nyer. Fize-
tés : havi 06 korona. Kőszeghy Antal kántor-tanító, 
Szánk, u. p. Majsa. ' (147—1—1) 

A csal l i ág. hitv. ev. egyházban megüresedett 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
2 szobás lakáson, kerten kívül készpénzben, termé-
nyekben, földjövedelemben, munkában és stólákban 
összesen 1100 korona. Pályázati határidő: február 20 
Ev. lelkészi hivatal, Csali (Hont m.). (136—III—1) 

A csal l i ág. hitv. ev. egyházban megüresedett 
kántortanítói állásra segéd anító kerestetik. Jöve-
delme : lakáson, fűtésen kivi 1 50 korona havonta. Az. 
állás azonnal elfoglalható. Lelkészi hivatal. Csali. 

( 137 -1 -1 ) 
A homok-komáromi kántortanítói állás lemondás 

folytán megüresedett. Ezennel pályázatot hirdetek 
ezen állásra, melynek jövedelme : terményekben, 
készpénzben és államsegéllyel 800 korona. A kiegé-
szítés kérelmezve letz. Kötelességei : tanítás, a kántori 
teendők elvégzése, rendes harangoztatás s jég elé 
harangoztatás. Kérvények az iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők, helyben. A választás február 17-én tar-
tatik. Iskolaszéki elnök (141—1—1) 

Lemondás folytán megüresedett községi állandó me-
nedékház-vezetönői állásra pályázatot hirdetek. Fölké-
rem azon képesített állandó n em dékház-vez.etőnőket, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, liogy szab ilyszerűen 
okmányolt kérvényükét f. évi február 25-ig Idvo r 
köíeég iskolaizékénél benyújtani szíveskedjenek. Az 
állás javadalmazása : 480 korona készpénzfizetés, 32 
korona faátalány és 1 szoba, valamint a megfelelő 
mellékhelyiségekből álló sz.abad lakás. Idvor, 1908 
január 23-án. Forster, iskolaszék' einök. 

(134—II—1) 
A „Néptanítók Lapja" folyó évi 3. számában hir-

detett m e g y a s z ó i ref. tanítóságra a pályázat meg-
újítjtatik azzal, hogy az első hirdetés alkalmával meg-
jelólt 1000 korona javadalomból ezidőszerint 800 korona 
áll, de az 1000 koronáig való kiegészítés az állás 
betöltése után kéretni fog. (149—1—1) 

HIRDETESEK. 

Államsegély Kérvény és Mellékletei 
2 K, a tananyagbeosztáshoz nyomtatványfüzetek 
1—2 K beküldése mellett Gyerkes Mihály igazgató-
tanítónál, Székelyudvarhelyt kaphatók. (126—VI—2) 

ÍVTAVilrantár Mayer-dúc eladó. Honfi L., Dráva-
fllCUB.ay l a l , vásárhely. (139—1—1) 

Nyugdíjba készülőknek. 500 koronát fizetek annak, 
ki velem Dunántúlról, vagy az Alföldről sürgősen 

O Ê g e a r ^ X . 
Máramarosszigettől "/* órányira tanítok. Vasúti állo-
más. Szép vidék. Nyaralóhely. Cím : Állami tanítónő, 
Máramarossziget. (127—1—1) 

Csanádmegyében, já rasi szek- ofáJVülifil f i íu^ í^ 
helyenmüsödő állami tanítópár bùCl C11J1 UIIOJI 
Erdély vagy a Felvidék valamely városához, vagy a 
fővároshoz közelfekvő bármely csöndes kisközségben 
működő állami tanítópárral. A férfi igazgató, ki a. 
csere alkalmával igazgatóságot nem kíván. Ajánlatok 
-.Nyugalmas csere" címen Békéscsaba, postrestant 
küldendők. (103—1—1) 

Márcíns elején megjelenik ! 
VADAY JÓZSEF legújabb könyve: 

À vizsgázás módszere és reformja. 
Tanítókat és ügybarátokat érdeklő pedagógiai mű. 
Tíz nyomott íves (160 oldal) kötetben. Ára fűzve .'} 
korona. Megreudellietö a szerzőnél, Nagyváradon. 

(140—III—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIT. böv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 llllór. ll-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1972—XX—12) 
a ' •i«i«ii « il M a M a > I H a i 1 

Házlebontás miat t 
NÖI KÉZIMUNKÁK 

himzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttatott 18811. 

BÉKCZI I). SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca szám. 
Üzletemet május 1-én 

VT., Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-körűt sarok) 
= = saját árrtházamba helyezem át. = = 
V i d é k r e k ivá lasz tásra is k ü l d ö k . 

(16-52—6) 
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á l l a m e a t v á ' v kérvényezéséhez! Ötödik, töké-
JtlllalJLlúCgCíXJ létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szinten 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kaphatő : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m ). (70—X- 4) 

1 e f f i r i n f p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
U IUI illwCi l ben, tiszta gy.ipjuszovetl> l Jnti'.ék 
szerint készít fér!'öltönyt, felöltöt vag) télikabátot 

i . r a u N z F . é s T á r s a 
úriszabó-ilzlete, VIII. ker., Kákóczi-út 09. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105—X—3) 

f c p r p l p i r ® tanerős állami iskolától — ref. kán-
l lűCl wlBl torság, gazdasági ismétlő, fogyasztási 
szövetkezeti könyvvezetőség — 1—2 tanerős áll. isko-
lánál működő áll. tanítóval, Erdélyben. Ajánlatot 
kér Muzsnay, Szilágy-Kémer. (118—1—1) 

ISKOLA HEG E DŰ K! 
Tisztán kidolgozott, sötét színben, 
remek hanggal. 1 db vonó, újezüst 
karika, csonttolókával; 1 db tok, 

' preparált, amerikai bőrutánzatból ; 
1 db hangoJósíp, érctokban ; 1 db 
álltartó, ébenfából, rézcsavarral ; 1 db 
nyereg, szép faragott minták ; 1 db 
gyanta, dobozban, különlegesség ; 

1 db hangtompító, ébenfából ; 6 db húr, igen jó 
minőségű ; 1 db mesés szép tárgy, mint ajándék. 
í f s r Ö s s z e s e n 1 6 d b c s a k 6 f r t . - m t 
Ugyanezen készlet ínég finomabb kivitelben 10 fr t . 

W a g n e r a „ H a n g s z e r k i r á l y " 

Budapest, Ti l l . , József-körút 15. 
Számos fővárosi zeneiskola szállítója. Mindenféle ja-

vítás olcsón eszközöltetik (122-111-2) 

I l i l r n n v i r a k • a z T a n t e r v szerint . Pál in-
UJ tt-UUjVClY. lijísli. : Beszéd-, ért-gyak. vezér-
könyve 1. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2 50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2 - , Pálinkás 
B. : Tanítók adóii«yi útmutatója 1* - , Szabó J . : 
írvaolvaeás, számolás, rajz, agyagmunka vezérkönyve 
l-50, Pálinkás B . : Köszöntések könyve, új. — "00.. 
A pénz beküldése esetén portómentesen küldi : Kovács 
Gyula, Nagybánya. (2096—X—5) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
F E I W E L L I P Ó T u t ó d a 

sek, tornaivészü-
lékek cs óvoda-

beren lezések 
gyára. 

Kívánatra inog 
kiiWii ú jonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve . 
(24—52—6) 

Megjelent! Y e Z Ő r f O I i a l Kapható ! 

a miniszterileg elrendelt és szokásba vett iskolai 
ünnepélyekhez. Egy tanévre való (14) 

I s k o l a i B e s z é d d e l . 
í r ta : Vaday József, közs. isk. igazgató. Ára póstai 
megküldéssel 2 korona. Megrendelhető a szerzőnél, 
Nagyváradon. (98-111 3) 

A N G S T E R J Ó Z S E F 
orgona- és harmónium-gyára 

P É C S E T T . 
A jánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkatjutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú karmóni'unok min-
den nagy.sághnn (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat é̂  átépí-
téseket olcsón vállalunk. Aijegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409-26—12) 

„Március 15." 
(Második kiadás, harmadik ezer.) 

Egyfelvonásos, alkalmi sziryáték. ívta : Pásztor Jó-
zsef. A hazafias munka költői módon fejezi ki a sza-
badságharc emlékének föllángolását az öregedő szívben 
s az ifjúság tiszta lelkesedéit a szabadság gondola-
táért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társaskörök-
nek különösen alkalmas, hogy lendületesebben ünne-
pelhessek meg március lő-ét. A színdarabban mind-
össze három szereplő vau, dúzlet sem kell hozzá, így 
könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, I., Kemenes-utca 8.). Ara póstai szétküldéssel 
90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon, vagy bélye-
gekben beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább. 

(38—VIII—5) 
P Á R T O L . J U 1 4 A I I O X 1 i i ' A l i l ! 

f j l - n o •»-» szállítja a miniszterileg ajánlott s 
1 1 mjJ-H_>U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és haeználatkész 

iskoiatábia-mázat 
ágy Vi bádogszelence '/« klg. 18 m1 ter. kor. 7.— 

„ '/« ' „ '/* „ 9 m3 ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblaniáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

Eakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázo lá s i és vona lozás l utasítással. 

i i r e s c h i k G y u l a , 
(102—V—3) L Ő C S É N . 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít: 

Első magjai -, vi l lamos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h j n g s z e r g y á r , 

S T O W A S S E R J . 
csász. és kiv. udv. elállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
(»} ár : II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában kész íilt összes húros-, 
vonós- és favóhangszereit. 

i,u«i»iisyoí«t> s y i í r 
é s r a l i í r t r . 

Árjegyzék, minden hangszerről kitlön, kívánatra 
bérmentve. (50 — 51—5) 

T a n e r ő k n e k l t ü i 6 a » o i l v e x m í i i j . 

Budapest, IJCS Nyomatott a ra. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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LAPJ Aj 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 koj 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kp^áebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetéj^senzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendg, 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r s j 
tevő petit nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek aj}«J is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BEDAPEST, VIII. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, X. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é s s i r a t o l t a t n e m ad -un i t v i s s - z a . 

NIKIK. 
A NIKIB rövidített neve a Népiskolai 

Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság-
nak. E bizottságnak az a feladata, hogy 
a népiskolai ifjúságnak s az ifjúsági 
egyesületeknek való könyveket össze-
válogassa, jegyzékbe foglalja, egyúttal 
az ifjúsági irodalmat állandóan szemmel-
tartsa s a nevezetesebb hiányokra a kul-
tuszminiszternek is, az íróknak is, a 
könyvkiadóknak is figyelmét fölhívja. 
A NIKIB-ot még Wlassics miniszter 
szervezte. 0 nevezte ki a tizenkéttagú 
bizottságot, öt évre szóló megbízással. 
Ez a megbízás a mult év őszén járt le 
s Apponyi miniszter nemrég újra ki-
nevezte a régi bizottságot, szintén öt 
évre szóló mandátummal. 

A NIKIB öt évi munkájának ered-
ménye a népiskolai könyvtárakba való 
könyvek jegyzékének összeállítása, amely 
jegyzék alapján ma már minden állami 
és államilag segélyezett községi iskolának 
van könyvtára. Sőt számos felekezeti és 
községi iskola is e jegyzék alapján állí-
totta föl a maga könyvtárát. Ugyancsak 
a NIKIB állította össze, a miniszter 
által e célra kiküldött pedagógusok se-
gítségével, a Tanítói könyvtárak jegyzékét 
is. A NIKIB az elmúlt öt év alatt oly 
nagy csöndben dolgozott, hogy munká-
járól alig értesült a nagyközönség, de mi, 
kik közvetlen szemlélői s részesei voltunk 

a munkának, tanúságot tehetünk arról, 
hogy soha bizottság nagyobb lelkességgel, 
nagyobb odaadással nem végezte fel-
adatát, mint a NIKIB. A felerészben 
egyetemi tanárokból álló bizottság nem 
elégedett meg azokkal a bírálatokkal, 
miket a külső bírálóktól nyert: minden 
könyv bírálatát a bizottság két-két tagja 
ellenőrizte s így amely könyv a jegy-
zékbe került, három ember bírálatát 
állotta ki. Ha így is néhány gyengébb 
könyv helyet talált a jegyzékben, ennek 
csak egy a magyarázata: szükség volt 
ilyen- vagy olyanfajta könyvre s a nem 
kifogástalan, de mégis hiányt pótló könyv-
nél ezidőszerint nem volt jobb. 

Mióta a NIKIB összeállította az első 
hivatalos jegyzéket, számos ifjúsági könyv 
jelent meg, — néhány épen a NIKIB 
által megjelölt hiányok pótlására — az 
újonnan kinevezett bizottságnak lesz hát 
munkája, ha nem is oly sok, mint az 
első ciklusban. A fődolog, hogy az iskolai 
könyvtárak ügye el ne aludjon. Hogy 
állandó legyen az érdeklődés nemcsak a 
népiskolai, de minden néven nevezendő 
könyvtár iránt. 

Ha igazi nemzeti politikát akarunk 
csinálni, elsőrendű feladat segítségül hív-
nunk a könyvet. Ifjúsági, nép-, tanítói és 
közkönyvtárakkal be kell népesítenünk 
az egész országot. Az iskolán kívüli köz-
oktatás országos szervezésében nagy nem-
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zeti gondolat van, de ez a nagy nem-
zeti gondolat szárnyszegetten hullana 
porba, ha tanítóinkat mielőbb föl nem 
szereljük a szükséges fegyverekkel : első-
sorban a tanítói könyvtárak fölállításával.' 
Egyrészt a népiskolai és népkönyvtárak, 
másrészt a tanítói könyvtáraknak az 
egész országot behálózó szervezete a 
nemzeti szellemű közművelődésnek ki-
apadhatatlan forrását nyitná meg. Az 
így fölszerelt nemzet a diadal bizonyos 
hitével indulhat abba a békés harcba, 
melynek elsőrendű célja : a nemzeti kul-
túra meggyökereztetése az ország leg-
elrejtettebb zugaiban is. 

Hogy a nemzeti kultúrát az ország 
legelrejtettebb zugaiban is meggyökerez-, 
tessük, ez nemcsak elsőrendű feladat, de 
e feladat teljesítésének már ütött is a 
tizenkettedik órája. A nemzet minden 
rétegének éreznie, látnia kell, hogy az 
ország dolgát intéző férfiak nem máról 
holnapra szóló kultúrpolitikát csinálnak, 
de a kultúrális fejlődés oly szervezetét 
teremtik meg, melyet egy politikai tatár-
járás sem söpörhet el. A nemzeti kor-
mánynak a legnagyobb anyagi áldoza-
toktól sem szabad visszariadnia — s jól 
esik tudnom, hogy nem is riad vissza — 
a nemzeti szellemű fejlődést biztosító 
erkölcsi és anyagi eszközök megadásá-
ban, de ugyanakkor arra is kell gon-
dolnia, hogy ezeket az eszközöket be-
vegye az alkotmány sáncai mögé, ú g y vegye 
be, hogy bennük sem a magasabb nem-
zeti célok iránt érzéketlen kormányok 
közömbössége, sem mindenáron kormányt 
vállaló emberek rosszindulata kárt ne 
tehessen. 

A könyvtár magában holt tőke: éle-
tet az emberek lelkessége lehel beléje. 
Nem elég behálóznunk az országot kü-
lönböző könyvtárakkal, de látnia kell 
mindenkinek, akinek szeme van a látásra, 
hogy a kormány nem a moly s nem a 
pók számára állította föl a könyvtárakat. 
Tanfelügyelőnek, iskolalátogatónak, az 
országos közoktatási tanács, a NIKIB 

tagjainak, a közművelődés minden ba-
rátjának meg kell mozdulni országszerte 
s eleven érdeklődést mutatni és ébresz-
teni a könyvtárak használata iránt. Meg 
kell jutalmazni mindazokat a tanítókat, 
kik a könyvolvasás megkedveltetésével 
érdemet szereztek. Hiteles adatokat kell 
szerezni arról, hogy ki miként végezi a 
reábízott munkát. Az apostolok egész 
serege járjon-keljen az országban, segítve 
a tanítókat, ahol szükség, irányítva a 
nagy nemzeti munkában, melynek ez-
időszerint egyik legfontosabb feladata 
az iskolán kívüli közoktatás. Oly eleven 
életet kell teremtenünk, melyhez a két-
ségnek árnyéka sem férhet, hogy ez élet, 
igazi élet. Hogy itt komoly, újrateremtő 
munka folyik. Munka, mely szellemi, er-
kölcsi és anyagi javakban a tökéletesség 
lehető legmagasabb fokára kívánja s:gí-
teni a nemzetet, a nemzet minden ré-
tegét. 

A munka megindult. Csendben, lárma 
nélkül indult. Eleven, de zajt, reklámot 
kerülő, lelkes, de kitartó legyen a foly-
tatása, diadal a vége. .. 

A tanítóegyesületek reformja. 
írta: Károlyi Sándor. 

Az egyesülésben, az egységben rejlő erő fel-
ismerése rohamos gyorsasággal hódítja meg 
mind szélesebb és szélesebb körben a legkülön-
bözőbb társadalmi rétegeket s ide-tova nem 
lesz társadalmi osztály, illetve egyén anélkül, 
hogy egy vagy más szervezetnek tagja ne lenne. 
Ez az egyesülés, szervezkedés az emberi és 
nemzeti szolidaritás eszméjét is előmozdítván, 
mind emberi, mind nemzeti szempontból — ma 
az adott helyzetben s a közérdek által vont 
korlátok között — csak helyeselhető. 

A tanítóság elsők között ismerte fel ennek 
szükségét és sietett saját körében a megvaló-
sításra. A 70-es évek tanítóegyesületi élete 
gyönyörű példáját mutatta a tanítóság lelkese-
désének és összetartásának. Lassanként azonban 
az évtizedekkel fokozatosan hanyatlott a tanító-
ság közszelleme és egyesületi élete ; az országos 
és egyetemes tanítógyülések sem voltak képesek 
azt talpraállítani ; a hosszabb idő óta föl-föl-
merülő galvanizáló-kísérletek is eredménytelenek 
maradtak. Ma rosszabbul állunk e tekintetben, 
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mint valaha. A kezdetben virágzó tanítóegye-
sületi élet annyira lejárta magát, annyira erő-
telenné, sőt meddővé vált, hogy a közoktatás-
ügyi kormány végül szükségét látta az általános 
tanítóegyesületek működését redukálni, korlá-
tozni. Ez a körülmény még jobban megbénította 
s jelentőségében alászállította a tanítóegyesüle-
tek működését. 

Ma, mikor a tanítóság vezetésére váró köznép 
az egész vonalon a tanítóságtól elszakadva s a 
nemzeti állam érdekeivel ellentétes érdekcsopor-
tokban szervezkedik és tömörül, az a jogos és 
indokolt kérdés merül föl : van-e a tanítóság 
egyesületi életére és munkásságára egyáltalában 
szükség, avagy nincs. Ha van : a nemzeti érdek, 
a tanítóság osztályérdeke, avagy mindkettő 
szempontjából-e ? Ha nincs : törlendő ; ha van, 
de feladatának kellőleg nem felel meg : refor-
málandó. 

Meggyőződésem szerint tanítóegyesületi éle-
tünk mai alakjában és szervezetében nem felel, 
mert nem felelhet meg a mai viszonyokhoz 
mért feladatának oly mértékben, hogy ezáltal 
egyrészt az állam és társadalom kellő és el-
ismerő támogatását, másrészt a tanítóság egye-
teménele lelkes buzgalmát s tevékeny és gyü-
mölcsöző közremunkál ását előidézhetné. Mai 
általános tanítóegyesületeink ugyanis sem nem 
igazán hivatalos, sem nem szabad egyesületek; 
ennélfogva egyesületi életünk telve van félszeg 
helyzetekkel, lehangoló bizonytalansággal s ezek-
ből eredő leküzdhetetlen akadályokkal. Ebben 
rejlik főként múltjának csekély sikere s jövő-
jének reménytelensége. 

Válóút előtt állunk tehát : toldozás-foldozással 
célt nem érünk. Ez a mai tengődéses, se hús, 
se hal állapot nem méltó egy művelődésre tö-
rekvő, haladni vágyó alkotmányos állam 30.000 
intelligens tanítójához; egy poliglott államra 
nézve pedig azonkívül veszedelmes. 

Hogy mi szüksége van a tanítóságnak a 
tanítóegyesületekre a saját osztályérdeke szem-
pontjából, arra, azt hiszem, fölösleges a szót 
vesztegetni: azt mindnyájan tudjuk, érezzük. 
Lássuk inkább a nemzeti és társadalmi érdekek 
szempontját. A tanítóság hivatott vezére a nép-
nek s ma — az általános szavazati jog beho-
zatala előtt, a főként ennek nyomában jelentkező 
szociális és nemzetiségi eszmék és törekvések 
előtérbe nyomulásának újabb perspektívájában, 
de az új fizetésrendezéssel kapcsolatban is — 
fokozott jelentősége van e kérdéseknek: ez a 
vezető tábor (a tanítóság) a maga tömegében 
tulajdonképen ki és mi ; általában micsoda szel-
lemi, erkölcsi és hazafias nívón és légkörben 
mozog ; mik vágyai, eszményei, törekvései ; mi 
egyénisége, úgyszólván: lelke. 

E kérdések ma a nemzeti állam érdekeinek 

szempontjából nagyon is evidensek. Ha a nem-
zetközi és nemzetiségi széthúzó, államellenes 
törekvéseket és irányzatokat a nemzeti állam-
eszmének meg akarjuk nyerni ; ha az egységes 
nemzeti társadalom ideálját legalább megköze-
líteni óhajtjuk : akkor ezeknek legelőször a 
tanítóság egyetemét kell megnyerni. Ezt a célt 
pedig pénzzel, törvényekkel s még oly szoros 
tanfelügyelettel is elérni nem lehet. A pénzt 
zsebrevágja, a törvényt — ahol lehet s kivált 
alattomban — negligálja a hazafiatlan tanító; 
a tanfelügyelő pedig úgysem lehet mindig a 
sarkában s végre is a népnevelői hivatást nem 
lehet paragrafusokkal szabályozni, elintézni. A 
tanító lelkeket nevel, művel, lelki hatásokkal 
dolgozik, működését tehát kellőleg ellenőrizni 
úgyszólván lehetetlen ; annak hatása csak később, 
az általa befolyásolt és idomított lelkek élet-
nyilvánulásaiban jelentkezik. A lelki élet vilá-
gában terrort alkalmazni, a lelkeket erőszakosan 
leigázni nem lehet ; ahol megpróbálták is, az 
az ellenkező hatást szülte. 

A hazai tanítóság egyetemét, mint említem, 
alkalmas úton-módon meg kell nyerni a magyar 
nemzeti állam érdekeinek: és pedig megfelelő 
képzéssel, továbbá helyes felvilágosítással s a 
hazafias magyar tanítóságban rejlő erkölcsi erő 
szuggesztív hatásának kihasználásával. 

E két utóbbi követelmény megvalósítására 
s egyben a föntebb előrebocsátott kérdések 
tisztába hozására én ma más és alkalmasabb 
teret s kézügybe esőbb eszközt, mint a tanító-
egyesületi életet, nem tudok s hiszem, hogy 
más nincs is. Ha ez igaz: akkor a tanítóegye-
sületek fönnállása s egészséges irányú és meg-
felelő működése országos és nemzeti szükség. 
De csak a nemzeti állam érdekeinek megfelelő, 
államépítő, hasznos és gyümölcsöző munkát 
végző s nemzeti hivatást teljesítő, betöltő egye-
sületek felelhetnek meg e szükségletnek. Mint-
hogy pedig mai — se nem teljesen hivatalos, 
se nem szabad — egyesületeink jelenlegi szer-
vezetükben (hiába toldozzuk-foldozzuk) életkép-
telenek, sőt egyes felekezeti tanítóegyesületek 
fennállása egyenesen az állam érdeke ellen való : 
parancsoló szükségként jelentkezik a tanító-
egyesületi élet gyökeres reformja. 

A kérdés megoldását tovább halogatni most 
már — az általános szavazati jog behozatalának 
előestéjén s akkor, amikor ezzel kapcsolatban 
a nemzetiségi és szociális erők felszabadulásával 
és ennek beláthatatlan következményeivel kell 
az államnak sürgősen számolnia — nem lenne 
tanácsos, sőt a nemzeti állam érdekéből vesze-
delmes is lenne. A választói jog reformjával 
kapcsolatban létrejövő újabb néptársadalmi 
viszonyok és alakulatok a legnagyobb mérték-
ben államszükséggé teszik, hogy a nép nevelésére 
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és vezetésére hivatott tanítóság hivatottság, 
hazahas érzelmek és megbízhatóság tekintetében 
egységes és rendületlen védfalat álljon a nemzeti 
állam érdekei mellett. Ezt az az állam, mely 
az új fizetésrendezési törvény alapján oly sokat 
áldoz ezután minden tanítóra, méltán megköve-
telheti minden tanítótól, kivétel nélkül ; mert 
nagy könnyelműség lenne a nemzetiségi tanító-
kat fizetéskiegészítés címén mind több és több 
anyagi és ható erővel ellátni, anélkül, hogy 
azoknak a magyar nemzeti állam és társadalom 
építő és szervező munkájában való tervszerű 
közreműködése — az adott viszonyok között 
lehetséges határig — biztosíttatnék. o o 

A föntiek szerint én a tanítóegyesületek fenn-
állását és megfelelő munkásságát elsősorban 
államérdeknek, sőt szükségletnek tartom ; e 
felfogásomon alapszik a tanítóegyesületi élet 
reformjára vonatkozó véleményem. A megoldás 
módját illetően nem lehet célom ezúttal sem a 
részletekre kiterjeszkedő véleményt mondani, 
sem pedig a megoldásra vonatkozó organikus 
tervezetet közölni, csupán néhány elvi szem-
pontot kívánok e tekintetben kiemelni. 

A jelenlegi általános tanítóegyesületek — 
véleményem szerint s a föntieknek megfelelően — 
teljesen hivatalos jellegűekké lennének teendők, 
melyeknek minden az illető tankerületben mű-
ködő állami, községi és állami fizetéskiegészí-
tésben részesülő más tanító kötelezett tagja 
lenne. Meg kellene szépszerével kísérleni azt is, 
hogy a felekezeti tanítóegyesületek a hivatalos 
egyesületek szakosztályaivá tétessenek. Egységes 
s főleg az említett nemzeti érdekek szolgálatá-
ban álló alapszabályzat, tanácskozási szabályok 
és ügyrend létesítése által adjunk az összes 
hivatalos tanítóegyesületek részére egységes és 
biztos alapot; hozzuk ez alapon szerves kap-
csolatba egymással a tanítóegyesületi élet minden 
egyes tagozatát ; vegye át a tényleges vezetést 
és irányítást a szövetségi alapon álló Országos 
Bizottság ; állíttassák ennek tisztikara rendel-
kező hatáskörrel a megyei egyesületek központi 
tisztikara fölé, úgy, hogy figyelemmel kísérje 
és számonkérje az egyesületek évközi műkö-
dését, referáljon az eredményről épen úgy, mint 
a hiányokról az igazgató-tanácsnak, illetve a 
nagygyűlésnek, évi tömör jelentésben számoljon 
be valamennyi egyesület s az Országos Bizottság 
egy-egy évi munkásságáról stb. Gondoskodni 
kellene továbbá a reformmal kapcsolatban 
az egyesületi élet súlyának és kihatóságának 
biztosításáról; az egyesületi tagok munkaked-
vének, ambíciójának fölkeltéséről, ébrentartásá-
ról, sőt fokozásáról s ezek eszközeiről. A hiva-
talos egyesületi élettel járó összes költségek az 
állam, illetve az iskolafenntartók által lennének 
fedezendők. Bár a hivatalos tanítóegyesületek 

új szervezetéből — az észszerű lehetőség hatá-
ráig — ki kellene küszöbölni mindazokat a 
mozzanatokat, melyek az egyesületek cselekvési 
szabadságát, súlyát és sikerét indokolatlanul 
korlátoznák, mindamellett — az egyesületek 
hivatalos jellegéből kifolyólag s a célt tekintve — 
természetes, hogy azok keretében a kényszer-
eszközöknek is teret kellene nyitni. A si-
kert az egész vonalon csak így lehet bizto-
sítani. 

íme, ezeknek az általános elveknek a figye-
lembevétele mellett tartom én lehetőnek a ma 
stagnáló, sőt napról napra hanyatló és tartha-
tatlanabb tanítóegyesületi életet a magyar nemzeti 
állam és társadalom érdekeinek megfelelően 
reformálni s a haza összes tanítóit egységes, 
erőteljes és életképes egyesületi szervezetben 
egyesíteni, egymáshoz közelebb, sőt a nemzeti 
államérdekek védelmére közös csatasorba össze-
hozni. E megoldás értelmében a tanítóegye-
sületi élet és munkásság tanítói kötelesség lenne ; 
az előtérben nem a tanítói, hanem a nemzet-
társadalmi érdekek állanának s a tanítóegye-
sületek (a tanítókra nézve is) valósággal kultúr-
intézményekké válnának, de olyanokká, melyek-
nek súlya, hatása, tekintélye kiváló s melyek 
a tanítóság osztályérdekeinek is nemcsak meg-
védésére, hanem kivívására is képesek. Erősen 
meg vagyok győződve afielől, hogy gyökeres, 
radikális megoldás nélkül : a megalkuvás és n r5 
félrendszabályok útján a cél, a kívánt siker 
ebben a tekintetben Magyarországon sohasem 
lesz elérhető. 

Ami végül a reform megvalósulásának kér-
dését illeti, ha célt akarunk e tekintetben érni, 
a nemzet közvéleményét s a döntő köröket arról 
kell meggyőznünk, hogy hazánk jelenlegi — 
változás és válság előtt álló — népviszonyaival 
szemben a nemzeti állam fs nem a tanítóság) 
érdekeinek sürgős szüksége van arra, hogy e 
haza összes tanítói egységes, hazafias irányú 
egyesületi szervezetbe foglaltassanak s hogy 
akkor, amikor a folyton fokozódó nehézségek 
miatt a nemzeti állam érdekében ma a tanítói 
képesítés államivá tételét sem igen lehetne 
könnyűszerrel keresztülvinni, annál kevésbé a 
tanítóképzés, legkevésbé pedig az összes nép-
iskolák államosítását : a magyar nemzeti állam-
érdeknek nagy kárára lenne meg nem ragadni 
ily módon az alkalmat — az előbbiek meg-
kerülésével — a tanítóegyesületi életnek mintegy 
államosítására, ami első és természetes lépés 
lenne az előbbiekhez is. A fizetésrendezéssel 
kapcsolatban szerencsésen lehetne e valójában 
nem jogfosztó, bár a magyar nemzeti állam 
érdekében álló s eziránt újabb kötelességeket 
megállapító méltányos rendelkezést életbe lép-
tetni. 
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Ha a tanítóegyesülete élet ily módon való 
megítélését és méltatását át tudjuk vinni a 
nemzeti társadalom s az intéző körök köztuda-
tába és meggyőződésébe s ha ekként a tanító-
egyesületek reformjának ügyét a nemzet ügyévé 
tudjuk tenni : akkor leszt egyesületi élet és 
gyümölcsöző munkálkodás, kifejlődik a sokat 
és óhajtva emlegetett s ma annyira hiányzó 
magyar tanítói közszellem és közvélemény; de 
egyúttal meg fognak valósulni —• részben mint 
előfeltételek, részben mint természetes követ-
kezmények — a tanítóság jogos igényei is. 

A tanítói fizetésrendezéssel s a választói jog 
közeli reformjával a tanítóegyesületek végleges 
reformjának tizenkettedik órája is ütött. 

Mult, j e l e n , j ö v ő . 
írta : JialAssy Dénes. 

II. 

Községi kultúrkrónika és múzeum. 
A magunk megismerésének — úgyszólva — 

aktuális és igen alkalmas módjai, egy körül-
tekintéssel írogatott kultúrkrónikának adatai 
volnának, miként erre előző cikkemben rámu-
tattam. De hát nem szabad felejteni, hogy mi 
azok, amik vagyunk, elődeink által és elődeink-
nek kultúrszerzeményei által lettünk. Az ők 
hagyományai által lettünk azok és olyanok, 
amik és aminők vagyunk. Mi csupán egy szem 
vagyunk abból a kultúrláncból, melynek első 
fogantyúját Árpád apánk kötötte ehhez a föld-
höz és amely láncnak akkor lesz vége és szakad 
el, mikor az utolsó magyar is, mint ennek a 
láncnak kultúrszeme, eltűnik erről a földről. 

Annak okáért apránként Árpádtól a mi 
napjainkig : üzenetek, szók, emlékek, versikék, 
szokások, babonák, törvények, folklori, vagyis 
magyar népszellemű hagyományok maradtak 
hátra. Egyszersmind ezek mellett a folklori 
hagyományok mellett maradtak ránk tárgyi 
jellegű, néprajzi, úgynevezett ethnográfiai és 
mütörténeti adalékok is : ú. m. különféle esz-
közök, váromladék, templom, festmény, műtárgy, 
pogány és keresztény, mindennemű szerszám 
stb., melyek együttvéve hozzájárultak ahhoz, 
hogy mi azok lettünk, akik vagyunk. Mindezek 
kultúrális emlékek vagy inúzeális eszközök. 

Ugyanis a régi dolgokra nézve hol itt, hol 
amott igen sok tárgy lappang egyesek, csalá-
dok és testületek birtokában gondozatlanul, 
amelyhez a község, a megye van

ry a város 
dicső vagy szomorú emléke fűződik. Ilyenek : 
a kéziratok, könyv, festmény, régi szerződés, 
céhszabály, levél, okirat, diploma, kiáltvány; 
továbbá : metszetek, szobrok, dombormű, pénzek, 
fegyverek, régi öltözetek, ékszerek. Sok mú-

zeumba való tárgy van egyébiránt a plé-
bániákon, a megyeháznál, hivatalokban, egyes 
intézeteknél. Korfestő értékű például : egy-
egy virágoskorsó, céhláda, sajátságos fokos, 
sarkantyú, hímzés, edény, cintányér, renaissance 
stílű ón-ablakszem, ruhaféle, faragvány stb. 
Mert nem csupán a ritka, unikum, a drága 
az érdekes, de érdekes egy-egy százesztendős 
bútor, kalendárium, edény, olykor a l im-lom 
is. Ezeknek összeszedése, bemutatása korszerű 
elrendezésben arra való, hogy általuk megis-
merjük és megbecsüljük önmagunkat, megmu-
tassuk másoknak, idegeneknek is, hogy milyen 
volt a régi élet, mikkel foglalkozott, miféle 
viszontagságokon ment keresztül a község ? 
Ezeknek a dolgoknak összeállítása lehetetlen, 
hogy tettre ne serkentsemindenki t , ki szülő-
földjét szereti, szereti önmagáért, hibáival 
együtt. Idővel azután egy csinos községi 
vagy városi vagy mfgyei levéltárt, könyvtárt 
és régiségtárt lehetne ily módon összeállítani. 
E tekintetben sem az anyag hiányossága, sem a 
kezdet nehézsége vissza ne tartson a munkától. 
Mert nemcsak a jelennek, nemcsak a múltnak, 
de a jövendőnek is van kötelező ereje. Azért, 
hogy mi szegények vagyunk műemlékekben, 
azért, hogy a mi elődeink szellemi és anyagi 
eszközök híjában keveset hagyhattak reánk 
örökségül, következik-e, hogy ne hagyjunk mi 
sem semmit a mi utódainknak ? Az ilyen szittya 
morál idejét multa már . . . 

De ne csak a mult emlékeit állítsuk össze 
adomány, vétel, ajándék és elkérés útján, de 
ezen az úton állítsuk össze a jelenkor tárgyait 
is. Elsősorban egy ethnográfiai múzem-féle 
holmit. A prágai ethnografiai kiállításon 1896-
ban a többi közt mily gazdag gyűjteményét 
láttam én még azon gyógyfüveknek is, ame-
lyekkel a vidéki cseh nép önmagát és állat-
jait gyógyítgatja s amellett pénzt c inál belő-
lük. Ebbe az osztályba tartoznának minden a 
községben, faluban és megyében meglévő és 
előforduló házépítésre, berendezésre, öltöze-
tekre, viseletre, táplálkozásra és különös szo-
kásokra vonatkozó tárgyak és dolgok. Ezek 
közül az olyanok, amik eredeti nagyságukban 
igen terjedelmesek, miniatűrben, rajzban, fest-
ményben, fényképben szerzendők meg. Azok 
számára egy ládát, szekrényt, zugot lehet ta-
lálni az iskolában. Minél különösebb, ritkább, 
minél sajátságosabb egy-egy tárgy, annál érde-
kesebb. Mert ne feledjük, hogy az, ami most 
ócska, divatját mult ringy-rongynak látszik, 
abból egy pár év múlva már becses emlék 
lesz. És az, ami most nem egyéb, mint primi-
tív háziipari készítmény, ki tudja, nem lesz-e 
egy pár év múlva a községben a készítés, a 
gyártás, forgalom és kereslet jövedelmező for-
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rása. Annak okáért az ethnográfiai tárgyak-
kal kapcsolatban gyűjtendők és beszerzendők 
volnának a helységből a modern ipari dolgo-
kat felölelő készítmények, eszközök, kelmék, 
szövetek is, aminők : a szőttes, szita, láda, 
agyagedény, pokróc, szalmaárú stb. Mert az-
után ebből a félig néprajzi, félig ipari mú-
zeumi osztályból lehetne meglátni és megismerni 
a műipari ösztön alkotó erejét, ellesni a nép-
nek gusztusát, kedvelt és keresett készítmé-
nyeit, azután ízlésének megfelelőleg, de egyszer-
smind esztétikailag tovább stilizálni a tárgya-
kat, szebb formába öltöztetni, esetleg gépi leg 
és gyárilag átalakítani s ily módon a nép 
készítményeinek, részint a piaci fogyasztásban, 
részint azon túl is, nagyobb kelendőséget sze-
rezni. Ebből az osztályból ily módon önmagá-
tól fejlődnék ki később : egy árúcsarnok vagy 
pénztadó árúraktár a helybeli piaci fogyasztás 
részére s a szegény vidéki ember pénzkeresé-
sére, és : egy kereskedelmi múzeum, a porté-
káknak távolabbi piacokra való tömeges szál-
lítására, közvetítésére. Egy ilyen ethnográfiai 
és ipari múzeumi osztály a környéken, a kö-
zelben, annak szemlélése, ki tudhatja előre, 
hogy micsoda népi jelenségek megfigyelésére 
hány ózná reá a megyei iparhatóság figyelmét ? 

A régiségtani, történeti és néprajzi eme gyűj-
teményt egésszé, múzeummá végül a termé-
szeti dolgok és állatok gyűjteménye teszi. A 
mi korunk, amint jól tudjuk, a természettudo-
mányok kora és írva vagyon, hogy elvész az 
a nép, amely tudomány, különösen amely szak-
tudomány nélkül való. 

A szaktudomány körébe vágna egy össze-
állítandó ásvány- és kőzettani gyűjtemény. 
Össze lehetne így gyűjteni és állítani az ipar-
és technikai értelemben vett hasznos kövek és 
anyagok gyűjteményét, aminők : a mészkő, az 
épületkőnek való kő, az égetésre, faragásra, 
kövezésre való kő, továbbá a só, gipsz, festék, 
agyag és téglagyártásra alkalmas anyagokat, 
amilyenek itt-ott bőven találhatók. Ezekből 
tudnók meg aztán, hogy mink vagyon, milyen 
az, hol és mennyi van? 

Hozzájárulna és kiegészítené azután ezt a 
gyűjteményt először egy növénytani gyűjte-
mény, még pedig a takarmánynövények, a 
fák, a hegységek, a mocsári és a gyógynövé-
nyek gyűjteménye, ahonnan gazdasági bizott-
ságaink és gazdáink meríthetnének maguknak 
hasznos tudnivalókat ; másodszor egy állat-
tani gyűjteményt, mely nem lenne valami 
rendszeres gyűjtemény, hanem a szántóföld, a 
mező, erdő, ház és a havasok állatjait mu-
tatná be biológiai csoportokban. 

llyeténképen a múltnak emlékeiből és a 
jelennek szerzeményeiből egy községi, városi 

vagy törvényhatósági múzeumot lehetne idővel 
összeállítani. Az ily módon összeállított mú-
zeum volna és lehetne azután a közművelődés 
forrása, életrevalóságunk jelképe, a felnőttek 
oktatása és a magyar kultúrának valóságos 
fokmérője. Ez a múzeum lenne anyagi és szel-
lemi individuálitásunk kifejtésének egyesítő 
eszköze, ahonnan okulást, hasznot és hazaszere-
tetet merítene magának minden magyar. 

Nem mondom én, hogy minden falu, min-
den község, minden tanító egy-egy múzeum 
létrehozásán vagy szervezésén munkálkodjék. 
De igenis állítom, hogy az itt elősorolt dol-
goknak gyűjtése, gondozása, figyelembe vétele 
s azoknak egy városi vagy megyei központba 
való szállítása mindnyájunkra és mindenkire 
nézve haladás lenne, előmenetel, önismeret és 
kultúra ! 

A tanítók vér-adója. 
írta : K. Nagy Sándor. 

Elhiszem én, hogy minden ember igyekszik 
megismerkedni saját jogaival és kötelességeivel : 
de azért nem fölösleges emlékezetébe hozni 
némelyeknek e jogokat és kötelességeket. 

Most, a sorozás idejében, nem árt beszélni 
egy keveset a tanítók vér-adójáról. Már az 1868. 
évi XL. t.-c. kimondta volt s a most érvényben 
levő 1889. évi VI. t.-c. ismételi, hogy a védelmi 
kötelezettség általános és minden védképes 
állampolgár által személyesen teljesítendő. Ilyen 
kijelentés mellett a törvény mindenrendü, rangú 
és foglalkozású emberre bizonyos kötelessége-
ket ró. Es ezek alól nem kivételek a tanítók 
sem. Csakhogy reájuk nézve a törvény bizonyos 
kedvezményeket adott meg, mert képtelenségnek 
tartotta, hogy évekre elvonja őket a nemzet 
elöhaladására oly nagy hatású foglalkozásuktól. 

Bármily röviden akarok is szólani, kénytelen 
vagyok előrebocsátani általánosságban, hogy a 
fegyveres erőt a közös hadsereg, a haditengerészet, 
a honvédség és a népfölkelés alkotják. Ezek 
közül csupán a közös hadsereg és a honvédség 
érdekli a tanítókat. A- szolgálati kötelezettség 
kezdődik azon naptári év január elsőjén, amely-
ben a védköteles életének 21. évét betölti s 
tart : a közös hadseregnél 3 évig a sorhadállo-
mányban és 7 évig a tartalékban, 10 évig a 
póttartalékban az abba közvetlenül besorozot-
takra nézve ; a honvédségnél 2 évig azokra 
nézve, akik közös hadseregbeli szolgálati köte-
lezettségük betöltése után helyeztettek át a 
honvédséghez, 12 évig a honvédséghez közvet-
lenül besorozottakra nézve. A szolgálati idő az 
állományba vétel napján kezdődik és azon év 
december 31-én végződik, amelyben az illető 
szolgálati kötelezettség eltelt. 
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Úgy a közös hadsereg, mint a honvédség 
póttartaléka — béke idején — 8 hét alatt 
katonailag kiképzendő, ezen túl csak az időszaki 
fegyvergyakorlatokra hívandó be. A közös had-
sereg póttartalékosai szolgálati kötelezettségük 
ideje alatt háromszor, a honvédségé szintén három-
szor kötelezhetők időszaki fegyvergyakorlatra. 

Miért beszélek én most már csak a póttar-
talékosokról? Azért, mert szorosabban csak ez 
érdekli a tanítókat, mivel a tanítók és tanító-
jelöltek — rendes körülmények között — ezek-
hez osztatnak be, ha t. i. ehhez való jogukat 
kellő időben igazolják. 

Azt mondja ugyanis a törvény, hogy a nép-
oktatási tanintézetek (elemi és felsőbb népis-
kolák, polgári iskolák és a tanítóképző-intézetek) 
tanítojelöltjei és az ezen népoktatási tanintéze-
teknél, valamint a siketnémák, vakok és hülyék 
számára fönnálló közintézeteknél alkalmazott 
tanítói;, valamint a kéresílett és tényleg alkal-
mazott kkdedóvólc, h i már az újoncállítás ide-
jében ilyen körülmények közt vannak és beso-
roztattak, kérelmükre a póttartalékba osztandók. 

A tanítóképző-intézet azon növendékei, kik 
azon év március elsején, melyre nézve állít-
tatnak, valamely elemi tanítóképezde utolsó 
évfolyamát hallgatják vagy tanulmányaikat a 
polgári iskolai tanítóképezdében folytatják, 
besoroztatásuk esetében tanulmányaik befejez-
hetése céljából szabadságra bocsátandók. Ezek 
aztán, ha tanítóképezdei tanulmányukat sza-
bályszerű előmenetel mellett és jó eredménnyel 
befejezik, és rendszeresített nép- és polgári 
iskolai tanítói állást nyernek, véglegesen része-
sítendők az említett kedvezményben, de akik 
igazolványaikat nem mutatják be a kellő 
időben, a szolgálat azonnali teljesítésére kötele-
zendők, illetőleg katonai kiképeztetés végett be-
hívandók. 

Azon tanítójelölteket és tanítókat, akik a 
tanítói pályáról még szolgálati kötelezettségük 
ideje alatt lelépnek, a póttartalékból kiveszik 
és a törvényszabta tényleges szolgálat azonnali 
teljesítésére kötelezik, kivéve azt az esetet, ha 
az egyévi tényleges szolgálat (önkéntesség) ked-
vezményére az állítás alkalmával igénnyel bírtak, 
amely jog számukra épségben fenntartatik. 

Meg kell még jegyezni, hogy minden had-
köteles azon sorozó-járásban tartozik előállani, 
amely községben illetőséggel bír, hacsak elő-
zetes kérelmezése folytán meg nem engedték 
neki, hogy lakóhelyének sorozó-bizottsága előtt 
jelentkezzék. Különben a fősorozás rendszerint 
március 1-ső és április 30-ika között foly le. 

Ami most következik, erre különösen föl 
kell hívnom az érdekeltek figyelmét. 

A tanítójelöltek és tanítók a kedvezmény 
elnyerése iránti folyamodványt minden év 

január és február havában a járási tisztviselő-
nél, legkésőbb azonban a fősorozás alkalmával 
a sorozó-bizottságnál tartoznak benyújtani. A 
kérvényhez melléklendők: a tanítójelöltek ré-
széről : a tanítóképző-intézet utolsó évfolyamá-
nak legalább elégséges eredménnyel lett befe-
jezéséről-szóló bizonyítvány és az iskolai ható-
ság abbeli igazolványa, hogy az illetők valamely 
nép- vagy felsőbb népiskolánál vagy polgári 
iskolánál a népoktatás terén működnek ; a 
tanítók részéről : a tanítóképző-intézet bevég-
zéséről szóló bizonyítvány és annak az iskolai 
hatóságnak hivatalos okirata, amelynél ideig-
lenesen vagy véglegesen alkalmazva vannak; 
a kisdedóvók részéről : a képesítési bizonyít-
vány és kinevezési okirat. 

Ez az igazolás az első sorozásra szól, a 
következő időben pedig a tanítójelöltek és 
tanítók összes szolgálati kötelezettségük tar-
tama alatt a kedvezmény megadására követ-
kező minden évben június hónapban az igény-
jogosultság bizonyítására — az előbbiek szerint 
megszabott módon — az illető jái'ási tiszt-
viselőnél igényjogosultságukat igazolni tar-
toznak. 

A kedvezmény megszűnik: ha a/, illető a 
tanítói pályáról lelép vagy a tanítójelölt tanul-
mányai befejezése után 2 év alatt nem igazolja, 
hogy rendszeresített tanítói állásban van alkal-
mazva, vagy ha az illető a jogcím fönnállását 
a járási tisztviselőtől kapott fölszólítás dacára, 
a kézbesítés napjától számított 4 hét alatt 
kellő mentség nélkül nem igazolja. 

Ami a kiképzésre való behívás idejét illeti, 
erre nézve kimondja az utasítás, hogy a pót-
tartalékba jutott tanítók, tanítójelöltek s a 
tanítóképző - intézetek növendékei az iskolai 
szünidők alatt hívandók be a 8 heti katonai 
kiképzésre, mely azonban két közvetlenül 
egymásután következő évre is fölosztható 
(4—4 hétre). A kiképzés elhalasztása csak 
betegség vagy más rendkívüli körülmények 
miatt engedhető meg s az eziránti kérvény 
a járási tisztviselőnél nyújtandó be előzetesen 
s a kérvényhez csatolni kell az ajánlati lapot, 
illetőleg katonai igazolványi könyvet, az orvosi 
bizonyítványt, illetőleg a járási tisztviselő igazol-
ványát a halasztás szükségességéről. Az orvosi 
bizonyítványt — ha nem katonai orvos állí-
totta ki vagy alá nem írta — a községi 
elöljáróság által is alá kell íratni. 

Ha megemlítem még, hogy a póttartalékba 
sorozott tanítók és tanítójelöltek a hadmentes-
ségi díj fizetésének kötelezettsége alól föl van-
nak mentve, elmondtam nagyjából mindazokat, 
amik a véderő-törvénvben a tanítókra vonat-
koznak s amiket nem árt a sorozás körüli 
időben fölújítani. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
Pista tüzér. 

Ilyen magamfajta apró legény 
Volt Pista, a kis honyédtüzér. 
Mintha látnám . . . csákója füléig, 
Attilája meg ép' térdig ér . . . 

Kalamáris, toll, könyv volt fegyvere 
Csak egy pár héttel is azelőtt, 
De egyszerre lángra lobbant lelke, 
Hogy eljött március tizenöt . . . 

Édesanyja váltig sírta-rítta : 
„Gyönge vagy még, édes gyermekem '. 
Agyúdörej nem való még néked, 
Édes Pistám, fogadj szót nekem!" 

„Tudod-é azt, lelkem, jó anyácskám, 
Nagy ellenség tört a hazára ! 
Megyek, mert szégyen maradni, mikor 
Ilyen legénynek is van ára." 

Véres napok, dicső napok jöttek . . 
Győzve harcolt a honvédsereg. 
S tűzben, vészben bátor szívvel járt-kelt 
Kormos arccal, a Pista gyerek. 

Néha, néha nagyokat kurjantott, 
Ilyenkor volt csak jókedvibe, 
Ha a muszka golyó messze tévedt 
És nem tehetett kárt senkibe. 

„Nézze, bátyám — mondá bajtársának — 
Mit csinál a muszka odaát, 
Nagy vitézül lődözi a füvet, 
Tán ingyen kapja puskaporát!?" . . . 

Bezzeg Pista, a mi kis tüzérünk 
Jól dolgozik, mint a gondolat, 
Nagyot bömböl ágyúja s a muszkák 
Hullanak mint a parancsolat. 

Hanem egyszer . . . mondjam-e tovább is ? . . . 
— Hideg tél volt azon a napon, — 
Egy golyó a mi Pistánknak tévedt . . . 
Vére ott piroslott a havon ! 

Utoljára megmozdult még ajka, 
— Társai ott álltak mellette, — 
„Szabadságért halok meg s — tudjátok, — 
Oly édes meghalni érette." 

. . . Pedig magamfajta apró legény 
Volt Pista, a kis honvédtüzér. 
Mintha látnám. . . ott fekszik a havon, 
Melyet pirosra festett a vér! . . . 

'Tarkó János. 

Egy pillanat. 
írta : Dánielné Lengyel Laura. 

— A kísértések órája — mondta Erzsi asz-
szony nagyon komolyan — kevés asszonyt kerül 
el s akit elkerül, az ne legyen túlságosan büszke 
reá. Hogy valakinek nagyon hideg a tempera-
mentuma s nagyon önző a lelke . . . ezek tud-
tommal nem olyan kiváló tulajdonságok, me-
lyekre büszkén szokás hivatkozni. 

— Ha téged hall az ember, — vágott sza-
vába Biróné — szerencsére, mindnyájan tudjuk . . . 

— Hogy megengedhetem magamnak az el-
nézés és könyörületesség fényűzését. Édes galam-
bom, ez egy igen szép póz, de én már a szép 
pózokból is kiábrándultam. A tisztességes asszo-
nyok — már akik csakugyan tisztességes ér-
zésűek — kezdik belátni, hogy szívtelenség és 
kegyetlenség nem mindig födi az erény fogalmát. 
Az okosabbak rájöttek arra is, hogy a legtöbb 
tisztességes asszony haragja a másformák ellen, 
nem egyéb, mint valami lappangó és halálos 
gyűlölet. A korlátolt elméjű és romlott idegzetű 
nők úgy képzelik, hogy amazoknak valami 
hallatlan nagy gyönyörűségben van részük. Gyö-
nyörűségekben, melyeket ők sohasem élvezhetnek, 
mert gyávák és fösvények az árt megfizetni 
érte. Mondom, ezek a korlátoltak és romlott 
idegzetüek. Az okosabbak régen rájöttek, hogy 
azok a szerencsétlenek csak önmagukat csalják 
és voltaképen senki ellen nem vétenek annyit, 
mint saját maguk ellen. Ezek aztán megbocsá-
tás, irgalom és szánalom pózába burkolóznak 
és csinosan hangzó szép frázisokat gyártanak 
a szerencsétlen megtévelyedett ékről. Ez is ha-
zugság, de legalább szép hazugság. 

— És mi volna az igazság ? 
— Az igazság az, hogy nem kellene sem a 

fogakat csikorgatni, sem a nagylelkű megbocsá -
tást játszani, hanem egyszerűen kijelenteni : 
emberek vagyunk, gyarló, gyönge emberek. Az 
egyiknek több lelki és fizikai ereje volt a szé-
dülés pillanatában, de szédültünk mindnyájan. 
A ki ezt letagadja . . . 

— Aki ezt letagadja ? 
— Nos, azzal csak a társadalmi kényszerűség 

nyomása miatt szorítok kezet. Máskülönben sze-
retném arcába vágni az én szótáram legmeg-
gyalázóbb kifejezését, azt, hogy hipokrita. 

— S te mindig őszinte vagy? 
— Ehhez, fájdalom, írem vagyok elég nagy 

űr. Az ember nem élhet mindig úgy, amint 
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akar, hát él úgy, ahogy lehet. Ez szomorú, de 
nem tehetünk róla. 

— Még szomorúbb, hogyha valaki merészen 
állít mindent össze-vissza és a bizonyítással 
adós marad. Tudod, mire emlékeztet engem a 
te beszéded: az én kisleánykori naplómra. Tu-
dod, hogy elborzadok, ha e kis érdekes munka 
mostanában a szemem elé kerül. Ma már gon-
dolni sem merek olyasmire, amit akkoriban le-
írtam. Tudod, hogy hívják a te merészségedet ? 
Ügy, mint az én tizenhat éves bátorságomat 
hívták : ez az ártatlanság vakmerősége. Hej, ha 
csak egyszer, egyetlenegyszer álltál volna csak 
egy percig is azon a bizonyos keresztúton ! 

— Mondtam már neked, hogy a legtöbb 
asszony állt ott az életben, akinek szíve, tem-
peramentuma és szenvedélyei vannak s akit a 
sors el nem kényeztetett azzal, hogy mindig 
ezüsttálcán hozott elébe mindent, amit kívánt. 
Az én életem pedig nem volt ilyen ezüsttálcás 
élet. Te különben ezt épen olyan jól tudod, 
mint én. Az ifjúkor rám nézve nem volt egyéb, 
mint a küzdelmek és szenvedések szakadatlan 
láncolata. Tudod, hogyha rémes álmaim szoktak 
lenni, azt álmodom, bogy tizenhét éves vagyok 
és árván, támasz nélkül bolyongok a világban, 
mint ahogy bolyongtam abban a gyászos időben. 

Ma is csodálom, hogy a sok nyomorúság 
közepette, hogy nyílt ki lelkemben a tavasz. 
Azt hittem, nem lehet más gondolatom, mint, 
hogy mint szenezzem meg a mindennapi kenye-
ret? S ha még csak magamról lett volna szó. 
De hiszen akkor nem is bírtam volna sokáig a 
harcot. De a sors mikor még nálunk is szegé-o O 
m ebb és tehetetlenebb egyének sorsát a mi 
erőnkhöz köti, e balaszttal voltaképen fenntart 
bennünket a tenger fölszínén. Ha csak magunk-
ról van szó, akkor jogunk van elhatározni, hogy 
lemerüljünk a mélybe, vagy tovább küzdjünk 
a hullámokkal. Az én sorsomhoz az édesanyám 
is hozzá volt láncolva s úsznom kellett tovább. 

Ami a szerelmemet illeti, arról ma már nincs 
mit mondanom. Ha visszagondolok arra a cso-
dálatosan bűbájos és szomorú regénvr? hát azt 
mondom, hogy, hogy nem bántam meg semmit. 
Amennyit szenvedtem érte, annyi gyönyörűséget 
adott is. Nincs mit követelnem senkitől, nincs 
mit megbánnom semmit^ Tele volt a lelkem 
nyíló tavaszi virággal. Es néha-néha most is 
bolondos káprázat ejti meg a lelkemet, egy 
percre mintha érezném a virágok illatát ; a 
virágokét, melyek régen lehulltak, régen el-
hervadtak, régen avarrá váltak mind, mind. 

Nagy bolondság volt, de szép bolondság. S 
még egyszer mondom, hogy én nem bánom, 
hogy így volt. 

Egyébként ne nézzél reám ilven csodálkozva, 
nagyot fogsz kacagni, ha megmondom, hogy 

az én regényem amolyan kisleány-idill volt, 
még pedig a iehető legártatlanabb fajtából való. 
Akit szerettem, pályája kezdetén álló ember 
volt, azóta hírnév festő lett belőle. Idegen 
országban él, idegen nép között, már meg is 
házasodott, de lia egyszer valaki komolyan és 
bizalmasan megkérdezné, hogy mit tart a mi 
kis hajdani idillünkről, azt hiszem, ő sem bánta 
meg, hogy valaha álmodott. 

Abban egyeztünk meg, hogy külföldre megy 
két évre, én meg idehaza küzdök tovább, míg 
feleségül vehet. Azután, — azután az édesanyám 
betegeskedni kezdett és engem is elhagyott az 
erőm. Osz lett, szomorú, nedves, ködös ő»z és 
én most már néha-néha csak álomnak hittem, 
hogy fgvütt jártunk valamikor májusban ketten. 

Mikor az első komoly kérő jelentkezett . . . 
Edes Istenem, senki sem tud oly keservesen 
sírni, mint egy leánya sorsáért aggódó, beteges 
édesanya. Kért, könyörgött s amint könnye a ke-
zemre hullott, a forró csöppektől hervadni kezdtek 
lelkemben a tavaszi virágok lassan, egymásután. 

De nem adtam meg magam harc nélkül. Egy 
levelet írtam annak az embernek, akit szeret-
tem, aztán vártam a választ. Mondjad, kérlek, 
vártál-e te már valaha valamit, de úgy igazán, 
szíved mélyéből? Megrezzent-e egész tested a 
léptek zajától, megállt-e a szíved dobogása, ha 
valaki megnyomta az előszoba csengőjét? Ha 
nem vártál így valakit, akkor sohasem fogod 
megérteni azt a lelkiállapotot, amelyben én 
három hétig éltem. Mikor a harmadik hét után 
sem jött senki és semmi, én odahajtottam feje-
met az édesanyám ölébe és azt mondtam : min-
den úgy legyen, ahogy ő kívánja. 

Édesanyám megölelt, áldott jó gyermekének 
nevezett és azt mondta : Isten áldása lesz min-
den lépésemen. Es később — igaz, hogy sokkal 
később — beláttam, hogy igazat mondott. Mert 
akkor, mikor ott álltam a templomban, amel-
lett az ember mellett, ki szívemnek idegen volt, 
halkan imádkoztam, hogy most . . . most sza-
kadjon reám ez a tető, mielőtt az Ur színe előtt 
hamisan esküdnék. Az Úristen azonban sokkal 
könyörületesebb, mint hiszik, és én épségben 
jöttem ki a templomból. Később aztán már 
arra gondoltam, hogy ez az ember váltott meg 
engem a szenvedésből, a nyomorúságból, a meg-
aláztatásból, otthont és védelmet adva nekem. 
Megajándékozott a legdrágább kincsével, a be-
csületes nevével s minden nő között engem 
tisztelt meg azzal, hogy sorsát hozzám kösse. 
Ekkor már nem arra kértem az Isten, hogy 
a tető omoljon rám, hanem arra, hogy az én 
hamis esküm a végtelen jóság irgalmából valaha 
valóra és igazra váljék és én igazán szívemből 
tudjam szeretni azt a derék, becsületes embert, 
akinek oltár előtt szerelmet fogadtam. 
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Persze, az nem me it sem ilyen könnyen, 
sem ilyen hamar, ahogy elmondom. Előbb még 
át kellett esnem a legnagyobb gyötrelmen és 
kísértésen ; találkoznom kellett azzal a férfival, 
aki mindennél drágább volt nekem. Ha gyű-
lölni, ha átkozni tudtam volna ! De még ez a 
támaszom sem volt meg. Betegen feküdt, mikor 
levelem hozzáérkezett, mire elolvashat'a, már 
asszony voltam. 

. . . Akkor . . . akkor, én is ott álltam azon 
a keskeny válaszúton és arra gondoltam, hogy 
nekem is csak egy életem van, hogy soha 
semmi és senki nem adhat nekem kárpótlást 
azért, ba a gyönyör óráját elszalasztom. A lel-
kem minden vágya, a szívem minden csepp vére 
odakergetett annak a férfiúnak a karjába és 
akkor — az utolsó percben — eszembe jutott, 
hogy bármily halálosan komoly oka is volt 
reá, az az én szerelmesein mégis csak elké-
sett a templomból, az a másik, az az idegen, 
mégis ott állt mellettem, mikor ott kellett 
lennie. 

Ez a gondolat egyszerre fáradttá és józanná 
tett. Honnan jutott az akkor eszembe, nem 
tudom, azt sem tur.om, jól cselekedtem-e, vagy 
rosszul ? De azt éreztem, hogy vannak meg 
nem bocsátható bűnök és el nem felejthető 
erények. Ha akkor eszembe nem jut, ha va-
lami érzés nem súgja, hogy nem, nem szabad 
megbocsátanom egy férfiúnak, ki távol volt, 
mikor mellettem kellett volna állnia, — nos 
akkor nekem is volna egy csinos kis regényem, 
és azt mondtam volna el neked ehelyett az 
unalmas história helyett. Ez a pillanat elöntötte 
el sorsomat és én erényes asszony maradtam. 
De egy pillanatra, egy hirtelen jött gondolatra 
csak nem lehetek büszke. Annál kevésbé, mert 
még ma sem tudom bizonyosan, hogy helyesen 
cselekedtem-e, amikor reá hallgattam. Mind-
össze is csak abban vagyok bizonyos, hogy nem 
tehettem másként 

— Arany-szobor Nagykörösön . Nagykőrö-
sön, abol Arany János kilenc évig tanároskodott 
a református egyház iskolájában, mozgalom indult 
meg, hogy Arany Jánosnak szobrot állítsanak. 
Ebben a dologban Kosma Ferenc huszárőrnagy 
nejének és Ádám László földbirtokosnak elnök-
lésével népes értekezlet volt. Megalakult a gyűjtő-
bizottság, azonkívül választottak tizenkilenctagú 
végrehajtó-bizottságot. Fölkérik a várost és a 
református egyházat nagyobb adomány megtéte-
lére ; a városban lévő összes társasköröket, egye-
sületeket fölkérik, hogy mulatságaik, estéik jöve-
delmét egészen vagy részben adják a szoboralap 
javára; végül a városban igen kiterjedt gyűjtést 
rendeznek s különösen fölkérik adakozásra Arany-
nak nagykőrösi volt tanítványait is. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
Dante. ( írta Radó Antal. A Franklin-Társulat 

kiadása. Ára 2 K 50 f.) Ha az írót meg akarjuk 
érteni, meg kell ismerkednünk annak a kornak 
hangulatával, törekvésével, műveltségbeli és po-
litikai állapotával, melyben munkái keletkeztek. 
Sőt még ezzel sem elégedhetünk meg. Munkáinak 
olvasása közben bele kell élnünk magunkat ko 
rába, beleringatni magunkat abba a hangulatba, 
mely kortársainak lelkét a mű olvasása közben 
eltölthette. Akiben nines meg ez a lelki hajlé-
konyság, az előtt elmúlt korok hatalmas írói 
— ha időközben az emberiség törekvése, hangu-
lata megváltozott — érthetetlenek, műveik cél-
zata, klasszikus tökéletességgel kifejezett korigaz-
ságaik értéktelenek s a szépség úgy van elzárva 
előlük, mint a mesebeli királykisasszony, kit hét-
fejű sárkány őriz. 

Az elmondott igazságok kétszeresen érvényesek 
a középkor legmélyebb, legmisztikusabb, leg-
keresztényebb költőjére, Dantére. Korának han-
gulata, irodalma s politikai állapotának ismerete 
nélkül az olvasót kimeríti vallásos eposza, és 
ha valamelyik olvasója át is vergődik rajta, ke-
veset ért meg belőle. Ez az a munka, melyhez 
föltótlenül szükséges írójának eletét ismerni, 
melynek olvasása előtt sok tanulmányra, isme-
retre van szükség. 

Radó Antalnak most jelent meg Dante című 
kötete a Kisfaludy-Társaság Költők és írók c. 
vállalatában. Nem életrajz e könyv, bár megtalál-
juk benne Danténak rövidre fogott életét is, 
hanem elsősorban korrajz és a nagyszerű éposz 
jelentőségének magyarázata. Az első két fejezet 
Firenze (Flórencz) városának küzdelmes eletével, 
a pápa és császár pártjának mérkőzésével, a város 
alkotmányváltozásaival és fejlődésével foglalkozik. 
Ebben a keretben nagyon sok érdekes és tanul-
ságos dolgot mond el az író a középkori életről, 
Firenze demokratikus intézményeiről, a polgár-
ságnak a nemesség róvására való előtérbe lépé-
séről. Mindé történelmi ismertetés arra való, 
hogy a költészet átalakulását megérthessük. A 
következő fejezetek Dante életéről szólanak. Csak 
ezután következik a munkának nagyobb, fonto-
sabbik része : Dante kisebb munkáinak és az 
Isteni Színjátéknak ismertetése, boncolása, mél-
tatása. Az utolsó fejezetben az Isteni Színjáték 
értékét állapítja meg az író. 

Radó Antal több munkájával bizonyította be, 
hogy ismeri az olasz irodalmat. Daniéról is meg-
jelent már egy kis kötete. E munka ismertetése 
közben tehát csak arra a kérdésre keli választ 
adnunk, hogy földo'gozásánál, stílusánál, beosz-
tásánál fogva alkalmas é ez a könyv arra, hogy 
kalauza legyen a Dante olvasónak. Nyugodt lélek-

I kel mondhatjuk, hogy Radó megfelelt a kitűzött 
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célnak. Munkája jó segédeszköz Dante megisme-
résében. Jó kalauz azok számára, akiknek írva 
van : az átlagos műveltségű embereknek. Remél-
jük , meg lesz az eredménye is, Dantét közelebb 
hozza a magyar közönséghez. De ha ez nem is 
tör ténik meg, abban nem Radó a hibás, hanem 
Dante homályossága és miszticizmusa. í rónk meg-
felelt annak, amire vállalkozott : egy csatornát 
épített , melyen át a világirodalom egyik leg-
nagyobb költőjének szellemi kincsei belefolyhat-
nak a magyar gondolkodás, műveltség, irodalom 
és művészet tengerébe. 

Komárom vármegye és Komárom sz. Mr. város 
( í r ták a komárommegyei helyi munkatársak. Meg-
je lent a Magyarország városai és vármegyéi című 
vállalatban.) Evekkel ezelőtt egy hatalmas vállalatot 
indítottak meg hazánkban. A vállalkozásnak az 
volt a célja, hogy Magyarország vármegyéinek és 
városainak tör ténetét , jelenlegi állapotát részle-
tesen ismertesse. Nem vagyunk hívei az ország 
részekre tagolásának, az egyes területek helyi 
önérzete, különállása fölébresztésének, erősítésé-
nek, de ennek a munkának nem ez a célja. Vár-
megyék és városok történetét , leírását adja ugyan, 
de igen nagy szolgálatot tesz a tudomány egé-
szének. Kis tükördarabok ezek az óriási kötetek 
az összefoglaló tudomány számára, az általános 
igazságokat kutató, a mult körülményeit ismer-
tető, a jövő számára útat kijelölő tudósnak ; e 
kis tükördarabokból rakja össze egy egész ország 
társadalmának, gazdasági állapotának, természeti 
kincseinek, lakosságának képét, mint a mozaikkal 
dolgozó művész, ki színes kövekből alakokat te-
remt. Ezért üdvözöljük a vállalatot legújabb kö-
tetének kibocsátása alkalmával, üdvözöljük, mert 
a kuta tó számára anyagot ad. 

E vállalat egyes Köteteinek tartalma körülbelül 
megegyezik egymással. E munka sem kivétel. 
Ismerteti a megye természeti viszonyait, majd 
sorjában letárgyalja a községeket és Komárom 
városát, azután leír ja a vármegye lakosságát. 
Ezután ismerteti mezőgazdaságát, iparát, majd 
közoktatásügyét, törvénykezését, egészségügyét, 
irodalmát, művészetét. Végül Komárom megye 
történetével záródik a munka. Körülbelül ezeket 
találjuk a többi vármegyei monográfiákban is, 
töltéve, hogy valami különös nevezetesség nincs 
a vármegyében. Ii könyvben pl. egy külön feje-
zet szól az ógyallai obszervatóriumról. 

A munka tartalomjegyzékéből lá that juk, hogy 
nem a nagyközönség, hanem a tudomány emberei 
számára készült, hiszen nagyon kevesen vannak 
közöttünk, kikben annyira ki van fejlődve szülő-
megyéjük iránt a szeretet, hogy egy óriási ter-
jedelmű könyvben minden részletet szívesen ol-
vasnának róla. Azok az emberek azonban, kik a 
történelem, az ipar, a kereskedelem, az ország 
természeti vagy gazdasági viszonyai terén általá-

nos áttekintést kívánnak szerezni, a nemzet fenn-
maradásának tényezőit, jövőjének létalapjait szán-
dékoznak vizsgálni, nem nélkülözhetik e mono-
gráfiákat. Mindnyájan megtalálják bennük, amit 
keresnek, mindenik a maga tudományának szem-
pontjából fog velük foglalkozni. Ügy kell tehá t 
rá juk tekintenünk, mint egy fölhalmozott kincs-
tömegre, mert lehetővé teszik nekünk bármely 
téren az eredményes munkát. A laikus emberre 
nézve legérdekesebb az a fejezetük, amely a 
megye részletes tör téneté t kapcsolja bele a nemzet 
általános tör ténetébe. Különösen érdekes ebből 
a szempontból Komárom megye monográfiája. 
Sok emléke van már a bronzkorból, a rómaiak 
korában több virágzó gyarmat volt területén, a 
török-német dúlások idején pedig főútvonalba 
esett, tehát nagyon mozgalmas és siralmas volt 
állapota. 

Reméljük, hogy Magyarország vármegyéinek a 
monográfiája nemsokára újabb kötetekkel fog 
szaporodni, hogy a tudománynak újabb fegyver-
tárai legyenek 

Hazaszeretet című szavalókönyvre hirdet elő-
fizetést Kemény Károly nyitrazsámbokréti tanító. 
Legjelesebb költőinknek a gyermek ertelmi és 
érzelmi világának leginkább megfelelő költemé-
nyeit gyűj töt te össze s kéri taní tótársai t a mi-
előbbi megrendelésre, hogy a nyomatandó példá-
nyok száma felől tájékoztatva legyen. A könyv 
előfizetési ára 60 fillér. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi közig, bizottságnak. — 1805. sz.) 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. §-ának a kép-
viselőházban tö r t én t tárgyalása alkalmával az 
iskolák föliratait illető fölszólalás következtében 
oly értelmű kijelentést tettem, hogy ezen tör-
vényszakasznak végrehajtását akként fogom esz-
közölni, hogy a nem magyar tanítási nyelvű 
iskolákon a magyarnyelvű löliráson kívül az 
iskola előadási nyelvének megfelelő fölirás is 
alkalmazható legyen. 

Ezen kijelentésem megtétele alkalmával tüze-
tesen megindokoltam álláspontomat és azt, hogy 
ezen módosítványt tökéletesen fedi az a gondo-
lat, amely a törvény rendelkezésébe annak szer-
kesztése alkalmával lefektettetett . 

A módosítványhoz a képviselőház hozzájárul-
ván, ezennel elrendelem, hogy a hivatkozott 
törvényszakasznak azon rendelkezése, mely az 
iskolák fölirataira vonatkozik, akként hajtandó 
végre, hogy minden iskolán, tekintet nélkül a 
tanítási nyelvre, a törvényben meghatározott 
szabályszerű magyar fölirás legyen és pedig, 
minthogy ezt a törvény rendeli el, első helyen. 
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Azon iskolákon pedig, melyek előadási nyelve 
nem a magyar nyelv, az iskolafönntartó a ma-
gyar nyelven kívül az illető iskola előadás-
nyelvének megfelelő nyelvű, az idézett törvény-
szakasz rendelkezéseinek teljesen megfelelő föl-
iratot is alkalmazhat, amely természetszerűleg a 
magyarnyelvű fölirat méreteit túl nem halad-
hatja. 

Erről a közigazgatási bizottságot az 1907. 
évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 
76.000/907. számú körrendeletem kapcsán szo-
ros miheztartás végett értesítem. 

Budapest, 1908 január 20-án. 
Apponyi, s. k. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi főtiszt, egyházmegyei Főhatóságnak. 

1805. szám.) 
Az iskolai föliratok tárgyában a vármegyék 

és törvényhatósági joggal fölruházott városok 
közigazgatási bizottságaihoz egyidejűleg intézett 
körrendeletem egy példányát van szerencsém 
főtiszt. Főhatóságnak szíves tudomás véget t oly 
fölkéréssel megküldeni, hogy az egyházi főható-
sága alá tartozó iskolafönntartókat a megfelelő 
eljárásra saját hatáskörében is sürgősen utasí-
tani méltóztassék. 

Budapest, 1908 január 20 án. 
Apponyi, s. k. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Kinevez te : Dóczy Mihály oki. taní tó t az 
aranyági áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Olariu 
Péter oki. tanítót a sistaroveczi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Veress Emil oki. tanítót az alsó-
apsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gyulai János 
oki. tanítót a birtini áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Hevesy János oki. tanítót a karámi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Debreczi Domokos és Kerekes 
Erzsébet oki. tanítót, ill. tanítónőt az uzdiszent-
péteri áll el. isk. r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; 
Várdai Etelka oki. taní tónőt az újbányacsüröki 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Varga Jolán oki. 
tanítónőt a lajosfalvi közs. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; özv. Junker Kristófné, Szül. Stadler Irma 
oki. tanítónőt az erzsébetfalvi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Orgonás 
Ede karámi áll. el. isk. tanítót a ber tót i áll. el. 
isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Munkácsy Ferenc 
nagylétai munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak 
évi 1160 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Gobi Mária 
szolnoki munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
1600 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
H. I. Olálicziklény. 1. Törekedjék arra, hogy az 

iskolaszék oly határozatot hozzon, melynek alapján a 
tandíj, az eddigi szokástól eltérően, a tanév elején 
legyen szedendő. 2. Forduljon panaszával egyenesen 
a közigazgatási bizottsághoz. — K. I. K. A községi 
iskolaszéknek hivatalból és választott tagjai vannak ; 
tiszteletbeli tagság nincs. A tanító, igazgató-tanító 
hivatalból előadója (jegyzője) az iskolaszéknek s ebbeli 
teendőinek ellátásáért külön díjazást nem igényelhet. — 
Nagykolos. Erre a kérdésre már sokszor adtunk vá-
laszt. Egyébiránt az Utasítás is útbaigazíthatja. — 
Érdeklődő. Az 1896. évi XX. t.-c. rendelkezései értel-
mében minden állami szükséglet azon évi költségvetés 
keretében fedezendő, amikor a kiadás szükségessége 
fölmerül. A törvényszerinti kezelési év következő évi 
március hó végéig tart. Ezen idő elteltével a megelőző 
évi költségvetés terhére még akkor sem lehet utal-
ványozni, ha volna is megfelelő fedezet. Ez törvény és 
nem rendelet, ezen tehát „enyhíteni" nem lehet. — 
1ÍM)8. A mi feladatunk nem lehet az, hogy kicsiny 
jelentőségű helyi viszálykodásokhan bírói szerep be-
töltésére vállalkozzunk. Közérdekű dolgokban kész-
séggel állunk a t. olvasóink rendelkezésére s legjobb 
tudásunk szerint útbaigazítjuk őket. De azt már csak 
beláthatja, hogy az oly dolgok fölött, minő pl. az 
iskolaszéki tagnak a tanterem bizonnyal nem egészen 
tiszta állapotára vonatkozólag tett észrevétele, mi nem 
bíráskodhatunk. Egyébiránt szíveskedjék a fel. iskola-
székek szervezetére és hatáskörére vonatkozó és egy-
házhatóságilag jóváhagyott Szabályzatot megszerezni 
és átolvasni. Mi ilyennel nem rendelkezünk. — 
H. M. M.-Remete. Az alkotmány visszaállításának 
ideje óta napjainkig vallás- és közokt. miniszterek 
voltak : Eötvös József báró, Pauler Tivadar, Trefort 
Ágoston, Csáky Albin gróf, Eötvös Lóránt báró, Wlassics 
Gryula, Berzeviezy Albert, Lukács György, Tószt G-yula 
és jelenleg: Apponyi Albert gróf. Annak kikutatására, 
hogy kik voltak 1885 óta miniszteri osztálytanácsosok, 
nem vállalkozhatunk. — lí. L. Nagyenyed. Ha állá-
sáról a hó 8-ik napján lemondott és a lemondás el-
fogadásának bevárása nélkül a községből eltávozott, 
úgy a 9-től a hó végéig eső fizetését — erre vonat-
kozólag hozott bírósági döntvény értelmében — az 
iskolafenntartónak vissza kell térítenie. — L. I. Del)-
reczeu. Nézzen csak utána lapunkban, hogy az ön 
által újólag felhozott kérdésre hányszor válaszoltunk ? 
Hiszen, ha egy és ugyanazon kérdéseket tárgyaló fele-
leteket minduntalan közreadnánk, akkor lapunk leg-
nagyobb részét az üzenetek lefoglalnák. Nem győzzük 
azért eleget hangsúlyozni, hogyha t. olvasóink lehető 
rövid időn belül választ akarnak, úgy szíveskedjenek 
címzett levelezőlapot, vagy legalább bélyeget csatolni 
levelükhöz. — K. Gy. 1. Tiszteletdíjhoz a gazdasági 
ismétlő-iskola vezetéseért joga van. 2. E tiszteletdíjat 
kélje elsősorban az iskolafenntartótól ; amennyiben 
pedig az iskolafenntartó anyagi nehézségek miatt e 
tiszteletdíjat meg nem adhatja, az iskolaszék vagy a 
község útján folyamodjék államsegélyért. Megjegyez-
zük, hogy államsegélyben csak az állami és községi 
gazdasági ismétlő-iskola részesülhet. — Elnök. Fele-
kezeti jellegű gazdasági ismétlő-iskolánál tiszteletdíja 
nyugdíjigényébe akkor számíttatik be, ha ez az iskola 
községi képviselőtestületi határozattal szerveztetett, 
ön — a tanító — rendesen alkalmaztatott és a tan-
folyam elvégzésével véglegesíttetett. — H. I. V. Meg-
határozott díj fejében a kötelezvények kiállítása a 
községi jegyző joga és feladata. Díjmentesen azonban 
ön is állíthat ki kötelezvényeket ismerősei számára. — 
Szabó I. E helyen már többször is közöltük, hogy 
áll. el. iskolai tanító fizetésének fölemelése alkalmával 
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a magasabb nyugdíjigény megállapításáért külön folya-
modni nem szükséges, mert a megállapítást és a nyug-
díjintézeti járulék kivetését hivatalból intézik el. — 
Tájékozatlan. 1. A tanítók lakáspénzét az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 2. §-a szabályozza. 2. A népoktatásra 
vonatkozó összes törvények és törvényes intézkedések 
össze vannak gyűjtve a Morlin-Szuppan féle 2 kötetes 
munkában. Ára 26 K 40 f (kiadója : Athenaeum). 3. A 
magyar nyelv tanítását nem magyar tannyelvű isko-
lában szabályozza az illető iskolák számára kiadott 
Tanterv és az 1907. évi XXVII. t.-c. Utóbbi megjelent 
lapunk mult évfolyamában. A nem magyar tannyelvű 
iskolákra új tanterv készül, mely nemsokára meg fog 
jelenni. 4. Vezérkönyvül ajánlhatjuk Láng Mihálynak 
„A magyar beszéd tanításának természetszerű módja" 
című munkáját. — Kántor. A kántori fizetés — tehát 
a stóla is — beszámítandó a legkisebb alapfizetés 
erejéig. A korpótlékokba azonban be nem számítható. 
Miért nem olvassák el figyelmesen a törvényt? A 
tanácsadóban is már számtalanszor írtunk erről. — 
Sz. I . Paks. Az iskolaszéki ülések nyilvánosságáról 
tudtunkkal törvényes intézkedés nincs. — St. J . F. 
Vásárd. 1. Olvassa el „Kántor"-nak szóló fönnebbi 
üzenetünket. 2. Az államsegély iránti kérvényhez csa-
tolandó jegyzőkönyvben a kántori jövedelmet is föl 
kell tüntetni. — H. J . Az Eötvös-alap tagjául jelent-
kezzék az alap elnökségénél egyszerű levélben (Bpest, 
VIII., Szentkirályi-u. 47.)* A tag jogairól és kötelességei-
ről bő tájékoztatást nyújt az alap által kiadott ismertető-
füzet, melyet a titkár kívánatra bárkinek megküld. — 
V. lt. Barcs. Az érettségi vizsgálat letételének föl-
tételeit lapunk folyó évi 1. számában érintettük. — 
Árpád. 1 A tanító fizetésére az egyházhatóságilag 
jóváhagyott díjlevél az irányadó. 2. Karácsonyi szünet : 
december 23-tól január 2-ig. Húsvéti szünet : virág-
vasárnapjától húsvét utáni keddig (mindkét esetben 
bezárólag). Pünkösdi szünet : vasárnap, hétfő. 3. A 
róm. kath. iskolánál is a plébános vagy segédlelkész 
kötelessége a hitoktatás. A tanító azonban tartozik a 
feladott leckét heti 2 órában beemléztetni. 4. A kath. 
iskoláknál a gyermekek ünnep- és vasárnapokon, vala-
mint hétköznapokon is rendesen szentmisét hallgatnak, 
amennyiben az idő és egyéb körülményele azt megengedik. 
A tanító ilyenkor felügyel rájuk ; községi és állami 
iskolák tanítói e felügyeletet felváltva gyakorolják. 
5. A tanulók évközben tanúsított előmenetelük szerint 
és az évzáró-vizsgálaton nyert bizonyítványuk alapján 
lépnek fel egyik osztályból a másikba és nem a kántor-
tanító külön „szortírozása" szerint. így parancsolja ezt 
a törvény és a józan ész még a plébános utasításával 
szemben is. — M. J . Ha másutt akar katonaköte-
lezettségének eleget tenni, mint ahová behívták, annak 
a más ezrednek a hadkiegészítő-parancsnokságához 
kell fordulnia kérelmével. — H. A. Végegyháza. 1. 
Igazgatói megbízatását valószínűleg külön rendelettel 
nyerte s így megeshetett, hogy pótléka nyugdíjigé-
nyébe be nem számíttatott. A tanfelügyelőség útján, 
hivatkozással a megbízó rendeletre, kélje a beszámí-
tást. 2. Az igazgatói pótlék csak jogerős fegyelmi 
ítélettel vonható meg ; saját kérésére történt áthelyez-
tetése esetén tehát, ha új alkalmaztatási helyén nem 
bízatnék meg az igazgatói teendők ellátásával, eddigi 
pótlékát változatlanul megtartaná. — H. K. Kissáro. 
Női ipariskola csakis Budapesten van, mely a keres-
kedelemügyi minisztérium felügyelete alatt áll. Ön 
tehát valószínűleg nem ez után kérdezősködött. A nők 
kiképzésére' szolgáló tanfolyamok többfélék ; nagyobb 
városokban vannak a 10 hónapig tartó női kereske-
delmi tanfolyamok, egyes polgári leányiskolákkal kap-
csolatosan fennállanak női kézimunka-tanfolyamok és 
egyes nőegyesületek is tartanak helyenként főző-, 
himző-, szövő-, kalap-, virágdíszítő- stb. tanfolyamokat. 

Országgyűlés. 
A képviselőház hétfői ülésében jótékony 

munkát végzett. Elfogadta a I I . osztályú ke-
reseti adó reformjára vonatkozó törvényjavas-
latot, mely a legszegényebb nép anyagi hely-
zetén segít, amennyiban eltörli mindazoknak 
fejadóját, akik 10 korona egyenes adónál keve-
sebbet fizetnek. Ez az állampénztár számára 
körülbelül 7 millió koronával kevesebb bevételt 
jelent. Ennek tárgyalása során kijelentette a 
miniszterelnök mint pénzügyminiszter, hogy az 
általános adóreformot még ebben az ülésszakban 
óhajtja tárgyaltatni. Végrehajtása úgyis bele-
kerül két esztendőbe. 

Ugyanazon ülésben fogadták el a Rómában 
kötött egyetemes póstaszerződést, amelyet külö-
nösen abból a szempontból fogadott örömmel 
a képviselőház, hogy Magyarország mint önálló 
állam, Ausztriától egészen elkülönítve, szerepel 
benne. 

A keddi ülésre nem volt érdemleges tárgy 
kitűzve. El is napolták az üléseket mindaddig, 
amíg a delegáció Bécsben működik. Történt 
azonban egy felszólalás, amely nemcsak itt, 
hanem Ausztriában is nagy figyelmet keltett. 
Egy képviselő kérdést intézett a miniszterelnök-
höz a közös külügyminiszter bizonyos nyilat-
kozatai miatt, melyeket az az osztrák delegáció 
albizottságában tett. Azt állította ugyanis, hogy 
a legutóbb kötött gazdasági kiegyezés meg-
erősíti a birodalmi egységet és hogy Magyar-
ország gazdasági önállósága nagy politikai 
bonyodalmakat idézne fel. Mindezt magyar 
körökben nagy sérelemnek tekintik az ország 
törvényes jogával és minisztereink azon ismételt 
kijelentésével szemben, hogy az új kiegyezés 
értelmében 1817-ben minden további tárgyalás 
nélkül életbe léptethető a külön magyar vám-
terület. 

A közös ügyek tárgyalására kiküldött bizott-
ságnak eddig csak albizottságai működtek. 
Csütörtökön aztán összeült a magyar bizottság-
nak teljes ülése és elsősorban a külügyi költ-
ségvetést vette tárgyalás alá. Igen határozott 
felszólalásokban foglalkoztak Aehrenthal b. 
közös külügyminiszternek föntebb ismertetett 
nyilatkozataival. Rámutattak, hogy amily biza-
lommal és elismeréssel ítélték meg általános 
politikáját és méltányolták a magyar álláspont-
hoz való közeledését, épen annyira visszauta-
sítják a magyar közjogra sérelmes kijelentéseit. 
Nem ismerik el, hogy a monarkia két országa 
a külfölddel szemben egy jogi alapot képezne 
és nem tartják megengedhetőnek, hogy a közös 
külügyminiszter, akinek kötelessége mindkét fél 
érdekeit egyenlő hűséggel képviselni a kül-
ügyekben, befolyást gyakorolhasson egymás közt 
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fennforgó gazdasági kérdéseikre. A független-
ségi párt egy vezető tagja kifejezte, hogy a 
hitelegység, a bank már 1910-beD, a vám-
közösség pedig 1917-ben előreláthatólag fel-
bomlik. Akkor azon az alapon kell tovább 
vezetni a külügyeket. A külügyminiszter magyar 
képviselője az ő megbízásából azt a nyilatko-
zatot tette, hogy az 1917 után bekövetkez-
hetőkre nézve csak egyéni véleményét fejezte ki. 
Azt pedig sérelmesnek vett beszédében egye-
nesen is kifejezte, hogy Magyarországnak az 
1867-iki törvények szerint határozottan joga 
van a külön gazdasági berendezkedésre. 

A pénteki teljes ülésben is ugyanezt a tárgya-
lást folytatták. Nagy beszédet tartott Weierle 
Sándor dr. miniszterelnök is, egyenesen azzal 
a célzattal, hogy a fölmerült ellentétet elsimítsa. 
Abból a tételből indult ki, hogy a külügy-
miniszter politikáját eljárásának összességéből, 
nem pedig egy beszédének töredéke után kell 
megítélni. Már pedig tény, hogy miniszteri 
működését egészben kedvezőleg és helyeslőleg 
ítélte meg a magyar bizottság. Tény, hogy pár 
évi működése alatt nagyobb közeledést tanú-
sított a magyar felfogáshoz, mint elődei évtize-
dek alatt. Egy lényeges elvi ellentét áll fenn 
a magyar és osztrák felfogás közt és eddig 
még utóbbihoz ragaszkodik a külügyminiszter is. 
Abban áll, hogy míg ők egy jogi alanynak 
nyilvánítják a monarkia két felét a külfölddel 
szemben, a mi történelmi és törvényes felfo-
gásunk szerint a magyar királyság ép oly külön-
álló jogi alakulás, mint az osztrák császárság. 
Egységes lehet a külképviselet megnyilatkozása, 
de a megbízás és hatalmi alap különálló kettő. 
Ami gazdasági dolgaink intézését illeti, azokban 
teljes önállósággal és függetlenséggel járhatunk 
el. A legutóbb létrejött szerződés annyiban elő-
nyös álláspontunkra nézve, hogy most már 
Ausztria is törvényben járul hozzá ahhoz. A 
külfölddel kötendő kereskedelmi szerződéseinkre 
a külügyminiszternek semmi befolyása nincs ; 
csakis közbenjáró szerepet tölt be. A végrehajtás 
is kizárólag a mi hatáskörünkbe esik. 

Eme tárgyalások során kifejezést nyert ama 
követelés is, hogy a közös miniszterek, mint 
Magyarországnak is közegei, tudjanak magyarul. 

A hármas szövetséghez ezidőszerint ragasz-
kodik a magyar bizottság, de rámutattak arra 
az eshetőségre is, hogyha Németország folytonos 
hatalmi terjeszkedése miatt fel kellene vala-
mikor bontani, ne zárjuk el útunkat a nyugati 
államokhoz való csatlakozástól. 

A magyar bizottság szombati teljes ülése is 
a külügyi vitát folytatta. A külügyminiszter 
ismert nyilatkozatait nem bolygatták többé, 
hanem tartalmas beszédekben foglalkoztak az 
általános külügyi politikával. Volt, aki az olasz 

szövetség nagy értékét állította előtérbe, azt 
állítván, hogy abból sem reánk, sem Olaszor-
szágra, sem a világra kár nem hárultat. Ezzel 
szemben néppárti oldalról az a kívánat nyil-
vánult, hogy Németországgal együttesen köze-
ledjünk Oroszországhoz. 

A magyar fölszólalók általában helyeselték 
a követett külpolitikát. A jelenlevő két horvát 
delegátus azonban ellene nyilatkozott, azt állít-
ván, hogy az a politika csakis a német és 
magyar érdekeket tartja szem előtt, míg a 
szám szerint többségben levő szláv népeket 
egészen figyelmen kívül hagyja. 

A külügyek tárgyalását még szombaton sem 
fejezték be. 

Szemünk fénye. 
(Dr. Möhr Mihály szemorvos előadása.) 

Ú g y ügyelnek a szülék gyermekükre, mint 
a szemük fényére. Ez bizonyos. Vájjon épen 
úgy ügyelnek-e gyermekük szeme fényére i s? 
Ez lehet, de nem bizonyos. Ha bizonyos volna, 
nem volna minden második ember vaksi és 
legalább minden ezredik vak. Az iskolára is 
reáhárítják a felelősséget. Nein ér az semmit 
erről vitatkozni. Ennél okosabb és célirányo-
sabb, hogy az iskola is fokozza éberségét és 
gondosságát. 

Sok gyermek már fájós szemmel látja meg 
a napvilágot, és ha nem orvosolják azonnal az 
újszülött szemgyulladását, bizony nem sokáig 
gyönyörködik abban. Sürgősen kell ilyen eset-
ben az orvoshoz fordulni és rendeléseit szigorú 
pontossággal teljesíteni. A világtalan emberek 
csaknem felének újszülött korában elhanyagolt 
szemgyulladása oltotta ki szeme fényét, A gyer-
mekszobák rémei: a kanyaró, vörheny, igazi 
himlő, sőt, bár ritkán, még a diftéria is rá-
nyomja mérges ujját a ragyogó szemekre és 
kellő ápolás hiányában örök sötétséggel borítja. 
Az idült betegségek közül az eredetében titok-
zatos skrofulózis tör a látás épsége ellen. A 
tuberkulózisnak e valószínű rokonát nemcsak 
örökölni lehet, hanem szerezni is. Utóbbi eset-
ben könnyebben gyógyítható. Tágas, világos, 
szellős, szennymarasztaló szőnyegtől, függöny-
től mentes szoba, rendszeres, jó táplálkozás az 
orvosszerei. Reggelire tej, kakaó vagy leves; 
tíz órakor tej vagy tojás; ebédre leves, sült 
hús, főzelék, főtt gyümölcs, kevés sütemény, 
semmi főtt tészta ; ozsonnára tej, világos kávé 
vagy kakaó, talán aszerint, mint tud a beteg 
az alorvos kedvében járni (alkalmasint az 
ápolónőében is), vacsorára hideg sült. 

Ilyen módon szokták gyógyítani a kórház-
ban a kis betegeket, akár a nyomor nélkülö-
zései között szerezték bajukat, akár a jólét 
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csarnokaiból kerültek a kórterembe. Mert. nem 
ritka eset, hogy gazdag szülők bőségben dús-
lálkodó örököse betegszik meg, ki minden földi 
jóban részesül, az észszerű bánásmód kivételé-
vel. Fontos és okos újítás az, mely mellett 
előadónk is az elsők között harcolt. Az, hogy 
ma már nem sötétítik be a szemfájósok szo-
báját. Ha a megtámadott látószerv sötétséget 
kíván, bekötik, de a test többi részét nem 
vonják el a napsugár áldásától. A skrofulózis 
szembetegségek megelőzésénél a táplálkozáson 
kívül a tisztaságra és kellő ruházkodásra is 
gondot kell fordítani. Nincs rossz idő, csak jó 
ruha legyen, — mondja az angol. 

Mohr dr. nem barátja az edzés ama fajtá-
jának, mely szabadon hagyja az apróság láb-
szárát a hideg garázdálkodásának. 

A szem kötőhártyájának gyúladása következ-
tében megvakultak nagy száma, a világtalanok-
nak majdnem harmada ú. n. műveltségünk 
rovására esik. Az iskolai tanulás után következő 
francia, zongora és rajzórák, a különböző házi 
feladatok teszik csenevészekké, idegesekké a kis 
rokkantakat és taszítják a fekete éjszakába. 
Az előadó azt hiszi, hogy legaláb a büntető 
feladatok kora lejárt. Sajnos, úgy tudjuk, hogy 
még mindig felhangzik itt-ott a parancs: írjá-
tok le büntetésből 50-szer, hogy : „A feladatot 
otthon kell megírni !" vagy „Az iskolában han-
gosan kell felelői!" stb. N o meg a női kézi-
munkák. Nem a közönséges kötés, horgolás, 
ruhavarrás, foldozás, hanem a finom lapos, dom-
ború hímzések, csipkekészítések. Ajánlja a szü-
lőknek, bojkottálják a hímzett papucsot, sapkát 
s effélét. 

A könyvek rossz nyomása ellen Németország-
ban már 1746-ban bocsátottak ki rendeletet. 
Legalkalmasabb könyv az, melyet fénytelen pa-
pírra, legalább IV2 mm nagy betűkkel nyomnak, 
a sorok köze IV2—2 mm széles stb. Érde-
kes, hogy magák az orvosi könyvek rácáfolnak 
a helyesség kellékeire. Háromnegyed óránál 
többet ne olvastassunk naponta. A tanítási órák 
között levő szüneteket töltsük az udvaron. (A 
fővárosban ? !) Ötórai tanításnál a harmadik 
órát fél óra szünet kövesse. Bölcs tanács a dok-
tor úrtól, de mit szól hozzá a tanítási tervezet, 
mely néhanapján kétórai anyagot is vet ki egy 
órára. Híve az előadó az állóírásnak. A szép-
írás helyett a gyorsírást honosítaná meg. Meg-
erősíti Kohn Hermann breszlaui szemorvosnak 
azt a tapasztalatát, hogy minél följebb halad-
nak a növendékek az osztályok lépcsőjén, annál 
több beteg szemmel találkozunk. Azonlan az 
egész felelősséget nem zúdítja ezért az iskolára 
Möhr egyetemi tanárunk. Szerinte számos gyer-
mek nem azért közellátó, mert sokat olvas, I 
hanem azért tanul jól, mert a közelből könnyen | 

lát. Tárgyalta még a messzelátást, kancsalítást, 
a szem bonc- és élettanát. Jelentős dologra 
hívta föl a Magyar Gyermektanulmányi Társa-
ság f. hó 8-iki értekezlete közönségének figyel-
mét, midőn a pályaválasztást a szemmel hozta 
kapcsolatba. A középfokú rövidlátók induljanak 
el a tudományok útjára, a nagyfokú messze-
látók válasszák a gazdák és kertészek szabad 
életét stb. 

Nagy László elnök mondott köszönetet az 
előadónak, ki kitűnő orvos létére jeles peda-
gógusnak bizonyult. 

Azzal a gondolattal távoztunk, hogyha némi 
kis szemvesztést enged is meg magának a szüle 
és tanító a gyermeki erők fitogtatásával, ez 
ugyan csöppet sem hasznos, de megbocsátható ; 
ha azonban fölszínes eljárásával vagy épen 
könnyelmű hanyagságával a gyermek szeme 
fényének elvesztését okozza, ez már sokszorosan 
káros, sőt olyan fekete bűn, mely megbocsát-
hatlan. Havas Irma. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Arckép- le lep lezés . A Délmagyarországi 

tanítóegylet szép ünnepség keretében leplezte le 
Apponyi Albert gróf miniszternek, az egylot dísz-
tagjának arcképét Temesvárt. Az ünnepi meg-
nyitó-beszédet Schenk Jakab, az egylet elnöke, 
az ünnepi beszédet Múth János, az egylet t i t-
kára tartotta, Minké Béla székesfővárosi taní tó 
pedig saját ódáját szavalta el. A Himnusz és a 
Szózat vezette és zárta be az emelkedett hangú 
ünnepet, melyen a temesvári állami tanítóképző 
és az egyesületi konvikt-us ifjúsága is szerepelt 
ének- és zeneszámokkai. 

— A magyar közoktatásügy Londonban. 
Londonban május elsején magyar kiállítás nyílik 
meg, amelyet egy magánvállalat rendez. Apponyi 
Albert kultuszminiszter elhatározta, hogy a kiál-
lításon bemutatja Magyarország kultúrális álla-
potát . Az iskolák kiállítása mellett a miniszter 
a hazai közoktatásról olyan müvet ad ki a lon-
doni kiállítására, aminő monográfia az 1900. évi 
párisi kiállításon tájékoztatta a közönséget. A 
művet Szász Károly szerkesztése mellett N. Szabó 
Sándor, Morlin Emil, Kacskovics Mihály, Lippich 
Elek, Gropcsa László min. tanácsosok, Kirchner 
Béla és Matskássy József főigazgatók, Mosdóssy 
Imre és Körösi Henrik tanfelügyelők írják. 

— Mesemondó. Szolnokon Eötvös Károly 
Lajos, a költői lelkű tanfelügyelő meghonosította 
a vasárnap délutáni mesemondást. Minden vasár-
nap délután a vározháza termében egy tanító 
vagy tanítónő mesél, gyermekek szavalnak, apró 
jeleneteket játszanak, párbeszédeket mondanak. 
A szülők szívesen fizetik a 6 fillér belépődíjat, 
mert látják a mesemondás kiváló nevelő hatását, 
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de másrészt emberbaráti célt is szolgálnak : a 
begyűlt fillérekből szegény gyermekeket ruháinak 
föl. Az elmúlt évben 300 korona gyűlt össze e 
célra, az idén már 100 koronán felül. Igazán 
kívánatos volna, hogy Eötvös Károly Lajos szép 
eszméje országszerte megvalósuljon. 

— Szabad líceum Szarvason. Szarvason 
(Békés m.) szabad líceumot alakított az ottani 
tanítóképző-intézet tanári kara és a tanítóság. 
Elnök : Papszász Gyula tanítóképző-int. igazgató ; 
alelnök : Weinberger Fanny áll. polg. igazgató ; 
titkárok : Holéczy Mariska áll. tanítónő és 
Krcsmárik Endre tanítóképző-int. tanár ; jegyző : 
Pataki János ág. hitv. ev. tanító ; pénztáros : 
Ridegh János ág. hitv. ev. tanító. A szabad 
líceum január 26-án tartotta első előadását. Az 
előadáson 700 ember vett részt. A hallgatóság 
a földmíves- és az iparososztályból került ki. 

— Népoktatás a kaszárnyában. Múltkori 
hírünkkel (Polgári iskolai tanfolyam a kaszárnyá-
ban) kapcsolatban írják nekünk Egerből, hogy 
ugyancsak Alpári Lajos kir. tanfelügyelő az 
Egerben állomásozó 5-ik (máramarosmegyei) gya-
logezred leginkább oláhajkú analfabéta ifjai részére, 
a magyar olvasás és írás elsajátítása céljából, na-
ponként 2 óráig (5—7-ig) t a r tó tanfolyamot szer-
vezett, úgyszintén az ottani m. kir. honvédség 
analfabétái részére is. Elismerés illeti a tanfoly am-
vezetőket, Gáspár István róm. kath. és Virga 
Lajos áll. tanítókat, kik örömest áldozzák idejü-
ket és erejüket a szép misszióra. Vajha ország-
szerte követnék a szép példát. 

— Besztercze-Naszód megye tíj tanfel-
ügyelője, Téglás István — mint nekünk í r j ák — 
bemutatkozott úgy a közigazgatási bizottságban, 
hol gróf Lázár Árpád főispán szíves szavakkal 
üdvözölte, mint a tanítóegyesületekben. A vár-
megyei általános tanítóegyesület és a két polgári 
iskola testületei élén G-álffy Lajos segédtanfel-
ügyelő, a görög kath. megyei tanítóság élén 
Demidea Gerasia esperes üdvözölték. A nép min-
den irányú művelődésének lelkes szolgálata mel-
lett a nemzeti eszme, a hazafiság és testvériség 
ápolását tűzte Téglás tanfelügyelő közös mun-
kásság legfőbb célpontjául, kijelentvén, hogy 
ez irányban nemcsak a hivatalos érintkezés terén, 
de a magánéletben is készséggel szolgálatára áll 
a tanítóságnak ; de minden ellenkező törekvés 
kérlelhetetlen üldözőjét fogja benne találni. 

— Halálozások. Adorján Miklós nyug. áll. 
tanítóképezdei s.-tanár, a2 „Iskolai Szemle" tan-
ügyi lap volt szerkesztője és kiadója, a Somogy-
megy ei-Alt . Tanítóegyesületnek 14 éven át volt 
elnöke stb. életének 65-ik évében elhunyt Kolozs-
várt. — Débreczeni István dési ref. fiúiskolái 
ny. igazgató-tanító életének 64-ik évében el-
hunyt. — Perl Mátyás f. hó 4-én él te 43-ik, 
tanítói működésének 24-ik évében e lhunyt Apa-

tinban. — Zibrínyi Lénárd, nyug. helembai (Hont 
megye) kántortanító, Hegedűs János kántortanító 
apósa, 83-ik évében Oszőnyön meghalt. 5-3 évig 
volt tanító, ebből 50 évig egy helyen, Helembán 
működött. — Koromházi és alsóruttkai Korda 
József állami polgári fiúiskolái rendes tanár f. hó 
8-án tevékeny életének 45-ik, a tanügy terén 
eltöltött buzgó és odaadó szolgálatának 24-ik 
évében elhunyt Újvidéken. 

SZEMESZTÖI ÜZENETEK. 
ISiró József. Görögtanya, Balmazújváros Már levél-

ben is kérdeztük s ezúton is kérdezzük : mit tegyünk 
a mult évi dec. 28-án hozzánk küldött 5 K 46 f-rel ? — 
Katona. Az egyiket (Tejszövetkezetek) közöljük a 
gazdasági mellékleten, a másiknak (Esti tanfolyam) a 
lényege benne van az iskolán kívüli oktatás programm-
jában, melynek megvalósításán most munkál a köz-
oktatásügyi minisztérium. — Csaba dédunokája. 
Vannak dolgok, melyeknek szellőztetése több kárral 
jár, mint haszonnal. Illetékes helyen nagyon jól ismerik 
az ön által megírt bajokat s komolyan dolgoznak 
orvoslásán. Cikkét, mely értékes anyagot tartalmaz, 
megtartjuk s felhasználjuk ott, ahol kell. — B. J. 
(Az üresen maradt bölcső.) Sórra kerül. — K. S. (Tár-
saimhoz.) Van benne hangulat s egy-két jő gondolat. 
Ez még nem üti ugyan a mértéket, de idővel viheti 
valamire. — Árnyék a fényben. Nem tudjuk bíztatni.— 
L. K. Mindenik versében felcsillan a tehetség, de 
egy sem elég tökéletes arra, hogy közöljük. — 
11. R. J . Somogy vm. Ajánljuk a Szabóné Nogáll Janka 
szerkesztésében megjelenő Divatszalont. Ebben talál 
elég kézimunkát. — K. S. A „versforma izék" közöl-
hctetlenek. — Z. M. Az adósságok konvertálásának 
kérdése nagy kérdés, annak előkészítéséhez adatgyűjtés, 
alapos tanulmányozás szükséges, mit a tanítóegyesületek 
végezhetnének s ha ez megtörtént, tovább fejlődhetnék 
az ügy a maga rendes útján. Az ön cikkének, így 
amint megírta, nines gyakorlati értéke. A másik cikk 
(Vendégeim) az újabb téldolgozásban sem vált be.— 
Magyar. Elég ügyesen ír, de a témája kisszerű dolog. — 
B. (Állami óvodákat a nemzetiségi vidékekre!) Nem 
mond semmit, amit a lap már többször és alaposab-
ban el nem mondott volna. — Páriug. Jól iádul, de 
elsekélyesedik. — Én feleségein. Szárnypróbálgatás, 
még jó messzire a repüléstői. — Kinek van igaza? 
A ciki et eltettük, mint szomorúan érdekes dokumen-
tumot s illetékes helyen felhívjuk rá a figyelmet. 
Közlése ái-tana az ügynek, amelyet szolgál és szolgálunk. 
Igyekezzék kellő tapintattal megtéríteni az önhibá-
jukon kívül rftévelyedetteket. A lap küldését vájjuk. — 
„Magyarosítás." (Többeknek.) Effajta kérdésekben szí-
vesen vesszük a cikkeket tájékoztatásul, de a vezetést, 
az irányítást a szerkesztő nem adja ki a kezéből. Ke 
veset beszélni és sokat (még "pedig ésszel) dolgozni a 
nemzeti állam kiépítésén : ez a mi álláspontunk. — 
G. J . (Egyedid.) Most már jó, jönni fog. 

T a r t a l o m : NIKIB. B. E. — A tanítóegyesületek 
reformja. Károlyi Sándor. — Mult, jelen, jövő. Balássy 
Dénes. — A tanítók vér-adója. K. Nagy Sándor. — 
Pista tüzér. (Vers.) Tarkó János. — Egy pillanat. 
Dániélné Lengyel Laura. — Könyvesház. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója- — Országgyűlés. — 
Szemünk fénye. Havas Irma. — Különfélék. — Szer-
kesztő üzenetek.' 

Felelős szerkesztő: Benedek (Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értes í tés . 
A t. tanító urakat és iskolai helyi hatóságokat értesítjük, hogy az 1907. 

évi november hó 12-én 125.413. szám alatt kelt rendelet értelmében fölveendő 

javadalmi jegyzőkönyvi nyomtatványok 
már kaphatók. Nettó-áruk példányonként 6 fillér. 

Ezen nyomtatványokat csak a pénz előzetes beküldése ellenében szolgál-
tatjuk ki és portómentes hatóságok-, hivataloknak és tanintézeteknek portómen-
tesen küldjük meg. 

Budapesten, 1908. évi január hó 16-án. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
A csalit ág. hitv. ev. egyházban megüresedett 

kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
2 szobás lakáson, kerten kívül készpénzben, termé-
nyekben, földjövedelemben, munkában és stólákban 
összesen 1100 korona. Pályázati határidő: február 20 
Ev. lelkészi hivatal, Csali (Hont m.). (136—III—2) 

Lemondás folytán megüresedett községi állandó me-
nedékház-vezetőnői állásra pályázatot hirdetek. Fölké-
rem azon képesített állandó menedékház-vezetőnőket, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
okmányolt kérvényüket f. évi február 25-ig Idvor 
község iskolaszékénél benyújtani szíveskedjenek. Az 
állás javadalmazása : 480 korona készpénzfizetés, 32 
korona faátalány és 1 szoba, valamint a megfelelő 
mellékhelyiségekből álló szabad lakás. Idvor, 1908 
január 28-án. Forster, iskolaszéki elnök. 

(134—II—2) 
Csanádapáczai róm. kath. iskolaszék pályázatot hir-

det a v i l m a m a j o r i tanyai iskolánál rendszeresített 
tanítói állásra. Fizetés : 200 korona (az 1000 koronáig 
való kiegészítés folyamatban van), lakás ideiglenesen 
1 szoba és konyha, kert vagy annak megváltása. A 
zenéhez, különösen orgonáláshoz értők előnyben része-
sülnek. A pályázat a hirdetés után 3 napra lejár. 
Az állás február 15-én elfoglalható. Csanádapácza, 
1908 február 1. (150—1—1) 

A j a b a l c s a l magyar-horvát tannyelvű róm. kath. 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 600 
korona, szabad lakás melléképületekkel, '/< hold kert, 
2 hold szántóföld, 16 korona írodaát.ilány, 32 méter 
kemény hasábtüzifa, melyből az iskola j s fütendő, 
436 lélek után temetési stóla, faiskolakezelésért 20 
korona, s a fizetésnek az- 1907. évi XXVII. t.-c. által 
biztosított összegre leendő kiegészítése. Kellőleg föl-
szerelt kérvények a krassovai plébániára címezve, f. 
évi február 28-ig küldendők. Krassova (Krassószörény, 
per Resica), 1908 január 30-án. Halkóezy Márton, 
esperes-plébános. (151 — 1—1) 

A pápa i róm. kath. iskolaszék egy osztály tanítónői 
állásra február 15-iki határidővel pályázatot hirdet, 
javadalmazása : 100 korona a hitközségtől, 1000 ko-
rona államsegély, 200 korona lakbér. Folyamodvá-
nyok Kriszt Jenő espereshez, Pápára intézendők. 

( 157 -1 -1 ) 
Másodéves tanítójelölt, róm. kath. vallásű, helyet-

tes, kisegítő vagy nevelői állást keres, azonnali elfoga-
dásra. Cím: Gödér, Xiazabö. (169—1—1) 

A n a g y f ö d é m e s ! (Pozsony megye) róm. kath., 
magyarajka népiskolánál egy osztálytanítói állásra, 
pályázat hirdettetik. Javadalma : évi 800 korona, havi 
előleges részletekben ; bútorozott szoba fűtéssel és évi 
10 korona kertilletmény. Kötelessége : egy osztályt 
önállóan, az ismétlő-leányokat pedig társaival tel 
váltva tanítani, tanulókat a templomba vezetni s a 
kántort akadályoztatás esetében helyettesíteni. Zené-
ben jártas előnyben részesül. Csupán okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak. Kérvények a róm. kath. iskola-
székhez február 16-ig intézendők, mely napon a 
választás megejtetik. (154—I— 1) 

Betöltendő a s ü m e g i áll. segélyezett közs. polg. 
leányiskolánál egy évi 1400 korona fizetéssé és 300 
korona lakáspénzzel javadalmazott segédtanítónői 
állás. Elsősorban okleveles polg. isk. rajztauítónők 
pályázhatnak, kik képesek a női kézimunkát is taní-
tani. Ilyen pályázó hiányában mennyiség- és termé-
szettudományi szakcsoportra képesített polg. isk. 
tanítónőt választunk, ki azonban a rajzolást a polg. 
isk. tanterve szerint tanítani köteles. Az iskolaszék-
hez intézett és kellően fölszerelt kérvények folyó évi 
február 20-ig főtisztelendő Németh János plébános, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Sümegen, 1908 január 
31-én. ̂  r (155—II —I) 

A j á s z k a r a j e n ö i róm. kath. iskolaszék pályáza-
tot hirdet a központi róm. kath. elemi népiskolánál 
lemondás folytán üresedésbe jött tanítói állásra. Java-
dalmazás : 700 korona a községi pénztárból havi 
előleges részletekben, 60 korona államsegély, 200 
korona lakbér, amennyiben ismétlő-tanítással is fog-
lalkozik, ezért külön 40 korona tiszteletdíj jár. Az 
1907. évi XXVII. t.-c. alapján a törzsfizetésnek 1000 
koronáig leendő kiegészítését a magas kormánynál 
kérelmezni fogjuk. Kellői g fölszerelt kérvények róm. 
kath iskolaszék elnökségéhez február hó 18-ig kül-
dendők. r ( 160 -1 -1 ) 

A v á g ú j h e l y l izr. polg. leányiskolánál egy helyet-
tes tanítónői állás betöltendő. Főtárgy : rajz és kézi-
munka. Előnyben részesül az, ki az ének- és torna-
tanításra is képesítve van. Heti órák száma 26. 
Fizetés: évi 1000 korona. Az állás egyelőre a folyó 
tanév végéig töltetik be. Véglegesítés esetén a hit-
község az illető tanítónő javára a minisztériumhoz 
fizetéskiegészítésért fog folyamodni. Kellően fölszerelt 
folyamodványok az alulírott iskolaszéki elnökhöz azon-
nal benyújtandók. Az állás lehetőleg f. hó 15-én 
elfoglalandó. Vágűjhely, 1908 február 3. Dr. Angyal 
Lajos, iskolaszéki elnök. Friedmann Illés, iskol.iszéki 
jegyző. ( 1 6 3 - 1 - 1 ) 
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A f e l s ó s z t r e g o v a l ág. hitv. ev. egyház kántor-
tanítót keres. Kötelessége : az osztatlan 6 osztályos 
iskola vezetése s az összes kántori teendők tótnyelvü 
elvégzése. Javadalma : főszolgabíróilag fölszámítva 
naturaliakban 1044 korona. Oklevél s működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelt kérvények a lelkészi hivatal-
hoz (Felsősztregova, Nógrád m.) február 29-ig kül-
dendők. (157-1—1) 

A n a g y s z a l a t n a - í r t v á n y i evang., tót tannyelvű 
népiskolai állomásra pályázat nyittatik. Jövedelme : 
a kérendő 235 korona állami fizetéskiegészítéssel kész-
pénzben és terményekben évi 1000 korona, azon-
kívül lakás kerttel, istállóval s legelőilletménnyel. 
Nagyszalatna, Zólyom m. Fábry János, ev. lelkész. 

(158-11-1) 
A t ö k e t e r e b e s i (Zemplén vármegye) áll. el. iskolá-

nál betöltendő egy tanítói állás, az 1907. évi XXVI-ik 
törvénycikkben megállapított illetményekkel egybe-
kötve. Határidő : 1908 február hó 15. (Pályázati föl-
tételek : Néptanítók Lapja, 1906. évi 22. szám.) Buda-
pesten, 1908. évi január hó 23. M. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium. (8/h —I —1) 

A l ip tószen tmlk lós l (Liptó vármegye) állami 
elemi népiskolánál betöltendő egy tanítói állás, az 
1907. évi XXVI-ik törvénycikkben megállapított 
illetményekkel egybekötve. Határidő: 1908 február 
20. (Pályázati föltételek: Néptanítók Lapja, 1906. 
évi 22. szám.) Budapesten, 1908. évi január hó 30-án. 
M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 

( 9 / h - I - l ) 
A k i s m a j t é n y l (Szatmár megye) ref. egyház pá-

lyázatot hirdet orgonista-kántortanítóságra. Fizetés : 
36 korona az egyház pénztárából ; 18 hold föld ; 8 db 
legelőilletőség ; 23 köböl búza ; tandíj : 1 véka zab, 
1 csirke ; tankötelesek száma 70 ; szolgálmányok ; 
államsegély 227 korona. Kiegészítés kéretik 1000 
koronára. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati határ-
idő: má#cius 1. Pályázatok lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Személyes megjelenés előnyt biztosít. Egy 
évi sikeres működés után állandósíttatik. 

(176—1—1) 
H o m o k k o m á r o m b a akik kérvényüket okvetlen 

beküldik, értesítsék akkor levélben Bugyács kántort. 
(173-1—1) 

N a g y d o r o g o n egyik tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 900 korona, havonként előre 
fizetve. Lakásul 2 szoba, konyha, kamra, pince, istálló 
és fásfélszer. Az udvar 3 tanítóval közös. Négy darab 
veteményeskert és 10 korona kertváltság. Saját 
költségén vásárolt tüzelőt község hazaszállíttatja. A 
ref. kántori teendőkért 100 koronát az egyház ad és 
fele stóla, mintegy 30 korona övé Kötelessége : az 
iskolaszék által reábízandó osztályok tanítása, minisz-
teri tanterv szerint. Saját osztályában a ref. vallás- és 
énektanítás és ismétlő-iskola vezetése. A kántori 
teendőknek egyik tanítótársával közös elvégzése. 
Akik orgonálási és éneklési képességüket előre bemu-
tatják, előnyben részesülnek. Kellően fölszerelt kérvé-
nyek mélt. gróf Széchenyi Domonkos, iskolaszéki 
elnökhöz február 23-ig küldendők. A nagydorogi 
(Tolna m.) községi iskolaszéknek február 6-án tartott 
üléséből. Németh Zsigmond igazgató-tanító, iskola-
széki jegyző. (175—II-1) 

B a n a (Komárom megye) római katholikus iskolá-
jánál az osztálytanítónak előlépése folytán ezennel 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, havi elő-
leges részletekben ; egy szép bútorozott szoba, téli 
tüzelővel. Kötelességei: I—II. osztályt vezetni, az 
ismétlősöket fölváltva tanítani, a kántorságban föl-
tétlenül segédkezni. Csak férfi tanítók pályázhatnak. 
Kérvények az iskolaszék elnökségéhez küldendők 
február 20-ig. Az állás azonnal elfoglalandó. 

( 1 7 1 - 1 - 1 ) 

H r a k o v l s t y e l evang., államilag segélyzett taní-
tói állomásra 800 korona nzetés mellett okleveles, 
tótul tudó tanítók jelentkezhetek. Fölszerelt pályá-
zati kérvények nyitrakrai.isi. evang. lelkésznek feb-
ruár 22-ig küldendők. (172—I— 11 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása. céljából A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
B u d a p e s t , VI. ker. , Sz ív -u tca 26. szám a la t t . 

Utasítások ingyen. (170-46-1) 

Nyugdíjba készülőknek. 500 koronát hzeoeK annak, 
ki velem Dunántúlról, vagy az Alföldről sürgősen 

cserél. 
Máramarosszigettől 3/< órányira tanítok. Vasúti állo-
más Szép vidék. Nyaralóhely. Cím : Állami tanítónő, 
Máramarossziget. (127—11—2) 

~ Március elején megjelenik ! " 
VADA Y JÓZSEF legújabb könyve: 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Tanítókat és ügybarátokat érdeklő pedagógiai mű. 
Tíz nyomott íves (160 oldal) kötetben. Ára fűzve 3 
korona. Megrendelhető a szerzőnél, Nagyváradon. 

(140 - III—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. böv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 lillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m). 

(1972—XX—13) 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása* 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

B U D A P E S T , V E I . , B a r o s s - u t c a 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

M ü s z e r é s z e t i gyár ! Üvegfúvó- in téze t ! 

Használati utasítás ingyen! 
(23 -43—30) 
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Cserél tanítónő L Â f - t ï 
ged mellett — bárhova, többtanerős iskolához. Ángyán 
Zoltán, Csongrád-Sövényháza. (152—1—1) 

• = nWn ISKOLAHEGEDUK! 
Tisztán kidolgozott, sötét színben, 

I remek hanggal. 1 db vonó, újezüst 
karika, csonttolókával ; 1 db tok, 
preparált, amerikai bőrutánzatból ; 
1 db liangolósíp, érctokban ; 1 db 
álltartó, ébenfából, rézcsavarral ; 1 db 
nyereg, szép faragott minták ; 1 db 
gyanta, dobozban, különlegesség ; 

1 db hangtompító, ébenfából ; 6 db húr, igen jó 
minőségű ; 1 db mesés szép tárgy, mint ajándék. 

w Összesen 16 db csak 6 frt. -»c 
Ugyanezen készlet még finomabb kivitelben 10 frt. 

U Wágner a „Hangszerkirály 
Budapest, Y11I., József-kőrút 15. 

Számos fővárosi zeneiskola szállítója. Mindenféle ja-
vítás olcsón eszközöltetik. (122-IIÍ-3) 

y.iBii= 

Államsegély Kérvény és Mellékletei 
2 K, a tananyagbeosztáshoz nyomtatványfüzetek 
1—2 K beküldése mellett fcíyerkes Mihály igazgató-
tanítónál, Székelyudvarhelyt kaphatók. (126—VI - 3) 

Házlebontás miatt 
NŐI KÉZIMUNKÁK 

himzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
jVagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttatott 1883. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

V I . , Dessewffy -U. 5. sz. (Váci-körút sarok) 
= = saját áruházamba helyezem át. = = 
V i d é k r e k i v á l a s z t á s r a is k ü l d ö k . 

( 1 6 - 5 2 - 7 ) 

BMHmUülJlfi I NÉPI NÉPTANÍTÓK LAPJA 
Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK lapja 

NÉPTANÍTÓK LAPjA-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. — fill. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 
-mmm-

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapes t , I . (Vár), Iskola-tér 3. szám. 
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7 Î r e p r ó l n o P e a t vármegyéből vagy Pozsony 
III taCI ClllC vidékéről — kisebb helyről is — Sza-
bolcsban, járási székhelyen, 6 tanerős iskolánál mű-
ködő állami tanítónővel. Cím: „Állami tanítónő", 
Nyírbátor. (162—1—1) 

Ingyen és bérmentve S f i ^ : 
vak, gyümölcsfák, vadoncok stb. képes áijegyzékét: 
Faragó Béla, cs. és kir. udv. szállító, Zalaegerszegen. 

( 1 5 3 - 1 - 1 ) 

O k i . t a n í t ó n ő t k e r e s e k , k n v ^ v e T S p e z -
désznő — képesítői vizsgálatára előkészítené. Főtárgy : 
fizika, számtan. A Ranolder-intézetben 1906/7. évben 
végzettek előnyben. Cím : dr. Sváby Gyula, Lőrinczi 
(Nógrád m.). Díjazás megegyezés szerint. (148-1-1) 

P c p f p l v a sátí fővonal mentén, gyönyörű, kies vidé-
l/oGl Cl k e n működő áll. tanítónő Borsod, Heves 
vagy ezek körül valamelyik megyébe. Cím : „Sasvári 
áll. tanítónő", Rév (Bihar m.). (166-1—1) 

ÎsÇ̂ I T^̂ 1 L' U—U -U—U U—U -ír—u- L 

A l l o m c o í v ó l v kérvényezéséhez! Ötödik, töké-
A H a l l l ü C g C l j létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m ). (70—X—5) 

P c o r o Dunáninneni, gimnáziummal, tanítóképzővel 
v S e i ü . bíró várostól fél kilométernyire levő taní-
tónő kéttanerős iskolától cserél többtanerős iskolához. 
„Áll. tanítónő", Budapest, I., Enyedi-u. 12. sz., 22. 

( 1 5 9 - 1 - 1 ) 

F E I W E L L I P Ó T u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

is-
kolab"rendezé-

sek, torualíészü-
lékek és óvoda-

berendezései; 
gyára, 

l í í ránutru meg 
küld] újonnan 

kiadott árjegy-
zéké t . ingyen é* 

bérmentve. 
124—52—7) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
S, 4, 5, 6, 8 írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos 'árakon 
Sternberg Á. és Testvére 
cs. éi kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 

B U D A P E S T , Rákóoz i -ú t 36 T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 

kapható. (1634—25-17) 

P i B T O l J C K A H O N I I P A R T ! 
Jp -pr i t i / i /- \ szállítja a miniszterileg ajánlott s 
M. ± a u u u többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy Vi bádogszelence •/« klg. 18 ms ter. kor. 7 

« '/« „ a/4 „ 9 ma ter. „ 3.60 
, drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
, pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 
- Rákász, szállítólevél „ —.40 

Uj mázo lá s i és vonalozáa l utasítással. 
Greschik Gyula, 

(102—Y—4) L Ő C S É N . 

„Március 15. a 

(Harmadik kiadás, negyedik ezer.) 
Egyfölvonásos, alkalmi színjáték. írta : Pásztor Jó-

zsef. A hazafias munka költői módon fejezi ki a sza-
badságharc emlékének föllángolását az öregedő szívben 
s az iijúság tiszta lelkesedését a szabadság gondola-
táért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társaskörök-
nek különösen alkalmas, hogy lendületesebben Ünne-
pelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mind-
össze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így 
könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, I., Kemenes-utca 8.). Ára póstai szétküldéssel 
90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon, vagy bélye-
gekben beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább. 

(38—VIII—6) 

1 5 f o r i n t é r t 
remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 
lirausz F. és Társa 

úriszabó-üzlete, VIII. ker., Eákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi' utasítással bérmentve. 

(105-X—4) 

Első m a g y a r , v i l lamos e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

S T O W A S S E E , J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR: II., Lánchíd-u. 5. 
GYÁR : 

Ajánlja s a j á t g y á r á b a n készül t , e l i s m e r t 
legkivá lóbb m i n ő s é g ű hangsze re i t . 

Régi mesterhegedűk 
vétele és eladása. 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—61 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tollát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati- hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak ja 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB S. 

Kéziratoltat n e m adunk vissza. 

Külföldre vándorló millióink. 
Az időnek múlásával a magyar ipar 

is mindinkább kedvezőbb helyzetbe jut 
és lassan-lassan megérjük azt az időt, 
hogy e tekintetben is magunk leszünk 
az urak a magunk portáján. 

Az árúforgalmi statisztika, sajnos, még 
nagyon szomorú képet fest s épen most 
számol be arról, hogy az 1906. évben 
a vásárló Magyarország negyvenhét millió 
koronával fizetett többet az eladó kül-
földnek, mint amennyit az eladó Magyar-
ország bevett a vásárló külföldtől. Ez a 
negyvenhét millió korona tehát bizonyos 
értelemben deficit, mert ennyivel keve-
sebbet vettünk be a külföldtől, mint 
amennyit mi az ő portékájáért kifizet-
tünk. 

Aki a statisztika tételeit elolvassa, 
menten látnia kell, hogy milliókat érő 
tömeget vásárolunk külföldről olyan ipari 
termékekből is, amelyekből idehaza is 
mennyiség dolgában elegendő, minőség 
dolgában is megfelelő készül. Hogy mégis 
a külföldi kell, annak oka, sajnos, szinte 
kiírthatatlannak látszó gonosz és szé-
gyelni való előítélet, csúnya babona, 
amelynek erején a hazafias mozgalmak 
egész légiója dőlt meg már hatástalanul. 
Nem az a baj, hogy a közönség a jó 
hazai fölött előnyt ád a jobb külföldinek, 
hanem az, hogy a külföldit minden kri-
tika nélkül már eredendőleg jobbnak 

becsüli a hazainál, ami sokszor igazság-
talan és mindig — szégyenletes. 

Emlékezhetünk rá, csak nemrég igaz, 
nagy és becsületes érzés kapta meg a 
magyar lelkeket s fogadalmat tettünk, 
hogy csak azt öltjük majd magánkra, 
amit magyar kéz szőtt; hogy csak azt 
vesszük, amit magyar kéz termelt s hogy 
mindenekelőtt kizárjuk a niagunk köré-
ből azt a terméket, amelyet ellenségeink 
küldenek hozzánk. 

De csalódtunk ! Az árúforgalmi statisz-
tika azt a szomorú igazságot hirdeti, 
hogy még miudíg nem védelmezzük eléggé 
a magyar kéz munkáját s még nagyon 
sok idegen portékát hozunk a nyakára. 

Körössy Józsefnek, a néhai hírneves 
statisztikus egyik fiának jeles tulajdon-
ságáról hallottam, amelyet fölemlítés 
nélkül nem hagyhatok. Mert ez az igazi 
üdvös sovénség, amely az országnak 
használ, anélkül, hogy túlzásokba vagy 
eltévelyedésekbe sodorhatná az elméket. 
Ez az úr nem vesz meg semmiféle tár-
gyat, ami nem hazánkban készült. Nem-
csak a szabóig megy el, vagy a cipészig, 
hanem maga vásárolja meg a magyar 
posztót, a magyar gombot, a magyar 
béléskelléket, úgy, hogy még a cérna is 
hazai termék lévén, bátran állíthatja, 
hogy egyetlen külföldi öltés sincs rajta. 
Mert a cipésznél megbizonyosodik, hogy 
magyar bőrből készíti a topánját, a 
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fehérnemű-varrónál, hogy hazai gyolcsot 
használ, a külvárosban fölkeresi a kis 
kalaposmestert, hogy lássa a hazai ki-
készítést, egy szó, mint száz: tetőtől 
talpig magyar ember és tetőtől talpig 
magyar a viselete. Nem hord magyar 
csizmát és atillát, de azért magyar a 
viselete és tudja, hogy az az ezer vagy 
kétezer korona, amit évente árúkból ki-
kerülő szükségletére elkölt, mind az 
országból kerül ki, itt is marad az ellen-
értéke ós a magyar munkásnak ad ke-
nyeret, talán össze-vissza egy embert 
évente vissza is tarthat a kivándorlástól. 

Ha ilyen sovén ember akadna csak 
százezer és átlag csak ezer koronát köl-
tene ruhára, bútorra, zongorára, pipere-
és fényűzési cikkekre, akkor százmillió 
koronával kevesebb vándorolna a kül-
földre és pangó iparunk föllendülne, mun-
kásaiuk kenyeret találnának. 

Ilyen kicsiből telik ki az ipartámo-
gatás. Ma már a gácsi és zsolnai posztó-
gyárak modern és európai nívójú gyártása 
a divatos ízlés rabjainak legmagasabb 
igényeit is kielégíthetik, a késmárki gyá-
rak a legfinomabb gyolcsneműeket szál-
lítják, magyar cipészeink egy része kitűnő 
lábbelit készít, egy Pelikán és Gyukits 
nevű budapesti kis kalapgyáros London 
legjobb kalaposait is megszégyeníti, ha 
megfizetik az angol 10—20 shillinges 
árakat. Keztyűt is kitűnőt készít a pécsi 
keztyűgyáros, világhírű porcellánt Herend, 
üveget vagy tíz üveggyárunk, zongorát 
Thék. Egyszóval, mindent meg lehet 
kapni a hazai ipartól, ha buzdítjuk, ha 
fölkeressük, ha megfizetjük ugyanazokat 
az exorbitáns árakat, amelyeket a divatba 
jött, felkapott külföldi cégeknek örömest 
fizetünk. De ne a kereskedőtől várjuk a 
hazai ipar föllendítését. Az nem is meri 
megmondani, hogy a kalapja hazai. 
„Honny soit qui mal y pense", ez az a 
mottó, amit a külföldiség kedvéért reá-
biggyeszt, vagy a „Trade mark", hogy 
francia vagy augol színezete legyen az 
árújának. Számot vet a magyar ember 

betegségével, hogy mindenben a külföldit 
szereti, mímeli. 

Feszty Árpád felhívásában, melyet író-
és művésztársaihoz intézett, többek közt 
ezeket mondja: „Olvasszuk be iparunkba 
a művészetet — más oldalról olvasszuk 
bele a magyar érzést és (így közös tőből 
fakadó ízléssel neveljük az iparost úgy, 
mint a közönséget." Ezt olvasva, a drezdai, 
berlini, nürnbergi stb. képes-levelezőlapok 
jutnak eszembe, amelyek elárasztják ha-
zánkat s egy-egy nagyobb ünnep alkal-
mával 100.000 koronát juttatnak készí-
tőjüknek. Mennyivel szebb s kedvesebb 
volna, ha nemzeti multunkból vett jele-
neteket feltüntető magyar képes-levelező-
lapokon fejezhetnénk ki szeretteinknek', 
ismerőseinknek jókívánatainkat ! 

Ezren és ezren vannak honfitársaink 
között, kik lángoló honszerelemmel véde-
nek mindent, ami nemzeti, s kik, ha kell. 
készek meghalni a magyar hazáért, de 
úgy ruházatuknál, mint bárminemű szük-
ségletük beszerzésénél még csak figye-
lemmel sincsenek a honi árúk iránt, 
így nem csoda, ha olyan dehonesztáló 
esetek fordulhatnak elő, mint a következő 
példa. Egy volt tanárom egyik ásvány-
tani előadásán hivatkozott a magyarnak 
rosszul megalkotott balvéleményére s 
elmondá, hogy Magyarországon nem 
vették a krompachi vasat, silánynak, 
rossznak minősítették a stájerországival 
szemben, de később rájöttek, hogy az a 
vas, melyet Stájerországból „legjobb 
stájervas" néven hazánkba hozattak, 
nem volt más, mint a honi termés és 
honi feldolgozás. 

De nem folytatom. 
Magyar néptanítók! Neveljük a gyer-

mekeket a haza szeretetében s oltsuk 
mélyen szívükbe a törvények és intéz-
mények iránt való köteles tiszt eletet és 
ragaszkodást. Keltsük fel már korán szí-
vükben a haza érdekeiért való buzgól-
kodást és plántáljuk be a zsenge lelkekbe 
azt az áldozatkészséget, azt az önmeg-
tagadást, melyet a haza dicsősége meg-
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kíván. Neveljük és szoktassuk őket arra, 
hogy majdan türelemmel, józan mérték-
letességgel, kitartó szorgalmú munkás-
sággal megküzdhessenek az élettel az 
életért ; arra a küzdelemre oktassunk, 
melynek gyümölcse a közös béke, a közös 
jólét, a polgári öntudat és a férfias ön-
érzet; hogy kiki tehetsége szerint a 
maga munkakörében megtette légyen 
mindazt, amit a haza elvár tőle. 

Lakatos Lajos. 

Egy röpiratról. 
(Hamvai Lajos : „Magyarország közoktatásügye és a 

nemzetiségi kérdés") 

(M.) Greguss Ágost egyik mesécskéjében az 
elbizakodott, gőgös és zsarnok uralkodó ki 
akarja irtani a föld színéről legnagyobb ellen-
ségét, törekvéseinek, vágyainak, számításainak 
keresztülhúzóját, a tudósok, írók, költők kezé-
ben serényen mozgó írótollat. Elrendeli, hogy 
irtsák ki a ludat, melynek szárnytollaiból az 
írótoll készül. Az udvari tiszt jelenti a rövid-
látó zsarnoknak, hogy más madár szárnyából 
is lehet tollat készíteni. Az elbizakodott zsarnok 
kimondja a halálos ítéletet az összes madarakra, 
de ekkor félénken jelenti neki egy udvari tiszt, 
hogy egy angol föltalálta az acéltollat. Egy 
ócska kardból számtalan tollat készített. A 
jelenkor nagy harcait — tanítja Greguss — 
nem karddal vívják többé, hanem írótollal és 
abban a küzdelemben, mely évszázadok óta 
csendben folyik az egyes fajták között, az fog 
mindig diadalmasan kikerülni, amelyiknek kul-
túrája erősebb a másiknál. 

A magyar fa j kultúra tekintetében mindig 
felülmulta az országban lakó nemzetiségeket. 
Felülmúlja ma is. Nem változtat ezen az igaz-
ságon az sem, hogy pl. a statisztika adatai 
szerint a német nemzetiségűek körében nagyobb 
az írni-olvasni tudók száma. Nem változtat, 
mert ha végigpillantunk az országon a jelenben, 
látjuk, hogy egyedül a magyar az, melynek 
irodalma, művészete van, ha végigpillantunk a 
múlton, önérzetünk még erősebb lesz, mert annyi 
pártoskodás, annyi nyomás, annyi ellenséges 
indulat ellenére egyedül a magyar faj volt az, 
mely ennek a hazának a területén a legválsá-
gosabb időkben is — írókat, művészeket te-
remtett. Ez a kultúrai felsőbbség nincs ugyan 
veszedelemben ma sem, de régebbi kormányaink 
oly sok hibát követtek el, hogy nem érvényesül 
abban a mértékben, amelyben érvényesülnie 
kellene. 

Hamvai Lajos, Máramaros megye tb. fő-

ügyésze, Magyarország közoktatásügye és a 
nemzetiségi kérdés című röpiratában az elköve-
tett hibákat ismerteti és fejtegeti azokat az 

! eszközöket, amelyekkel nemcsak a multak bűnét 
és mulasztásait hozhatnánk helyre, hanem igen 
nagy eredményeket érhetnénk el. Hamvai cik-
kének gondolatmenete a következő : Régebbi 
kultuszminisztereink elkövették azt a politikai 
hibát, hogy a magyarságlakta vidékeket közép-
iskola nélkül hagyták s a nemzetiségi várme-
gyéket megrakták gimnáziumokkal. Ennek 
természetes következménye az lett, bogy az 
intelligencia nagy része nemzetiségi vidékek-
ről került ki. E magyar iskolábau felnőtt 
nemzetiségi ifjaknak egyik része szívvel-lélek-
kel magyarrá lett, másik része jóindulattal 
van a magyar nemzeli állam iránt, vagy kö-
zömbös, a harmadik rész nemzetiségi izgatóvá 
lett. Az iskolák elhelyezésénél újabb időben a 
magyarság faji érdekét is tekintetbe vették 
minisztereink, ma már az Alföld is be van 
hálózva állami iskolákkal, de azért érezzük a 
multak hibáinak következményeit. Hamvaitői 
távol van a gondolat, hogy megkülönböztesse 
a fajmagyart az ú. r>. beolvadt magyartól, ő 
csak az érzésben és gondolkozásban keresi a 
magyarságot, de megdönthetetlen igazságot 
hirdet akkor, mikor azt mondja, hogy a magyar 
nemzeti államnak a legnagyobb érdeke az, hogy 
tisztviselőinek táborát a magyarságlakta vidék-
ről, legalább is nagy részben olyan területekről 
nyerje, hol erős a nemzeti összetartás érzése. 
Nem szeretnénk félreértést előidézni, azért ismé-
teljük, hogy legnagyobb bűnnek tartanánk, ha 
valaki eredet szerint osztályozná azt a tömeget, 
amely magyarnak vallja magát, de számolnunk 
kell az adott helyzettel. Ez pedig arra tanít 
bennünket, hogy nemzetiségi vidékeken levő 
középiskoláink tanulóinak csak egy részét nyeri 
meg barátainak, munkatársainak, szerves alkotó 
részérek a magyar nemzeti állam, a másik rész 
vagy holt anyag marad az állam testében, vagy 
ellenséges indulattal bontogatja, rázza, tördeli 
azokat az oszlopokat, melyeknek fölépítésére, 
melyeknek tiszteletére és erősítésére tanították 
az iskolában. Ezen a kérdésen részben már 
segítettek, részben ezután segíthetnek olyan 
módon, ha nemcsak iskolákat alapítanak a 
magyarfaj-lakta vidékeken, hanem megszerette-
tik a magyar paraszttal az iskolát. 

Könyvecskéjének további részében azt fejte-
geti Hamvai, hogy a magyar középiskolai ok-
tatás módja miatt nem tud a magyar fiú ver-
senyezni a nemzetiségekből kikerülő fiatalsággal. 
Nem tud főleg azért, mert nem rendelkezik a 
szükséges nyelvismerettel. Míg a nemzetiségi 
vidékek ifjai a magyar nyelven kívül az ország 
egy-egy nemzetiségének nyelvét is ismerik és 

8* 
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így előnyben vannak a csak magyarul tudók 
fölött azoknak az állásoknak elnyerésénél, me-
lyeknél szinte föltétel, hogy a tisztviselő egy 
nemzetiségnek nyelvét is ismerje, a magyar 
eredetű itjaknak erős versenytársai a tisztán 
magyarságlakta országrészeken is. Ennek, Ham-
vai szerint, az a természetes következménye, 
hogy az ország tisztviselőinek igen nagy része 
idegen fajnak szülötte. Egy néma küzdelem 
folyik itt a fajok között, melyben nem a ma-
gyar elem diadalmaskodik. Hamvai könyvecs-
kéjének legfőbb érdeme, hogy egy nagy nem-
zeti veszedelemre hívja föl figyelmünket, téte-
lének kifejtése világos, okadatolása meggyőző, 
de mi mégsem érthetünk teljesen egyet vele. 
Nem érthetünk először azért, mert az állami 
hivatalokba bekerülő nemzetiségi eredetű tiszt-
viselők nemzeti érzés, gondolkozás, a magyar 
állameszme szolgálata tekintetében époly jó 
magyarok, mint azok, kiknek ősei Á r p á d d a l 
jöttek be az országba, másrészt pedig azért, 
mert nem egyedül abban látjuk a baj okát, 
amiben Hamvai Szerintünk azért nem vesz 
részt a magyar faj számát, vezető helyzetét 
megillető arányban az állam gépezeteinek igaz-
gatásában, mert évszázadok alatt megszokta, 
hogy a közhivatalok közül csak a jogi és papi 
pályán látják szívesen, a többi pálya szinte el 
van zárva előtte. A nemes a vármegyén érezte 
csak jól magát, a nem-nemesből pedig csak a 
papi pályán lehetett valami. Évszázados hagyo-
mányok és meggyökeresedett hit pár évtized 
alatt nem hal el. Nem hal el különösen akkor, 
ha a régi nemesség utódait a hiúság, a társa-
dalmi előítéletek szinte kényszerítő erővel szo-
rítják a jogi pálya felé, a magyar fa j paraszt-
jának pedig a fold még mindig jó életet biz-
tosít. Amelyik rész teljesen földtelen, annak 
ritkán van annyi önzetlensége, ritkán van annyi 
vagyona, hogy fiának sok költségbe kerülő 
neveltetéséről gondoskodjék. A magyar paraszt 
konzervatív, hagyományai csak a földmíveles 
terén vannak, évszázadok alatt meggyökerese-
dett benne, hogy a papján és szolgabíróján 
kívül minden közt szolgáló embere idegen ere-
detű; a szükség pedig kényszerítette a tiszt-
viselő-pályák felé. Hamvainak igaza van abban, 
hogyha az első alkotmányos minisztereink az 
Alföldre helyezték volna iskoláink nagy részét, 
azóta már a magyar faj is jobban megszerette 
volna az iskolát. Ezen a téren még várnunk 
kell, az Alföld népes városaiban még több 
iskolára van szükség, s míg ezek az iskolák 
magukhoz vonzzák az egyelőre még tartózko-
dóan viselkedő magyar fajt, meg kell eléged-
nünk azzal, hogy a székelység bőven ontja 
magából a köztisztviselőket. 

Hamvai munkájában gyors orvoslást penget. 

Szerinte úgy lehetne a bajon segíteni, ha gimnáziu-
maink tantervét azonnal és lényegesen megváltoz-
tatuánk. Szinte azt ajánlja, hogy szakítsunk az 
összes hagyományokkal, törüljük el a mai közép-
iskolát s állítsunk helyette egy újat, amelynek 
az volna a célja, hogy csak az élet számára 
neveljen és hogy a magyar eredetű ifjúságot 
győzelmes versenytársává tegye a nemzetiségi 
ifjaknak. Ehhez arra volna szükség, hogy a 
latin-görög műveltség alapján, tehát a törté-
neti alapon álló gimnáziumot eltörüljük, a latin-
görög nyelvet nemzetiségi nyelvekkel helyette-
sítsük. A magyar ifjak így megtanulják egy egy 
nemzetiség nyelvét s győzelmesen nyomulhat-
nának a magyarságlakta medencéből a veszé-
lyeztetett végek felé. Erre röviden válaszolha-
tunk. A terv ebben a formában kivihetetlen. 
A gimnázium arra van hivatva, hogy az emberi-
ség törekvéseinek évszázados fejlődését, a mult 
reménnyel, csalódással, véres küzdelmekkel teli 
ismeretét, az emberi lelket erényeivel és bűnei-
vel, ábrándjaival, hangulatával, fanatizmusával, 
fölvilágosultságával bemutassa, arra van hivatva, 
hogy széles látókört biztosítson, a lelket min-
den hangulat, minden szépség fölfogására ké-
pessé tegye ; arra van hivatva, hogy a mult és 
jelen alapján egy boldogabb jövő kiindulópontja 
legyen. Ezeknek a céloknak elérésére pedig 
szükségünk van nekünk nem a latin és a 
görög nyelvre, hanem a latin és görög iroda-
lomra. Ezt nem pótolhatjuk mi egyetlen 
nemzetiség nyelvével sem. Ha meg nem boly-
gatta volna Hamvai a gimnáziumot ; ha a mai 
tanítástervbe egy-egy nemzetiség nyelvét, mint 
fakultatív tárgyat ajánlott volna ; ha megelé-
gedett volna annak a hangsúlyozásával, hogy 
a kormány a magyar ifjak előhaladásának, 
versenyképességének emelése céljából magyar 
vidékeken gyakorlati nyelviskolákat alapítson, 
sokkal zavartalanabbul gyönyörködtünk volna 
logikájának erejében, sokkal jobban helyeseltük 
volna nézeteit. 

Nagyon helyes alapon fejtegeti a felállítandó 
egyetemnek kérdését. Munkáján tk e részét ér-
demesnek tartjuk a maga egészében leközölni. 

„Ha tehát — mondja Hamvai — az egyetemi 
kérdést a mi helyzetünknek és az összes jogos 
igényeknek megfelelően akarjuk megoldani, 
akkor nem egy, hanem öt egyetemet kellene 
még fölállítani. Debreczenben a meglevő aka-
démiához egyetemi fokra emelnem az ottlevő 
gazdasági akadémiát és kiegészíteném bölcsé-
szeti karral. E mellé tenném a ref. theológiát. 
Úgy, hogy ennek az egyetemnek kvázi refor-
mátus karaktere volna. Pozsonyban a meglevő 
jogakadémiához orvosi kart kell szervezni és 
harmadikul az ottlevő ágostai theológiát kell csa-
tolni. Pozsony az orvosi karra alkalmas hely, 
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nagy kórházánál és Bécshez való közelségénél 
fogva. Ezzel az egyetemmel az ág. egyház ér-
dekei nyerhetnének kielégítést. Pécsett a jog-
akadémiát bölcsészeti karral és kath. theológiá-
val kiegészítve kellene bölcsészeti karrá fejlesz-
teni. Ennek az egyetemnek katholikus karaktere 
volna cserébe azért, hogy a budapesti egyetem 
tisztán állami oktatási intézet legyen, theologia 
nélkül. Szegeden jogi, gazdasági és kereskedelmi 
karral ellátott egyetem alapítandó. Végre 
Kassán a jogakadémiához két új karral csatolni 
kellene n Selmeczbányán megszüntetendő erdé-
szeti és bányászati akadémiát." 

Hamvai terve tetszetős, tetszetős azoknak is, 
kik — mint a cikkíró — egyáltalán nem hívei 
a felekezeti jellegű egyetemeknek; nem hívei, 
mert a felsőfokú oktatást tisztán az állam 
kezébe akarják adni, abból az elvből kiindulva, 
hogy az egyetemet végzett emberek túlnyomó 
többségben az ország egész közönségét szolgál-
ják, tehát ennek a közösségnek, illetőleg az 
államnak joga és kötelessége neveltetésüket 
irányítani. Hamvai tervotmégis tetszetős, mert 
a felekezeti féltékenykedésnek útját állja. Ter-
mészetesen, sok minden 1. tható és láthatatlan 
ok, érdek, körülmény tekintetbe jön egy ily 
fontos kérdés eldöntésénél, de Hamvai munkája 
akkor is értékes, ha meg nem valósítható, mert 
olyan kérdésekre irányította olvasói gondolko-
zását, amelyek a magyar állam fölvirágzását 
közelről érintik. 

A tanult ember és a nép. 
(Levelek egy fiatal paphoz.) 

írta: Oaal Mózes. 
Mult levelemben még nem mondottam el 

mindent az iskoláról. Azzal végeztem, hogy jó 
embereket szeretnék nevelni a gyermekekből. 
Megfigyelném őket, minők szüleikkel szemben. 
Meséltetném őket az édesanyjukról, meg is 
látogatnám őket hébe-hóba. Kivallatnám a szü-
lőket. 0, a szülők szeretnek panaszkodni a 
rossz gyermekről s szeretnek eldicsekedni a jó 
gyermekkel. Több volna a panasz, mint a dicsé-
ret, nos hát arra törekedném, hogy kevesebb 
legyen a panasz s több a dicséret. Valóságos 
irtó hadjáratot kell intézni a gyermeki lélek-
ben lakozó rossz hajlamok ellen. Apró kis 
hajtások ezek, amelyek csodás gyorsasággal 
nőnek : ma még alig búvik ki a talajból s 
holnap már elburjánzik. E sokféle dudvának 
mindnek neve van : hazugság, irigység, alat-
tomosság, erőszakosságra való hajlam, más 
kárán való örvendezés, hízelgés, hiúság, gyáva-
ság, magamutogatás, makacsság, hamar föl 
buzdulás, hamar elernyedés. Dudvák mind, 
amelyeket a kellő időben ki lehet tépni, ha 

ugyan gyökerestül kitéphetjük, később mélyen 
aláereszkedik a gyökér, szövetkezik más gyö-
kerekkel, indákkal s gyökerestül ki nem tép-
heted. Sőt ezekre a dudvákra szükség is van 
réba, maguktól nőttek ki egy-egy magból, 
amely odatévedt ; a hazugság néha a legszo-
rosabb összefüggésben van a leleményességgel, 
védelemre való készséggel, sőt az életrevaló-
sággal is. Míg ártatlan ez a hazugság, egy-egy 
tréfát szül, nem félek tőle ; félelmes volta 
akkor kezdődik, mikor már szándékosan árt 
másnak. Az irigység, ha munkára serkent, 
mivelhogy mi sem akarunk. kisebbek lenni, 
mint más : egészen elfogadható, sőt ilyen érte-
lemben szükség is van reá, de mikor az érde-
mestől is elvitatná az eredményt, amikor igaz-
ságtalan és kártékony, akkor méltó a kiirtásra, 
ha ugyan kiírtható. Dicsérem és kívánatosnak 
tartom a makacsságot, ha fejlődvén az ifjú, a 
makacsság kitaitóssá és állhatatossággá neme-
sül. A gyermeki lélek kertjében örökké talál 
valami új növevényt az, aki szeretettel gyom-
lálgatja. Egy és ugyanaz a dudva százszor a 
kezeügyébe akad s mindaddig ott lesz, míg 
gyökerestül ki nem húzta s helyébe nen esebb 
fajta növényt nem ültet. 

Most még lehet ültetni, ha a talaj alkalmas 
bizonyos magvak megérlelésére. 

Ez az idő, mikor a Jézus történetének cso-
dálatos szépsége, nagy igazsága beleköltözik a 
szívbe ; a történelem nagy hősének példája ekkor 
hat, foglalkoztatja a gyermekkor erős képzelő-
erejét s az erkölcsi hatás intenzívebb, mint 
bármikor. Ebben a korban nem győzhetjük 
meg solia a gyermeket hibáinak rútságáról, gyak-
ran még a hibát magát sem értethetjük meg 
vele, de a cselekvésben, még pedig nagy és 
hatalmas cselekvésben nyilatkozó erényt kívá-
natossá tehetjük, mert az sikerrel és dicsőség-
gel jár, sikerre pedig mindenki vágy/fdik. 

Látván azt, hogy tanítványaim közül többen 
arra az útra tértek, amelyre irányítottam: meg-
dicsérem őket. Az elismerés olyan, mint a 
jótékony eső, mint a napsugár. Gyakran egy 
mosoly, egy fejbólintás, a vállnak megverege-
tése többtt ér, mint három heti dorgálás. 

Elérkeztünk a nevelés legfontosabb felada-
tához: munkához szoktatni a tanítvái yokat ; 
elő kell arra a nagy és örökké tartó hivatásra 
készítenem, amely az emberre e földön vár: 
a munkára. 

Nem könnyű feladat ez. Az embert a kény-
szerűség hajtja munkára, épen úgy, mint az 
erdők vadját az éhség. A munkának az ellen-
ségét kell lassanként legyőzetnem. A gyermek, 
főleg a falusi gyermek rabja az utcának, me-
zőnek, hol nem nyűgözi senki és semmi. A 

' szabadság és a játék. Hatalmas két ellenfél, 
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nehéz lesz ellenük a küzdelem. Nyilván nem 
szabad egyszerre megfosztanom tőlük a gyer-
meket, adván helyettük : rabságot és munkát. 
Nem, beviszem a gyermekkel együtt a szabad-
ságot is, a játékot is az iskolába. Megférnek 
ott szépen. Mind a kettőt hathatós eszközévé 
teszem a tanításnak. Edesebbé és kívánato-
sabbá válik mind a kettő, ha munkával érde-
meltetem ki, munkával, amelyet játék alakjá-
ban kezdek meg s olyan változatossá teszek, 
aminővé csak tenni lehet. Merfc meg kell sze-
rettetnem az iskolát és meg kell szerettetnem 
a munkát. Ne legyen az iskola a megfélemlí-
tésnek a helye, hova remegve megy a tanuló ; 
ne várja ott ideges, türelmetlen, örökké szidásra 
kész mérges ember, hanem várja szelid arc, 
bíztató tekintet, nyájas szó. Hadd riadjon el a 
félelem avagy oszoljék szét észrevétlenül, ami-
képen a köd fölszáll s eltűnik, ha felsüt a nap. 
A kis falusi gyermek, aki otthon igen sokszor 
csak panasz-szót és káromlást hall, kerüljön 
tiszta levegőjébe az emberszeretetnek, érezze 
magát jól, nyíljék meg a szíve, legyen őszinte 
és közlékeny, adjon ezáltal módot nekem arra, 
hogy belépillantsak lelki világának kisded s 
mégis komplikált műhelyébe, mert nekem erre 
szükségem van, enélkül én nem végezhetek 
üdvös munkát. 

Látnom kell a gyermeket, mikor társai közé 
vegyül és önmagáról csaknem megfeledkezve 
játszik, ne nézzem a fegyelem külső eszközei-
vel sorjába ültetett és fölhúzott kis gépecs-
kéknek, hanem hadd működjék az a sok kis gép 
magától, szabadon. így ismerem meg ennek is, 
annak is a szerkezetét. Es elámulok a gépek 
szerkezetének sokféleségén ; meg akarom tanulni 
a módját annak, hogy miképen tudnám ezt a 
sokféle gépet úgy szabályozni, úgy irányítani, 
hogy mindenik a maga erejéhez képest bizo-
nyos munkát jól végezzen ; sőt szeretném azt 
is kilesni, hogy melyik gép minő munkának 
az elvégzésére legalkalmasabb. Ezeken a nagy 
kérdéseken mindig gondolkoznám, ezek a kér-
dések izgatnának és gyönyörködtetnének en-
gemet. Gyakorta eltűnődném azon, hogy az 
én kis gépeim, ha majd nagyobbak lesznek, 
talán komplikáltabbak is, hol és minő viszo-
nyok között végezhetnék a legtöbb és legjobb 
munkát? Melyik alkalmas testi, melyik szel-
lemi tevékenységre, melyiknek a keze lesz jó 
az eke szarvára, melyiké forgatná ügyesen és 
kedvvel a gyalut, a kalapácsot, a fúrót, melyik 
élelmes, találékony, ^serény, kitartó, tudásra 
szomjas, szemlélődő. 0, ez nagy gyönyörűség 
volna nekem, hogy aztán beosszam őket arra 
a munkára, amelyre testi és lelki dispozíciójuk 
szerint termettek. Az eszes és serény hadd ta-
nuljon, a munkás és izmos hadd álljon az 

eke szarva mellé, az ügyeskezű vegyen szerszá-
mot, az élelmes legyen kereskedő. Dolgozzék 
mindenki s tanulja meg az életre előkészítő 
iskolának a műhelyében, hogy minden ember-
nek dolgoznia kell s hogy minden munka egy-
aránt megbecsülendő, mert mindenikre szük-
ség van s egyik munka reászorul a másikra, 
aminthogy egyik ember a másik nélkül nem 
tudna megélni. Az embereknek az a rendelte-
tésük, hogy egymással éljenek. 

Erre a nagy igazságra juttatott az iskoláról 
való elmélkedés. Ennek a nagy igazságnak 
legyen az iskola a hirdetője, de ne szóval, 
hanem a cselekedetek szakadatlan láncolatával. 
Ne hirdessünk elveket, amelyek a levegőben 
lebegnek, hanem valósítsuk meg a maga kellő 
formájában. Amiképen a gyermekekből hasznos 
és dolgozni tudó férfiakat akarunk nevelni, 
azonképen hasznos és dolgozni tudó férfiak 
legyünk mi, eleven példái annak az eszmének, 
melynek hivatásszerüleg szolgálatába szegőd-
tünk. 

így, kedves ba rá t a i , ezekkel a gondolatok-
kal menjen be az iskolába s nézze a munkát, 
melyet ott végeznek s legyen e munkának 
elősegítője, legyen jobbkeze, buzdító társa, 
barátja a tanítónak. 

A torién elem materializmusa. 
(Dr. Hornydnszly Gyula egyetemi m.-tanár felolvasása.) 

Dr. Homyánszlty Gyula a Magyar Társa-
dalomtudományi Egyesületnek f. hó 11-én a 
vármegyeház történeti nevezetességű tanácskozó-
termében tartott ülésén, szigorú tudományos 
alapon, röviden és világosan azt fejtegette, hogy 
a történelmi materiálizmus fogalmának mi az 
értelme és hogy kritikai szempontból mennyiben 
állja meg a helyét. A mult század negyedik 
tizedében alapította meg Marx a szoeiálizmus 
gondolatirányát. Marxnak és követőinek művei-
ből vett idézeteivel magyarázza meg értekezőnk, 
hogy a történelmi materiálizmus abból áll, hogy 
a fejlődés törvénye gazdasági viszonyokon nyug-
szik. Egyedül és kizárólag a gazdasági érdek 
irányítja és csoportosítja az emberiség alakulását 
és törekvéseit. A szellemi és erkölcstani erőknek 
semmi közük a világ uralmához. Maga a vallás, 
a tudomány és művészet, a nyelv szintén csupán 
gazdasági tényezők hatása és az anyagi alap-
okok változásával ezek mindenike is változik, 
alakul. Marx nem fejtette ki egészen világosan, 
határozottan elméletét és követői sem tudták 
ezt megtenni. Ez az oka, hogy a történelmi 
materiálizmus legjelentősebb képviselői sem 
értenek teljesen egyet az elmélet alaptételeire 
vonatkozólag s arra nézve, hogy pontosan mely 
tényezők alkotják azt a gazdasági szerkezetet, 
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melyen a társadalom ideológiája épül. Vannak, 
kik egészen szűkre szabják a gazdasági erők 
körét, viszont mások olyan tényezőket is a 
gazdasági okokhoz számítanak, melyek valóképen 
már az ideológia alkotó részeihez tartoznának. 

Ha vizsgáljuk Marx tanulmányait és gondol-
kodásmódját, akkor megtaláljuk annak magya-
rázatát, hogyan jutott ahhoz a felfogáshoz, 
mely a történelmet egyedül a gazdasági viszo-
nyokra építi. Marx Hegel tanítványa volt. Mate-
riálizmusa a Hegel tanításainak ellenhatásaként 
fejlődött ki benne. 

A történelmi materiái izmusnak két alaptétele 
van. 1. Minden történelem osztályharcok tör-
ténete. 2. Minden fejlődésnek kizárólag gazdasági 
erők az indító okai. Hornyánszky ez állítások 
egyikét sem fogadja el igazságnak. A törté-
nelmi materiálizmus az egész történetet csupán 
példatárnak tekinti és tanításai igazságát egyes 
jelenségekkel magyarázza. Ez nem más, mint 
zavarosban halászás. A történelem összetettségét 
nem szabad, nem lehet egyoldalúan, egyetlen 
szempont világításában vizsgálni.. 

Előadónk elismeri, hogy a gazdasági elvek 
a történelmi események keletkezésére nagy 
befolyást gyakorolnak, de ellenkezik a való-
sággal azoknak kizárólagosságot tulajdonítani. 
Ez a kizárólagosság olyan túlzásra ragadja a 
szociálizmus alapítóit, mely szerint az embert 
csupán az különbözteti meg az állattól, hogy 
míg ez minden külső segítség nélkül végzi 
munkáját, az ember szerszámot használ hozzá. 
Az ideológiának bizonyos körei, ha nem is 
egyenlő mértékben, de összefüggenek a gazda-
sági renddel. A jog és politika szorosabb kap-
csolatban van vele, mint a vallás, erkölcs, tudo-
mány vagy művészet. 

Ha Marxéknak teljes igazságuk volna, akkor 
a gazdasági okok a történél.ni fejlődés külön-
böző fokain egyformán hatnának ; basonló 
gazdasági viszonyoknak hasonló ideológia felelne 
meg. Ezzel szemben azt látjuk, hogy hasonló 
gazdasági termelés mellett is a nemzeti társa-
dalomnak műveltsége között számos különbség 
van. Viszont eltérő gazdasági viszonyok nem 
jelentenek okvetlenül különböző ideológiát. Bár 
más meg más gazdasági viszonyok között élnek 
a műveltség kezdetleges fokán álló vad népek, 
vallásuk, erkölcsük, művészetük, tudományuk, 
egyszóval ideológiájuk nagyon hasonló. 

A történelmi materiálizmus csak a kritika 
segítségével tehet hasznos szolgálatokat az 
emberiségnek. > (h.) 

— Elisnierő-oklevél. A Felvidéki magyar 
közművelődési egyesület Fibinger Fülöp peszéri 
állami tanítónak a magyar nyelv sikeres tanítá-
sáért elismerő-oklevelet adott. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
Muzsikaszó. 

Hívnak, hívogatnak 
Muzsikát hallgatni, 
Yíg muzsikaszónál 
Gondtalan mámornak 
Szívünket od'adni! . . 

A szomszéd szobából 
Zaj, kacagás, lárma 
Hallik át, valami 
Szívet melegítő 
Szent hármoniába! 

— Hasztalanul hívtok, 
Nem lehet elmennem, 
Valami névtelen, 
Bűbájos varázslat 
Idekötöz engem! 

Énnekem a világ 
Legszebb muzsikája: 
A kis gyermekeim 
G ondtalan, Ujj ongó, 
Édes kacagása! 

Szabolcska Mihály. 

A „Szigeti veszedelem" költője. 
(Mutató a vallás- és közoktatásügyi miniszter meg-

bízásából írt Történeti Olvasmányokból.) 
Irta : Benedek Hlek. 

A szigetvári hős nagyszerű halálával tette 
halhatatlanná a nevét. Dédunokája, nevének 
örököse, Zrínyi Miklós, hőskölteményben örö-
kítette meg ezt a nagyszerű halált. Úgy örö-
kítette meg, hogy ezzel az ő neve is halhatat-
lanná lett. 

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a XVII-ik 
század legnagyobb magyarja volt. A Gond-
viselés a kiváló tulajdonságok rengeteg gaz-
dagságával ajándékozta meg őt. A költő isteni 
terenjtőképessége, a hadvezér lángesze, az 
államférfi éles látása, messzetekintése, mély 
bölcsesége, földíszítve, megkoronázva hazájá-
nak szent szerelmével, a nemzeti egységért 
való szüntelen lángolással : íme, a rengeteg 
lelki gazdagság, mellyel a Gondviselés' a XVII-ik 

század gyengülő, pusztulni kezdő magyarsága 
közé küldötte a szigetvári hős dédunokáját ! 

Zrínyi Miklós 1620-ban született s a C s á k -
tornyái várban tanulta meg a betűvetést és a 
fegyverforgatást. Apja korán halt meg s a 
gyermek nevelését ezentúl Pázmány Péter, a 
nagynevű esztergomi érsek irányította. E ne-
velésnek bizonyává része volt abban, hogy 
Miklós nemcsak a kard, de a toll forgatására 
is kedvet kapott. Serdülő ifjú korában bejárta 
Olaszországot s ismeretekkel gazdagon megra-
kodva tért vissza a C s á k t o r n y á i várba. Idegen 
földön nagy műveltséget szerzett, de magyar 
lelke nem változott meg : élete pályája a 
bizonyság, hogy a haza szent szerelme vezette 
minden cselekedetében. 

Egyik kezében kard. másik kezében toll: 
így szolgálta hazáját Zrínyi Miklós. Folyton 
résen állott, mert bár papiroson megvolt a 
béke a törökkel, ez újra meg újra betört a 
Muraközbe, a Zrínyi-család birtokára. Zrinyi 
nem maradott adósa ; • nemcsak visszaverte a 
garázdálkodó törököt, de több ízben rajta is 
ütött, akkor is, amikor ez nem bántotta. Az 
ifjú hős a törökök gyűlöletében nőtt fel, csak 
egy ellenséget lát : a törököt s kezdetben hiszi 
erős hittel, hogy „császári oltalom alatt", csá-
szári segedelemmel verheti ki a gyűlölt ellen-
séget a magyar e haza földjéről. De nem 
sokáig tart e hite s egy gondolat kezdi fog-
lalkoztatni elméjét: egyesíteni kell a magyar 
nemzetet a török kiverésére. Ezt a célt akarja 
szolgálni hőskölteményével is, mely méltán 
foglal helyet nemcsak a magyar, de a világ-
irodalom remekművei közt is. Az ő éles szeme 
jól látta, hogy a szigetvári hős megállította 
ugyan hódító útjában a törököt, nagyszerű 
halála megtermékenyítette a jobb hazafiak szívét, 
de ez a nagyszerű halál mégsem volt elegendő 
arra, hogy a darabokra oszlott ország nemze-
tét egy célra egyesítse. Megírta tehát, a Szigeti 
veszedelmet, nemcsak azért, hogy ősét dicsőítse, 
hanem azért is s főképen azért, hogy ősének 
nagy cselekedetét példaképen állítsa a nemzet 
elé. Hadd lássa a nemzet, hogy Magyarország 
elhaloványodott fényét, legyengült hatalmát, 
letörpült nagyságát az egységes, az egy célt 
szolgáló nemzet állíthatja helyre csupán. A 
magyar nemzet maga hozta magára a török 
igát, az ő feladata tehát, hogy az iga alól 
fölszabaduljon. Fölszabaduljon a maga ember-
ségéből, magyar hadvezér alatt, nemzeti had-
sereggel. Igen, a maga emberségéből. Mert 
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Zrínyit csakhamar keserű csalódás érte. Az ő 
éles szeme hamar meglátta, hogy a „császári 
segedelem" nem megbízható segedelem. Hogy 
a császárnak, bár magyar király volt egy sze-
mélyben, kisebb gondja is nagyobb annál, hogy 
a török uralomtól megszabadítsa Magyarorszá-
got. Akármit tett, nem tetszett Bécsnek. Ha 
békességet tart a törökkel az is rossz, ha föl-
bontja, az sem jó. A hadi tudományokban ő a 
legjártasább ember, sorba írja a hadi műveket, 
melyeket ma is nagy haszonnal lehet olvasni; 
sorban aratja a törökön a fényes győzelmeket ; 
de mikor a török újra megkezdi hódító útját, 
nem őt, hanem a háborúkerülő Montekukolit 
bízta meg a császár és király a fővezérs'.'ggel. 
Öt illetné meg a nádori hivatal, megilletné 
nagy műveltségééit, kipróbált hazafiságáért, de 
a bécsi udvar fél tőle s nem is jelölik. -

A hiza egén mind sötétebb és sötétebb 
fellegek tornyosulnak. A törökök elfoglalják 
Yáradot, „Erdély kulcsát". A császári hadsereg 
tétlenül nézi a nagy veszedelmet. Es Zrinyi 
Miklós háborgó lelkéből kitör a halhatatlan 
riadó : Ne bántsd a magyart ! A Török áfium 
ellen való orvosság című híres «nivében kiáltja 
ezt: Ne bántsd a magyart! Es figyelmezteti 
nemzetét, hogy ne számítson az idegen segít-
ségre. Maga védje a hazáját a magyar. Másutt 
Magyarországot meg nem találjuk : itt élni, 
halni kell ! Mi a teendő ? Azt is megmondja. 
Föl kell állítani a nemzeti hadsereget. Legyen 
ez a hadsereg állandó. Képzett, fegyelmezett. 
Tartsa fönn a hadsereget a nemzet. Mindenki 
áldozzon e célra : fő- és alsórend. A fővezér 
legyen magyar . . . 

Ám a hatalmas riadót, mely csak II. Rákóczi 
Ferenc idejében jelent meg nyomtatásban, 
senki sem olvasta. A nagy veszedelem, mit 
megjövendölt benne, szédítő gyorsasággal kö-
vetkezett be. Erdély elpusztult: egyszerre ült 
nyakán német és török. Zrinyi várat épített 
a török ellen s a bécsi udvar a töröktől való 
félelmében mindenképen gátolta az építésben. 
Mégis fölépítette. Mikor tönkre verhette volna 
a törökök hadát, a császári vezérek cserben-
hagyták Mikor pedig végre Montekukoli mégis 
összemérte a fegyverét a törökkel Szentgott-
hárdnál (1664.), az akkori császár és király, 
Lipót, a török nagyvezérrel oly megalázó békét 
kötött Vasvárt, mely példátlan a történelem-
ben. Békét, mely nem a legyőzöttet, de a 
győzőt alázta meg. A török megtartotta összes 
hódításait s a porta megígérte, hogy a magya-
rokat többé nem fogja segíteni, ha netalán 
szabadságuk védelmére fegyvert fognának Bécs 
ellen. S hogy még csúfosabb legyen a béke, 
Lipót kétszázezer tallér ajándékot küldött a 
szultánnak. 

Nyilvánvaló volt, hogy az egész béke a 
magyar nemzet ellen köttetett. A jobb hazafiak 
lelkében mértéktelen nagy volt a fölháborodás. 
Itt volt az ideje, hogy egyesüljön az egész 
nemzet. De az, aki egyesítette volna, aki élére 
állhat vala a nemzetnek: alig egy-két hónap-
pal élte túl a gyalázatos vasvári békét, Zrinyi 
Miklós, korának legnagyobb magyarja, meghalt. 
Vadászat közben vadkan ölte meg a zrinyifalvi 
erdőben. 

Nemcsak az országban, de az egész keresz-
tény világban mély megdöbbenést keltett Zrinyi 
Miklós halála. Mindenütt siratták, gyászolták a 
nagy hőst, a nagy hadvezért. Még Bécsben is 
gyászolták, de ott már csak hivatalosan, örö-
müket alig tudták rejtegetni. Bezzeg a török 
nem rejtegette örömét: a kanizsai s a többi 
végvárakban örömlövésekben hirdették legve-
szedelmesebb ellenségük halálát. 

Negyvennégy éves volt Zrinyi Miklós, midőn 
halálával gyászba borította az országot, de lám, 
neki az a fél emberélet is elég volt, hogy nevet 
beírja a halhatatlanság könyvébe. Beírta mint 
költő ; beírta mint hős és hadvezér ; beírta 
mint bölcs államférfiú, mint hadi tudós, mint 
a nemzeti egység lelkes szavú szószólója. Bizony, 
emberben még alig egyesült annyi kiválóság, 
mint őbenne ! 

KÖNYVESHÁZ. 
Nietzsche magyarul. 

„Túl az erkölcs világán" cím alatt az Athe-
naeum kiadásában megjelent Nietzsche „Jenseits 
von Gut un Bőse" cítnű műve s így a magyar 
közönségnek is alkalma van immár a kö/elmult 
egyik különösen népszerű „morál-filozófus"-ával 
megismerkedni. E német író arról vált nevezetessé, 
hogy az erkölcsöt tagadta, illetve et*y különös 
„erkölcsi" felfogást hirdetett . Hogy milyen e 
felfogás, annak jellemzéséül álljon i t t néhány 
idézet: „Kockáztatva, hogy ártatlan füleket meg-
botránkoztatok, kijelentem, hogy az önzés az 
előkelő lélek lényegéhez tartozik, értvén ra j ta 
azt a rendíthetetlen hitet, hogy olyan lényeknek, 
minők „mi vagyunk", egyéb lények természettől 
alárendélvék és féláldoz an dók." „Az embernek 
csak a hozzá hasonlók i ránt vannak kötelességei 
s az alacsonyabb rangú idegen lényekkel tetszése 
vagy szíve akarata szerint, mindenesetre felül-
emelkedve a j ó és gonosz világán, bánhatik. " 
„Őrizkedni kell minden érzelgősségtől : az élet 
lényegében kisajátítás, a gyöngebbek és idegenek 
megtámadása, leigázása, könyörtelen elnyomása, a 
magam formáinak másra kényszerítése, tehát leg-
alább is kizsákmányolása." „A férfi csak keleti 
módra gondolkodhatik a nőről, birtoknak kell 
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tekintenie a nőt, elzárható tulajdonnak, olyasminek, 
ami szolgálatra termett, aminek hivatása ezzel 
kimerül." „Szinte minden kul túra a kegyetlenség 
szellemi fokozásán alapúi." „Nem volt-e eddig 
minden isten egy-egy szentté avatott ö rdög?" 
„A ragadozó állatot és ragadozó embert (például 
Caesare Borgiát) alaposan félreismerik, a termé-
szetet félreértik, akik a szörnyállatok e legegész-
ségesebb példányaiban valami betegeset, pláne 
holmi veleszületett poklot keresnek." „A keresz-
ténység megmérgezte Erőst (a szerelmet)." „Ne 
légy részvéttel senki iránt, még kiváltságosak 
iránt sem, akiknek ritka szenvedésébe véletlenül 
belepillanthatsz." „Az odaadás, önfeláldozás érzé-
seit, a magából kivetkőzés egész erkölcsét könyör-
telenül le kell leplezni." 

Ilyen, hasonló aforizmák gyűj teménye e könyv. 
Emberszeretet, részvét, könyörület, szeretet mind-
mind gyöngeség, gyarlóság, sőt bűn. Az „Über-
mensch" fölötte áll az erkölcsnek. Egyáltalán az 
erkölcs a köznapi lelkek ostoba tévelye. Az em-
ber nem arra való, hogy jót tegyen. Arra sem való, 
hogy az igazságra törekedjék. Arabszolgaság dicső 
intézmény. A háború magasztos. Az áldozatok 
halálhörgésén megindulni gyöngeség. Akik eddig 
erkölcsről ír tak, mind szánalmas, elfajult emberek. 
A szeresd felebarátodat, mint tenmagadat — 
badar elv. 

Nietzsche — ki különben pályája során té-
bolyba esett — szinte hihetetlen könnyűséggel 
mond elítélő véleményt a világ legnagyobb böl-
cseiről, apostolairól s vértanúiról. Csak ő fedezte 
fel először az igazat, aki előtte érzett és gondol-
kodott, alanti elme. A legvakmerőbben mond ki 
ítéleteket tanokról, amelyekhez emelkedni sem 
tud. Nagy bátorságához még nagyobb tudatlanság 
járul. Egyáltalán nem tud összefüggőn, rend-
szeresen gondolkodni. Egymással gyakran ellent-
mondó ötletet fűz aforizmaszerűen egybe. Az 
egyik percben dicsőíti az ótestamentomot, a 
másik percben gyalázza épen az ótestamentomi 
tanokat. Fellázad minden logika ellen, még az 
alany és állítmány ellen is. Mindenáron eredeti 
akar lenni s csak ezért kész minden igazságot 
feje te te jére állítani. Eredetileg nyelvész, még 
pedig görög filológus s alapos természettudományi 
műveltség nélkül merészel a teremtésről, a világ-
rendről vadabbnál vadabb tételeket hirdetni. Hívei 
is csak úgy tudják védeni, hogy azt mondják, 
nem szabad ám minden sorát egészen komolyan 
venni, nem volt ő olyan, amilyennek látszik. így 
Lichtenberger, akinek Nietzschérői í r t francia 
tanulmányát e könyv bevezetésképen közli, midőn 
felemlíti, hogy Nietzsche a rabszolgaságot, a 
háborút, a másoknak okozott szenvedéseket di-
csőíti, ezt teszi hozzá: „műveiben egyébként 
végtelen szelídséget és jóságot lehellő sorok is 
foglaltatnak". Hát ez tény, mert Nietzsche álta-

lában oly konfúzus elme, hogy mindennek, amit 
állít, az ellenkezőjét is képes állítani, sőt mind 
a két állítást egyaránt badarnak képes mondani. 

Nem is kellene ez íróval foglalkozni, ha oly 
romboló hatása nem lett volna a szellemekre. De 
mivel épen sajátos meghibbanása folylán nagy 
vonzóerőt gyakorolt a dekadens elmékre, az ő 
alakja bizonyos modern irányok tünetszerű kép-
viselőjévé vált. Azok az írók, akik mindenáron 
eredetiséget hajszolnak s ezért készek az ész, a 
szív, az erkölcs minden törvényét felforgatni, ő 
benne tisztelhetik legfőbb apostolukat. A művet 
igen jól és gondosan fordította magyarra Vályi 
Bódog, aki a bölcsészet világirodalmában jártas 
és tehetséges fiatal író. Előszavában azonban egy 
merész állításra ragadtat ja magát, midőn azt 
mondja, hogy : „a magyar filozófiai nyelv kifejező 
készsége az összes kultúrnyelvek közt legfejlet-
lenebb". Nem tudjuk, miből merí tet te ezt Vályi 
Bódog. Tudtunkkal nincs a bölcselemnek az az 
árnyalata, amelyet magyarul nem lehetne kifejezni. 
Legékesebben cáfolja fordító állítását az ő saját 
munkája. Ha még Nietzschét is ily világosan ós 
érthetőn lehetett magyarra ül tetni : már csak-
ugyan mindent ki tud fejezni a mi nyelvünk. 

Palágyi Lajos. 
Az Én Újságom naptára (szerk. Pósa Lajos) 

megjelent. Van benne mese, vers, kép, tanulsá-
gos cikk, rejtvény, tréfa. A kis iskolásfiúk jegyző-
könyvnek is használhatják. Az En Újságom 
előfizetői ingyen kapják. 

Testamentum és hat levél. Benedek Elek e 
könyve hatodik kiadásban jelent meg. Egy-egy 
kiadás 3000 példányt jelezvén, a könyv sikere 
kétségtelen. Lgy látszik, megtalálta az útat a 
szívekhez. A könyv Singer és Wőlfner kiadása 
(Andrássy-út 10.), ára 1 korona 60 fillér. 

A pál-utcai fiúk. (Regény kis diákok szá-
mára. í r t a : Molnár Ferenc. A Franklin-Társulat 
kiadása.) Fogják-e úgy élvezni ezt a regényt a 
kis diákok, akiknek a számára íródott, mint 
ahogy mi, felnőtt olvasói élveztük ? Nem lehet 
tudni. Róluk szól a regény, a szó szoros értel-
mében róluk ; nem pedagógiai célokra kitalált jó 
és rossz fiúkról, hanem pesti utca eleven, ízig-
vérig hűségesen megrajzolt kis lurkóiról. A gye-
rek még nem j u t o t t el odáig, hogy elsősorban 
és mindenekfölött érdekelje, amit róla írtak ; s 
épen mert gyerek, nem láthatja, mekkora művé-
szettel rajzolja meg az író az ő és társai kedves 
fontoskodásait, kis dolgokra pazarolt nagy érzé-
seit, semmiségekért való hősies maga elszánásait. 
O most olyan, mint a könyv hősei s nem ért-
heti meg a mi könnyes szemű mosolygásunkat, 
mikor azt m o n d j u k : igen, épen ilyenek voltunk 
mi is. A pesti gyerek a hőse Molnár Ferenc regé-
nyének, a pesti gyerek, akit a vidékitől érzés-
ben, gondolkozásban egy egész világ választ el. 
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Mintha csak különböző fajta emberek volnának. 
Könnyű dolog gyereknek lenni — vidéken! Ott 
a gyerek ismeri jól a maga faluját vagy váro-
sát ; lát ja a végtelen síkságot vagy kószál a 
hegyekben, szabad, mint a madár s ha kalandos 
kedve támad — ott a szabad természet, semmi 
gátja a kedvének. Könnyű neki megtanulni, mi 
a haza, — végtelen messze elláthat a szabadban, 
könnyen elképzelheti, hogy azon a messzeségen 
túl még hegyek, síkságok, városok, falvak követ-
keznek s az mind az ő hazája. De a pesti gye-
rek ! Felnő úgy, hogy egy-két utcán kívül sem-
mit sem lát ebből a hatalmas városból. Nem 
látta a Dunát , a Gellérthegyet. Nem látot t az 
ég kékjéből íöbbet, mint amennyi egy keskeny 
utcába benéz. Nem látta a Hadak ú t já t , hiszen 
az keresztülvonul az ég boltján. Nem látott 
nagyobb erdőt, mezőt a Városligetnél. S ha az 
indián tör ténetek fölhevítik a fantáziáját, ugyan 
hol talál őserdőt, prairiet magának ? . . . Hát 
akkor nem talál sehol. Felnő, penészvirágképen, 
csöndes gyerekből csöndes emberré, egész éle-
tén keresztül respektálva a házmester rendtartó 
hatalmát. De néha — megtalálja az őserdőt. Az 
elfojtott ösztön kitör a gyerekből és ha már 
nincs igazi tere, ahol szabad lehet, romantikus 
lehet, gyerek lehet — képzel magának ilyet. És 
fölfedezi a — grundot, a szent grundot, mely 
a Molnár Ferenc regényében az őserdő, a csata-
tér, a vad nyugat helyét foglalja el. A grund, 
melyet a gyerekek szívük egész .melegével, ébre-
dező férfi-becsületük, bátorságuk egész erejével 
védelmeznek, szeretnek, — a grund egy üres 
telek, ahol farakások vannak s a farakásokat 
csak egy barátságos tót őrzi. A grund — a 
haza s a szűk falak közt felnőtt gyerekek lelké-
ből kicsiszolja mindazt az érzést, amit majd 
egykor a haza kelt bennük. Ennek a grundnak 
a védői a pál- utcai fiúk, ezek a hősei a regény-
nek s a meséje jórészt akörül forog, hogyan 
mentik meg a füvészkerti „vörösingesek" csapat-
játok Ez a kis mese alkalmat ád a szerzőnek 
arra, hogy egy egész csomó művészi fotográfiát 
adjon a gyereklélekről. A kis romantikusok 
persze katonai alapon szervezkednek, pontosan 
szalutálnak egymásnak és „Kapitány úr"-nak, 
meg „Hadnagy úr"-nak szólítják egymást. Termé-
szetes, hogy mind tisztek, csak egy, egyetlenegy 
közlegény van, a szegény, beteges kis Nemecsek, 
a regény legmeghatóbb alakja, aki később az 
életét adja a grundért s egy a szent háború 
okozta hideg fürdő miatt meghal . . . . Csak 
mi, „nagyok" élvezhetjük igazán azt a felséges 
komolyan vevést, ahogy ezek a gyerekek a 
grundról, hűségről, árulásról, a grund iránt 
való kötelességről beszélnek. Mi méltányolhatjuk 
igazán a „gitt-egylet" epizódjának édes humorát . 
Milyen igazak ezek a gyerekek, akik egyesületet 

alkotnak, elnököt, péjjztárnokot választanak, hogy 
„gi t t"-et szerezzenek, azt sem tudják, miért, — 
s az egylet jegyzőkönyvébe „csupa kisbetűvel" 
í r j ák be az „áruló" nevét. Az ember oldal-
nyilallást kap a kacagástól, míg az egylet tör té-
ne té t olvassa s egyszerre csak könny szökik a 
szemébe, ha meggondolja, hogy volt idő, mikor 
ő is egyesületet alkotott, pecséttel, iratládával 
és titkos írással, de épen nem több céllal és 
eredménnyel, mint a „gitt-egylet". Külön elis-
meréssel kell szólani arról a nyelvről, ahogy a 
regény hősei beszélnek. Ez megint olyan valami, 
aminek a gyerekolvasó nem veszi hasznát, de 
nekünk nagy élvezetet szerez : ez a nyelv igazán 
a pesti gyerek nyelve, az ő sajátos szólásai, naiv 
mondatkötései tökéletes hűséggel vannak vissza-
adva. Egy sereg pszichológiai finomságot t isztára 
ez a nyelv tesz lehetővé ! Érdemes volna tanul-
mányozni ennek a könyvnek a gyerekekre, 
különösen pesti gyerekekre te t t hatását. Lehet, 
hogy része lesz abban a kiválasztottak számára 
tar togatot t dicsőségben, hogy a gyerekek kicsiny-
lőleg teszik félre : eh, ilyet akárki tudna írni. 
A nagy egyszerűség és igazság rendesen így 
hat a naiv olvasóra. De lehet és őszintén kíván-
juk ezt, hogy a .gyerekolvasó öntudatlanul is 
kiérzi az író művészetét, meleg szívét és élve-
zettel látja saját magát a regény alakjai közt. 
A felnőtt olvasó, akinek nem győzzük elég me-
legen ajánlani ezt a könj'vet, mindenesetre 
ráismer benne saját gyerekkorára, az „örök 
gyerek"-re ; a gyerekekkel foglalkozót észre-
vétlenül is megtaní t ja sok elhanyagolt igazságra, 
sok gyerekbánat átérzésére ; és végül — kivé-
tel nélkül mindenkinek szerez egy nagyon szép 
órát. (Mr.) 

Kiadói változás. A Kévai Testvérek tulajdo-
nában volt Stampfel-féle és Lauffer-féle tankönyv-
vállalatok az Athenaeum kezelésébe mentek át. 
Az Athenaeum e vétel által most már a tan-
könyvüzlet nagy részét ta r t ja kezében és a 
tanári testület joggal várhatja ettől a nagy 
kiadóvállalattól, hogy eddigi komolyságával és 
ügyszeretetével fogja ezután is saját érdekeit a 
tanügy érdekeivel összeegyeztetni. 

A Magyar Könyvtár legújabb sorozatában 
következő művek jelentek m e g : Berzeviczy 
Albert Széchenyi Istvánról szóló monográfiája, 
függelékül Széchenyi - aforizmákkal ; Flaubert 
Gusztáv Heródiás c. elbeszélése Gábor Andor, 
Wilde egy felvonásos színműve, a Flórenezi 
tragédia, Benedek Marcell, Conan-Doyle detek-
tív-tört.éneteiből ú jabb füzet Komor Gyula for-
dításában, végül Sutro Alfréd Az acélkirály c. 
színműve. A Magyar Könyvtár egy-egy száma 
30 fillérért kapható minden könyvárusnál, meg 
a kiadócégnél (Lampel R. részvénytársaságnál). 
A füzetek egyikére-másikára visszatérünk. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
G. Gy. 1. Ebben a kérdésében valamely óvóképző 

igazgatósága útbaigazíthatja. 2. Közöltük már, hogy 
tanév közben minden állásra azért nem hirdetnek 
pályázatot, mert az iskolák érdeke azt kívánja, hogy 
az oktatás folytonossága fennakadást ne szenvedjen. 
3. Azt mi nem tudhatjuk, hogy a hely megjelölése 
nélkül fölterjesztett kérvénnyel célt érnek-e. 4. Az át-
helyezési kérvényhez csakis azon okmány mellékelendő, 
mellyel az áthelyezés szükséges voltát megokolja. — 
P. 1. Rendes tárgyból teendő vizsgálat alól senki sem 
menthető fel. De ha az illető tanuló annyira rövidlátó, 
hogy rajzolni képtelen, miért választják épen a tanítói 
pályát számára Hogyan tudna az ilyen tanító fegyel-
mezni ? — Tépe. Tessék ezt az ügyét az illetékes 
kir. adóhivatallal elintézni. — 1.1. Tengőd. Olvassa el 
Pacséri dr.-nak lapunk 6. számában megjelent cikkét. — 
S. I. A tanítói lakás, illetőleg lakáspénz dolgát eddigi 
közléseinkkel már teljesen kimerítettük. Újabbat e 
tárgyban nem közölhetünk. — Dunántúli. Állami 
tanítókra nézve fennáll a< a korlátozás, amely szerint 
bizonyos mellékfoglalkozásoktól el vannak tiltva, illető-
leg csakis a minisztérium előzetes hozzájárulásával 
végezhetők. Ez a rendelkezés azonban a hittel, iskolák 
tanítóira nem vonatkozik, mert ezeknél az egyházi 
hatóság hivatott dönteni abbin, hogy valamely mel-
lékfoglalkozást megenged-e tanítójának, vagy sem. — 
S. I. Oiiababisztra. A csakis önt érdeklő ügyében e 
helyen nem válaszolunk. — M—e. 1. Az iskolaszék 
dolga, hogy ebben a kérdésben határozzon. 2. A viszo-
nosság most még nem áll fönn, eddigi nyugdíjigényét 
tehát elvesztené. 3. „A kir. tanfelügyelőség" címzés 
helyes. 4. A tanf.-ségnek kell ezt a kérdést eldönteni. — 
Y. Helyettes tanítót póttartalékba nem helyeznek. — 
K. A. Görhegy. Úgy értesültünk, hogy az ottani 
állapotok egy nagyobbszabású akció keretében ren-
deztetni fognak. — Cipriáu. Nem ismerünk arra nézve 
rendeletet, mely az 5%-os iskolai adónak az állami 
iskola pénztárába való befizetésének módozatait sza-
bályozná. Önök azonban kívánhatják előleges negyed-
évi részletekbon való beszolgáltatását, mert az iskola 
dologi szükségleteinek akadálytalan ellátása csakis 
ekként válik lehetővé. — H. I. I.-Nagyfalu. 1. Nem 
ismervén sem a pályázat föltételeit, sem azon összeget, 
mely törvényszerű fizetésének kiegészítéséhez szükséges, 
nincs módunkban útbaigazítást adni a tekintetben, 
hogy követelése mennyiben jogos. E kérdés elbírálása 
különben is a közig, bizottság illetékességi körébe 
tartozik. 2. Az államsegélye3 okmányok kiállítása, 
amint már tudattuk is, az iskolafenntartó dolga, de 
azért saját érdekében cselekszik, ha azok összeállítá-
sában közreműködik. 3. Miért tűri azt, hogy önnel 
minden ok nélkül bárki is „gorombáskodjon" ? — 
P. A. Nincs nekünk arra időnk, hogy évekkel ezelőtt 
kiadott rendeletnek utána kutassunk. — H. A kérdéses 
minisztertanácsi határozat 1872. évi július hó 12-én 
57. sz. a. hozatott. — Ego. 1. Még a közölt adatok 
alapján sem mondhatjuk azt, hogy a siker biztos ; 
sürgetni az ily ügyeket nem igen lehet. 2. A szol-
gálatképtelenség beigazolása esetén 12 évi szolgálat 
után a nyugdíjigény 44°/o-a jár nyugdíj gyanánt. 3. Hiva-
talból történt áthelyeztetés alkalmával a félárú menet-
jegyen kívül más kedvezmény ki nem eszközölhető. — 
F. F. 1. A megjelölt esetben, ha ugyanis gondnokká 
a tanítótestületnek oly tagja választatik meg, ki a 
gondnokságnak különben nem tagja, az Utasítás a 
gondnok jogaira nézve ki nem teijeszkedik. Szívesked-
jék a kir. tanfelügyelő urat elvi jelentőségű döntés 
kieszközlésére fölkérni. 2. Ennek a- kérdésnek a 
rendezésére is a kir. tanfelügyelő urat kélje föl. — 
Kíváncsi. Akit a fővárosba rendes tanítónak választanak 

meg, annak vidéki éveit beszámítják, föltéve, hogy 
ott rendszeresített állomáson működött. A fővárosi 
tanító fizetése a 3 első évben 1200 + 400, a 4—7. 
évben 1600 + 480, a 8. évtől fogva 1800 + 660 K ; 
azontúl pedig minden 5 évben 220 K korpótlék. Egye-
bekben utaljuk lapunk mult évfolyamának „Levél a 
fővárosból" című tárcájára. — K. M. Szkons. A szülő-
nek jogában áll gyermekét abba az iskolába íratni, 
amelybe akarja. Hitoktatásukról azonban saját lelkésze 
útján tartozik gondoskodni. — K. F. A Természet-
tudományi Közlönyt hat (6) korona tagsági díj elle-
nében adják. Múltkori közleményünkben tévedésből 
állt 2 K. N. M. Baranda. Az egyszer már meg-
állapított fizetést fizetésrendezés címén leszállítani nem 
lehet. A fa- és földjárandóság azonban beszámítandó 
az alapfizetésbe. A korpótlékok az alapfizetésen felül 
illetik meg a tanítót s így abba be nem tudhatók. Az 
irodaátalány nem tartozik a tanító fizetéséhez. A tanító 
nem köteles az iskolát írószerekkel ós más egyébbel 
fölszerelni, hacsak az iskolafenntartó nem bocsát e 
címen külön fedezetet a tanító rendelkezésére. Ha sérel-
met szenvednek, forduljanak a közig, bizottsághoz. —• 
Primácziai tanító. 1. Amint a tanítónak díjlevélszerű-
leg biztosított fizetése le nem szállítható abból a célból, 
hogy államsegélyt eszközölhessenek ki, úgy viszont a 
tételek magasabb értékelése sem engedhető meg az 
államsegély kérésének elhárítása végett. Ebbe a köz-
igazgatási bizottságnak is van beleszólása. 2. Az esz-
tergomi érsekség, mint iskolafönntartó, véleményünk 
szerint, van olyan anyagi helyzetben, ho y az új tör-
vényben megállapított fizetést és korpótlékot azonnal 
megadhassa s így az 1907. évi XXVII. t.-c. 12. §-ának 
1. pontja alkalmazható legyen reá nézve. 3—4. Fize-
tésének rendezését sürgesse meg illetékes helyen s ha 
erre elutasító választ kap, avagy egyáltalán nem 
válaszolnak, forduljon a közigazgatási bizottsághoz. 

Országgyűlés. 
Az országgyűlés egyik háza sem ta r to t t ülést 

e héten, mivel a delegációk á l landólag működtek . 
A m a g y a r b izo t t ság teljes ülése még hé t főn 

is a leülügyi költségvetéssel foglalkozott . E n n e k 
során szóvá te t ték , hogy az osztrákoknak ismé-
telve el lenünk i rányzot t támadásai sehogy sem 
szolgálnak a k íván t egyetértés erősítésére. 

Beha tóbban foglalkozot t a konzuli akadémiá-
val, melyet a delegátusok személyesen is m e g -
tekinte t tek . Kifogásol ták, hogy 3 9 növendéke 
közt csak 11 a magyar . E r r e a minisztér ium 
részéről azt a felvilágosítást adták, hogy a 
magyarok közül kevesen jelentkeznek, mivel 
már a fölvételkor tudn i kell nemcsak a német , 
hanem f ranc ia nyelvet is. A mi fiaink közül az 
u tóbbi t nem t u d j á k elegen. Másfelől el ismerték 
a de egátusok, h o g y a magyar nyelvet az aka -
démián szép eredménnyel tan í t ják . 

Kedden és a hé t többi nap j án a közös had-
ügyi költségvetéssel foglalkozott a m a g y a r bizot t -
ság tel jes ülése. A felszólalók ismételve kiemelték, 
hogy Magyarország semmiféle külön kedvez-
ményt nem kíván, csakis a törvényben megál lapí-
t o t t par i tás hűséges végreha j tásá t . Például o t t 
van a tisztek aránya. A közös hadsereg legénységé-
nek 42 százaléka - magyarországi , míg a közös 
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hadseregben szolgáló tiszteknek csak 25 száza-
léka. E megrövidítést csak azzal tudta ki-
magyarázni a hadügyminiszter, hogy az újabb 
rendszerű katonai iskolák, amelyek elégséges 
magyar tisztet fognak kibocsátani, még csak 
nemrég működnek. 

Méltatlankodva mutattak rá, hogy a katona-
tisztek egyrésze gyűlölködő indulatot tanúsít a 
magyar nemzettel szemben. Ott van például a 
Danzers Armeezeitung című katonai lap, melybe 
tisztek írnak és amely minden katonai olvasó-
körbe jár. Késedelem nélkül adott teljes elég-
tételt a hadügyminiszter. Megtiltotta a tisztek-
nek, hogy a nevezett lapba írjanak, vagy azzal 
bármi összeköttetést fenntartsanak, miután 
újabb időben politikai és társadalmi kérdéseket 
feszeget. A magyar kormány is megvonta a 
postai szállítást nevezett laptól. 

A közös hadügyminiszter nem tudván ma-
gyarul, helyette Hoffmann Hugó altábornagy 
adta meg a felvilágosításokat és válaszokat, 
akinek nyilt, alkotmánytisztelő föllépése általános 
jó hatást tett. Kifejtette, hogy mennyire szük-
séges volna a katonai törvények reformja már 
csak az általános védkötelezettség keresztül-
viteléért is. Nyilatkozott a tiszti fizetésekről is, 
amelyeknek fölemelését nemcsak méltányosnak, 
hanem szükségesnek tartja a hadügyminisz-
térium ; a két kormány hozzájáralása nélkül 
azonban nem tehet előterjesztést. Ezt a kérdést 
a bizottság tagjai közül is többen érintették. 
Minden felszólaló elismerte, hogy a mi tiszt-
jeink fizetése nagyon el van maradva más nagy 
államok hadseregeihez és az általános drága-
sághoz viszonyítva. Csak az az aggodalom forog 
fenn némelyeknél, hogy vájjon a fizetés rendez-
hető e az általános katonai reformoktól külön-
szakítva. Széleskörű megbeszélés tárgya, hogy 
épen függetlenségi képviselők vetették fel azt 
a gondolatot, miképp az idő most nagyon 
alkalmas volna a függőben levő katonai kér-
dések rendezésére. A mostani országgyűlés úgy 
tudná megállapítani a nemzeti követeléseket, 
hogy azoknak teljesítése által a hadsereg érzelmi 
és harcászati egysége káros befolyást ne szen-
vedjen. Ezzel szemben ma még kiszámíthatatlan, 
hogy az általános választói jog behozása után 
összeálló többség minő irányzatokat fog követni. 
Kiemelték, hogy a hadseregre vonatkozó magyar 
követelések teljesítése nemcsak Magyarországot, 
hanem Ausztriát és a kettőnek együttes erejét 
is gyarapítaná. 

Fejtegettek még sok jelentékeny kérdést, 
egyebek közt azt is, hogy az ifjúságot már az 
iskolában elő kell készíteni a katonai szolgá-
latra, egyfelől lövési gyakorlatokkal, másfelől 
ügyességet és testet edző szabad gyakorlatok-
kal, de nem a szertornázással. 

Rövidesen elintézték a közös pénzügyminisz-
térium és lcözös számszék költségvetését is. 
Szombatra csak a megszállott tartományok költ-
ségvetése maradott. B. Burián István közös 
pénzügyminiszter előterjesztéseit helyesléssel 
fogadta a bizottság. Bosznia és Herczegovina 
rendezése biztos lépésekkel halad előre. Szer-
vezik az önkormányzatot; előmozdítják a vagy o-
nosodást és fejlesztik az iskolázást. A miniszter 
abban a reményben van. hogy 10 esztendő alatt 
teljesen végre lesz hajtva az általános tanköte-
lezettség. 

Ezzel a magyar delegáció el is végezte érdem-
leges munkáját. 

A nemzet nevelői 
az iskolai nevelésben. 

(A Magyar Pedagógiai Társaság gyűlése.) 

1. Mit tehetnénk, hogy a középiskolák tlsó 
hat osztályában tárgyalt olvasmányok szerves 
összefüggésbe hozassanak a VII. és VIII. osz-
tály irodalomtörténeti oktatásával ? 2. Hogyan 
mozdíthatjuk elő, hogy többet olvassanak ifjaink? 
3. Igaz-e a vád, hogy irodalmi oktatásunknál 
túlteng az elmélet? 4. Milyen módon biztosít-
hatjuk, hogy ifjúságunk okuljon olvasmányaiból ? 
5. Szükséges-e az útmutatás elkészítése az iro-
dalmi olvasmányok didaktikai földolgozásához? 
Ezeket a fontos tételeket állapította meg és 
tűzte ki vita tárgyául Fináczi Ernő dr. egye-
temi tanár a M. Ped. Társaságnak f. hó 15-én 
tartott ülésén. Tette ezt abból az alkalomból, 
hogy Miklós Elemér dr. a méltányolt erő ön-
érzetével szép előadást tartott az irodalomtör-
ténet tanításáról a középiskolában. Elégedetlen 
az irodalom oktatásának eredményével. A hibát 
abban látja, hogy a gyakorlat rovására az el-
m let nyomul előtérbe. Az irodalomtörténet 
tanításának kettős célja van. Először meg kell 
ismertetnünk növendékeinkkel nemzetünk szel-
lemi életének kifejlődését. Másodszor nevelő-
célból minél több költői müvet kell a lehető 
legjobban tárgyalnunk, a bennük rejlő erkölcsi 
jó és esztétikailag szép kiemelésével. Azt állítja, 
hogy a németek, franciák, angolok nagyobb 
gondot fordítanak a gyakorlati oktatásra. Fel-
olvassa a porosz tanításterv idevonatkozó részét. 
Ajánlja, járuljanak a tanárok hozzá, hogy út-
mutatásul kiadják a középiskola irodalmi ol-
vasmányainak didaktikai feldolgozását. Bemu-
tatja, milyen módon tanítja a VIH. osztályban 
Tompát ; 55 költeményt olvasott az idén tőle 
diákjaival. 

Beöthy Zsolt két megjegyzést fűz a fölolva-
sáshoz. 1. A középiskolai irodalmi oktatás ered-
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menyét megfelelőnek tartja. Emellett szól az a 
filológiai verseny, melyet a középiskolai tanár-
egyesület rendezett a mult évben végzett közép-
iskolai tanulóknak. A pályamunkák irodalmi 
műveltségről, eredeti fölfogásról tanúskodnak. 
Egy hajszálnyival sem maradtunk a külföld 
mögött. 2. Aggodalommal hallja, hogy az elő-
adó Tompa 55 költeményét olvastatta ez évben. 
Ez több mint elég ; lélektani szempontból hely-
telen. 1 Nem az a fontos, hogy sokat olvastas-
sunk, hanem az, hogy olyan műveket, melyek 
költőre, korra, műfajra valóban jellemzők. 

Kármán Mór dr. szerint már az előadó ki-
tágította felolvasásában a címben jelölt keretet, 
amennyiben irodalomtörténeti oktatás helyett 
az irodalom tanításáról értekezett. De nem is 
irodalomtörténetet kell adni a középiskola tanít-
ványainak, hanem az irodalmat kell velük meg-
ismertetni. Érettségizett ifjaink ismerik az iro-
dalmat, stílusuk is elég jó. A baj az, hogy az 
életbe lépve elhanyagolják szellemi kincses-
házunkat, nem olvasnak. Vannak tanáraink, 
kik többet tudtak irodalmunkról míg a padban 
ültek, mint mikor a kathedrára kerültek. Az 
irodalom tanításánál az első pedagógiai feladat, 
hogy gondoskodjunk a gyermeki lélek fokoza-
tos fejlődéséhez mért szemelvényekről. Alig van 
írónk, kit a maga teljességében adhatunk még 
a serdültebb ifjúság kezébe is. Annyival inkább 
elhibázott dolog pl. Toldit olvastatni az elemi 
iskolában. Nagyon érdekes, hogy míg a régi 
írók, maga Horácius és Vergilius, sőt állítólag 
a mi Aranyunk is, tiltakoztak iskolai használa-
tuk ellen, mert ők nem a gyermekeknek írtak, 
korunk írónemzedéke iskolai mellőztetését pa-
naszolja. 

Ne az időrend határozza meg az irodalmi 
alkotások sorát, hanem azokat vegyük előbb, 
melyek szerkezete egyszerűbb, erkölcsi tartalma 
az ifjúság gondolatvilágához való. A mai taní-
tásterv mellett a tanár csupán kézikönyvet ta-
níthat, nem rendszeres irodalmat. Az új tanítás-
terv a réginél is kevesebb gondot fordít arra, 
hogy kapcsolatba hozza egy osztály különböző 
tárgyait. 

Itt valóságos leleplezést ékelt felszólalásába 
Kármán. Azt, hogy igaztalan a régi tanítás-
tervre dobott vád, hogy német minta után 
készült. Mikor Németországban járt ; alkalma 
volt eszmét cserélni egy német vezetőpedagó-
gussal. A német tudós figyelmét annyira meg-
ragadták a magyar tanítási terv nemzeti vo-
nású rendelkezései, hogy ismertetésére kérte föl 
tudós pedagógusunkat. A Kármán közlése nem 
is maradt nyomtalan. Mikor a német császár 
követelte, hogy tegyék nemzetibbé a német ok-
tatást, akkor az ottani szakkörök hivatkoztak 
a magyar tanítástervre és utasításra. 

Addig nem térhet helyes mederbe az irodalmi 
oktatás, míg az egyes tárgykörök között, szi-
gorú gondolati összefüggést nem teremtünk. 
Ma akkor tárgyalják Shakespearet, mikor a 
történelemben pL az Árpádházat tanulják, vagy 
Madách Ember tragédiáját még a történelmi 
anyag befejezése előtt. Oda kell fejlesztenünk 
a felsőbb osztályú tanulókat, hogy megértsék 
és élvezzék a komoly tartalmú prózai műveket 
is. Rosszul- vezették azt az ifjút, ki Kemény 
regényeit unalmasoknak találja, Széchenyi köny-
veit, Deák beszédeit kezébe sem veszi, vagy 
Eötvös József a XIX. sz. uralkodó eszméinek 
6. könyvét nem olvasta. 

A vitát a jövő ülésen folytatják. Az érdek-
lődés élénk volt. Az iskolafajokat tekintve, 
legsűrűbb volt a megjelentek között az egye-
tem képviselete. A középiskolai tanárok minden-
esetre többen lehettek volna. A képzőintézeti 
kar köréből két tekintélyes nő is megjelent. 
Sebestyénné Stetina I. és Katonáné Thuránszky 
I. A népiskolai tanítók közül csak keveset 
láttunk. Örvendetes, hogy a társadalmat is 
képviselték. Igaz, c-ak egyetlen férfiú képvi-
selte, de egymaga is sokat jelentett, mert az 
ország első polgármestere, dr. Bárczy István 
volt. Havas Irma. 

Szabadságharc a fogalmazás terén. 
(A Tanítók Otthonának fölolvató ülése.) 

Az ékesszólás fegyverével szállt síkra Migray 
József, a kisemberek nagy barátja, az iskolai 
fogalmazás fölszabadítása érdekében. Függet-
lenné akarja tenni a fogalmazást az elemi 
iskola többi tárgyaitól és a tanító mindenható 
befolyásától. Ne arról Írassunk feladatot, amit 
mi tapasztalunk, amit az olvasmányok írói 
sorokba róttak, hanem engedjünk szabad tért 
a gyermek megfigyelő és alkotó képességének. 
Óvakodjunk attól, hogy a gyermeki lelket, 
mely növekedésében az emberiség fejlődésének 
minden fokát átéli és amely talán még csak 
a kőkorszak emberének szellemi szintjén mozog, 
minden átmenet nélkül későbbi időszak művelt-
ségének elvont eszmesörébe ragadjuk. Útra-
valóul a fogalmazási órára ne adjunk mást, 
mint üreslapokból álló füzetet és ceruzát. A 
gyermeknek első, ösztönszerűleg megnyilvánuló 
maradandó alkotása a rajz. Kapcsoljuk ehhez 
a fogalmazást olyan módon, hogy mindig csak 
kísérője legyen a rajznak az írás és sohasem 
előzze meg azt. Eleinte a fogalmazások nem 
állanak másból, mint a rajzolt tárgyak meg-
nevezéséből. Következnek az ábrázolt cselek-
véseknek megjelölései. Lassanként kibővülnek 
a zsenge magyarázatok és végül egész, színes, 
eleven kis történetek regélnek arról, amit az 
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emberke szeme, füle fölszív a nagy természet 
ö rökké hullámos tengeréből ; arról, ami t szíve 
megérez, esze megér t az ember i élet rohanó 
eseményeiből ; arról, ami t átél és végül arról, 
mit csapongó képzelete m a g a elé varázsol. 

E lőadónk 8 éves h u g a megrajzol ta és meg-
ír ta a „Hónapok mesé jé"- t Ugyani lyen korú 
leányka red ig egész halom füzete t népes í te t t 
be alkotóképzeiétéből f a k a d t virág, bogárme-
sékkel, stb.-vel. A tömegtan í t ás mellet t is l eh t t 
ilyen módon fogalmazta tni . E z t pé ldákka l is 
bizonyít ja. De csak akkor , ha nem könyörtelen 
urá t , parancs dóját, h a n e m szerető ba rá t j á t , 
mesterét lá t ja t an í tó jában a gyermek ; ba vagy 
szabadon választhat ja t á rgyá t , vagy ha fe ladata 
egyezik hangulatával . 

Kerül jük a szőrszálhasogatás t a dolgozatok 
javításánál . Főgondunka t a t a r t a lomra és a 
kifejezések esztétikai mivoltára fordí tsuk. N e 
i r t suk a tá jszólásokat és a magunk gondol-
kozásának ráerőltetése he lyet t a lkalmazkodjunk 
növendékünk eszejárásához. 

Részint az előadó á l láspont ja mellett , részint 
ellene szólaltak föl többen. Szót e m e l t : dr. 
Vértes József. Rákos I s tván, Sturcz György, 
dr . Kerékgyártó Elek, Rózsa Ignác, va lamin t 
az elnöklő Nagy László. Migray os t roma a 
kényszermunka zsarnoksága ellen heves és 
merész volt, de nem inga t ta meg fogalmazó 
rendszerünknek jelenlevő híveit. Ez korán tsem 
jelent csatavesztést. h . I . 

KÜLÖ&FÉLÉK. 
— Szaiia Tamás halála. A magyar irodal-

mat és művészetet fájdalmas vesztesség ér te : 
Szana Tamás, ez a magyar lelkű író s tiszta 
jellemű ember, hosszas szenvedés után meghalt. 
Különösen a magyar művészet ismertetésében 
út törő munkát végzett Szana Tamás s több 
számottevő munkát írt a magyar irodalomtörténet 
köréből is. A Petőfi-Társaságnak egyik alapítója 
s negyven évig buzgó főtitkára, az utóbbi évek-
ben pedig az Uránia tudományos színháznak 
igazgatója volt. Régi szabású, puri tán erkölcsű 
író volt Szana Tamás: méltó, hogy emléke meg-
maradjon köztünk. Szana Tamás 62 évet élt. 
Holttestét a Kerepesi-úti temetőben, a családi 
sírboltban helyezték örök nyugalomra, nagy rész-
vét mellett. Áldás emlékére ! 

— Magyarország az angol sajtóban. A 
mult hónap utolsó hetében több hazánkat érdeklő 
közlemény jelent meg az angol sajtóban, annak 
a lelkes muukának eredményeül, amelyet Shrub-
sole végez. Egyik nagy társadalmi szemlében, 
melyet a Jó Barátok Társadalmi Egyesülete ad 
ki The Friend cím alatt, az elhanyagolt gyer-
mekek és fiatal bűnösökre Magyarországon te t t 

ú jabb törvényhozási és kormányzási intézkedé-
sekről olvasunk hosszabb tanulmányt. A Lewis-
ham News nevű tekintélyes vidéki lap egyik 
cikkében Darányi földrnívelésügyi miniszter tevé-
kenységét ismerteti a gyümölcsfa-tenyésztés elő-
mozdítása terén és részletes adatokat közöl az 
állami faiskolák működéséről. Ugyanez az újság 
egy másik cikkében Shrubsolenak egy előadását 
ismerteti , melyet a lewishami Progressive Club 
gyűlésében tartott , ve t í t e t t képekkel illuszrálván 
a Kárpátok természeti szépségeit és közbe-közbe 
érdekes világot vetvén az angol sa j tóban Ma-
gyarországról közzétett rágalmakra. Kiemelte a 
íololvasás, hogy Magyarország, amely csak negy-
veu év óta küzdhette föl magát a modern hala-
dás út jára , ez idő alatt többet végzett, mint bár-
mely más művelt nemzet. Es hogy több tekin-
tetben, különösen a szociális politika terén, már 
előtte is já r Európa sok országának. 

Épülő iskolák. Szany község képviselőtestü-
lete elhatározta, hogy régi négyosztályú iskoláját 
kibővíti és pedig olyformán, hogy a régi iskola-
épület utca felől eső oldalát két ú j tanteremmel 
meghosszabbítja, a régi épületet pedig a kor 
igényeinek megfelelően átalakítja. Az építkezés 
és átalakítás közel 12 .000 koronába fog kerülni 
s a község e költséget a róm. kath. vallású köz-
ségi lakosok összesen 19.750 koronát kitevő 
egyenes állami adója u t á n kivetendő 5 1 százalé-
kos pótadóval fogja fedezni. — A ligvándi róm. 
kath. hitközség két t an t ennű új iskolát épít. 
A tavaszi napok beálltával nyomban megkezdik 
az építést . 

— A sárbogárdi függetlenségi olvasókör, 
mely 3 éve áll fönn s melynek tagjai nagyrészt 
földmívesek, igen szép eredményeket é r t el. Pénz-
tári kimutatása 685 korona fölöslegei tün te t ki 
és egy 50 koronás Kossuth-szobor alapítványt. 
Könyvtárában 283 db könyv van és a tagok az 
utolsó évben 1372 esetben váltottak ki könyvet 
olvasásra. A minap t a r to t t közgyűlés az elnök 
indítványára Berger Vilmos izr. néptanítót , ki a 
könyvtár t szervezte, az if júsági osztályt megala-
pítot ta é3 annak hetenként kétszer az esti órák-
ban oktatást ad, a kör fennállása óta hasznos 
felolvasásokat tart ós szép szavalatokkal szórakoz-
tat ja a kör tagjait, a kör dísztagjául választotta 
a közgyűlés. 

— A szolyvai ifjúsági egyesület a napok-
ban ta r to t ta meg Knauer József áll. isk. igaz-
gató elnöklete alatt évi közgyűlését, melynek 
főbb tárgyai voltak az 1907. évi számadás meg-
vizsgálása, a f. évi költségvetés megállapítása és 
a tisztikar megválasztása. Az 1907. évi szám-
adást ( 2 8 4 korona 80 fillér bevétellel, 99 korona 
94 fillér kiadással, — tehát 185 korona 86 
fillér pénzkészlettel — mely a szolyvai takarék-
pénztárban gyümölcsözik) a közgyűlés helyes-
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nek találta és elfogadta. A folyó évi költség-
vetés megállapítása u tán a közgyűlés a tiszti-
kart választotta meg. Kevés kivétellel megma-
radt a régi, csupán a választmány alakul t meg 
legnagyobb részt ú j tagokból. Végül elhatározta 
a közgyűlés, hogy az if júsági egyesület dalárdája 
közreműködésével utolsó farsangra az egyesület 
javára táncmulatságot rendez. 

— Adomány a Tanítók Arvaházának. 
Vadász Józsa úrhölgy, a Vadász-féle magán-
iskola tulajdonosa, Nyergesújfaluból 60 koronát 
küldött hozzánk, hogy azt, mint az iskola által 
rendezett műkedvelői előadás tiszta jövedelmét, 
a Tanítók Árvahnzához juttassuk. Az adományt 
elküldöttük Holm József úrnak, a Tanítói Árva-
ház gondnokának. Budapesten. 

— Uradalmi tanítók. Misik Zsigmond 
alsóczikolai tanító fölhívja mindazokat az ura-
dalmi tanítókat, kik az 1907 : 27. t.-c. áldásai-
ban nem részesültek, hogy ügyük megbeszélése 
végett vele érintkezésbe lépjenek. Címe : Puszta-
Alsóczikola, u. p. Adony, Fejér m. 

— D i á k o t t h o n . A Sopronban épí tendő Diák-
otthon javára a büki tanítók, Hajas Kálmánnal 
az élükön, mulatságot rendeztek, melynek tiszta 
jövedelme 205 korona volt. 

— „Elnyomók és elnyomottak." Bálás 
Béla állami tanító (Udvarszállás, u. p. Jám) ér-
tesíti tanítótársait, hogy fölhívására már tömér-
dek adatot kapott, melyek csattanósan cáfolják 
meg a Bjömson-féle támadásokat. Ama tanító-
társait, kiknek efajta adataik vannak, ismételten 
fölkéri azoknak hozzávaló küldésére. 

— A „Kert" , a kertészet összes ágait magá-
ban foglaló szaklap szerkesztősége ér tesí t i a Nép-
tanítók Lap)ja olvasóit, bogy lapját mindazoknak, 
kik já ra tn i óhajtják, 10 korona helyett 8 koroná-
ért küldi meg, ha március végéig jelentkeznek. 
Ez esetben év elejétől kezdve megkapják a lapot. 
A Kert szerkesztősége: Budapest, Vi t . , Botten-
biller-utca 33. szám. 

— Halá lozások . Vaskóné Kovács Jolán 
tanítónő életének 29-ik évében, 9 évi szolgá-
lata után, foiyó évi február hó 6 án jobblétre 
szenderült. — BaUauer János községi tanító f. 
hó 7-én Gyertyámoson, 47 éves korában, boldog 
házasságának és áldásos tanítói működésének 
27-ik évében elhunyt. — Miklósy József óvó-
nőképző-intézeti ének- és zenetanár, elemi iskolai 
tanító, ipariskolai igazgató, munkás életének 
47 ik évében elhunyt Esztergomban. — A VIII. 
ker., Eökk Szilárd-utcai közs. elemi iskola tanító-
testülete fájdalomtól lesújtott szívvel tudatja, 
hogy másfél évtizeden át hűséges és lelkes 
'munkatársa, a szeretett jó kartárs Mazurek Pál 
székesfővárosi tanító, ipariskolai igazgató, életé-
nek 44-ik és áldásos működésének 28-ik évében 
váratlanul elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Többeknek. A március 15-iki ünnepélyekre alkal-

mas szavalmányokat, költeményeket stb. tartalmazó 
több könyvecske van, így: Jókai Mór: Március 15-iki 
szózat; Gracza György: 1848 március 15! Ábrányi 
Emil : Márciusi dalok. Egynek-egynek ára 30 f s vala-
mennyi a Magyar Könyvtárban jelent meg. Ezeken 
kívül a következő munkák foglalkoznak a szabadság-
harc eseményeivel s mint forrásmunkák az iinnepé-
lyeknel igen jól felhasználhatók : Brankovícs György : 
A szabadságharc. Ára 4 K. Gracza György : Talpra ma-
gyar ! Ára 7 K 20 f. Jókai Mór : Csataképek a magyar 
szabadságharcból Ára8 K.Kossuth Lajos élete és pályája, 
írta : Vajda Emil. Ára 2 K 80 f Arany furulya, A sza-
badságharc költészete. Összegyűjtötte : Áldor Imre. Ára 
2 K.E művek bármely könyvkereskedésben kaphatók.— 
K. 31. Bácsalmás. Eötvös K. Lajos „Kurucz színművek". 
Kapható Lampel R. kiadónál (Andrássy-út 21. sz.). — 
K. (Végzet.) Csupa igazság, amit versbe szed, de 
nincs szárnya. — Cs. (Ifjúsági egyesületeink.) iS'em 
találtunk a cikkben semmi olyat, amit már többször 
el nem mondottak volna Talán a jelzett dolgokban 
több lesz a mondanivalója. — H. (Hiába stb.) Elég 
ügyesen versel, de sokszor olvasott, hallott versek 
visszhangja mind a három. Ii. J. Nagyvárad. 
Mindazokra a dolgokra, melyekre szíves volt felhívni 
figyelmünket, sor kerül a mellékleten. A másik kér-
désben egy az érzésünk, de nem volna politikus az 
ajánlott eszköz használata. Annak egyebütt van a helye, 
nem az újságban s biztosíthatjuk, hogy ott, ahol annak 
az eszköznek a helye van, használják is. Aminthogy 
csakugyan itt is az ideje. — lî. L. (Levél.) Ha úgy 
végzi misszióját, amint tárcalevelében írja, — s hisszük, 
hogy úgy végzi — okosan cselekszik. Sorát ejtjük 
levelének. — Béta. Sokszor elmondott dolgok. Vala-
mely vidéki lap igényeinek esetleg megfelel. — 
A. V. K.-Nyénpatak. Érdekes levelét nem közöljük, 
de megőrizzük, mint becses dokumentumát annak, 
hogy anyanyelvnek és hitnek megtagadása nélkül lehet 
valaki jó magyar hazafi. — Több állami oki. tanító. 
Levelükben nem írják meg, hogy voltaképen mik azok 
a jogtalan követelések, melyekkel volt igazgatójuk 
„sanyargatja". S miért nem írják alá levelüket? Indisz-
kréciótól félnek ? — Ch. R. (A járásköri mintataní-
tások bírálata.) Sorra kerül. — M. F. (Fényes számok, 
véres számok.) A nevezetesebb történeti évszámok versbe 
foglalása, különösen _gyenge versekbe foglalása, teljesen 
fölösleges. — Sz. (Állami iskola és a hitoktatás) A 
Néptanítók Lapjában fölösleges munkát végeznénk 
annak a bizonyításával, hogy az állami iskolákban 
nincs elhanyagolva a hitoktatás (sőt !) s általában a 
vallásos nevelés. Nincs e helyen kit meggyőznünk arról, 
legkevésbé a papokat, kik maguk végzik a hitoktatást 
az állami iskolákban, amiért külön fizetést kapnak az 
államtól, míg a felekezeti iskolákban ezért nem kap-
nak külön díjazást. Az ön cikke a napilapok közön-
ségének való. Kivételesen két hétig őrizzük a cikket. — 
Több tanító. Sopron megye. Forduljanak egész biza-
lommal tanfelügyelőjükhöz, kitől épp lapunkban jött 
cikk két hét előtt az államsegélyek ügyében. — 
M. F. (Pedagógiai akadémiák.) A jövő héten. 

Tartalom : Külföldre vándorló millióink. Lakatos 
Lajos. — Egy röpiratról. — A tanult ember és a nép. 
Gaal Mózes. — A történelem materializmusa, (h.) — 
Hivatalos rész. — Szépirodalom : Muzsikaszó. (Vers.) 
Szabolcska Mihály. — A „Szigeti veszedelem" költője. 
Benedek Elek. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója.— 
Országgyűlés. — A nemzet nevelői az iskolai neve-
lésben. Havas Irma. — Szabadságharc a fogalmazás 
terén. H. I. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: F A E K A S SÁNDOIÍ. 

Bevezetés «1 geológiába. 
Körülbelül száz évvel ezelőtt a világ összes 

civilizált országaiból kíváncsian tódultak a 
tudományszomjas ifjak a szászországi freibergi 
bányászakadémiára, hogy ott olyan tudományról 
hallgassanak előadásokat és végezzenek gya-
korlatokat, amelyet eddig önállóan sehol sem 
müveitek. Ez a tudomány volt a geognosia, 
vagy amint ma nevezik, a geológia ; a tudós 
pedig, aki világhírével és nagy tudományával 
a különböző nemzetek ifjait maga köré gyüjté, 
a geológia atyja, Werner G. A. 

Werner a Föld kérgét összetevő kőzettöme-
gekről, azoknak szerkezetéről, képződésük vi-
szonyairól, településükről és ezek sorrendjéről, 
valamint azon változásokról is beszélt, ame-
lyeknek e tényezők az idők folyamán alávetve 
voltak. Werner idejében a geognosia mint új 
tudomány még nem érte el teljes önállóságát, 
hanem a bányászattal szorosan összefüggve, 
mint ennek segédtudománya szerepelt. Csak 
később és fokozatosan érte el teljes önálló-
ságát. 

Nagy haladás történt később, a tizenkilen-
cedik század elején a geológiával való foglal-
kozás következtében Franciaországban. Amint 
Németországban, úgy itt is,1 Cuvier és Bron-
gniart kutatásai alapján, megszületett egy eddig 
önállóan sehol sem müveit tudomány, a geo-
lógiának egyik ága, a paleontológia (őslény-
tan). E tudomány a jelent megelőző és rég 
letűnt korszakokban élt állat- és növényvilá-
goknak a Föld rétegeibe temetett és megkö-
vesedett maradványaival foglalkozik. 

A megindult geológiai és paleontológiái ku-
tatások Buch, Humboldt, Voigt, Smith, Lyell, 
Saussure, Flie de Baumont és más jeles tudó-
sok irányító vezetése mellett a világ összes 
civilizált országaiban tért hódítottak. A tapasz-
talati tények és ezekkel kapcsolatban bizonyos 
tünemények okszerű magyarázatára felállított 
elméletek annyira felszaporodtak, hogy a geo-
lógia a szűk keretből, amelyben eddig moz-
gott, csakhamar kilépett és a bányászattól 
elváltán, mint önálló tudomány emelkedett 
mind magasabbra és magasabbra. A tizen-
kilencedik század folyamán a rengeteg anyag 
birtokában, amely körébe tartozónak mu-
tatkozott, több ágra oszolva és mindegyik 
ágában a szakemberek százainak beható mun-

kája által megvilágítva, elérté fejlettségének 
azt a magaslatát, amelyen ma látjuk. 

A mai geológia az a tudomány, mely fog-
lalkozik a Föld anyagának szerkezetévél, az 
anyag változásaival, az azokat előidéző ténye-
zőkkél, valamint a változások nyomán követhető 
korszerinti fejlődéssel és az abban észlelhető 
biológiai viszonyokkal. A geológia tehát nem, 
egyszerű természetleírás, hanem van történelmi 
természetű feladata is. 

A Föld kutatásában egymásból logikai 
sorrendben következő s kialakult kérdéseket 
kell felállítani és azokra megfelelni: 

1. Milyeu a Föld alakja, nagysága és külső 
alakulata és milyenek fizikai viszonyai ? Ezen 
kérdésekre megfelel a fiziográfiai geológia. 
2. Milyen anyagokból van Földünk hozzá-
férhető része összetéve ? Ezen kérdéseket a 
petrográfiai geológia tárgyalja. 3. Milyenek 
azok az erők, melyek a Föld kőzetanyagának 
eredeti képződésénél és fokozatos elváltozásá-
nál, valamint Földünk felületének alakulásánál 
működtek és működnek még most is? Ezen kér-
désekről felvilágosítást nyújt a dinamikai (erő-
mütani) geológia. 4. Milyen módon keletkeztek 
az említett erők közreműködésével a különféle 
kőzetek? Ezen kérdésekkel a petrogenetikai 
geológia foglalkozik. 5. Hogyan használtattak 
fel a kőzetek a Föld kérgének felépítésére és 
hogyan vannak azok egy egésszé összekap-
csolva, vagyis milyen a Föld architektonikája ? 
Ezen kérdésekre a tektonikai geológia igyek-
szik megfelelni. 6. Milyen a Földnek és a 
rajta élő teremtményeknek fejlődéstörténete ? 
Ezekre feleletet ad a történelmi geológia. 

A geológia feladatai tehát, amint látjuk, 
igen sokoldalúak. Hogy azokat mind kielégí-
tően megfejthessük, reá kell támaszkodnunk 
a természettudományok összes ágaira. A kü-
lönböző tudományok által különböző módon 
elért eredmények, az ő megegyezésükben, erő-
sebb és erősebb támaszt szolgáltatnak a tüne-
mények kimagyarázásában. Ilyenek a geológiával 
közvetlenül összefüggő tudományok, főként az 
asztronómia, a fizikai geográfia, a mineralógia, 
a kémia és a biológiai tudományok. 

Az asztronómia pl. megtanít arra, hogy 
milyen helye van Földünknek, mint égitestnek, 
a világegyetemben; kiszámítja annak alakját, 
nagyságát és útmutatást nyújt a Föld ősálla-
potáról. A fizikai geográfia a Föld sűrűségé-
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ről, belsejének hőmérséki viszonyairól, a föld-
mágnesességről, stb. ad felvilágosítást. A geo-
lógiával a legszorosabban összefüggő tudo-
mány a mineralógia, mert a geológus a Föld 
szilárd kérgét összetevő kőzetek vizsgálatánál 
addig megy, bogy megállapítja az ásványok 
minőségét, vagyis a földkéreg anyagának egy-
ségeit. A Föld anyagának lényeges változásait 
csak a kémia által nyújtott alapon lehet érteni 
és kutatás tárgyává tenni. A kémia az anya-
gok egymásra hatására bekövetkező változá-
sokkal foglalkozva, a kőzetképződés értelme-
zését, azok keletkezésénél és átalakulásánál 
végbemenő folyamatok lefolyását teszi érthe-
tővé és a kémiai elemzéssel módot nyújt a 
kőzetvizsgálatra. A paleontológia az ősvilág 
faunájáról és flórájáról szóló tudomány s a 
geológiai kutatások egyik legfontosabb alapja. 
Segítségével tudjuk a kőzetrétegek sokszor 
több ezer méter vastag egymásutánjában az 
összetartozókat formációkba csoportosítani ; 
felvilágosítást nyújt az egyes kőzetképződ-
mények koráról és eszközt szolgáltat arra, 
bogy két, sokszor egymástól igen távoleső 
réteg között kor szerinti összehasonlítást te-
gyünk; útmutatást ad arra nézve, hogy milyen 
lehetett a korábbi periódusokban Földünk fizi-
kai állapota és végre döntő jelentőséggel bír 
a jelent irányító azon fontos kérdésben, amely 
a szervezett lények fejlődésének történetét 
kutatja. 

Amint ezen bevezetésből kitűnik, a geológia 
mint önálló tudomány ma már olyan terjede-
lemmel bír és annyi, többnyire önállóan művelt 
ága van, hogy teljes áttekintésére és kellő 
megértésére csak beható és a segédtudományo-
kat is felölelő hosszú tanulmány vezethet. Ezt 
csakis a szakember teheti, aki tudását és ide-
jét már kezdettől a geológiának szentelve, 
nemcsak a könyvekből tanulja a tudományt, 
hanem gyakorlatilag is s részint a laborató-
riumban, részint kint, a szabad természetben 
gazdagítja ismereteit. A nem szakember is 
szerezhet azonban a geológiából bizonyos alap-
ismereteket, legalább annyit, hogy megítél-
hesse a geológia körébe tartozó egyszerű kér-
déseket és megbecsülhesse a geológiának a 
gyakorlati életre is kiható jelentőségét. 

Amikor tehát arra vállalkoztam, hogy egy-
néhány cikkben rövid áttekintést és tájékoz-
tatást nyújtok a geológia köréből, elhatároz-
tam, hogy szorosan emellett maradok és tisz-
tán szakszerű fejtegetésekbe, mielőtt az ezek 
megértésére szükséges alapfogalmakat nem 
nyújtottam, bocsátkozni nem fogok. Az átte-
kinthetőség, rendszeresség okáért a geológia 
anyagát bizonyos fejezetekre osztva szokták 
tárgyalni. Cikkem elején hat pontban foglaltam 

össze azokat a kérdéseket, amelyekre Földünk 
minémüségének kutatásában meg kell felelni. Ot 
pont, amely egyszersmind öt fejezetnek felel 
meg, alkotja az általános geológiát. A hatodik 
pont, tehát az utolsó fejezet, a történeti geo-
lógia vagy stratigráfia, azután, az általános 
geológiában levont következtetések alapján, a 
Föld és a rajta élő lények fejlődéstörténetét 
tárgyalja, azon időponttól kezdve, hogy Föl-
dünk szilárd kéreggel vette magát körül. 

Ezen beosztásnak megfelelően, végig fogok 
haladni az egyes fejezeteken és a rendelkezé-
semre álló szűk tért, valamint a magam elé 
tűzött célt szem előtt tartva, a rengeteg anyag-
ból csak annyit fogok kiszakítani, amennyit 
egyelőre az áttekinthetőség és tájékoztatás 
szempontjából okvetetlenül szükségesnek tar-
tok. Későbbi alkalmukkor azután igyekezni 
fogok az egyes fejezeteken belül azokat a 
fontos elméleteket is megismertetni, amelyek 
a geológia fejlődésére újabb időben nagy 
hatással voltak. Érinteni fogom Magyarország 
geológiai viszonyait, a geológiának a gyakor-
lati életre való kihatását és azt a szerepét, 
amelyet a geológia iskoláinkban betölt. 

I. 
Az első fejezet a fiziográfíai geológia. 
Ha a Föld legrégibb történetéről, keletke-

zéséről akarunk tudomást szerezni és a Földet 
mint égitestet, mint a világegyetem egyik 
egyedét tekintjük, akkor ezen fejezetben előre 
kell bocsátani a csillagászati alapismereteket 
is. Rendesen azonban ezen fejezet inkább azon 
jelenségek részletes tárgyalását adja, melyek-
ben plánétánk ősállapotai a legszembeszökőbb 
módon jutottak érvényre. Foglalkozik tehát 
főleg a Föld alakjával, sűrűségével, saját me-
legével, továbbá a víz és a száraz eloszlásával. 

A Föld alakjára vonatkozó nézetek^ külön-
böző időkben igen eltérők voltak. Általános 
alakját most egy háromtengelyű ellipszoidhoz 
hasonlítják. A Föld félátmérője, Clark szerint, 
6,870.894 méter A két sark lapultsága körül-
belül 730 00 része a Föld sugarának (vagy 21 
kilométer). A Föld ellipszoid-alakját megálla-
pították fokmérésekkel, amelyek addig, amíg 
a Föld gömbalakjáról való hit általánosan ural-
kodott, csak nagyságának kipuhatolására irá-
nyultak és csak később, amikor ingaészlelések 
kétségtelenné tették a gömbalaktól való elté-
rést, szolgáltak egyúttal alakjának megállapí-
tására. A Föld geometriai alakja ősállapotának 
minőségéről ad felvilágosítást. A forgási ellip-
szoid-alak arra utal, hogy Földünk anyaga ere-
detileg izzón folyó tömeg volt, vagyis amint 
a ma általánosságban elfogadott Kant-Laplace-
féle elmélet hirdeti, Földünk legrégibb törté-
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netének első idejében izzó gáztömeg volt, mely 
a fehéren izzó állapotból a sárgán és vörösen 
való izzás állapotába ment át, mígi végre szi-
lárd burokkal vette magát körül. Nemcsak a 
Földön tett direkt észleletek igazolják ezt a 
nézetet, har.em az asztronómiai kutatások is. 
Különösen a színkép-elemzési vizsgálatok ered-
ményei mutatják, hogy az égi testek között, a 
Föld múltjára nézve, most is kapunk ana-
lógiákat. 

Igen fontos Földünk sűrűségének ismerete. 
A Föld felületén és az általunk hozzáférhető 
mélységben levő kőzetek sűrűsége 3 körül van. 
Ha még hozzávesszük a vizet is, a sűrűség 
középértékét még kisebb számmal fejezhetjük 
ki. Az a sűrűség pedig, amit a különböző 
módszerek szerint vezetett kísérletek alapján 
az egész Földre nyertek, 5"5 — 5"8 között van. 
A Föld sűrűségének meghatározására Lord 
Cavendish az úgynevezett torziós mérleget 
használta. Mások a függő ón elhajlását hasz-
nálták a sűrűség meghatározására. A Föld o o 
nehézségi erejének intenzitását a Földi'elület-
től eltérő távolságban mérve, szintén megha-
tározhatták a sűrűséget. Végre többféle módon o _ o 
felhasználták az ingát is. A Föld sűrűségét 
tehát a különböző módszerek szerint nyert 
adatok középértékéből 5'7-nek vehetjük. Min-
den esetre feltűnő a sűrűség ezen nagy értéke. 
Következtethetjük, hogy a Föld belsejének 
sűrűsége tetemesen nagyobb 5"7-nél, körül-
belül 7*8 és hogy általában a Föld anyagá-
nak sűrűsége a mélységgel növekszik. Ezen 
viszonyok tehát szintén felvilágosítást nyújta-
nak Földünk ősállapotának minőségéről, az 
izzón folyó állapotról, különösen ha tekintetbe 
vesszük azt is, hogy a Föld középpontja és 
nehézségi pontja összeesik és így az egyenlő 
sűrűségi tömegek koncentrikus zónákká való 
elrendeződése teljesen szabályszerűen történt, 
úgy, hogy a sűrűségre legnehezebbek a belső 
magot teszik. Kifelé azután a mindinkább 
kisebb sűrűségű héjak következnek. 

A Nap melegének hatása a Földre csak 
bizonyos mélységig terjed. Minél mélyebbre 
megyünk a Föld szilárd kérgében, az évsza-
kok közötti hőmérsékleti ellentétek annál in-
kább elsimulnak. Neutrális rétegnek nevezzük 
azt a bizonyos, körülbelül 20—25 méternyi 
mélységben levő réteget, melynek hőmérsék-
lete állandóan ugyanaz télen és nyáron, egyik 
évben úgy, mint a másikban. így a párisi 
csillagvizsgáló pincéjében (27-6 m.) már egy 
évszázad óta az ott elhelyezett hőmérő ugyan-
azon állandó hőfokot, t. i. 11'82° C-t mutatja, 
mely egyenlő Páris évi középhőmérsékletével. 

Bányákban már régen konstatálták, hogy 
a neutrális rétegen túl a hőmérséklet emel-

kedik. Érdekes volt tehát annak a megállapí-
tása, hogy a Föld belseje felé mily mértékben 
történik a hőmérséklet emelkedése. Geoter-
mikus gradiensnek nevezik azt a távolságot, 
melyben a hőfok 1° C-al növekedik. A Föld 
belsejébe aknákkal, tárókkal, alagutakkal és 
mélyfúrásokkal hatolhatunk. A rendelkezé-
sünkre álló mérési eredményekből 25—40 mé-
terre tehetjük a geotermikus grádienst. 

Hogy a geotermikus grádiens a Föld kü-
lönböző helyein milyen eltérő lehet, az kitű-
nik, ha egynéhány mélyfúrás eredményét 
összehasonlítjuk. A Berlin melletti 1272 méter 
mélységű sperenbergi fúrásnál megfigyelt ered-
ményekből a geotermikus grádienst 33"7 mé-
ternek találták. A schladebachi fúrás 1748*4 
méter mélységű és itt a geotermikus grádiens 
35'7 méter. Felső-Sziléziában, Paruschovitz 
mellett van az eddig ismert legmélyebb fúrás 
(2002'3 m.) és itt 34 méter a geotermikus 
grádiens. Minket különösen érdekelhet az, 
hogy a Zsigmondy Vilmos felügyelete alatt 
1868—1878-ig fúrt budapesti artézi kút mi-
lyen eredményekhez vezetett. A kút mélysége 
970'48 méter. A fúrásnál eleinte a kikerülő 
iszap hőmérsékletét mérték és később a fel-
tóduló vizet. Az adatokból a geotermikus grá-
dienst 16 méterre számították. Meg kell még 
jegyezni, hogy Budapesten a neutrális réteg 
mélysége körülbelül 20 m.'; az évi közép-
hőmérséklet pedig 11 "Sô0 C. 

Hogy Budapesten a geotermikus grádiensre 
olyan alacsony számot kaptak, azt a budai 
hőforrásokra vezetik vissza. Ez pedig ismét 
összefügg Budapest környékének geológiai 
viszonyaival. 

Kitűnik tehát a közölt adatokból, hogy a 
hőmérsékletnek a Föld belseje felé való növe-
kedése különböző kulcs szerint történik ugyan, 
de általános szabály, hogy a Föld közepe felé 
haladva, a hőmérséklet növekedő félben van 
és hogy nagyobb, de pontosan meg nem ha-
tározott mélységekben igen magas hőfokok 
uralkodhatnak, amire a Föld különböző helyein 
előtörő hőforrásokból és izzón folyós kőzet-
tömegekből (lávák) is következtetni lehet. Ha 
a geotermikus grádienst 40 méternek vesszük, 
akkor már 80 kilométer mélységben 2000° C. 
a hőmérséklet, tehát olyan magas, hogy abban 
az összes kőzetek megolvadnak. Ha azonban 
tekintetbe vesszük, hogy a Föld belsejében 
tetemes nyomás uralkodik, mely az olvadási 
pontot emeli, akkor a Föld szilárd kérgének 
vastagságát körülbelül 160 km.-re tehetjük 
és ezen belül volna a megolvadt magma. 
Mindezekből tehát következtetni lehet egy, a 
Föld mélyében levő hőforrásra, egy izzó magra 
(magma), melyből fokozatos lehűléssel a föld-

8* 
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kérge összes későbbi formációinak alapja, az 
első megmerevedési burok képződött. Ezen 
felfogás egyúttal összhangzásban van azon 
uralkodó nézettel, amelyet Földünk keletkezé-
séről megalkottunk és pedig annál inkább, 
mert a Föld alakjából és sűrűségéből egy ere-
detileg szintén úzón folyós állapotra utaltunk. 

Az izzó földmagot tehát három burok veszi 
körül. Legbelül van a szilárd földkéreg (lito-
szféra), erre következik az egykor egységesen 
összefüggő, most helyileg megszakított víz-
burok (hidroszféra) és kívül egy általános lég-
burok (atmoszféra). A tenger tükrének és a 
száraz felületének viszonya : 2'54 : 1. 

Foglalkozik azután a fiziográfiai geológia a 
víz és a száraz eloszlásával. Ezen, a geográfia 
körébe tartozó részből csak azokat a tényeket 
emeljük ki, amelyek a geológust is közelebbről 
érdeklik. A víz és a száraz együtt alkotván 
Földünk felületét, azok egymáshoz való viszonya 
eredményezi a szárazra nézve a kontinenseket 
és a szigeteket ; a vízre nézve pedig az óceán 
különböző részeit. A szárazföldön egészben 
véve két főrészt: egy keskenyebb, nyugati és 
egy szélesebb, keleti hemiszférát különbözte-
tünk meg. A két főóceán között is körülbelül 
ugyanilyen az arány. A száraz eloszlásában 
feltűnő az aránytalanság. Legnagyobb zöme 
északfelé van, míg délfelé a tenger nyomul 
előtérbe. A két hemiszféra között több alaki 
megegyezés van. Egyik az, hogy közepén mind 
a kettő csak keskeny földszoros révén függvén 
össze, azok mesterséges átvágásával, a tenger 
által kétfelé osztatik. Egy másik feltűnő saját-
ság az, hogy a kontinenseknél délfelé a száraz 
mindenütt hegyes csúcsalakot vesz fel, míg 
északfelé többé-kevésbbé szétterült. Az ú j világ-
nak mind a két kontinensén csaknem egyenlő 
kiterjedésűek a fennföldek és a síkságok, míg 
az ó-világ kontinenseinek általános domborzati 
kiképződésében nincsen ilyen összhangzat. Az 
összes szárazföld középmagassága Penck sze-
rint 735 m., Wagner szerint 700 m. 

A száraznak a folytatása a víz színe alatt 
nemcsak az egyik vagy másik sziget közt van 
meg, hanem a két hemiszféra között elterülő 
tenger fenekén is. E rész alaki viszonyaira 
nézve a Föld tenger feletti részeinek folyta-
tása, melyen épen úgy lehet hegyeket, völgye-
ket, lapályokat stb. megkülönböztetni. Általá-
ban mondhatjuk, hogy a partok közelében a 
tenger mélysége csekély és csak azoktól távo-
labb érik el fokozatosan az óceáni mélységet. 
Az összes világtengerek középmélységét Penck 
3650 méterre számította. Ügy tekinthetjük a 
tengerfenéket, mint a földkéreg lesülyedt részét; 
míg a kontinensek egykori szintjüket megtar-
tották, sőt még ezen felül is emelkedtek. A 

tengerfenék legmélyebb pontjától a legmaga-
sabb hegycsúcsig a függőleges távolság 18'3 
kilométer. »Ezen magasságlülönbözet, a Föld 
átmérőjének 12.756 km. hosszához viszonyítva, 
elenyészően csekély. 

(Budapest.) Dr. Koch Ferencz. 

Az ember anyagfoinalnia. 
Az embertan új tudomány. 1860 körül 

teremtette meg Broca Pál. Szerinte az ember-
tan az emberiség természetrajza. Csodálatos, 
hogy az emberiség évezredek óta foglalkozott 
a különböző tudományokkal s azok végered-
ményeit mindig az emberre vonatkoztatta, de 
magát az embert nem tette a kutatás tárgyává. * 

Régen az élet lényegét a mozgásban látták, 
Thaïes a vízben, Anaximenes a levegőben, 
Herakleitos az örökös tűzben kereste az élet 
okát. Később külöű „életerőt" vettek fel az 
élő lények megeleveaítésére. 

Az élet lényegéről azonban minden okos-
kodásnál biztosabb felvilágosítást nyújt az 
életjelenségek ismerete. Ilyen életjelenségek: 
az érzés, a mozgás, a höképzés, a villam-
fejlesztőképesség, a íeayképzés, a táplálkozás 
az egész anyagcserével és a szaporodás. 
E jelenségek kisebb-nagyobb mértékben azon-
ban előfordulnak az élettelen testeknél is. 
Csupán az anyagforgalom az élőlények egye-
düli jellemzője. Az anyagforgalom ősi jelenség, 
mely nélkül a többi életjelenségek el sem 
képzelhetők. S ha tekintetbe vesszük, hogy 
ennek anyagaiért : a mindennapi kenyérért 
— hiszen levegő még bőven van — folytatja 
az ember létérti küzdelmét, azt hiszem, okada-
toltan, joggal és bátran az anyagforgalommal 
kezdhetem az ember ismertetését. 

I. 
Hogy egészségünket és munkaképességünket 

biztosítsuk, táplálkoznunk kell. Még pedig 
annyi és oly anyagokkal kell táplálkozt unk 
holnap, amilyen s amennyi anyag bomlott 
szét ma szervezetünkben. Hogy tehát a 
napi szükségletet megállapítsuk, a napi kiadá-
sokat ismernünk kell. A napi kiadások pedig 
az anyagcsere-bomlás termékei : víz, nitrogén-
tartalmú anyagok és szénsav (CO2). Ezek 
közül különösen fontos a nitrogén (N). Az 
ember általában 17 gr. nitrogént veszít 24 óra 
alatt. Ebből 16 gr. a vizelet útján, 1 gr. 
pedig a bélsár útján távozik a testből. 

A fehérnye összetétele Cso—55, O19—2!, N15—is, 
H6-9—7-3, So'3—'2'4. Ebből kiszámítható, hogy a 
N. 6*25 része a fehérnyének. Akkor 17 gr. N. 
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17X6-25 = 106-25 gr. fehérnyének felel meg. 
Vagyis az emberi testben 106'25 gr. fehérnye 
bomlott szét 24 óra alatt. Számos kísérlettel 
igazolták, bogy a test súlyának minden kg.-
jából 24 őrá alatt legalább 12 gr. fehérnye 
bomlik szét. 70 kg.-os emberben tehát 24 
óránként legalább 84 gr. fehérnye esik szét. 
Ez a fehér nye-minimum. Ha ennél kevesebb 
fehérnye van napi táplálékunkban, a vesze-
delmes fehérnye-éhség tünetei közt a test szö-
vetei esnek szét. 

Azonban ne gondoljuk, hogy a fehérnye-
minimum pótlásával pótoltuk a felbomlott 
anyagokat. Ott szerepel a napi k adások közt 
a szénsav (CO2), a víz és a sók. Ezek pótlá-
sára széntartalmú tápláló anyagok, sók, víz 
és a levegő oxigénje szükségesek. Ezek közül 
különösen a széntartalmú táplálékszükséglet 
megállapítása fontos. 

Mondjuk, hogy az élet lassú égés. Tapasz-
taljuk, hogy szobánkban 16—20 C° mellett, 
vagy künn a csikorgó hidegben is, testünk 
hőmérséklete állandóan 37 C° marad. A fizi-
kából tudjuk, hogy ez csak úgy lehet, hogy 
a testünkből kiáramló hőt, benne fejlődő új 
hő pótolja. Kiszámítható, hogy testünk 2500 
kalória * meleget veszít naponként. Ha össze-
hasonlítjuk a bomlástermékeinket táplálékaink-
kal, azt tapasztaljuk, hogy a bomlástermékek 
sokkal több oxigént tartalmaznak; tehát lassú 
égés, oxidáció által keletkeztek. Tudjuk pedig, 
hogy valamely anyag megbatározott mennyi-
ségének oxidációja, akár lassan, akár gyorsan 
történjék az, egyenlő melegtermeléssel jár. A 
táplálóanyagok égési melegének meghatározása 
által kiszámíthatjuk, hogy mennyi szerves 
anyag bomlása termel 2500 kalória meleget. 

1 kg. fehérnye elégésénél 5754 kalória meleg keletkezik, 
1 » zsír „ 9423 „ „ 
1 „ keményítő „ 4182 „ „ „ 

Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy ennek 
egy része elkallódik a szervezetben, továbbá 
nem is égnek el teljesen az anyagok, mert 
a bomlási termékeket tovább is lehetne oxi-
dálni, ezen veszteségekét le kell számítani 
s kapjuk a felhasználható kalóriák számát; 
ezek: 1 kg, fehérnyére 4100, 1 kg. zsírra 
9300 és 1 kg. keményítőre 4100 kalória. 

100 gr. fehérnye kalóriaértéke 410. 2500— 
410 = 2090. A fehérnye-minimum kielégítésén 
fölül marad 2090 kalóriaérték, ezt tetszés 
szerint fehérnvével, zsírral vagy szénhidrátok-
kal állíthatjuk elő. 

Ha tisztán fehérnyével táplálkoznánk, körül-
belül 2V2 kg. sovány sonkára volna szükségünk 

* A kalória azon hőmennyiség, amely 1 kg. 0 C° 
vizet 0°-ról l"-ra hevít. -

naponként. Ez annyi munkát ró a szervezetre, 
hogy az el sem bírná, fel sem tudná dolgozni 
a sok anyagot s így a szervezet egyensúlya 
megbomlanék. 

Ha tisztán zsírral akarnók pótolni a hátra-
lékot, túlsók zsírt kellene élvezni, melynek 
teljes kihasználása nehéz feladat és a bélcsa-
tornára hátrányos. 

Még hús és zsír vegyesen, tehát tisztán állati 
táplálóanyagok sem felelnek meg — legalább a 
mérsékelt égöv alatt — a szervezetnek, mert 
a hús aránylag kevéssé izgatja a beleket, a 
zsír pedig nehezen kihasználható. 

Ha tisztán szénhidrátokkal akarnók a fe-
hérciyeminimumot kiegészíteni, szintén túlsók 
kellene belőlük, mely mennyiség a bélben 
erjedésnek indulna s így káros hatással lehetne 
a szervezetre. 

Nézzük még a vegetáriánusok étrendjét. A 
növényekben fehérnye, zsír és szénhidrát van, 
úgy, hogy tisztán növényekből is meg lehet 
élni. Azonban a növényekben kevés a zsír ; a 
növényi fehérnyéket pedig nagyon nehezen tudja 
feldolgozni az ember bélcsatornája, azért oly 
rengeteg mennyiséget kellene fogyasztania a 
növényekből, melynek az ember fogrendszere, 
emésztőképessége és belének hossza egyáltalá-
ban nem felel meg. Mindez arra mutat, hogy 
az ember vegyes táplálkozásra van alkotva. 
S többnyire ösztönszerűleg is úgy választja 
meg táplálékát, hogy az arány a szervezetnek, 
a mennyiség pedig az energia-szükségletnek 
megfeleljen. 

Ilyen arány pl. ez is : 
100 gr. fehérje 410 kalória 

50 „ zsír 465 „ 
400 „ keményítő . . . . 1640 „ 

Összesen 2515 kalória. 

24 órai anyagszükséglet grammokban. 

Az élethez szük-
séges anyagok 

Nyugvó 
férfi szük-

séglete 

Nyugvó nö 
szükséglete 

Izommunkát 
végző férfi 
szükséglete 

Oxigéngáz . . 1500 1500 1500 
Fehérnye . . . 100 90 130 
Zsír 60 40 1-00 
Szénhidrát . . 400 350 500 
Konyhasó . . . 20- 20 20 
Víz 2000 2000 2000 

1500 gr. oxigén megfelel körülbelül 6000 1. 
levegőnek; ebből egy percre esik 4'3 1. Per-
cenként kb. 16-szor lélegzünk, tehát minden 
lélegzetvételnél 2'7 dl. levegő újulhat fel s 
ennyi szükséges a szervezetnek. 
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A 2000 gr. víz 20 gr. konyhasóval kb. 2 1. 
1%-os sósoldatot ad, mely a naponként kivá-
lasztott nedvnek (vizelet, izzadtság) pótlására 
szolgál. -A párolt víz méreg minden élő sejtre, 
azért testünk összes nedvei gyenge (l°/o-os) 
sóoldatok. Ezen sóoldatok állandó sűrűségét 
a máj raktározó és a vese kiválasztó munkája 
biztosítja. 

Ismerjük már a test anyagforgalma 24 órai 
üzemének mérlegét, nézzük most ezen munkát 
részleteiben. 

Testünkön végigvezet egy kb. 8 m. hosszú 
cső, melyet bélcsatornának nevezünk s mely-
nek egymás után következő részeiben külön-
böző erők dolgoznak. Bevezető kapuja a száj, 
ezen a szakácsművészet által különbözőképen 
elkészített nyers anyagot durván szétvagdalva, 
szúró- és merítő-emelőeszközökkel betoljuk. 
Itt azután a két állkapocsba erősített fogak, 
mint kemény bárdok és zúzókalapácsok, össze-
aprítanak mindent, mialatt a nyelvalatti, áll-
alatti, fültövi és sok száz apró egyszerű 
mirigy a megrágott, anyagra fecskendezik ned-
vüket. Az így megaprított nedves és sikamlós 
anyagból a nyelv időnként kis gombócot for-
mál, melyet ügyes lökéssel a garatba gurít. 
Itt ugyancsak sok nyílás van. Egy visszavezet 
a szájba, kettő az orrba, kettő a középső fülbe 
(az Eustaeh-fóle kürt nyílásba), egy a légcsőbe 
és egy a nyelő esőbe. Könnyen eltévedhetne 
tehát a sikamlós falat, de egyetlen mozdulattal 
— melyet érzünk, ha nyelünk — az összes 
nyílások bezárulnak s csak a nyelőcső nyílása 
tágul. Ebbe belecsúszik a falat s eltűnik, mert 
mint a vízbe ejtett kő fölött a hullám, hirtelen 
bezárul a nyelőcső. A falat átmegy raj ta s 
egy-kettő — a gyomorban van. 

Ne gondoljuk, hogy ezen gombóc meglepe-
tés a gyomor számára. Egymásután érkeztek 
a hírek hozzá. Az első a szemből jött, mely 
midőn a kitűnő s kedvenc ételt meglátta, azon-
nal értesítette a gyomrot. Majd a második 
értesítést az orr küldte, midőn a szag izgatta. 
A harmadik már egész kompetens hír volt, 
mert az az izlelő szervtől jött s arról érte-
sítette a gyomrot, hogy az ételnek nemcsak 
külseje kívánatos, hanem belső tartalma is 
vaJóban értékes. Sőt egy kis kémiai analizist 
is közölt a gyomorral a falat összetételéről. 
Ennek megfelelőleg a gyomor élénkebb mirigyei 
már jóelőre kilövelték váladékukat s mialatt 
a falat ebben a gyomor falaitól ide-oda lö-
ketve hempergett, a többi mirigy most már a 
közvetlen érintkezésre szintén kifreccsentette 
váladékát. S így a falatból lassanként pép lesz. 
A gyomor ezen pépet kituszkolja a vékony-
bélbe. A vékonybélben végképen eldől a falat 
sorsa. A vékonybél falában egy nyíláson ke-

resztül folyton ömlik be valami sárgás nedv. 
Ez a hasnyálmirigy váladékának és az epé-
nek a keveréke, melyek tovább bontják a gyo-
morban már péppé alakult falatott — ételpéppé. 
Amint ez az ételpép végigmegy a kb. 6 m. 
hosszú vékonybélen, az annak falán elhelyezett 
millió meg millió bélboholy magába szí minden 
értékest s a szép falat mint roncs, mint salak 
lép ki a vékonybélen, hogy a vastagbélbe 
jutva, az ott tenyésző baktériumok milliárdjai 
rothasszák és megbontsák. De most már a bél 
sem tűri magában, mint hasznavehetetlen ürü-
léket, megfelelő idő múlva kilöki. 

Látjuk tehát, hogy a bélcsatorna egyes részei 
mind más .és más munkát végeznek s ha a 
táplálkozást igazán meg akarjuk érteni, nem 
elégedhetünk meg ily felületes széttekintéssel, 
hanem megfigyeljük egymásután a szájüreg, 
gyomor, vékonybél és vastagbél munkáját. 

A szájüregben a fogak nagyon fontos mun-
kát végeznek. Megaprítják a táplálékot s így 
a mirigyek kémiai anyagai átjárhatják és meg-
bonthatják a táplálékot. A szájban 24 óra 
alatt egy-két liter nyál képződik. A szájnyál 
jellemző hatóanyaga a ptyalin, mely azon 
rövid idő alatt is, míg az étel a szájban van, 
bontja a keményítő egy részét s átalakítja 
cukorrá. (Ha kenyeret hosszabb ideig rágunk, 
édes ízt érzünk.) A ptyalin cukrosítási folya-
matát folytatja a gyomorban is, ha a kemé-
nyítővel együtt ettünk fehérjét is; különben 
a gyomor O'B—0'4%-os sósavoldata megszün-
teti a ptyalin hatását. 

A gyomor nagyon fontos anyagraktár. I t t 
van a táplálék néha 5—6 óráig, míg a vékony-
bél lassanként felhasználja. Ha sok étel kerül 
a gyomorba, az izgatja annak falát, mozgásra 
készteti a g j omrot. A gyomormozgás igen 
fontos, mert összekeveri az étket. A gyomor-
ban azonban kémiai hatóanyagok is vannak. 
Ezek a sósav, pepszin és oltó. A pepszin sósav 
jelenlétében átalakítja az oldhatlan fehérnyéket 
oldható vegyületekké. Az oltó megolvasztja a 
tejet és annak fehérnyeanyagát megbontja. 
A gyomornedv 24 órai mennyisége kb. 1 1. 

A vékonybél a táplálócsatorna legfontosabb 
része. Ügynevezett féregszerű (perisztaltikus) 
mozgásaival összekeveri az ételpépet. A szájban 
megkezdett és gyomorban folytatott emésztés 
leglényegesebb része itt következik. A meg-
emésztett anyagok itt szívatnak fel. A vékony-
bélben 24 óra alat készül kb. 1 dl. bélnedv; 
azonkívül idefolyik kb. 1 1. epe, mely a májnak 
váladéka és kb. 1 1. bélnyál, mely a hasnyál-
mirigy váladéka. A bélnedv jellemző emésztő 
nedvei a maltaze, laktaze és invertaze, melyek 
a cukrokat bontják szét. A bélnyál jellemző 
emésztő Bed vei a tripszin, a lipaze és a bél-
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diastaze, külön más-más anyagot emésztenek 
meg. A béldiastaze a ptyalin megkezdett mun-
káját folytatja s teljesen megemészti a kemé-
nyítőt. A tripszin a pepszin megkezdett mun-
káját erélyesebben folytatja, de miután a trip-
szin csak lúgos oldatban bontja a fehérnyéket, 
fontos szerepe jut az epének, mely a gyomor-
ból a vékonybélbe jutó savanyú pépet közöm-
bösíti s így a bélnyál alkálikus hatása érvé-
nyesül. Ezen alkálikus bélnedvben bontja szét 
teljesen a tripszin a fehérnyéket. A lipaze a 
gyomorban már fejetté alakult zsírt zsírsavra 
és glicerinre bontja. A zsírsav vízben oldható 
szappanokat alkot. A szappanok felszívatnak. 
A vékonybél megemészti a zsírokat, fehérnyéket 
és szénhidrátokat, tehát összes táplálóanya-
gainkat s így látnivaló, hogy a vékonybél 
fontosabb a gyomornál. Ujabban a gyom ort 
néha kioperálják s az illető még tovább él. 
Csakhogy az illetőnek most már gyakrabban 
kell táplálkoznia, mert nincs anyagraktára. 

A vastagbélbe a táplálék emészthetetlen 
része, a salak jut. Ez a salak a vastagbélben 
élő tömérdek baktérium hatása alatt erjed és 
rothat. Ezen rothadást némileg gátolja az epe 
s így a rothadási folyamatok nem árthatnak 
a szervezetnek, habár Metschnikov tanár épen 
a vastagbélben rothadó bélsárban látja az élet 
aránylagos rövidségének egyik okát. Azt mond-
hatná valaki: törekedjünk arra, hogy ételeink-
ben minél kevesebb salak legyen. Ez nagyon 
rossz okoskodás volna, mert az epe izgató 
hatása mellett épen a táplálóanyag súlya 
ingerli a bélcsatornát mozgásra. Ha már most 
igen kevés salak jutna a vastagbélbe, annak 
súlya nem izgatná, a vastagbelet s a renyheség 
következtében a bélsár igen lassan haladna a 
másfél méteres vastagbélen át. Azért együnk 
csak sok főzeléket, mert annak emészthetetlen 
celluloze-tertalma, mint salak, súlyával bizto-
sítja a rendes széket. 

Mindezek alapján látjuk, hogy mily anya-
gokat tud feldolgozni szervezetünk, azt is 
tudjuk, mennyi kell ezen anyagokból. Most 
már csak kimérjük a szükséges mennyiséget 
analitikai mérlegen és élünk bölcsen, egészsé-
gesen és olcsón. 

De egyről megfeledkeztünk, az egyéniségről. 
Soha sem láttunk két teljesen egyforma embert. 
Amint külsejükben különböznek az emberek 
egymástól, épen úgy belső szervezetük is 
különböző. Mindenkinek egyéni bélrendszere van. 
Ebből következik, hogy általánosan megállapított 
eredményeinket alkalmazni kell az egyénekhez. 

Sőt ugyanazon egyénnek az élet különböző 
korszakaiban, egészségben vagy betegségben, 
munka- vagy pihenő-napjain, örömében és 
bánatában, tehát még lelki indulatai szerint 

is másképen működik a szervezete általában s 
a bélrendszere különösen. Ezekben oly módo-
sító körülményekre ismerünk, melyekre még 
az egyéniségen belül is tekintettel kell lennünk. 

Ma bepillantottunk az élet műhelyébe s 
bizonyos előkészítő-munkálatokat láttunk. Egy 
más alkalommal egy újabb lépéssel haladhatunk 
előbbre az ember ismeretéhez. 

(Budapest.) Qtvint József. 

A tevékenység, inint a gyermek 
érdeklődésének motí\ urna. 

A tanulmányozás módszere. Azokat a 
megfigyeléseket, amelyek anyagul szolgáltak a 
tevékenységi motívum s az érdeklődés összes 
többi motívumai hatásainak megállapításához, 
az 1907. év nyarán, július és augusztus hóna-
pokban végeztem Gödöllőn 10 fiú- és 10 leány-
gyermeken; a 10 fiún július havában, a 10 
leányon augusztusban. E gyermekek az Orszá-
gos Gyermekvédő Liga „gödöllői nyári kon-
viktusából" valók voltak. Mind a fiúk, mind 
a leányok életkora a 8—14 éves korra esett, 
egy fiúcska kivételével, aki 5 éves volt és 
egy leányka kivételével, aki csak 7-ik évét 
töltötte be. Ez magyarázza meg azon körül-
ményt, hogy az itt közölt tanulmány leginkább 
a tulaj donképeni (8—14 éves) gyermekkor 
tevékenységével foglalkozik. Mind a fiúk, mind 
a leányok általában szegénysorsú szülők gyer-
mekei voltak, kevéssé intelligensek; nagyobb 
részük falun csak kevés időt töltött, vagy 
épen semmit. Tehát kitűnő anyagul szolgál-
tak a kitűzött tétel vizsgálatához. Az eljárás, 
röviden szólva, abból állott, hogy a fiúgyer-
mekeket elvittem öt, előre meghatározott 
kirándulásra, a közeli tanyákra, pusztákra, 
falvakba; a leányokkal ugyanezen kirándulá-
sokat tettük meg. A megfigyeléseket otthon 
pontosan feljegyeztem ; mindeniket külön-külön 
lélektanilag feldolgoztam s végül az egészet 
összefoglaltam. Az összefoglaló dolgozatba a 
tanulmány kiegészítése végett egyéb meg-
figyeléseimet is belefoglaltam. Szükséges volt 
a célból, hogy az eredményeket fejlődéstani ala-
pon tárgyalhassam. 

Az eredmények. Eredeti élettani sajátsá-
gunk, hogy a külső ingerületek központi vissza-
hatásképen mozgásokat hoznak létre. Ezek a 
mozgások az élet kezdetén ösztönszerűleg, 
mint olyan élettani folyamatok jönnek létre, 
amelyekben a pszichikai elemek igen alárendelt 
szerepet játszanak. Ilyenek általában a cse-
csemő mozgásai, az ú. n. ösztönmozgások, az 
automatikus, a reflex- s a kezdetleges kifejező 
mozgások. Amint azonban a kisded öntudata 
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fejlődik, a központi idegrendszer sejtszövetei-
nek rendkívül élénk tevékenysége jön létre. 
Ezen központi idegtevékenységnek az érzelmi 
elemei a túlnyomóak; ezek adják meg a 
keletkező belső folyamatoknak az alaptermé-
szetét s uralkodó irányát ; az érzetek és 
képzetek csupán mint a fcelső folyamatot 
megindító, folyton ingerlő tényezők szerepel-
nek. Ezen belső folyamatoknak szintén megvan 
az a törekvésük, hogy külső mozgásokat hoz-
zanak létre. E külső, önkéntes mozgásokhoz 
azonban nem fűződnek reális célok ; nem 
egyebek ezek, mint az érzelmi élet kifejezői. 
A kisded külső mozgásai (a 3—6 éves kor-
ban) jobbára kifejező mozgások. Mikor a 
gyermek a babával, nádparipával, székkel 
játszik, ugrándozik, táncmozgásokat végez, 
énekel, rajzol, akkor az ő külső mozgásai 
nem tárgyszerű cselekvések, hanem belső 
alanyi állapotainak visszatükrözői. 

A 8—9 éves korban a gyermek testileg és 
lelkileg nevezetes változáson megy át. Izom-
íostjai megerősödnek, megkeményednek, szí-
vósakká, kitartókká válnak ; érzékszerveinek 
szövetei teljesen kialakulnak ; a figyelem össz-
pontosító s az emlékezet megtartó ereje meg-
növekszik. Az erők meggyarapodásának érzése 
a gyermekben azt az akaratot ébreszti fel, 
hogy a külvilágra hasson, hogy a tárgyakkal 
szemben erejét próbára tegye. E tényezők 
együttvéve előidézik a gyermek nagyfokú 
külső tevékenységet. 

A gyermekkor (8—14 év) ezen tevékeny-
sége motívumaira s irányára nézve különbözik 
a kisdedkor tevékenységétől. Míg a kisded 
tevékenysége a belvilági folyamatokhoz iga-
zodik, tehát szubjektív jellegű, addig a gyer-
mek cselekvése a külvilág által katároztatik 
meg, tehát objektív természetű. Míg a kisded 
tevékenységében az érzelmi állapot és a kép-
zelet játssza a főszerepet, addig a gyermekében 
a külső érzéklet és az emlékezet. A kisded 
tevékenységében túlnyomólag azon cél érvé-
nyesül, hogy a tevékenység maga fenntartas-
sék, tehát cselekvése öncélnak látszik ; ezzel 
szemben a gyermek cselekedetében több a 
reális cél, amely a külvilágból származik s oda 
irányul ; a cselekvés maga inkább eszköz, 
mint cél gyanánt szolgál. Ezért, míg a kisded 
tevékenysége főleg belső vagy képzeleti, addig 
a gyermekét jogosan nevezhetjük reális vagy 
külső tevékenységnek. 

Kitűnik továbbá a gyermek tevékenysége 
a kisdedé fölött nagyfokú és kitartó erejével. 
Tevékenységét folyton táplálja a külső érzék-
letek élénksége, az izomrostok felhalmozódó 
s kitartó energiája; a gyermek érvényesülésre 
való törekvése a külső természettel s a tár-

sadalommal szemben s a fejlődés hatalmas 
ösztöne. Különösen fontos szerepet játszik a 
gyermek aktivitásában azon kellemes testi ér-
zés, amely az izmok működésével jár s azon 
jóleső szellemi érzelem, amely támad min-
denkor, amikor a belső állapot külső cselek-
vésben váltódik ki. A gyermeknek a külső 
cselekvésre való törekvése oly erős, hogy 
ennek megakadályozása megzavarja a belső 
egyensúlyt ; létrejötte pedig megelégedettséget 
szül. Innen van, hogy minden új és élénk be-
nyomás felébreszti a gyermekben a tárggyal 
való foglalkozás vágyát, amelyet leküzdenie 
szerfölött nehéz s létre is jön a külső cse-
lekvés, hacsak valamely, a cselekvés ösztöné-
nél is e i ősebb külső vagy belső 'hatás nem 
gátolja azt. A tárgyakkal való külső foglal-
kozás vágya egyike a gyermekkor legközön-
ségesebb külső életjelenségeinek. 

Kirándulásainkon a fiúgyermeket minden 
egyes lepke meglátása arra ösztönözte, hogy 
azt űzze. Szinte csodálatos volt ebben a ki-
tartásuk. Érdeklődésük az egész hónapon át 
nem csökkent; a negyedik és ötödik kirándu-
láson is annyi élénkséget fejtettek ki a lep-
kék üzésében, mint az első alkalommal. De 
általában minden új dolog arra ingerelte őket, 
hogy azt kipróbálják : az ökörtülökkel tülkölni 
akartak ; a fújtatót a kovácsműhelyben egy-
szerre többen is megrohanták s vele fújtatni 
akartak; a tavon lengő csónakkal mindenáron 
csónakázni akartak; a platánfa lehullott kér-
gét tördelni kezdték; a hídról leugrálgattak. 
A leányok a virágszedésben fejtettek ki fárad-
hatatlan tevékenységet ; úgyszólván minden 
virág arra ingerelte őket, hogy letépjék ; a 
kecskerágó gyümölcsét leszedték és felfűzték; 
a vackorral hasonlóképen cselekedtek; a tyú-
kokat etették; a kecskének, borjúnak, tehén-
nek, lónak füvet szedtek s etették őket; a 
deszkadarab arra késztette őket, hogy belőle 
hintát csináljanak ; a szalmakazal pedig arra 
ingerelte, hogy felmásszanak l'Gâ ) 31 kézi ros-
tát hajtani próbálták, a mázsálón mindenáron 
mérni akartak. 

Mindé tárgyakkal szemben mi, a felnőt-
tek, megelégedtünk azok egy vagy más tulaj-
donságának megállapításával; de a gyermeke-
ket azok cselekvésre és főképen erre indí-
tották. Ebben különbözik a tárgyak hatása a 
felnőttre és a gyermekre. A külső tevékenység 
vágya a fejlődés folyamán csökken. A felnőtt 
ember önként soha oly nagyfokú külső tevé-
kenységet nem fejt ki, mint 9—14 éves gyer-
mekkorában. A külső tevékenység ez években 
éli a virágkorát. 

(Folyt, köv.) 
(Budapest.) Nagy László. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: JANCSÓ B E N E D E K . 

Iskolán kívüli oktatásunk 
múltjából. 

Irányi törvényjavaslatai. 
Türrnek igen kiváló munkatársa és a fel-

nőttek oktatásának igazi hikes apostola támadt 
Irányi Dánielben. Irányi Dániel egyik tipikus 
képviselője volt közéletünkben annak a szabad-
elvű és demokrata politikának, amelyik nem-
zeti fejlődésünket abban az irányban igyekezett 
vezetni, amely egyenes folytatása volt a francia 
forradalmat és a negyveimyolcadiki mozgal-
makat átható szellemi és erkölcsi áramlatok-
nak. Amelyiknek jelszava nem Napoleon isme-
retes mondása: mindent a népért, de semmit 
a nép által, hanem ellenkezően : a népért 
mindent, önmaga a nép által, de egy értelmi-
leg teljesen kiművelt és erkölcsileg megneme-
sített nép által. Türrtől és Eötvös Józseftől 
abban különbözött, hogy ennek a nagy köz-
művelődési munkának elvégzésére nem tartotta 
elegendőnek a társadalmi munkásságot, hanem 
azt vitatta, hogy ez egyenes és elsőrendű 
kötelessége magának a modern szabadelvű és 
demokratikus alapokon felépülő államnak. A 
társadalmi munkásság csak segítőtárs lehet, 
de nem vállalhatja magára az állam ezirányú 
kötelezettségének teljesítését. 

Híven ez álláspontjához, 1869 november 
hó 30-án egy három paragrafusból álló tör-
vényjavaslatot tesz le a képviselőház asztalára, 
a felnőtt személyek elemi tanításának érdeké-
ben. E törvényjavaslat a következőket fog-
lalja magában : a felnőtt személyek elemi 
tanításának elősegítése végett az 1870. évre 
százezer forint hitel állapíttatik meg. Ez összeg 
leendő felhasználására vonatkozóan a miniszter 
tartozik jelentést tenni a képviselőháznak s 
amennyiben szükségesnek mutatkoznék, tör-
vényjavaslatot nyújtani be. 

E törvényjavaslat tárgyalás alá vételét de-
cember 16-án megsürgette. Akkor a pénzügy-
miniszter, Lányai Menyhért — aki a százezer 
forint hitelnyitás következtében elsősorban 
volt érdekelve — azt javasolta, hogy sorsa a 
következő jegyzőkönyvi nyilatkozattal intéz-
tessék el : napirendre kerülvén Irányi tör-
vényjavaslata, ő indítványát kifejtette, mire a 
minisztérium részéről megjegyeztetvén, hogy 
e tekintetben a budget-tárgyalás alkalmával 

a szükséges összegek iránt gondoskodni kíván, 
Irányi Dániel indítványát visszavette. 

Irányi azonban az elintézés e módjában 
nem nyugodott meg. Nem nyugodott meg 
elsősorban azért, mert ismerte Eötvösnek azt 
a nézetét, amely szerint a felnőttek oktatásá-
nak ügye a társadalmi munkásság tárgya és 
nem az állami intézkedéseké. Az állam csak 
támogatja a társadalmi munkásságot, de nem 
vállalja teljesen magára, megelégedvén a társa-
dalom erkölcsi és eshetőleges anyagi támoga-
tásával. Irányi és Eötvös e munkásságban az 
állam és a társadalom szerepét egymással 
megfordítottan és ellentétesen gondolták. Épen 
ezért 1870 március 19-én egy újabb és rész-
letesebben kidolgozott törvényjavaslatot ter-
jesztett a képviselőház elé. 

Irányi e törvényjavaslat Indokolásában, mint-
egy célozva a miniszternek vele ellentétes fel-
fogására, azt mondja, hogy ezt a dolgot nem 
lehet csak a magánosok buzgalmára bízni, 
mert nálunk a köznevelés iránt való érdeklő-
dés igen csekély, azonkívül a társadalmi mii -
ködés nálunk, amily tüzesen indul meg kezdet-
ben, többnyire oly hamar szokott ellankadni. 
Még magában Franciaországban is, ahol az 
ügy a legközelebbi esztendőkben oly nagy 
lendületet nyert, bebizonyosodott, hogy a hiva-
talos előmozdítás sokkal eredményesebbnek 
mutatkozott, mint a társadalmi. Míg a kor-
mány által kezdeményezett tanfolyamok száma 
1867-ben 32.000 re rúgott 829.555 tanulóval, 
addig a társulatoktól fenntartottak — a cours 
libres — száma mindössze is csak 900-ra 
rúgott. 

Eötvös báró, vonatkozással Irányi Indokolá-
sának e kijelentésére, a következő nyilatkozatot 
tette : Az 1870-iki költségvetésbe fel fog venni 
e tanfolyamok támogatására 50.000 forintot. 
Tovább nem mehet, mert azt hiszi, hogyha 
a minisztérium kezében egy bizonyos összeg 
van azzal a meghagyással, hogy ily természetű 
társulatokat segélyezzen, amennyiben azok cél-
szerűen működnek, sokkal többet lehet elérni, 
mintha ugyanazon összeget hivatalosan akarnók 
alkalmazni. Kijelentette, hogy ezidöszerint ez 
ügyet másként, mint társadalmi úton elősegí-
teni nem tudja. 

A tanfolyamok szervezése azonban még ez 
évben hivatalosan is megindul. A miniszter 
1870 november 10-én rendeletet küld a tan-
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felügyelőkhöz és az iskolafenntartó hatóságok-
hoz, amelyben felszólítja őket, hogy ahol 
kívánják, alkalmasnak és szükségesnek mutat-
kozik, a felnőttek oktatását célzó tanfolyamokat 
állítsák fel mindenütt. A minisztérium a taní-
tóknak, minden olyan felnőtt tanítvány után, 
aki megtanult annyira írni-olvasni, hogy a 
felfogásához mért tartalmú nyomtatványt nem-
csak folyékonyan olvassa, hanem tartalmát meg 
is érti, 3 forintot fiz-t. Olyan egyén után, aki 
már tudott olvasni és csak írni tanult meg, 
2 forinto . E jutalmak nem lesznek meg-
vetendök — teszi hozzá a miniszteri rendelet — 
mert oly tanító is lesz, aki évenként 50—100 
felnőttet megtanít írni-olvasni s így 150—300 
frtot is meg fog szerezni. 

Irányi e törvényjavaslatát a ház a III. osztály-
hoz utasította tárgyalás végett. Az osztály 
erre vonatkozó tárgyalásaiban nem csekélyebb 
emberek vettek részt, mint a többek között 
Deák Ferenc és Ghiezy Kálmán. Irányi javas-
latát az osztály némi módosításokkal elfogadta. 
E módosítások közül a legfigyelemreméltóbb 
az 1. § módosítása volt, amely a felnőttek 
oktatásának tartalmát Irányi javaslatához képest 
a következő módon bővítette ki: 

„Ilv tanítás szabadon választható tárgyai : 
olvasás, írás, fejbeli és jegyekkel való szá-
molás és a hazai mértékek ismerete. Ter-
mészettan, természetrajz, tekintettel a föld-
mívelésre és iparra, hazai földleírás és 
történelem. Gyakorlati útmutatások a mezei 
gazdálkodás, különösen a kertészet köréből. 
A polgári jogok és kötelességek ismertetése. 
Végre a rajz." 

A többi inkább stiláris módosítás. Irányi az 
összes módosításokat elfogadta. Az osztály 
azután az akkori parlamenti szokás szerint a 
javaslatot az osztályok előadóiból alakult 
középponti bizottsághoz tette át. 

Mielőtt ez a középponti bizottság a javaslat 
sorsáról dönthetett volna, Eötvös báró közok-
tatásügyi miniszter meghalt és ő Felsége 1871 
február 10-én dr. Fauler Tivadart nevezte ki 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré. Pauler-
nek álláspontja ebben a kérdésben közelebb 
állott az Irányiéhoz, mint az Eötvösé. A közép-
ponti bizottság Irányi javaslatát Pauler minisz-
terségének kezdetén azonnal tárgyalás alá vette 
1871 március. 16-án és rá vonatkozóan Fulszky 
Ágost, mint előadó a következő jelentést teszi 
a képviselőházban: 

„A középponti bizottság a címzett tör-
vényjavaslatot tárgyalás alá vévén, azt a 
képviselőháznak elfogadás végett nem ajánlja, 
miután az osztályok többsége el nem fo-
gadta." 

„Kisebbségének egy része is elfogadását a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nyilatkoza-
tától tette függővé, amely pedig oda terjed, 
miszerint a felnőttek oktatása tárgyában ön-
maga szándékozik a kérdés újabb megfonto-
lása után rövid idő alatt az 1868 : XXXVIII. 
törvénycikk elveivel összhangzó elveken ala-
puló törvényjavaslatot terjeszteni a képviselő-
ház elé." 

Pauler törvényjavaslata. 

Irányi ebben megnyugodott, mert e határo-
zatban biztosítékot látott arra vonatkozóan, 
hogy most már a kormány is törvénnyel fogja 
ezt az ügyet szabályozni. 

Pauler miniszter be is váltotta ígéretét. Még 
ez évben — 1871 december 4-én — a kép-
viselőház elé terjesztette Törvényjavaslatát a 
felnőttek oktatásáról. 

E törvényjavaslat Indokolásában Irányi állás-
pontjával egybehangzóan azt mondja, bogy a 
társadalom műveltebb tagjainak, de mindenek-
felett az államnak a kötelessége a közművelt-
ségben elmaradottak tanítására minden módot 
foganatba venni s ennélfogva a felnőttek okta-
tását anyagi áldozatokkal is előmozdítani. 
Rámutat ez Indokolás arra is, hogy hazánk-
ban a nép szegénysége, erkölcsi ingatagsága 
és a közjóiét ki nem fejlődhetése mind a j iép 
közműveltségben való hátramaradásából szár-
mazik és hogy ezt a nagy bajt mérsékelni a 
felnőttek oktatásával lehet és kell is. Hogy 
ilyen törvényre szükség van, kézzelfoghatóvá 
teszi az eredmény is, amely e téren eléretett, 
hiszen egy év alatt, amióta az ilyen tanfolya-
mok szervezése elrendeltetett, mintegy 23.279 
felnőtt egyén részesült tanításban. 

Pauler e törvényjavaslatát tárgyalás végett 
az akkor szokásos módon az osztályokhoz 
utasították. Ötvenezer forintot e célra az 
1872-ki költségvetésbe is felvettek. Pauler 
azonban csak 1872 szeptemberéig volt közok-
tatásügyi miniszter. Ákkor helyét Trefort 
Ágoston foglalta el, aki az 1873. évi-e a fel-
nőttek oktatásának költségeire a költségvetésbe 
70.000 forintot vétetett fel, de Pauler tör-
vényjavaslata távozásával elveszítette aktuali-
tását, utódja pedig újabbat nem terjesztett be. 
Irányi 1873 március 1-én interpelláció alak-
jában a következő kérdést intézi Treforthoz: 
„Miután Pauler javaslata az idő rövidsége és 
a tárgyak halmaza miatt tárgyalás alá nem 
kerülhetett, szándékozik-e a miniszter erre 
vonatkozóan újabb törvényjavaslatot terjeszteni 
a képviselőház elé" ? Trefort válaszában kijelen-
tette, hogy nemcsak szándékozik, hanem leg-
közelebb be is terjeszti. Irányi a miniszter 
válaszában megnyugodott. 
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A megindult munkásság képe. 

De lássuk most már, mi történt Eötvös 
báró 1870 november 10 iki rendelete után? 

„A budapesti központi népoktatási kör" meg-
kezdi munkásságát. Nemcsak Pesten és a vidék 
nagyobb városaiban szervez népoktatási körö-
ket, hanem a központtól messzefekvő, gyakran 
igazán jelentéktelen helyeken is. így az akkori 
Kolozs-Doboka megyében, Mármaros ^ megyé-
ben, továbbá Beszpot-Szent-Ivánon, Ó-Kéren, 
Kis-Kéren, Torzsán, Bikityen, Kuczorán, Új-
és Ó-Verbászon, Kulán, Cservenkán, Endrődön, 
Bonyhádon, Gyúrón, Szent-Gotthár don stb. 
Maga és a vidéki körök számára kidolgozza 
az ügyrendet és megállapítja a tanításnak 
anyagát. Ez ügyrend elsősorban is a körök 
tagjaitól megköveteli, hogy kötelezzék magu-
kat arra, hogy az általuk .alakított köröket 
nem engedik felhasználtatni sem politikai, sem 
felekezeti célokra. Minden ilyes vitatkozást 
kizárnak abból. A körök teendőit pedig a 
következőkben állapítják meg : 

a) Helyenként művelődési célból könyv- és 
gyűjteménytárt alakítanak. 

b) Vasárnapi vagy esteli előadásokat ren-
deznek azoknak, kik nem jártak iskolába, vagy 
tovább akarnak tanulni. 

Ez előadások tárgyai: 
a) Magyarország története, kapcsolatban a 

földrajzi ismeretek terjesztésével. 
b) Hazai alkotmány, polgári jogok és köte-

lességek ismertetése. 
c) A leggyakoribb természeti jelenségeknek 

és a természettudományok legfőbb igazságai-
nak magyarázata. 

d) A helyi viszonyok szerint a földm íve-
lésre, vagy iparra vonatkozó alapos felvilágo-
sítások s ezek mellett a nemzetgazdaság alap-
igazságainak egyszerű fejtegetése. 

e) A hirtelen beállott veszélyekben való 
segítés és az egészség fenntartásának módjá-
ról való értekezések. 

f ) Oktatások a számvetésben, az írás- és 
az olvasás gyakorlásában. 

Körülbelül ebben a kettős irányban indul 
meg a felnőitek oktatása országszerte. Falu-
helyeken a tanítók az analfabétákat tanítják, 
városokban pedig a középiskolai tanárok tar-
tanak többnyire a most felsorolt programm-
pontokhoz simuló, sorozatos előadásokat. Ter-
mészetesen, a megindult munkásság, intenzivi-
tását tekintve, az egyes vármegyék és vidékek 
között nagy különbség van. Egyes vármegyék-
ben, többnyire nemzetiségi többségűekben, 
egyetlen hallgató sem jelentkezik, de a ma-

gyarosabb jellegű, gyakran egymáshoz nagyon 
közel fekvő, vagy szomszédos vármegyék között 
is nagy a különbség. így Biharban csupán 
460 felnőtt jelentkezik, míg a kisebb Szabolcs-
ban és a Hajdú-kerületekben 4554. A Nép-
tanítók Lapjában elég sűrűn olvashatók az 
ilyen és hasonló értesítések: „A felnőttek okta-
tásáról a haza minden részéből érkeznek hoz-
zánk tudósítások. Cservenkán 71 felnőtt egyént 
tanít három tanító, Szent-Benedeken 24-et egy 
tanító. Alistálban 44-en, Bogyiszlón — a Rába-
közben — pedig 65 felnőtt egyén vesz részt 
a tanfolyamban." 

Különös és dicséretre méltó buzgalmat fej-
tenek ki a sorozatos előadások rendezésében 
a vidéki középiskolák tanárai. Hogy milyen 
volt a képe egy ilyen sorozatos előadásokból 
álló tanfolyamnak, megismerhetjük a Nép-
tanítók Lapjának 1872 július elején közlött 
ama híradásából, amelyben beszámol a pécsi 
tanfolyamról. Az előadások sorát Pécsett 1871 
november 20-án kezdették meg és tartott 1872 
április 20-ig. Rendes előadók a gimnázium 
és a reáliskola tanárai voltak. Rendes tan-
tárgyak: földrajz, kereskedelmi számtan, kettős 
könyvvitel, természettan, magyar és világtörté-
nelem, polgári fogalmazás magyarul és néme-
tül, közönséges számtan, egyszerű könyv-
vitel, magyar nyelvtan németek számára. 
Rendkívüli tantárgyak: bölcsészet, magyar 
irodalomtörténet és vegytan. E tanfolyamra 
187-en iratkoztak be, köztük 9 asszony 
és 39 leány. Volt közöttük 68 iparos és 
21 katonatiszt is. A legidősebb tanuló 48 
éves volt. Összesen 388 órát tartottak. A 
hallgatók szorgalma az előadások látogatásá-
ban nemcsak nem csökkent, de sőt egyre 
nagyobbodott. 

A mozgalom terjedelmesebb, mélyebb és 
hatásosabb lesz. A pesti általános munkás-
egyesület felkéri a pesti népoktatási kört, hogy 
rendezzen tagjai számára ingyenes tanfolya-
mokat esténként az írásból, olvasásból, számo-
lásból, magyar nyelvből, földrajzból és történe-
lemből. A honvédelmi miniszter is elrendeli, 
hogy a honvédzászlóaljak székhelyein a legény-
séget részesítsék a felnőttek számára való ok-
tatásban. írni, olvasni és számolni a honvéd-
legénységet rendszerint egy polgári tanító 
tanította, földrajzi, természettudományi isme-
retekre és a katonai kötelességekre pedig vala-
melyik tiszt. Érdekes megjegyezni, hogy a 
középponti népoktatási kör egyik legelső nép-
szerű irodalmi kiadványa: A véderőról szóló 
törvények ismertetése és indokolása is egy 
magyar katona, Ghiczy Béla, akkori m. kir. 
honvédezredes tollának a terméke. 

(Folyt, köv.) 
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A Bécsi Népművelő-Egyesület. 
A Wiener Volksbildnngsverein, Bécs váro-

sának egyik legrégibb és leghatalmasabb 
kultúregyesülete 1887-ben keletkezett s 1893-ig 
az alsóausztriai általános népművelő-egyesület 
egyik fiókja volt ; attól fogva önállóan mű-
ködik. Célja a város lakossága szellemi szín-
vonalának emelése, a sekélyebb és durvább 
élvezeteknek nemesebbekkel való pótlása, vagyis 
a felnőttek értelem- és szívbeli képzése. E szép 
cél elérésére könyvtárakat alapít, tanulságos 
és szórakoztató előadásokat tart, főző- és 
háztartási iskolákat nyit és kirándulásokat 
rendez. 

Könyvtárainak száma 32, még pedig 18 
nyilvános népkönyvtár olvasószobákkal, köztük 
a legkiválóbb berendezésű és terjedelmű a 
Népotthon házában levő, 5 kaszárnyai a kato-
nák számára, 4 inasiskolai az ipariskolai 
tanulók számára, 3 kórházi a betegek szá-
mára és 2 fogházi könyvtár a rabok számára. 
S vájjon olvassák-e s kik olvassák a könyveket ? 
Iparos és kereskedő-munkások, inasok, segédek, 
katonák, tanulók, tisztviselők és foglalkozás-
nélküli nők és férfiak az olvasók; a kiadott 
kötetek száma 1906-ban 1,265.303-ra, 20 év 
alatt 14,664.445-re emelkedett. 

Érdekes azt is tudni : mit olvasnak ? Klasszi-
kusokat 2"5°/o-ban, ifjúsági iratokat 3'9, tör-
ténetet és életrajzot 1'9, földrajzt és útleírást 
2"7, ipari és keresk. műveket, statisztikát, 
technológiát, nemzetgazdaságot l ' l , termé-
szettudományi és mennyiségtani müveket 1*7, 
irodalomtört. és nyelvészeti munkát l ' l , regé-
nyeket, novellákat, elbeszéléseket 77'9, folyó-
iratokat T^Vo-ban. 

Előadásait majdnem kizárólag vasárnap dél-
utánonként tartja, hogy a népet a nagyon 
megszokott korcsmázástól elvonja. Előadásai 
háromfélék: tudományosak, az ismeretek min-
den köréből ; szépirodalmiak, egyes költők 
műveinek bemutatásával és hangversenyek a 
legjelesebb zeneszerzők alkotásainak előadásá-
val; de vannak vegyes előadások is, amelye-
ken felolvasás, szavalat, ének- és zene-
számok váltakoznak. 1906-ban a város 13 
kerületében 18 helyen 237 előadást tartottak, 
még pedig 35 hangversenyt 10.226 látogató-
nak, 48 szavalati előadást 8548 látogató-
nak és 154 tudományos előadást 25.253 
látogatónak. 

Főző- és háztartási iskolát két .helyen tart 
fönn az egyesület, hogy azoknak a munkás-
nőknek, kiknek — korán a gyárba kerülvén, 
vagy egyéb körülméay miatt — nem volt 
alkalmuk otthon a főzést és háztartást meg-
tanulni ; holott a munkás jólétének és bol-

dogságának ezek fontos tényezői. Mind a két 
intézet igen látogatott. 

Az egyesület figyelme arra is kiterjed, hogy 
tanulmányi s egyéb Icirándulások rendezése 
által szintén előmozdítsa a népműveltséget. 
Elmentek az élettani kísérletező, az anatómiai 
és pathológiai intézetekbe, hol magyarázó és 
mutatványos előadásokat tartottak a légző-
szervekről s az életjelenségekről. Megtekintet-
ték a híres schwecháti sörházat, a bécsi Nép-
otthont, a Springer-féle szeszgyárt, a bútor-
kiállítást, a római vízvezetéket, a kloszter-
neuburgi fegyházat ; mindegyik kiránduláson 
600-nál többen vettek részt. Kirándulásokat 
Karintiába (wörti tó), a Schneebergre, líivába, 
Krajnába, Isztriába, Dalmáciába, Velencébe stb. 
3—400 résztvevővel. Az idén júliusban Sváj-
con (Gotthardon) át a felsőolaszországi tavak-
hoz és Milánóba terveznek kirándulást, mely 
teljes ellátással —• mintegy 10 napig — 150 
koronába kerül. 

Nem kicsinylendő dolog az sem, hogy az 
egyesület összeállította, időnként revideálja és 
kiegészíti az ajánlatos ifjiísági olvasmányok 
jegyzékét. Ezt a könyvkereskedők 16.000 pél-
dányban terjesztették a legszélesebb körökben. 

Az egyesület — továbbá — évenként kiad 
egy zsebnaptárt, mely az egyesületre vonat-
kozó fontosabb adatokat és tudnivalókat tar-
talmazza. 

Olcsóbb színházi és hangverseny-jegy ékkel is 
kedveskedik tagjainak és olvasóinak. 

Hogy állandó érintkezésben legyen tagjaival 
s a többi hasonló célú egyesületekkel, egy lapot 
ad ki Zentralblatt für Folksbildungsivesen cím 
alatt, mely tagjainak s a lapot pártoló többi 
egyesületnek és testületnek igen mérsékelt 
áron küldetik szét. 

Tagdíjakból évenként 20.668 K foly be, 
könyvtári díjakból 28.681 K, a népkönyvtárak 
ugyanis 10 fillér havi díj mellett használha-
tók ; a többi bevétel adományokból áll. 

Az egyesület eddig összesen 130.000 koro-
nát fordított előadások és hangversenyek ren-
dezésére; 650.000 koronát pedig könyvtárak 
felállítására. Bécs városa évenként jelentékeny 
összeggel Járul hozzá, sőt állami segélyben is 
részesül. O Felsége pedig első helyen áll az 
adományozók közt, úgy, hogy ma már az 
egyesület évi forgalma 113.983 K. 

Ebből az egyesületből ágaztak ki annak 
idején a Központi könyvtár s a Népotthon 
egyesületek. 

Befejezésül és tanulságai még csak azt em-
lítem fel, hogy az osztrák-német népművelő-
egyesületek Központi szövetséget alkotnak s 
együtt gyűléseznek. 

Dr. Gyulay Béla. 
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A „Szabad Liceum" a máv. északi 
főműhelyében. 

I 
A Szabad Líceumnak a máv. északi főmű- j 

helyében kifejtett tíz évi működésével óhajtjuk 
olvasóinkat megismertetni. Az első előadás 
1899 január 28-án tartatott meg, amikor a 
Szabad Liceum tiszteletbeli elnöke, dr. Wekerle 
Sándor is eljött a vasúti munkások közé és 
nagyhatású megnyitó-beszédében hangoztatta 
a munka és a tudomány együttes hivatását. 
Azután az egyetem tudós professzora, Beöthy 
Zsolt beszélt az ősmagyarok jelleméről, életé-
ről, levonván mindebből a tanulságot a mai 
korra. 

Az előadások november elejétől március 
végéig tartatnak, heti 3 órában, hétközna-
pokon este — a gyári munka befejeztével — | 
72 7-től 728-ig. 

A feladat a tudomány népszerűsítése lévén, 
az előadások felkarolják a tudomány minden 
ágát, így a történelmet, a magyar és világ-
irodalmat, a földrajzot, az alkotmánytant, a 
természettudományokat, az egészségtant stb. 
A hazaszeretet, a nemzeti érzés és a szülőföld 
iránti ragaszkodás fejlesztése és ápolása érde-

kében minden évben a hazai történelemből és 
földrajzból kurzusokat, továbbá — a máv. 
munkások dalkörének közreműköd.'sével — tör-
ténelmi, irodalmi és tudományos estélyeket 
rendeznek. Evenként hazafias ünnepélyeket 
tartnak: március 15-ének, Rákóczi és Erzsébet 
királyné emlékezetére. 

Legtöbb hallgatót a vetített képekkel illusz-
trált földrajzi és történelmi, továbbá az orvosi 
előadások vonzanak. Az orvostudományi elő-
adások a máv. igazgatóságának felszólítására 
két ízben megismételtettek. Az igazgatóság 
azért kérte ezeket az előadásokat, mert. a 
betegsegélyző-egylet vezetősége az előző év-
ben tartott előadásoknak kedvező hatását 
tapasztalta. 

A hallgatók buzgóságáról tanúskodik azon 
körülmény is, hogy a magyar stilisztikából és 
számtanból óráról-órára írásbeli dolgozatokat 
készítettek s azokat oly szépen és gondosan 
dolgozták ki, hogy midőn a kitűzött 16 fel-
adatra 22 hallgató 210 dolgozatot (zárt borí-
tékban) küldött be, azok közül 118 teljesen 
hibátlannak találtatott. 

A 9 év alatt tartott előadásokról és a hall-
gatók létszámáról érdekes képet ad a követ-
kező statisztikai kimutatás: 

A z e 1 ő a d á s o k t á r g y a 

É v f o l y a m irodalom-
történet, 

történelem, 
íilozótia 

természet-
tudomány, 

mennyiségtan 
földrajz orvos-

tudomány 
jog- és 

társadalom-
tudomány 

Összesen 

1898/99. 
előadás 13 6 • . 19 

1898/99. 
hallgató 1.430 240 • 1.670 

1899/900. 
előadás 10 2 8 2 2 2 4 

1899/900. 
hallgató 600 80 746 240 90 1.756 

1900/901. 
előadás 12 13 2 2 2 31 

1900/901. 
hallgató 1.325 946 1.100 400 140 3.911 

1901/02. 
előadás 8 20 3 6 12 49 

1901/02. 
hallgató 725 990 1 . 8 0 0 370 600 4.485 

1902/03. 
előadás 19 5 1 0 18 52 

1902/03. 
hallgató 1.981 708 662 877 4.228 

1903,04. 
előadás 25 10 4 6 6 51 

1903,04. 
hallgató 3.373 1.099 520 899 150 6.041 

1904/05. 
előadás 12 9 9 9 39 

1904/05. 
hallgató 1.104 2.100 546 575 4.325 

1905/06. 
előadás 7 4 12 8 - _ 12 43 

1905/06. 
hallgató 730 362 2.198 476 661 4.427 

1906/07. 
előadás 17 7 12 15 6 57 

1906/07. 
hallgató 2.193 950 2.410 1.647 520 7.720 

Összesen 
előadás 123 07 50 5 8 67 365 

Összesen 
hallgató 13.461 5.375 10.874 5.240 3.613 38.563 

1 1 • 1 1 
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Tanfolyamok voltak a szép-, helyes- és a 
gyorsírásból. 

Az idei programmot a következő sorozatos 
előadások alkotják: A kuruc háborúk és 
II. Rákóczi Ferenc (6 előadás). Az újkor job-
bágyság története Magyarországon (6 előadás). 
Az elektromosság (6 előadás). Ibsen Henrik 
drámái (6 előadás). Az első segély (6 előadás). 
Az alsóbbrendű állatok (6 előadás). Az osztrák 
birodalom (6 előadás). Írország és Skócia (3 elő-
adás). A nemi betegségek (3 előadás). Munkás-
jóléti intézmények (3 előadás). Szombati napo-
kon egyes, vetítéses előadások rendeztetnek. 

A Népszerű Filharmóniai Hangversenyek 
meghallgathatását kedvezményes árú belépő-
jegyekkel mozdítják elő. 

Hogy a hallgatók a közvetlen szemlélet és 
tapasztalat útján is bővítsék és mélyítsék 
ismereteiket és fejlesszék ízlésüket, vasárnapo-
kon kirándulások rendeztetnek és pedig télen 
a főváros területén levő tárlatok, gyárak és egyéb 
fővárosi nevezetességek megtekintésére ; tavasz-
szal és ősszel pedig a szabad természetbe, termé-
szettudományi és technikai megfigyelésekre és 
a természet szépségei iránti érzék felkeltésére. 
Az 1907. év folyamán a pünkösdi kettős ünnep 
alkalmával 530 munkás részvételével nagyobb, 
kétnapos kirándulás volt a pécsi kiállítás és 
Pécs város nevezetességeinek megtekintésére. 

Munkásaink — Rosenberg Auguszta tanárnő 
vezetésével — minden évben megszemlélik a 
műcsarnok tárlatait ; a mult évben öt hónapon 
át, minden hó második vasárnapján behatóan 
áttanulmányozták a Szépművészeti Múzeumot. 

Az előadók az előadás befejezése után szívesen 
látják, ha az érdeklődő hallgatók akár világosan 
meg nem értett, akár bővebben ki nem fejtett 
részletekre vonatkozólag szóbeli, vagy írásba 
foglalt kérdésekkel fordulnak hozzájuk, amely 
kérdésre a választ vagy mindjárt megadják, vagy 
a következő előadás idejére halasztják. A leg-
jobban hat és tetszik természetesen az egyszerű 
élőszóval tartott közvetlen előadás ; nem pedig 
a felolvasás, avagy jegyzethasználás. Es ha az 
előadónak kurzusa első óráján sikerült tárgyát 
a munkások szájaíze szerint, népszerű nyelven, 
de kellő készültséggel előadni, akkor a követ-
kező óráinak sikere úgyszólván biztosítva van. 

Az eredmény fokozására szolgál az is, hogy 
a hallgató megkapja az előadások tárgyát 
összefoglaló ismertetést (syllabust), amely egy-
felől megkönnyíti az előadások hallgatását, 
másfelől áttekintésül és ismétlésül is szolgál. 
A Szabad Liceum a sorozatos előadások meg-
hallgatásáról látogatási könyvecskével is szolgál. 

A vezetőség a hallgatókkal minden elő-
adáshoz 6 filléres belépti jegyet váltat. (Előre 
megváltott 12 belépti jegy ára 60 fillér.) 

Ugyancsak tapasztalatból mondhatom, hogy 
az előre hirdetett előadásnak (avagy csak 
szemléltető-képeknek) elmaradása, változtatása 
folytán a munkásokban meginog az intézmény 
iránti bizalom és így veszélyezteti a sikert. 

A vezetőség minden tanév elején, az érdek-
lődő munkások bevonásával, értekezletet tart, 
amelyen az előadások tárgyait, idejét, a kirán-
dulásokat és egyéb — az előadások minél 
sikeresebbé tételét célzó eljárásokat — meg-
beszéli és e célra, illetőleg propagandacsinálás, 
felügyelet, felvilágosítás végett bizottságot 
alakít. Az előadások megkezdése előtt a bizott-
ság tagjai és más érdeklődő hallgatók megbeszé-
lik az esetleg tapasztalt hiányokat és azok javí-
tását célzó eljárásokat, továbbá az előző előadás 
egyes részleteit. A beszélgetőkhöz szegődik rend-
szerint az előadó is és irányítólag elbeszélget-
vén a hallgatókkal, a szükséges útbaigazításo-
kat és felvilágosításokat megadja ; így, közvet-
len barátságos érintkezés útján, kitudja óhajai-
kat és előadását hallgatói óhajához szabja. 

Az államvasútak Igazgatósága, meggyőződve 
a kifejtett működésnek áldásos hatásáról, évi 
1200 K segéllyel, fűtéssel és világítással támo-
gatja a Szabad Liceumot. Gorzó Dénes. 

Az Uránia-egyesület és tudomá-
nyos színház. 

A berlini és béesi Uránia tudományos szín-
házak sikereinek hatása következtében 1897 
március havában a m. kir. Operaház színpadán 
kísérletet tettek egy Uránia-előadással. A vá-
ratlan nagy siker hatása következtében gróf 
Csáhy Albinné és b. Eötvös Loránd mozgal-
mat indítottak meg egy magyar Uránia szín-
ház megalapítása érdekében. A megalapítás-
hoz szükséges 600.000 korona alaptőkét azon-
ban nem sikerült összehozni s így abban-
maradt a dolog. Egy évvel később Molnár 
Viktor, jelenlegi közoktatásügyi államtitkár 
vette kezébe az ügyet. Az ő csüggedést nem 
ismerő buzgóságának, bár kisebb alaptőkével 
és szerényebb keretek között ugyan, de mégis 
sikerült ezt a tudományos színházat megalapítani. 

E színház célját a fenntartására alakult rész-
vénytársaság alapszabályai a következőképen 
határozzák meg: „a társaság vállalatának tárgya: 
tudományos tárgyaknak színpadi eszközökkel 
való bemutatása, valamint időleges tudományos 
szakkiállítások rendezése". A társaság esetleges 
nyereségének felhasználásáról szóló 31. § azt 
mondja, hogy a tízszázalékos tartalékalap össze-
gyűjtése után legalább tíz százalékot az Uránia 
színháznak komoly tudományos irányban való 
fejlesztésére és egyéb irodalmi, művészeti és 
tudományos célokra kell fordítania. 
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Az Uránia ezidőszerint nemcsak tudomá-
nyos színházat fenntartó részvénytársaság, ha-
nem tudományos és közművelődési egyesület 
is, amely a tudományok, különösen a termé-
szettudományok népszerűsítésén és az iskolán 
kívüleső oktatás középső — líceális — részé-
nek kiszélesítésén egyenlő buzgalommal és 
igazán becses eredményeket felmutatva fára-
dozik. Valóságos előkészítő-iskolája egy nagyobb 
hatású szociálpedagógiai munkásságnak, célul 
tűzve ki, hogy annak számára nemcsak hall-
gatóságot toboroz, hanem előadókat is nevel 
s egy egész kis irodalmat teremt, hogy bizo-
nyos fokig középpontja legyen a hasonló 
irányú egyesületi és irodalmi tevékenységnek. 

Az Uránia az iskolán kívüleső oktatás kere-
tébe egy egészen új elemet vitt be : a modern 
pedagógiában olyan nagy szerepet játszó mu-
tatványos, demonstratív elemet. A színpadot 
az elvont tudományos ismeretek terjesztésének 
és közérthetővé tételének eszközévé tette. Az elő-
adásait látogató közönség igazán játszva tanulja 
meg azokat a legnehezebb és a tőle legtávolabb 
eső dolgokat is, amelyeket vetítés és mozgó-
fényképek nélkül a legkitűnőbb tanító sem tudna 
szóval, vagy egyszerű ábrázolatokkal úgy oda-
állítani a hallgatóság szeme elé, hogy az azt 
épen úgy megértse ós épen olyan konkrét alak-
ban fogja fel, mintha a hely színén lenne vagy 
az események a szemei előtt folynának ]e. 

De az Uránia, mint tudományos színház, 
nem merítette ki munkásságát abban, hogy 
műsorával csak a nagyobb vidéki városokat 
keresse fel. Azt hitte, hogy a maga elé tűzött 
feladatát igazán csak úgy oldhatja meg, ha a 
vidéki szellemi középpontokon kívüleső kis 
községeket is belevonja abba a nagy tanítói 
és közművelődési mozgalomba, amelynek meg-
indítását és szervezését magára vállalta. E 
célra jeles írókkal és kiváló tanárokkal egész 
sorát íratta meg a tudományos felolvasások-
nak és azokat a szükséges képsorozatokkal s 
vetítőkészülékkel a hozzáfordulóknak kölcsön 
adja. Csak ily módon volt lehetséges, hogy 
előadásait működésének már negyedik évében 
négyszázezer ember hallgathatta meg az ország-
ban. Joggal mondhatta tehát már ebben az 
évben az egyesület közgyűlésén elnöki beszédé-
ben Molnár Viktor, hogy az Uránia igazi 
faktor a hazai kultúra terén s működésével 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állam és 
a társadalom természetszerű fejlődéséhez képest 
a finnálló műveltségbeli különbségeket lehető-
leg kiegyenlítse s oly állapotot készítsen elő, 
amelyben — legalább megközelítően — szellemi 
egyenlőséggel érintkezhessünk egymással. 

Az Uránia egy havonként megjelenő, elő-
kelő irodalmi és tudományos színtájon álló 

folyóiratot is ad ki, amelyben a tudomány és az 
irodalom aktuális kérdéseit s legújabb vívmányait 
ismertető kisebb nagyobb tanulmányok jelennek 
meg, hogy a magyar értelmiségnek a tudomány 
népszerűsítését célzó mozgalmak iránt való ál-
landó érdeklődését ébren tartsák és fokozzák. 
Azok a beszédek, amelyeket évről-évre az egye-
sület közgyűlésein szokott mondani az egyesület 
elnöke, Molnár Viktor, valóságos tájékoztató és 
programmbeszédek az iskolán kívül eső oktatás 
általános irányaira, elveire és egyes konkrét fel-
adataira vonatkozóan. Nem egy kormányzati 
intézkedés vezetőgondolatait vagy tervét talál-
ják meg előzetesen e beszédekben, világos bizo-
nyítékául annak a nagy hatásnak, amelyet az 
Uránia körében folyó munkásság a magyar 
iskolán kívül eső oktatási törekvések fejlődé-
sére országosan is gyakorolt. 

Az iskolán kívül eső oktatás í zempontjából 
azonban különösebb figyelmet érdemel az 
Uránia amaz akciója, amely az úgynevezett 
murilzásgimnáziumók szervezésére irányul. 

Ez akciónak célja : az iparositjúság és a 
fiatal szakképzett munkások számára olyan 
tervszerűen berendezett sorozatos előadásokat 
tartatni, amelyeknek hallgatása s a nyújtott 
irodalmi és egyéb szemléltető-eszközök szor-
galmas felhasználása segítségével ez iparos-
és munkásifjak közül a tehetségesebbek meg-
szerezhetik maguknak körülbelül azokat a tudo-
mányosabb ismereteket, amelyeknek birtokába 
különben csak valamelyik középiskola elvégzé-
sével lehet jutni. 

E célra 12—12 előadásra terjedően alkal-
mas szakemberekkel megíratja az egyes —• 
középiskolában előadott -— tudományágak 
rövid, de az egésznek lényegesebb részeit 
magában záró foglalatát. Es pedig a magyar 
nemzet történetét, Magyarország földrajzát, a 
világtörténelmet, az egyetemes földrajzot, a 
természettant, egészségtant, a törvényismeretet, 
nemzetgazdaságtant, ipartörténetet ós mezőgaz-
dasági aut. Tehát az összes anyagot 144 órára, 
vagy előadásra osztottan. E füzetek mindeniké-
hez alkalmas számú, füzetenként 60—70 vetít-
hetőképet dolgoztat ki. E füzeteket kinyomatja. 

Az előadásokat programm szerint a hat téli 
hónapban tartanák meg és pedig két szakra 
osztva. A hét minden napján más-más tárgy 
kerül előadásra s annak folytatása mindig a 
következő hét megfelelő napjára esnék. Min-
den egyes előadás után a hallgatók megkap-
nák az illető előadás tartalmazó füzetet. Az 
előadások első időszaka kezdődnék — és pe-
dig csupán hat ismeretágra korlátozottan — 
október elsején s tartana december végéig. A 
másik időszak a fennmaradt hat tárgyból január 
közepén kezdődnék ós tartana március végéig. 
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E munkásgimnáziumokat az Uránia a vi-
déken is szervezi, még pedig a középiskolai 
tanárok szabad líceális előadás sorozataival 
kapcsolatosan. Természetesen, e tanárok ren-
delkezésére bocsátaná az előadások kinyoma-
tott szövegét, a szükséges vetítőkészülékeket 
és képeket. Szándékozik e célra a vidéki közép-
iskolai tanárokat felszólítani, hogy jövőre elő-
adásaik színhelyét tegyék át az iparos-ifjúsági 
egyesületekbe, önképző? és olvasókörökbe. Ahol 
ilyenek nincsenek, ott az iparosinas-iskola igaz-
gatója segítségével lehetne megtalálni a helyet 
a fiatal segédekkel való érintkezésre. Szüksé-
gesnek véli az TJráwia, a siker érdekében azt 
is, hogy a munkásgimnázium megnyitásáról a 
helyhatóságok fejei, a polgármesterek megfelelő 
módon értesíttessenek; céljairól, jelentőségéről 
tájékoztassanak, hogy miután szerves iparos-
képzésről van szó, a munkásgimnázium anyagi 
támogatására is megnyeressenek. 

Az Uránia e tervezetében csoportokba fog-
laltan összeállítja azokat a vidéki városokat 
is, amelyekben ilyen munkásgimnáziumok fel-
állíthatók. A négy csoportban száz olyan 
helység van, amelyben 26.000 fiatal segéd él 
együtt. Miután az ilyen ifjúság száma körül-
belül 56.0Ó0-re tehető, tehát épen 100 mun-
kásgimnáziumra lenne szükség, hogy legalább 
50 százalék számára hozzáférhetőek legyenek 
a középfokú oktatás keretében elsajátítható 
ismeretek. Ladihai Vince. 

A felnőttek oktatása Nagyváradon. 
A felnőttek oktatásügyét Nagyváradon a 

vármegyei Népnevelési Egyesület vette kézbe, 
amely ezelőtt 24 esztendővel alakult, Sipos 
Orbán ny. kir. tanfelügyelő kezdésére. Az egye-
sület elnöke a vármegye alispánja, ügyvezetője 
a kir. tanfelügyelő, választmányát a város vezető 
férfiai alkotják, tagjai pedig magánosokon kívül 
a vármegye összes községei. Az egyesület a 
vármegyei iskolákat segélyezi, ellátván azok 
nagy részét tanszerekkel és tankönyvekkel, a 
magyarosítás terén kiváló érdemeket szerzett 
tanítók közül évenként négy-öt tanítót kitüntet 
100—-100 koronás jutalommal, havonként két-
szer megjelenő közlönyt ad ki, melyet a vár-
megyei tanítóságnak évi 1 koronáért bocsát 
rendelkezésére. Az elmúlt 1907. év őszén pedig 
dr. Kováts S. János felső kereskedelmi iskolai 
igazgató indítványára megalkotta a Szabad-
iskolát, amelyben vasárnap délutánonként, a 
közs. polg. fiúiskola dísztermében, 16 éven felüli 
egyének teljesen ingyen nyerhetnek oktatást a 
tudomány különféle ágaiból. Eddig a magyar 
irodalomtörténetből, a fizikából s az egészség-
tanból voltak előadások. Az előadásokat tanárok 

és orvosok tartották az „Uráriia" megfelelő 
képeinek a felhasználásával s állandóan nagy 
község, 2—300 egyén látogatja. 

A szervezett munkások, iparosok és keres-
kedők (felsőbb nyomás folytán) egy ideig tar-
tózkodtak a Szabadiskola látogatásától, de mióta 
a kereskedelmi számtanból és könyvvitelből 
rendszeres esti tanfolyamokat nyitott az iskola, 
oly tömegesen jelentkeznek, hogy az anyagi 
erők elégtelensége miatt a folytonosan jelent-
kezőket kénytelen a vezetőség a jövő évi cik-
lusra utasítani. A tanfolyam 120 hallgatóját 
heti 4 órában három szaktanár oktatja, szintén 
teljesen ingyen. Az analfabétak tanfolyamát 
azonban nem sikerült megnyiti i, mivel csuk két 
jelentkező akadt, jóllehet az analfabéták száma 
meghaladja a 8000-et. Es ennek főoka az, hogy 
az illető analfabéták nem tudják az egyesület 
ismertető-iratait elolvasni. 

Az iskola vezetősége most készíti a Szabad-
iskola részletes szabályzat-tervezetét a Jancsó 
Benedektől ajánlottak szemmeltartása mellett, 
három tagozattal. Állandó évi segélyt kért a köz-
oktatásügyi minisztertől, a várostól, a megyétől s 
a püspökségektől. Működését a jövőben ki akarja 
terjeszteni a vármegye exponáltabb helyeire is. 

így fogja a vármegyei Népnevelési Egyesület 
betölteni igazán a néprétegek mindenikének 
rendszeres tanításával népnevelői feladatát. 

A felnőttek oktatásügyét szolgálják még 
városunkban a László király páholy támogatá- • 
sával működő Társadalomtudományi Társaság 
fiókja, amely a maga abb ismeretek népszerűsí-
tésével foglalkozik, azonkívül a katholikus 
Szabad Líceum, amely matinészerű előadások 
kapcsán mozaikszerű ismereteket közöl ; ezeken 
kívül a különféle szakegyletek egész raja s a 
három nyilvános népkönyvtár, melyet a M. és 
K. O. T.-nak hathatós támogatásával a Szig-
ligeti irodalmi társaság tart fenn. 

Furcsa konglomerátum biz' ez s csak azt a 
gondolatot kelti fel a komolyan gondolkodó 
főben : elérkezett az ideje annak, hogy a fel-
nőttek oktatását is csak olyan rendszeres tör-
vénnyel szervezze az ország, mint aminővel az 
általános tankötelezettséget és kötelező iskoláz-
tatást megállapítja. (—rs.) 

Tartalom. Tudományos Ismeretek : Bevezetés a 
geológiába. Dr. Koch Ferencz. — Az ember anyag-
forgalma. Quint József — A tevékenység, mint a 
gyermek érdeklődésének motívuma. Nagy László. — 
Iskolán Kívüli Közoktatás : Iskolán kívüli oktatá-
sunk múltjából. — A bécsi népművelő-egyesület. 
Dr. Gyulay Béla. — A „Szabad Líceum" a máv. 
északi főműhelyében. — Az Uránia-egyesület és tudo-
mányos színház. Ladihai Vince. — Felnőttek oktatása 
Nagyváradon. (—rs.) 

Felelős szerkesztő: Ben ertek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák Y. és YI. osztálya számára. A népiskolai űj Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda. Bolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

E z összesen ö tvenhé t oldalra t e r j edő könyvecske a H i v a t a l o s K ö z l ö n y 1907. év i 27 . 
számában meg je len t s b í rá la t szerint „úgy ta r ta lmi lag , m i n t te r jedelmi leg megfelel cé l j ának . 
Beosztása racionál is és k ö n n y e n á t t ek in the tő . Az elemi i sko la tanuló inak ér te lmi , i l letőleg k é p -
zet tségi színvonalához mér ten , vi lágosságra és szaba tosságra tö rekedve i smer t e t i meg a l e g f o n -
tosabb po lgá r i j o g o k és köte lességek lényegét . Arányos t e k i n t e t t e l van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, t ö rvényha tóság i ós országos, i l letve állami közéletre. Szerencsés e g y m á s u t á n b a n 
ha lad a szerző, — m o n d j a a b í rá la t — a társasé le t l egegysze rűbb a lakza tából , a családból k i -
indulva, a helyi községen, azu t án a m a g a s a b b r e n d ű helyi községen, a tö rvényha tóságon á t , az 
államig, i l letőleg azon á l lamkapcsola t ig , mely hazánk és az Osz t rák császárság között a P r a g -
mat ica Sanct io a l ap j án fennál l . Dicsére mondha tn i , hogy s ú l y t f ek te t az elemi tanuló é r t e l m i 
v i lágára is s gondosan ügye l a r ra , hogy a hazaszere te t szel lemében t a r t s a t a n í t á s á t " . 

A könyvecskéhez anyagbeosz tás is v a n mellékelve, mely az egész iskolai évre ó r á r ó l -
órára pon tosan megjelöli az elvégzendő, 30 — 3 5 sor t e r j ede lmű anyago t ; a müvecske elején a d o t t 
u tas í tás pedig t á j é k o z t a t j a a t an í tó t , hogy m i k é p p h a j t h a t ó v é g r e az anyagbeosz tás a t e l j e sen 
osztott, t e h á t ha t tan í tós , t o v á b b á az öt-, négy- , h á r o m és ké t t an í tó s , végül p e d i g az e g y t a n í t ó s 
iskolában anélkül , hogy a T a n t e r v idevonatkozó szabályaival e l lentétbe ke rü lnénk . 

M e l e g e n a j á n l j u k e k ö n y v e t a t . t a n í t ó urak figyelmébe g m u t a t v á n y p é l d á n n y a l 
s z í v e s e n é s d í j t a l a n u l s z o l g á l u n k . 

Budapes ten , 1908 f e b r u á r 18. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
Betöltendő a s ü m e g i áll. segélyezett közs. polg. 

leányiskolánál egy évi 1400 korona fizetéssel és 300 
korona lakáspénzzel javadalmazott segédtanítónői 
állás. Elsősorban okleveles polg. isk. rajztanítónők 
pályázhatnak, kik képesek a női kézimunkát is taní-
tani. Ilyen pályázó hiányában mennyiség- és termé-
szettudományi szakcsoportra képe.sített polg. isk. 
tanítónőt választunk, ki azonban a rajzolást a polg. 
isk. tanterve szerint tanítani köteles. Az iskolaszék-
hez intézett és kellően fölszerelt kérvények folyó évi 
február 20-ig főtisztelendő Németh János plébános, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Sümegen, 1908 január 
31-én. (155-11-2 ) 

N a g y d o r o g o n egyik tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma : 900 korona, havonként előre 
fizetve. Lakásul 2 szoba, konyha, kamra, pince, istálló 
és fásfélszer. Az udvar 3 tanítóval közös. Négy darab 
veteményeskert és 10 korona kertváltság. Saját 
költségén vásárolt tüzelőt község hazaszállíttatja. A 
ref. kántori teendőkért 100 koronát az egyház ad és 
fele stóla, mintegy 30 korona övé. Kötelessége : az 
iskolaszék által reábízandó osztályok tanítása, minisz-
teri tanterv szerint. Saját osztályában a ref. vallás- és 
énektanítás és ismétlő-iskola vezetése. A kántori 
teendőknek egyik tanítótársával közös elvégzése. 
Akik orgonálási és éneklési képességüket előre bemu-
tatják, előnyben részesülnek. Kellően fölszerelt kérvé-
nyek mélt. gróf Széchenyi Domonkos, iskolaszéki 
elnökhöz február 23-ig küldendők. A nagydorogi 
(Tolna m.) községi iskolaszéknek február 6-án tartott 
üléséből. Németh Zsigmond igazgató-tanító, iskola-
széki jegyző. (175—II—2) 

A n a g y s z a l a t n a - í r t v á n y i evang., tót tannyelvű 
népiskolai állomásra pályázat nyittatik. Jövedelme : 
a kérendő 235 korona állami fizetéskiegészítéssel kész-
pénzben és terményekben évi 1000 korona, azon-
kívül lakás kerttel, istállóval s legelőilletménnyel. 
Nagyszalatna, Zólyom m. Fábry János, ev. lelkész. 

(158—II—2) 
A v e r e b é l y l róm. kath. hitközség pályázatot hir-

det, egy Verebély székhellyel betöltendő kántortaní-
tói állásra. Jövedelem : 1. Lakás : 3 padlózott szoba, 
1 zárt konyha, 1 kamra, 1 pince és padlás. 2. 800 
korona tanítói törzsfizetés. 3. Körülbelül 200 p. mérő 
gabonajárandóság a díjlevél szerint. 4. Körülbelül 
500—600 Q-ölnyi szőlőtalaj. 5. Körülbelül 500 korona 
stóla. Ellátandó : Verebély, Aka és Dicske községek-
ben az összes kántori teendő s a verebélyi róm. kath. 
4 tantermes iskola egy tantermében a tanítás. Temp-
lomi ifjúsági énekkar szervezése és állandó vezetése 
A kellőleg fölszerelt és sajátkezűleg írandó pályázati 
kérvények f. évi február hó 25-ig főtisztelendő 
Luticsek Izidor esperes-plébános, verebélyi lakóshoz 
nyújtandók be. A választás folyó hó 27-én d. e. 
10 órakor, az iskola egyik tantermében tartatik meg. 
Ezt megelőzőleg d. e. 8 órakor a templomban zene-
és énekpróba, melyre a személyes megjelenés köte-
lező. Verebélyen, 1908 február 10. Róm. kath. iskola-
szék. _ (134—1—1) 

A n é m e t p e r e g i ref. előkönyörgő-kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalom értéke 1120 kor., 
lakás és kerttel. Kántori és tanítói oklevélen s refor-
mátus valláson kívül kívántatik a cseh nyelvnek töké-
letes bírása, szónoki képességgel. Pályázatok május 
l - ig a kisperegi ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

( 1 8 6 - 1 - 1 ) 
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A nyír ibronyl ref. kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdetek. Fizetés: 1000 korona, mely áll: 24 hold 
föld haszonélvezete. 400 korona tandíj és párbérváltság 
és nyerendő államsegélyből. Háromszobás lakás és kert. 
Csak okleveles tanító pályázhatik. Pályázati kérvények 
Nyíribrony, u. p. Ramocsaháza, Gönczy József lelkész-
hez február 28-ig küldendők. Személyesen megjelenők 
előnyben részesíttetnek. (142—I—1) 

Helyettesítéseket elfogad és ajánlatokat kér : Gaal 
Irén, oki. tanítónő. Budapest, Alkotmány-utca 6. sz. 

(178-11-1) 
A p i l i scsabai róm. kath. iskolaszék egy rendes 

tanítói állásra 1908 március 1. határnappal pályáza-
tot hirdet. Fizetése : a község pénztárából évenként 
800 korona és 160 korona lakbér, havi előleges rész-
letekben. A választás után azonnal meg lesz indítva 
az eljárás a 800 korona törzsfizetésnek 1000 koronára 
és a 160 korona lakbérnek 200 koronára s az eset-
leges korpótléknak államsegéllyel való kiegészítése, 
illetve fedezése tárgyában. Kötelességei : az iskola-
szék által reábízandó mindennapi és egy ismétlő-
osztályt vezetni, a kántort betegsége és akadályozta-
tása vagy hivatalos elfoglaltsága esetén a kántori 
teendőkben díjtalanul helyettesíteni. Épen azért kíván-
tatik, hogy az illető folyamodó orgonálni, németül és 
tótul beszélni tudjon, a kántoriak miatt. Azonkívül 
tartozik az illető vasár- és ünnepnapokon az isten-
tiszteletek alat t a kántor mellett jelen lenni. Csak 
oklevelesek pályázhatnak. Személyes megjelenés okvet-
len szükséges, a három fönti föltétel miatt. Folyamod-
ványok Lattyák Nándor plébános, iskolaszéki elnök-
höz (lakik : Piliscsaba, Pest megye), kellően fölszerelve, 
1908 március 1., d. e. 10 óráig nyújtandók be. 

(179-1—1) 
Harminc éven aluli, nőtlen embert keresek róm. 

kath. segédkántornak, azonnali belépésre. Havi fizetése : 
mosás és ágyneműn kívül 25 korona, lakás, fűtés, 
világítás és élelmezés. Kalmár Illés, Salgótarján. 

(183- I—1) 
P a t c z a l (Somogy) előkönyörgő-tanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. A törvényszerű lakáson, kerten és 
gazdasági melléképületeken kívül a föld-, termény- és 
készpénzből álló javadalomnak hatóságilag megállapí-
tott értéke 809 korona. Kötelesség : hat elemi osztály 
tanterv szerinti vezetése, kántori teendők, hétköznap, 
vasárnap és ünnepeken a katedrai funkciók. Az állás 
f. évi június, vagy szeptember 1-én elfoglalandó. Ok-
mányokkal fölszerelt kérvények március 10-ig Kovács 
Bertalan, tanügyi elnökhöz küldendők. (Kálmáncsa, 
Somogy, póstahely.) (187—1—1) 

T i s z a v á r k o n y (Szolnok megye) róm. kath. elemi 
népiskolájának I—II. osztályához tanító kerestetik. 
Fizetése : 2 padlózott szobából, 1 konyha s 1 kamrá-
ból álló szabad lakás ; kert és kertpótlék címén 10 
korona ; a hitközség pénztárából havi előleges rész-
letekben 720 korona ; fizetéskiegészítés államsegélyből 
80 korona ; az újabb fizetéskiegészítés 1000 koronáig 
folyamatban van. Pályázhatnak okleveles férfi- és 
nőtanítók. Előnyben részesülnek a kántori teendőkben 
jártas férfitanítók. Ha nő választatik meg, tartozik az 
összes iskolai leánynövendékeket a női kézimunkákra 
díj nélkül tanítani. Személyes megjelenés előny. Pá-
lyázati határidő február 26-ika, mely ideig a pályá-
zati kérvények az iskolaszék főtisztelendő elnökének 
Tiszavárkonyra beküldendők. Megbízásból : Nagy, 
iskolaszéki jegyző. (197—I—1) 

B e c s e h e l y község (Zala m.) községi iskolaszéke 
beteg tanító helyettesítésére a tanév végéig pályázatot 
hirdet. Fizetése : havi 60 (hatvan) korona s tanítja a 
III—VI. osztályokat. Lakás és fűtésről a megválasztott 
saját költségén gondoskodik. Kérvények február hó 
25-ig bezárólag Bóna Jenő, iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Az állás választás után azonnal elfoglalandó. 

( 2 0 7 - 1 - 1 ) 

A szárszól reform, előkönyörgőtanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Javadalom : 251 korona — pénz, 
hús, só és borváltságul ; 49 pozsonyi mérő rozs, '/a 
telek föld közmunkával, adóját az egyház fizeti, — 
paskum-illetőség, tandíj 60 tanköteles gyermek után 
1 mérce rozs (szegényektől kukorica) és egy csibe, 
5 erdei öl fa, hazahozva, fölvágva és összerakva, 
telkes gazdáktól 2 kocsi trágya kihordva, háromszobás 
lakás, melléképületekkel és kerttel. Kötelesség : tem-
plomi szolgálat, vasárnap d. e. és d. u. mindig 
prédikáció, hétköznap könyörgés és az iskolai teen-
dők. Szárszó, Balatonparton fürdőhely. Elfoglalandó 
július 24-én. Pályázati kérvények hozzám, f. év már-
cius 6-ig küldendők. Személyes megjelenés és szónoklat 
előnyül szolgál, de útiköltséget az egyház nem fizet. 
Őszöd, (p. Faluszemes) Kájel István, ref. lelkész. 

(181-11—1) 
Betöltendő az újvidéki állami polgári fiúiskolánál 

egy évi 1600 korona fizetésből, az 1904. évi I. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékból, évi 400 
korona igazgatói díjból és a szabályszerű lakpénzből 
álló illetményekkel javadalmazott igazgató-tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon 
állami polgári iskolai rendes tanítók, akik a meny-
nyiség-, természettudományi vagy a nyelv- és törté-
nettudományi szakcsoportra vannak képesítve, képe-
sítő-oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. miniszterhez címezve, legkésőbb 1908. 
évi március hó 5-ig Bács-Bodrog vármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Budapest, 1908 február 
hó 10-én. A miniszter meghagyásából : Dr. Morlin, 
miniszteri tanácsos. (10/h—I—1) 

K é t e g y h á z a (Békés) községben a róm. kath. 
kántortanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. 
Javadalmazása : megfelelő lakás, kamra, istálló, ól, 
kert ; 16 kat. hold szántóföld, melynek évi haszon-
bére körülbelül 800 korona; évi készpénzfizetés 112 
korona ; failletmény, melyből a tanterem is fűtendő, 
118*72 kor., irodai átalány 14 kor. ; tanterem tisztoga-
tásra 24 kor. ; alapítványos misék után a plébánia-hiva-
taltól 46 kor. Grófi uradalomtól: 8*56 mm. búza, 4'12 
mm. árpa, alapítványos misék elvégzéseért 63 kor., 1450 
lélek után ezután megállapítandó stóla, megfelelő kor-
pótlék. Tartozik kántortanító I-VI. fiúoszt. és az ismétlő-
iskolát tanítani, kántori teendőket végezni, javadalma 
után összes adót fizetni. Folyamodványok március 
l-ig alulírotthoz küldendők. Kántori oklevél szükséges. 
Orgonálás, énekpróba a választás napján, március 
10-én délelőtt 9 órakor. Megválasztott állását március 
15-én köteles elfoglalni. Folyamodók útiköltsége nem 
lesz megtérítve. Kétegyháza, 1908 február 14-én. 
Tamasi Lajos, iskolaszéki elnök. (201—II—1) 

Erdötarcsai (Nógrád megye) kath. kántortanítói 
állás betegség folytán történt lemondással megürese-
dett, pályázat hirdettetik február hó 29-ére, mely 
napon Erdőtarcsán fog a próbaéneklés megtartatni. 
Jövedelem: lakás; 5 kh. 250 szántóföld; 100 pár 
után 1 véka rozs, 20 fillér ; földmunkaváltság 86 ko-
rona ; minden tankötelestől 80 fillér, másvallásúak 
után 1 korona 60 fillér ; vallásalapból 8 korona ; ala-
pított misék után 5 korona ; iskolafűtésre 48 korona ; 
államsegély 432 korona és stóla. Kérvények a kállói 
plébániai hivatalba küldendők. (199—1—1) 

Hodász (Szatmár m.) anyaegyházhoz tartozó Kán-
torjánosi fiókközségben a gk. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Kétszobás lakás, konyha, kamara, 
melléképületein kívül 221 korona. Államsegéllyel díj-
levél szerinti jövedelme 837 korona. Pályázni óhajtók 
kellően fölszerelt kérvényeikkel f. évi március hó l-ig 
kéretnek a hodászi lelkészi hivatalban megjelenni. 
Hodász. Hudáky Gyula gk. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(202-1-1) 
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Az oszikói (Sáros vármegye, u. p. Magyarraszla-
vica) róm. kath. kántortanító! állomásra február hó 
27-re pályázatot hirdetek. Jövedelem : I. Mint kántor : 
1. használhatja a kántor nevére bekebelezett */a úrbéri 
telket 30 korona 39 fillér kataszteri jövedelembe 
számítva ; ha pedig ő azt használni nem akarná, a 
hitközség kötelezi magát évenként készpénzben 100 
koronát s az ezzel járó törvényes adót fizetni. 2. 
Párbér címén Oszikó, Alsófricske és Iványos hit-
községektől kap 9 köböl rozsot, tetézve à 10 korona 
= 90 korona értékben ; 9 köböl zabot à 7 korona = 
63 korona értékben. 3. Stóla- és misedíj címén 80 
korona. 4 Misealapítványi kamatokból 6 korona. 5. 
G méter fát saját költségén fölvágatva és Alsófricske 
községtől befuvarozva 8 korona. 6. Zsellérektől párbér 
címén 3 korona 20 fillér. II. Mint tanítónak: 1. Oszikó 
és Iványos községektől ' « telek arányában 70 fillérrel, 
mintegy 170 korona 70 fillér; a zsellérektől 9 korona 
40 fillér. 2. Alapítványi kamatokból Kassáról 55 ko-
rona 32 fillér. 3. Az uradalomtól 18 méter fát vágva 
és befuvarozva : 50 korona. 4. Államsegély 238 korona. 
5. Rendes lakás. Az államsegély fokozásáért az iskola-
szék folyamodik. Személyes megjelenés kívánatos. 
Harsághy Endre, róm. kath. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(185-1-1) 
Pályázat. A szatmárnémeti ref. tanítónőképző-

intézet igazgató-tanácsa pályázatot hirdet egy magyar-
német-francia nyelvi tanszékre. Az állás bennlakással 
egybekötött. Pályázhatnak ref. vallású, középiskolai 
nőtanárok, vagy polgári képesítéssel bíró tanítónők. 
Fizetés : 1200 korona készpénz ; lakás, ellátás az inter-
nátusban. A pályázati kérvények benyújtási határ-
ideje: március elseje. Demjénné Molnár Hona, igazgató. 

(177-1 -1 ) 
Hegyeshely-alsókelcsói (Trencsén megye) lóm. 

kath. iskolánál okleveles tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma : 700 korona készpénz (1000 ko-
ronáig való kiegészítés kérelmezve van) ; 8 kis öl 
puhafa ; kert ; iakása : 2 szoba, konyha, kamara és 
melléképületek. Kötelessége : mindennapi és ismétlő-
iskolások oktatása. Útiköltség nem adatik. Az állomás 
egy éven belül el nem hagyható. Okleveles tanítók 
vagy tanítónők kérvényeiket március hó 5-ig főtisz-
telendő Zatkovics Antal, iskolaszéki elnök úr címére 
küldjék. (206-1—1) 

Szepestapolcza (Poprád mellett) nagyközség róm. 
kath. iskolájánál állami kinevezés folytán megürese-
dett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 1000 korona, havi előleges részletekben, 200 
korona mellékjövedelem. Kötelesség : III—VI. osztá-
lyok tanítása, kántorságban segédkezés. Tanítói, kán-
tori oklevéllel, működési, illetékes plébániai hivatali 
erkölcsi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények március 
l-ig a szepestapolczai róm. kath. iskolaszékhez inté-
zendők. (203-1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

Államsegély Kérvény és Mellékletei 
2 K, a tananyagbeosztáshoz nyomtatványfüzetek 
1—2 K beküldése mellett Gyerkes Mihály igazgató-
tanítónál, Székelyudvarhelyt kaphatók. (126—VI—4) 

Hidegen n H n y î o Ç7 dobozonként 1 — 2 korona. Fe-
folyó UllUVldaZi hér tinta titkos íráshoz uta-

sítással 1 korona. Varga Sándornál, Turkeve. 
(190-1—1) 

P c p r ó l többtanerős iskolától — Szeged mellől — 
UûClCl állami tanítónő. Cím: „Tanítónő", Algyő, 
poste restante. (205—1—1) 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-2) 

s t L y f " számológépemleí1'^'módszer 80 
Bács-Feketehegy. 

fillér. Jeges Károly, 
(195—VI—1) 

Csupán távolság miatt, « « p r A l 0 1 r erdélyi, ehő-
anyagi áldozatta] is WoCl CICK. sorban székely-

földi tanítónővel jövő tanévre 4000 lakosú nyitravár-
megyei községből. Ajánlatot áll. iskola, Bélapataka 
címre kérek március 15-ig. (161—1 — 1) 

A Yaday-,Szász féle 

Tananyagbeosztás 
az egy-, két-, három-, négy-, öt- és hattanítós 
iskolák számára együtt, egy vaskos kötetben 3 K 
60 f-ért ezután csakis Vaday József közs. 
isk. igazgatónál kapható, Nagyváradon. (Heti 
és havi beosztás!) (209—III—1) 

Keresztkötésü küldeményekért felelősséget nem 
vállalok ! 

w M i n d e n t a n í t ó 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha megrendeli az épen most megjelent Makkay-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Arak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K; két összevont osztályáé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1'20 K. Megrendelhető a pénz és 
minden füzeméi 30 f póstadíj, ajánlási díj 80 f előleges 
beküldése mellett Dosztál Kálmán „Erzsébet" könyv-
nyomdájában, Dicsőszentmárton. (194—III—1) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium-gyára 

P É C S E T T . 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitiinö hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól ÍOOO koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—13) 



3 fi NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8 . SZÁM. 

Á H a m c o r r p l v kérvényezéséhez! Ötödik, töké-
n i l d l l l d C g C l J létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható: Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m ). (70—X— 6) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7 sek, tornakészü-

lékek és óvoda-
berendezések 

gyára. 
Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét, Ingyen 68 

bérmentve. 
(24—62—8) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FÜCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 8 8 - 5 9 . ( 1 9 3 - 4 0 - 1) 

1K f n r i n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
l J IUI 111 ICI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

M raus/ F. és Társa 
űriszabó-iizlete, Ti l l , ker., Rákéczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 1 0 5 - 2 6 - 5 ) 

Március elején megjelenik ! 
VADAY JÓZSEF legújabb könyve: 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Tanítókat és ügybarátokat érdeklő pedagógiai mű. 
Tíz nyomott íves (160 oldal) kötetben. Ára fűzve 3 
korona. Megrendelhető a szerzőnél, Nagyváradon. 

(140— I I I—3) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar,villamos erőre 
berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., LánChíd-u. 5. 
Gyá r : II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készült összes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 

L e g n a g y o b b g y á r 
é s r a k t á r . 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50-51—7) 

T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 60 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbö lkút (Esztergom m.). 

(1972-XX—14) 

„Március 15." 
(Harmadik kiadás, negyedik ezer.) 

Egyfölvonásos, alkalmi színjáték. írta : Pásztor Jó-
zsef. A hazafias munka költői módon fejezi ki a sza-
badságharc emlékének föllángolását az öregedő szívben 
s az ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondola-
táért. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társaskörök-
nek különösen alkalmas, hogy lendületesebben ünne-
pelhessék meg március 15-ét. A színdarabban mind-
össze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így 
könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, I., Kemenes-utca 8.). Ára postai szétküldéssel 
90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon, vagy bélye-
gekben beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább. 

(38—VIII— 7) 

^ • f i f 
PÁRTOLJUK A HONI IPART! 

TjI-mq n n/-> szállítja a miniszterileg ajánlott s 
" 1 c t - U - ^ f többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábia-mázat. 
Egy Vi bádogszelence •/« klg. 18 m» ter. kor. 7.— 

„ V« „ «/« „ 9 m» ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-eCset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, BzáŰítólevél „ —.40 
Uj m á z o l á s i és vonatozás ! utasítással. 

(102—V—5) 
Greschik Gyula, 

LŐCSÉN. 

Házlebontás miat t 
N Ő I K É Z I M U N K Á K 

himzôanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttatott 1S83. 

BÉRCZI D. SÁNDOR, 
nöi kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet miíjus 1-én 

VI., Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-körűt sarok) 
- saját árúházamba helyezem át. = = 

Vidékre kiválasztásra is küldök. 
(16—52-8) 

1 V J "--"^ÛVYIÎ t n i i v v n v n m d á h a n . 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható 1 irdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyl asábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n e m axlvuik vissza. 

Agresszív magyar kultúrpolitika. 
(M.) Egy hírneves francia tudós egyik 

legújabb munkájában azt hirdeti, hogy 
a tárgyak voltaképen nem léteznek, ha-
nem csak úgy kell tekintenünk őket, 
mint százféle energiának a felhalmozó-
dását. Elektromosság, mágnesség, hő ós 
még számtalan ismert és ismeretlen 
tulajdonság tartja lekötve egymást ben-
nük, csak alkalomra várnak, csak külső 
határra van szükségük, hogy lekötöttsé-
gükből felszabaduljanak, hogy láncaikat 
letépjék és szabadon repülhessenek. Ha 
valami felsőbb hatalom egyszerre szaba-
dítaná föl a sok láncravert energiát, 
irtózatos pusztulás következnék a világra. 
A társadalom, az intézmények, az állam 
is energiatömegeknek magábafoglalója, 
egyensúlyozója, romboló erőknek a fel-
tartóztatója. De újabb időben azt tapasz-
taljuk, liogy az egymást ellensúlyozó 
romboló erők feltámadtak, hogy részekre 
szakítsák a hazát, hogy >széttépjék a 
jövendő boldog Magyarországról meg-
alkotott ábrándképeinket. A nemzetisé-
gek, a szociálisták állambontó törekvései, 
a társadalmi osztályok érdekharcai azt 
a- képet ébresztik föl bennünk, hogy az 
államban, ebben a nagy testben eddig 
egymást egyensúlyozó erők között meg-
bomlott a rend s a felszabaduló ener-
giák veszedelemmel fenyegetik hazánkat. 

így van ez a külföldön is, csakhogy 

a külföldi államok egységesek, tehát 
nem fenyegeti őket az a veszedelem, 
hogy részekre szakadhatnak. Bizonyos 
fokú súrlódásnak, mozgásnak, pártküz-
delemnek, elvi harcoknak örülhetünk ; 
a mozgás az élet tanúbizonysága. A kü-
lönböző felfogású pártok más-más úton 
iparkodnak a nemzet boldogságát, hatal-
mát megszerezni ; de nálunk oly pártok, 
oly törekvések vannak, melyek veszede-
lemmel fenyegetik a magyarság ezeréves 
uralmát. 

Nem lehet ezt elégszer hangsúlyoz-
nunk. Ezért mindig helyesnek tartjuk a 
fenyegető jövő megrajzolását, mindig 
örülünk, valahányszor az orvosszereket 
keresik. Örülünk akkor is, ha nem he-
lyeseljük az ajánlott orvosszereket; elég-
nek tartjuk azt, hogy a kérdést ismét 
fölszinté hozta valaki s kényszerített rá 
bennünket, hogy vele foglalkozzunk. 
Legújabban Chalupka Rezső, tanfelügye-
lői tollnoknak jelent meg egy idevágó 
cikksorozata Agresszív magyar kultúrpolitika 
címmel Chalupka elérkezettnek látja az 
időt arra, hogy az államkormány erős kéz-
zel fogjon a magyarosításhoz, használja föl 
iskoláit és egyéb szerveit, s ahol lehet 
simán, ahol kell, vaskemény kézzel ké-
szítse elő a talajt az eljövendő nemzeti 
állam számára. Erre vonatkozó tétele a 
következőkép hangzik: „Szent István 
országában egyedül a magyar állam-
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fenntartó faj hivatott és illetékes arra, 
hogy a történelmi hagyományok és vér-
rel szerzett ő.-i jogok szerint uralkodó 
s így nemzetiségileg is természetes föl-
szívó, attraháló alany legyen, tehát az 
egységes magyar netnzeii állam kiépítése 
nem kiskorúak agyréme, hanem politi-
kailag érett cél. Az építés munkája nem 
kiváltság, nem kedvezmény, de históriai 
kötelesség. Ezen épület boltozata alatt 
Magyaror. zág poliglott és politikailag 
sokféleképen diszponált 20 millió lako-
sának eggyé kell lennie, a jogok és kö-
telességek egyforma megoszlásában; eggyé 
kell lennie nyelvben, érzésben, erényben, 
szokásban, gondolkodásmódban; eggyé 
kell lennie: magyarrá!11 Hivatkozik Cha-
lupka Poroszországra, mely a lengyelek-
kel szemközt minden eszközt jónak talál, 
hivatkozik Romániára, mely a területén 
lakó magyarokkal úgy bánik, hogy a> 
fájdalom érzése ébred bennünk, de egy-
úttal követésre méltó példát mutat ne-
künk a nemzeti állam kiépítése terén. 

Mi értjük az írónak a jövőtől való 
félelmét, megbecsüljük tüzes magyarsá-
gát, de nem értünk vele teljesen egyet. 
Nem értünk egyet több okból. Első 
okunk az, hogy szerintünk egy nemzet 
csak azon az úton érhet el sikereket, 
amelyen haladva fennmaradását bizto-
sította. A magyarság ezeréves uralmát 
e területen a kultúrai felsőbbségben ós 
erejének tudatában gyökerező higgadt 
és mérsékelt politika tartotta fönn. Ezt 
a politikát kell folytatnunk; nekünk nem 
szabad kardot venni kezünkbe, mert kard 
által pusztulunk el. Ez a politika nem 
gyöngeségünkből folyik, hanem vérmér-
sékletünkből. Nem jár gyors sikerekkel, 
meglepő eredményekkel, de kudarccal és 
pusztulással sem. Hangsúlyoztuk már, 
hogy legfontosabb célnak tekintjük a 
magyarság kultúrai erejének emelését 
és megelégszünk azzal, ha ennek az or-
szágnak területén idegen kultúra nem 
lesz, megelégszünk és arra törekszünk, 
hogy a vezetőelem mindig magyar ér-

zésű, a magyar haza iránt lelkesedő, 
áldozatkész tábor legyen. Nem is arra 
törekszünk, hogy a magyar haza terü-
letén lakó népíájok nagy tömegét anya-
nyelvétől megfosszuk, rendőrileg meg-
magyarosítsuk, hanem arra, hogy a 
nemzetiségeknek nagy tömegével meg-
szerettessük a közös hazát, az értékes 
elemeket pedig megnyírjük a magyar 
kultúra munkásainak. Nem mondom, 
hogy jelenleg sikerül ezt elérnünk min-
den egyes esetben, de nyugtalan gondo-
lataimat elcsöndesítik azok a képek, 
melyeket a mult és a jelen tár szemem 
elé. Láttuk az erdélyi oláh kenéz sarja-
dékát harcolni hazájáért és hitéért, lát-
tuk a horvát eredetű főurat gúnyolni, 
ostorozni az országban ta1 yázó zsoldo-
sokat, láttuk, mint hirdette, hogy Ma-
gyarországnak önerejéből kell fölszaba-
dítania magát, különben királyai meg-
fosztják alkotmányától ; feltűnik előttünk 
a délvidéki szerb legendás alakja, ki 
meghalt a magyar nemzet szabad-ágáért. 
Ha pedig fégigpillantuiik a közelmúlton 
és a jelenen, látjuk, mint ragadja ma-
gához a magyar tudomány, a magyar 
művészet, a magyar irodalom idegen 
anyanyelvű ifjúságunkat is, hogy közü-
lök a tehetségeseket magasra emelje és 
hangosan hirdesse azt az igazságot, hogy 
ennek a hazának a területén a magyar 
kultúrán kívül nincs boldogulás, még a 
nagy tehetségeknek sincs. Főcélunk ezután 
is az legyen, hogy megnyerjük munka-
társainknak a tehetséges elemeket, a nép 
nagy tömegében pedig erélyes, de igazságos 
uralommal szimpátiát ébresszünk hazája 
iránt. Akik a magyar állam tartóoszlo-
pait bontogatják, azok bűnhődjenek po-
rosz vagy orosz mintára, de sohase rin-
gassuk magunkat abban a téves hitben, 
hogy a nagy tömegekben lakó nemzeti-
ségeket erőszakkal, gyors menetben ma-
gyarrá változtathatjuk. 

Chalupka Poroszországra és Romániára 
hivatkozik. Szokták ezt tenni mások is. 
Meg kell vizsgálnunk, helyénvaló-e eu-
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nek a példának emlegetése. Aki rápillant 
Magyarország nemzetiségi térképére, azon-
nal látja, hogy nemzetiségeink majdnem 
kivétel nélkül nagy tömegekben laknak, 
oly nagy tömegekben, hogy vármegyék 
akadnak, ahol alig van magyar. Igaz, 
hogy a poroszországi lengyelek is töme-
gekben laknak, de ne tévesszük szem 
elől, hogy Németország lakosságának 
tizede sincs a lengyelség, Románia lakos-
ságában pedig még kevesebb arányban 
van képviselve a magyar faj. E két or-
szág politikusai abban a reményben rin-
gatják magukat, hogy a számra csekély 
nemzetiségeket hamarosan elnyelhetik. 
Ez meg is történhetik a romániai ma-
gyarokkal, mert a magyarságnak e te-
rületen nincsenek hagyományai, mert a 
bevándorlottak kultúrailag és gazdasá-
gilag gyöngébbek az uralkodó fajnál, de 
nem fog sikerülni a lengyelekkel szemben. 
A lengyeleknek történeti hagyományaik, 
emlékeik vannak a pózeni területen s 
ezek úgy vigyáznak az utódokra, hogy' 
Poroszország csak igen hosszú idő alatt 
mutathat föl valamilyen sikert. 

De nekünk ezen a téren nem kell a 
külföld után indulnunk. A magyar poli-
tika hagyományait kövessük, a művelt-
séget erősítsük, a gazdasági fölényt tart-
suk meg s akkor nem vonhatja kétségbe 
józan ésszel senki a hegemóniára való 
jogosultságunkat, hiszen megtartottuk 
ezt akkor is, mikor az ország lakosai-
nak csak 25—30% volt magyar, meg-
tartottuk akkor, mikor idegen király, 
idegen katonaság ós egy nagy hódító 
ellen kellett küzdenünk. 

Ez nem azt jelenti, hogy összetett 
kézzel nézzük lelkiismeretlen emberek 
nemzetbontó törekvéseit. Hisz ezek a 
törekvések veszélyeztetik kultúrális és 
gazdasági felsőbbségünket. A kormány-
nak útját kell állani annak is, hogy a 
magyar állam pénzén nemzetiségi izga-
tók nevelkedhessenek s elvben egyet 
értek Chalupkával, aki kívánja „a hazai 
népoktatásügynek államosítását, a tan-

kötelezettségből méltányosan folyó, tel-
jesen ingyenes népoktatást, a tanítói 
javadalmazás és szolgálati pragmatika 
modern rendezését, a tanítóképzés álla-
mosítását s színvonalának emelését". Ez 
a kérdéstömeg azonban annyi akadályba 
ütközik, annyi érdek harcol ellene, (ha 
a nemzetiségek ellenállását nem is te-
kintjük) hogy nem vihető rövidesen ke-
resztül. 

Azokat a bajokat, melyekre Chalupka 
fölhívta figyelmünket, legnagyobb részt 
mi is láttuk, azok közül az orvosszerek 
közül, melyeket ajánl, egyeseket helye-
seknek, célravezetőknek látunk, mások 
végrehajtása csak elkeseredést szülhetne 
és gyűlöletet ébreszthetne, de ha nem 
is tesszük magunkévá az író okoskodását, 
ha nem is tudjuk mindenben helyeselni 
nagyon is radikális eszközeit, mégis nagy 
hálával tartozunk neki, mert azokra a 
kérdésekre irányította sok ember figyel-
mét, amelyeket sohasem volna szabad 
szem elől téveszteni a szebb jövőért 
küzdő embereknek. Nekünk e munka 
olvasása után is megmaradt a régi állás-
pontunk, mely még egyszer összefoglalva 
így hangzik: Biztosítani és erősíteni kell 
minden eszközzel a magyar faj kulturá-
lis és gazdasági felsőbbségét, az anya-
nyelv tiszteletben tartása mellett föl 
kell ébreszteni a nemzetiségek tömegé-
ben a magyar faj, a közös haza iránt 
való szeretetet, kemény kézzel meg kell 
fékezni minden állam- és nemzetbontó 
kísérletet. 

Az iskolai felügyelet egységesítése. 
írta • Szabó Elemér. 

A tanfelügyelői kar részéről már több ízben 
megnyilatkozott az óhaj, hogy a tanfelügyelők 
tömörüljenek s az iskolai felügyelet, valamint 
a saját érdekeik megvédése és fejlesztése végett is 
szerves egyesületet alakítva, rendszeres össze-
jöveteleket tartsanak. Dénes Károly, hunyad-
megyei kir. tanfelügyelő, a Néptanítók Lapja 
m. évi 7. számában pontokban sorolta fel a 
tanfelügyelői összejövetelek alkalmával tárgya-
landó dolgokat. Egyúttal fel is szólítá ekkor 
az eszmét megpendítő névtelen írót, hogy hív-
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jon össze értekezletet a tennivalók megbeszé-
lésére. Sajnos, a kiáltó szó nyomtalanul hang-
zott el a pusztában s a fel-felújuló eszme 
megvalósítása újabb kezdésre vár. 

Az 1907. évi XXVI. és XXVII. t.-cikkek 
olyan új mesgyéket vágtak népoktatásunk 
mezején, amely mesgyéken való előrehaladás 
hivatva \an a magyar nemzeties irányú nép-
oktatást arra a rég óhajtott színvonalra emelni, 
amely színvonalon megelégedéssel mondhatjuk 
majd el, hogy népoktatásunk immár egységes 
és kizárólag magyaros szellemű is. Hogy pedig 
erre a színvonalra eljuthassunk, nemcsak kívá-
natos, hanem föltétlenül szükséges is, hogy az 
iskolai felügyeletet gyakorló tanfelügyelői kai-
eljárása a lehetőségig egyöntetű legyen. Ámde 
elérhető-e ez a mai viszonyok között? Ma, 
amikor a tanfelügyelői kar egyes tagjai között 
a személyes érintkezés csaknem teljesen hiányzik, 
annyira, hogy még a szomszédos tanfelügyelők 
sem igen ismerik egymást személyesen, aminek 
csak természetes folyománya, hogy az iskolai fel-
ügyelet is annyiféle, ahány tagja van a karnak. 
Vagyis: nálunk egységes eljárásról ezidőszerint J ZÓ 
sem lehet. A nagy nemzeti érdekek, amelyeket ú j 
törvényeink hivatva vannak érvényre juttatni, 
megkövetelilc az iskolai felügyeleti eljárásoknak 
erősbltését is, amely erősbítést elsősorban a fel-
ügyeletnek egységessé való tételében kell bizto-
sítanunk. Nagyon időszerű tehát, hogy a tan-
felügyelői kar szervezkedése necsak napirendre 
kerüljön újból, hanem annak megvalósítására 
a komoly lépéseket végre meg is tegyük. A 
főfelügyeletet gyakorló s a törvény s-zellemét 
értelmező minisztériumnak is elsőrangú érdeke 
az iskolai felügyeletnek a lehetőségig egységessé 
való tétele, aminek első alapfoltételét pedig 
csakis a tanfelügyelői karnak szerves egyesü-
letbe való tömörítésében találhatja meg. Ennek 
szüksége rövidesen a következőkből is meg-
állapítható : 

1. Ha a tanfelügyelői karnak módjában lesz 
értekezletein az egyes fölmerülő esetekben az 
eljárás módját megvitatni, a megvitatásnak 
természetszerűleg egy olyan módozat lesz a 
végeredménye, amelynek alkalmazása az egész 
vonalon egységessé ^ álik. 

2. A iényegesebb dolgok elbírálásánál az 
egyesület esetről esetre egységes javaslattal járul 
a miniszter elé, a szükséges rendelet kieszköz-
lése végett. 

3. A tanítóképzők felügyeletének módjaival 
is behatóbban foglalkozva, a mai felügyelet 
fogyatkozásainak megszüntetése végett; lépésről 
lépésre alkalmas javaslatokat is tehetne az 
egyesület. 

A tanfelügyelői karnak szerves egyesületbe 
való tömörülése, amellett, hogy az iskolai fel-

ügyeletnek egységessé való tételét biztosítaná, 
a tanítóképzés megjavítására és fejlesztésére is 
lényeges befolyást gyakorolna, a tanfelügyelői 
kar szellemi munkásságának és közéleti tevé-
kenységének is új irányt adna, végül a kar-
erkölcsi és anyagi érdekeit is gondozásban 
részesítené. Véleményem szerint, a tanfelügyelők 
megalakítandó országos egyesületének vidékek 
szerint körökre kellene megoszlania, amely meg-
oszlásnál a nemzetiségek elhelyezkedése szol-
gálna alapul, mert lényegesen eltérő munkakört 
kell betölteniök pl. az oláh nemzetiségi vidéken 
működő tanfelügyelőknek, mint az Alföldön 
működőknek. Az új törvények teljes kiforrásáig 
a köri gyűléseket negyedéyenként, később csak 
félévenként tartanák, míg az országos egye-
sület nagygyűlését mindenkor a nyár folyamán. 
Az egyesület tagjai lennének : a kir. tanfel-
ügyelők, segédtanfelügyelők, tollnokok és mi-
niszteri iskolalátogatók. A minisztériumot az 
egyesület nagygyűlésén mindenkor, a köri gyű-
léseken pedig lehetőleg az ügyositályfőnökök 
valamelyike képviselné. 

A tanfelügyelők szervezkedése eddig alkalmas 
kezdeményező hiányában neai valósulhatott meg. 
A kar fiatalabb tagjai az idősebbektől várták 
a komolyabb lépések megtételét. Most azonban, 
amidőn az új törvények egyöntetű végrehajtása 
immár égető szükséggé teszi a tanfelügyelői 
karnak szerves egyesületbe való tömörülését, 
hogy így a reá háramló nagy nemzeti feladatok 
méltóképen és egységesen legyenek megold-
hatók, tegyük félre az egyesülés munkájának 
keresztülvitelében a korra való tekinteteket s 
kérjük fel hazánk székesfővárosának és első 
vármegyéjének: Pest megyének kir. tanfel-
ügyelőit, hogy a mindnyájunk által hőn óhajtott 
egyesület szervező munkáját vegyék kezükbe. 
Hívják össze a tanfelügyelői kar tagjait érte-
kezletre s az értekezleten kirunk néhány ki-
válóbb tagjának előzetes bevonásával s a minisz-
térium ügyosztályi főnökeivel megbeszélt módo-
zatok mellett, kész tervezetet tárjanak elénk 
megvitatás végett. Mosdóssy Imre és Petri Mór 
dr. kir. tanfelügyelők e szervező és vezető el-
járás megtételére nemcsak azért hivatottak, 
mert a tanfelügyelői állások között elsőknek 
tekintett állásokat töltik be, hanem főképen 
azért, mert mindketten úgy a vidékén, mint a 
központban is hosszú és tevékeny munkás-
ságukkal bőséges érdemeket szereztek arra, hogy 
karunk bennük keresse és találja meg elsősorban 
is azokat, akik e munkának helyes alapokra 
való fektetését és irányítását közmegelégedésre 
végezhetik. Hiszem, hogy tanfelügyelő társaim 
csatlakoznak karunk e két kiváló tagjához 
intézett fölkérésemhez, amely fölkérésnek bizo-
nyára meg is lesz rövidesen a kívánt hatása 
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s az egyesülésből kifolyólag megteremtjük ma-
gunk közölt azt a kö: szellem et, amelynek ere-
jével képesek leszünk magyar nemzeti hivatá-
sunkat ezentúl majd egységesen és a kívánt 
méretek között betölteni. 

Pedagógiai Akadémiák. 
írta: Molnár Ferenc. 

A tanítóképzés színvonalának emelése érde-
kében többféle javaslat hangzott el, részint a 
tanítói gyűléseken, részint a tanügyi lapokban. 

Sokféle vélemény közül a többség — amint 
ez az Y-ik egyetemes tanítógyűlés határozatá-
ból is kitűnik, — azt találta elfogadhatónak, 
sőt kívánatosnak és szükségesnek, hogy az 
alapműveltség megszerzése a középiskola tel-
jes elvégzésével, a szakműveltség elsajátítása 
pedig az előbbi után és alar ján történhessék. 

A vélemények legjobban talán az alapkép-
zés tekintetében térnek el egymástól s ezért 
én is erre térek ki először. Ne vegye rossz 
néven az én szeretett volt tanárom, Köveskúti 
Jenő igazgató úr, hogy e tekintetben, vagyis 
eme reform kivitelének első stádiumára vonat-
kozó és e lap 6-ik számában oly velősen ki-
fejtett álláspontjával ellenkező elvet vallva, 
magamévá teszem ama tanítótársaim álláspontját, 
kik a tanítóképzés alapjául a középiskola teljes 
bevégzését sürgetik, sőt követelik. Ertem ugyan 
az okokat, melyek miatt Köveskúti a jelenlegi 
képzők fönntartását, 2 évfolyammal leendő 
kibővítését s így természetesen a jelenlegi 
alapképzést, a középiskola^ alsó négy osztályát 
elegendőnek mondja ki. Ámde, ha a tanító-
képzés fokozása a középiskola teljes bevégzése 
alapján anélkül vihető keresztül, hogy az eddig 
bevált alapjainak r.e a teljes lerombolásával, 
hanem legfeljebb a cél elérését még hatvá-
nyozottabban előmozdító átalakításával, kiépí-
tésével eszközölhető : miért ne lehelne a taní-
tóságnak e tekintetben mindegyre általánosabb 
óhajat megvalósítani, t. i. a középiskola teljes 
bevégzéséi tenni meg a szakképzés alapjául? 

Köveskúti ezt azért nem véli célszerűnek, 
mert attól tart, hogy ez esetben a sajátos 
tanítói hivatásra nem lehetne ráneve ni a 
tanítójelölteket. Ehhez hozzáteszem az én elvem-
mel ellentétes, azokat az okokat is, melyek 
látszólag nagy súllyal esnek a mérlegbe, t. i., 
hogy ha a középiskola teljes elvégzése kíván-
tatik alapul, tanítóhiány fog beállani, mert a 
tövises tanítói pályára kevesebben fognak lépni ; 
hogy az ily alapon képzett tanítók megfelelő 
díjazását az iskolafönntartók nem lennének 
képesek teljesíteni s végül, hogy ily magas-
fokú alapképzést egy állam sem kíván meg. 
Szerény nézetem szerint azonl an ezek az okok 

csak látszólagos súlyúak s mint ilyenek, nem 
lehetnek döntő hatásúak arra, hogy a tanító-
képzés alapjául, a középiskola teljes elvégzésé-
nek eszméjét elejtsük. 

A középiskola teljes bevégzését — mint a 
tanítóképzés alapját — röviden az alábbi okok 
miatt vélem indokoltnak. 

1. A középiskola alsó négy osztályát vég-
zett gyermeknek nincs, mert nem lehet meg 
az az érettsége és belátása, melynek alapján 
dönteni tudjon afölött, hogy milyen pályára 
lépjen. Jellemének alapvonásai, egy bizonyos 
állásra való rátermettségének és hajlamának a 
jelei sokkal határozatlanabbak még, semhogy 
emberileg előreláthatóan helyesen elbírálni le-
hessen azt, hogy természeténél, egész egyéni-
ségénél s a leendő hivatására irányuló, nem 
reá erőszakolt, hanem benső és a legsajátabb 
szubjektív érzésen alapuló szereteténél fogva 
alkalmas-e, vagy ilyenné lesz-e egy minden 
tekintetben oly fontos állás betöltésére, minő 
a tanítói. Már pedig a tanítói pálya, akár az 
orvosi, egész embert kíván. Olyant tehát, ki 
érett ésszel, jól megfontoltan és saját elhatá-
rozásából lépett e pályára s így az erre való 
rátermettsége benső hajlamból, pályája szere-
tete a legsajátabb szuljektív érzéséből fakadva, 
képessé teszi őt a szorosabb értelemben vett 
hivatása legideálisabb betöltésére, a mindegyre 
nagyobb mértékben reája háruló társadalmi és 
szociális feladatok teljesítésére s egyúttal arra 
is, hogy az iskola vagy pályája vagy tekintélye 
ellen esetleg fölmeiülő lekicsinylést, vagy jog-
talan támadást a benső meggyőződésből, alapos 
képzettségének tudatából eredő határozott s 
minden eshetőséggel szemben is imponáló 
fegyverekkel tudjon visszaverni. 

Hogy pedig ezt képes legyen megtennie, 
szükséges a középiskola teljes bevégzése adta, 
tehát a mai tanítóképzőnek általános művelt-
séget nyújtó képzésénél terjedelmesebb s tudo-
mányosabb alapműveltségű előkészítése s ez 
alapon a mainál biztosabb és terjedelmesebb 
szakképzettség. 

A mai tanítóképzők ugyanis szervtzetük 
miatt az általános műve'tséget eredményező 
képzést kénytelenek a középiskolainál össze-
vontabb terjedelemben eszközölni s bármily 
sok, sőt talán számra fölhalmozott tárgyköre 
van is, mégis nélkülöznie kell oly dolgok taní-
tását, melyek a magasabb fokú pedagógiai, 
pszichológiai és filozófiai műveltség elsajátítá-
sára szükségesek. 

Ez utóbbiaknak teljes elsajátítása, megértése 
és tudása az elemi iskolai tanítónál is föltét-
lenül megkívánható. Az emberi lélek struktúrája 
ugyanis oly bonyolult, hogy az abba való be-
pillanthatá-, sokféle módon történő megnyilvá-
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nulásainak megismerhetése, tehát a léleknek 
biztos kézzel való fejlesztése az eme tudomá-
nyokban való teljes otthonosságot kívánja meg. 
Eme kivánalom a tanítóval szemben még in-
kább fokozódik, mert a nevelésére bízott 
gyermeki lélek nyilvánulásai kialakulatlanabbak, 
mint a felnőttebb ifjaké vagy embereké. A 
pedagógia, filozófia s a velük rokon tudo-
mányok teljes megértése és elsajátítása pedig 
a legnehezebb föladatok közé tartozik, mivel 
nagyfokú általános műveltséget, önálló gondol-
kozó és éles ítélőképességet s végül egy bizo-
nyos életkor adta élettapasztalatot tételez föl. 

A jelenlegi képzők eme tudományokat nem 
a már bevégzett, hanem az általános, vagyis 
az alapműveltség nagyobb mértékű elsajátít-
tatásával egyszerre nyújtják igen fiatalkorú 
egyéneknek, holott a föntiekből talán eléggé 
kitűnik, hogy a szakképzés ennek a fő-fő ágát tevő 
pszichológia s rokon tárgyainak biztosabb elsajá-
títtatása, megértetése csak a már teljesen bevég-
zett s széles és biztos alapon nyugvó általános 
műveltség és tudás megszerzése után történhetik. 

2. Ha a tanítóképzés alapjául a középiskola 
teljes bevégzése kívántatik meg, ezzel elérjük 
azt, hogy a tanítói pályára csak erre hivatást 
érző, éreltebbkorú egyének fognak lépni saját 
elhatározásukból. Ha pedig valamelyik jelölt a 
szakképzés elsajátításakor arról győződne meg, 
hogy eme hivatásra képtelen lesz, nincs elzárva 
az út előtte, még mindig lesz ideje arra, liogy 
érettségi bizonyítványa alapján más pályára 
lépjen. Nem lesz tehát kénytelen oly pályán 
működni, melynek kívánalmait csak robot-
szerűleg, a kényszerhelyzet okozta fásultsággal, 
ambíció nélkül teljesítse egy életen át. 

Attól ne tartsunk, hogy ily föltétel mellett, 
vagyis a középiskola bevégzése után nem 
fognak a tanítói pályára lépni. Ama tudat 
ugyanis, hogy a jogi, technikai, vasúti, a ma-
gasabb képesítést kívánó pénzügyi és közigaz-
gatási stb. pályákra tódulókat elhelyezni már 
most sem lehet, ráfogja terelni a középiskolát 
végzetteket arra, hogy a tanítói pályára lép-
jenek, még pedig teljes ambícióval, miutáa 
ily képzéssel nemcsak tudomány szomjukat elé-
gíthetik ki, hanem megélhetésüket, társadalmi 
súlyukat és tekintélyüket is — melyet a ma-
gasabb képzettség természetszerűleg kellő mér-
tékben csak fokozni fog — biztosítva látják. 
A megfelelő javadalmazást — bármily áldo-
zattal járjon is — bizonyára nem fogja meg-
tagadni a törvényhozás. Hiszen az utóbbi íizetés-
rendezést is lelkes készséggel s ama tudattal fo-
gadták el, hogy ezt a közeli jövőben — tekintet-
tel a még mindig fönnálló jogos igényekre s a 
tanítói hivatás fontosságára — megint emelni kell. 

Végül az, hogy egy államban sem kíván-

nak meg az elemi iskolai tanítók részére ily 
magas alapképzést, irányadó nem lehet. Föl-
tétlenül kell-e ugyanis, bogy e tekintetben is 
mindig a külföld után induljunk? Nem helye-
sebb-e, célszerűbb-e a tanítóképzés reformját 
is a mi sajátos hazai viszonyaink miatt úgy 
megoldani, hogy ezáltal a népműveltség ter-
jedését, a nemzeti konszolidációt s ezek alap-
ján a gazdasági és ipari föllendülést az eddigi-
nél fokozottabban és gyorsabb tempóban jut-
tassuk diadalra? S ha a falusi életnek három 
legfontosabb tényezője közül a paptól és jegy-
zőtől a középiskola bevégzését, mint alapot meg-
kívánják: cílszerű-e, helyes-e, indokolt-e épen a 
kultúra leghivatottabb képviselőjénél és terjesztő-
jénél ez alapképzést elejteni? Nem célszerűbb-e, 
nem fokozottabban indokolt-e ezt a tanítókép-
zésnél is alapul tenni meg, hogy ily módon a 
legutolsó faluba is a kultúra fejlesztőjéül, a 
társadalmi és szociális föladatok keresztül 
vivőjéül s a magyar állameszme leghivatottabb 
őréül oly tanítókat állítsanak, kik eme fölada-
tok teljesítésére alapos, általános és szakművelt-
séggel s a tekintélyt fokozottabbá i biztosító 
erkölcsi és anyagi eszközök minden kellékei-
vel el vannak látva, föl vannak vértezve ? . . . 

A kérdés ezek után most már az, hogy ha 
a középiskola teljes bevégzése szolgál a tanító-
képzés alapjául, hol történjék a szikképzés? 
Feleletem erre az, — s e tekintetben elfoga-
dom Köveskuti álláspontját — hogy a jelen-
legi képzőket kell átalakítani Akadémiákká, 
mert a kevés egyetemen oly zsúfoltság állana 
elő, hogy a cél elérése veszélyeztetnék s főleg, 
mert oly érdemes és tisztes történeti múltú 
intézeteket, mi it a tanítóképzők, egyszerűen 
eltörölni nem lehet. Ez tehát nem is szükséges, 
csak azt kellene megtenni, hogy valamennyi 
képző 2 évfolyamú Akadémiává alakíttassák át. 

Legfőbb föladata pedig e Pedagógiai Aka-
démiáknak, természettsen, a tanítói hivatásra 
szükséges szakképzés minél tökéletesebb elsajá-
títtatása lenne. E k i t év sikeres elvégzése 
pedig az egyetem filozófiai fakultásának első 
két évével tétessék egyenlővé s így mód nyúj-
tassák az azt ambícionálóknak arra, hogy az 
egyetem hátralevő két évi anyagáról is köny-
nyebben levizsgázhassanak. Hogy pedig a 
teljes egyetemi képesítés nemcsak a filozófiai, 
hanem a tanári pálya bármelyik tárgykörére, 
az elemi iskolai ta ítók részére is megszerez-
hetőbbé lehessen, az egyetemnek a tanárok 
részére előírt, különböző tárgykörű, négy év-
folyama anyagának két évfolyamra összevont 
angaga taníttassák az Akadémiákon oly módon, 
hogy az Akadémiák bi'.onyos részénél pld. a 
magyarnyelv történelmi, másik részénél a mate-
matikai, harmadik részénél a természettud o-
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mányi stb. ágaza'ára adassék meg az egyetem 
első alapvizsgájával egyenértékű képesícés. A 
jelen tanítóknak, vagyis azoknak, kik az Aka-
d-'miát már nem végezhették el, átmenetképen 
adassék meg az a jog, hogy ok'evelük a l a p j a i 
az egyetemre — akik akarnak — beiratkoz-
hassanak, levizsgázhassanak. 

Ily módon az összes iskolafajok taníti inak 
képzése gyökeresen és véglegesen megoldód-
nék s lehetőbbé válnék az, hogy a legutolsó 
falu tanítója is akár egyetemi professzorrá 
kiizdhessd föl magát. Legföképen pedig eléret-
nék az, hogy a különböző iskolafajok tanítói 
között fönnálló kaszt szerűség, merevség lerom-
boltatnék, a kollégiálitás fokozódnék s hogy 
a különböző iskolafajok iz általános és etikai, 
továbbá a hazafias nevelést egyöntetűbb elvek 
és módszertani fogások alapján oldanák meg. 

A magyar elemi iskolai tanítóság eddig is szívói 
önképzéssel és kitartással igyekezett föladatát 
teljesíteni. De hogy ezt a jövőben még fokozot-
tabban megtehesse, legelső; orban épen emiatt 
sürgeti a tanítóképzés színvonalának emelését. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
Nem szakember. Ismétlő-iskolát minden tanító köteles 

tartani. Ott, ahol több tanító van, az ismétlő-iskolát 
évenként felváltva kötelesek tanítani. E kötelesség 
megtagadása vagy elhanyagolása fegyelmi vétség. A 
mulasztó tanítót az iskolaszék, illetve tanfelügyelő 
szorítja kötelességteljesítésre. — Zs. dr. líerekfalu. 
Minduntalan ugyanazokat a kérdéseket nem tárgyal-
hatjuk. Tessék a mult évi utolsó számainkat átlapozni, 
azokban több helyütt talál választ kérdésére. — 
K. I. Dés. Helyreigazító sorait köszönjük, de sajnála-
tunkra, nem élhetünk tanácsával, mert a közölt üze-
netünk a gondnoksági Utasítás 29. §. 7-ik bekezdése 
utolsó pontjának helyes értelmezésén alapulván, azt 
teljes egészében fönntartjuk. Mi vagyunk tehát kény-
telenek ezen pontot figyelmébe ajánlani és hisszük, 
hogy egyszeri elolvasásra is be fogja látni, mennyire 
alaptalan azon állítása, hogy az általunk hivatkozott 
szakasz az ismétlő-tankötelesekre vonatkozik. Az ön 
által érintett rendeletek sem téríthetnek minket más 
fölfogásra, mert hiszen ezen rendeleteket a jóval utóbb 
kiadott Utasításnak másképen rendelkező része termé-
szetszerűleg hatályon kívül helyezte. - 12. Már hogyan 
is követhetne el büntetendő kihágást az oly hitfele-
kezeti tanító, aki az egyházi hatóság kikerülésével 
közvetlenül a közigazgatási hatósághoz fordul hátralé-
kos fizetésének kiszolgáltatása iránt. A közs. és hit-
felekezeti tanítók járandóságai közigazgatásilag bizto-
síttatnak s ebből kifolyólag a közig, bizottságnak tör-
vényes feladatát képezi és szigorúan kell őrködnie 
afölött, hogy a tanítók járandóságai pontosan kiszol-
gáltattassanak. Törvényes igényeinek kielégítése céljá-
ból forduljon csak bátran a járási főszolgabíróhoz s 
kérje föl, hogy a hiányosan kiszolgáltatott járandóság 
sürgős behajtása iránt intézkedjék. Ne tartson attól, 
hogy emiatt bármily csekély mértékben baja támad-
hatna. — (í. I. Naszvad. A tanítói fizetés az állás 
elfoglalásának napjától esedékes. — Vállaj. Névtelen 
levelekre nincs válaszunk. — 15. I. Kismácséd. 1. Sok-
szor tudattuk már, hogy fizetéskiegészítési és korpótlék-
államsegélyért egy kérvényben lehet folyamodni. 2. Ha 

a jegyző a szükséges hivatalos iratok kiállítását halo-
gatja, emeljen ellene panaszt a főszolgabírónál. — 
H. 31. 15. Giomba. Az ismétlő-tankötelesek oktatásáért 
fizetett díj az alapfizetésbe beszámítható. A beszámítás 
egyáltalában nem menti fel önöket attól, hogy az általá-
nos ism.-iskolát az eddigi módon továbbra is ne vezessék. 
Hol van az különben megírva, hogy az általános ism.-isk. 
oktatást az iskolafenntartók kötelesek külön díjazni ? — 
S. 15. Akkor van joga az isk.-szék címére érkező leve-
leket felbontani, ha erre az elnök felhatalmazza. — 
Fráter. 1. Azt hisszük, hogy a pedagógiumban liusvét 
táján lesznek legközelebb magánvizsgálatok. Egyéb-
iránt, ha komolyan szándéka van a képesítést meg-
szerezni, ismernii kell a képesítő-vizsgálat tárgyában 
kiadott Szabályzatot és a Tantervc-t. Ezeket az Egyetemi 
nyomdánál rendelheti meg. A szükséges jegyzeteket 
Toldy Lajos könyvkereskedése áiusítja (II. ker., Fő-
utca). 2. Nézze meg a legközelebbi pályázatot. — 
M. A. Oláhhodos. 1. Nem köteles külön vizsgát tenni. 
2. A nyugdíjintézetbe való fölvételhez szükséges okmá-
nyok : 1 K-s bélyeggel ellátandó kérvény, születési 
anyakönyvi kivonat, tanítói oklevél, működési bizo-
nyítványok. a _ díjlevél, illetve kinevezési okmány. 
3. Köteles, 4. Ujabb kiadásban még nem jelent meg. 
5. Bármely könyvkereskedőhöz fordulhat. — M. 1. A 
magyarországi latin és görög szertartású kath. hitfele-
kezeti iskolák ügykezelésére vonatkozó és egyházható-
ságilag jóváhagyott rendszabályok, utasítások tud-
tunkkal a Szent István Társulatnál megkaphatok. Ezek-
ben bizonnyal megtalálja a feleletet 1—3. pont alatt 
fölvetett kérdéseire. 2. Utadó-ügyben közelebb részle-
tesebben nyilatkozunk. — F. I. Zilali. Többet mi sem 
mondhatunk, mint amennyit az Utasítás kifejezetten 
magában foglal. Kérjék fel a tanfelügyelőséget elvi 
jelentőségű döntés kieszközlésére. — 15. 15. Magyar-
igen. Kérdésére a gyógypedagógiai tanítóképző igaz-
gatója: Berkes János ad kimerítő útbaigazítást. — 
15. Cr. 1. Azt hisszük, hogyha a törvény egyéb köve-
telményeinek megfelelnek, a kérdéses nyilatkozat 
alapján az államsegélyt megkapják. 2. Lehet. — 
Darvin. 1. Hitfelekezeti iskolai adót az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 45. §-a értelmében a más valláshoz 
tartozó szülők csak akkor kötelesek fizetni, ha gyer-
mekeiket a felekezeti iskolába járatják. 2. Nem tud-
hatjuk. 3. Ipari szakiskolák tanárai többnyire mű-
egyetemet végzett mérnökök. Alapfizetésük 2600 K. — 
E. I. A t.mítói fizetés egy részét képező termények 
értéke a legközelebbi piac árainak 5 evi átlagát — az 
1902 -1906. évekről — igazoló hatósác/i bizonyítvány 
alapján számítandó be. Itt tehát az esperes önkényüleg 
nem járhat el, illetőleg a termények értékét nem álla-
píthatja meg tetszése szerint. Az értékinegállapítás 
ellen tehát az Utasítás 10. §-ában foglaltakra, való 
hivatkozás-al emeljen panaszt a közig, bizottságnál s 
csatolja kérvényéhez a piaci árak 5 évi átlagát fel-
tüntető hatósági bizonyítványt. Valószínű, hogy a 
bizottság a kifogásolt tételt, vagy esetleg az egész 
tanítói járandóságot hatósági megállapítás alá fogja 
venni, melynek keresztülvitele a főszolgabíró hatás-
körébe tartozik. — Konilóssy. Ha az állam valamely 
községben oly áll. iskolát állít, mely az ottlevő összes 
mindennapi tanköteleseket befogadhatja, a községben 
fennálló másjellegű iskolák tanítóitól akár tanítói fize-
tés, akár korpőtlék kiegészítése címtn élvezett állam-
segély csak akkor vonható el, ha azt fontos állami 
érdekek kívánják. Hogy ezek az állami érdekek fenn-
forognak-e, azt a közig, bizottság véleménye alapján 

j a vallás- és közokt. miniszter dönti el. Ha azonban a 
j másjellegű iskola szükséget pótol, vagyis, ha az áll. 
j iskolán kívül a másjellegű iskolának is elégséges számú 

növendéke van, az államsegély megvonásának vagy 
I megtagadásának oka fenn nem forog. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
Mikor Imriske fiani kilépett. 

(Elbeszélte egy öreg asszony.) 
írta: Móra István. 

Hazafelé utaztam. Czeglédig megmacskáso-
dott már a lábam a szokatlan zsúgorgástól, 
leszálltam megjártatni, még a gőzösünk rosto-
kolt, itatott, másik gőzöst is várt. 

A szolnoki vonat utasait vártuk, akiknek 
fele tovább mén innen fölnek, Pest felé, a másik 
fele lenek tart, mifelénk Mikor már azok is 
elhelyhezkedtek a kocsikban, az utósó bíztatásra 
én is fölkapaszkodtam a számszerint megjegye-
zett magaméra. Két utassal szaporodtunk, egy 
kinyalt vigéccel, meg egy nagykendős, fekete-
ruhás öregasszonnyal. 

A vigéc elfoglalt egy hosszú, meg egy rövid 
padot ír aga, a nénike az én szomszédom lett 
s avval fogadott egészen ismerős módjára : 

— Nézze, nézze, hogy megösmertem én 
mingyárt, ahogy az ablakon kinéztem. Hazajön, 
úgy-e, édesapjáékat meglátogatni ? Édesanyjával 
nemrég beszéltem, — adjon Isten jó napot, 
lelkem! — tán a kabátja legsarkára majd rá 
is ültem, azért nem ösmer föl ? 

— Nem ártott volna annak a kabátnak úgy, 
ha néniském akár leverte volna is, végig maga 
alá terítette volna is, mint nekem az esik, 
hogy engem néniském neven szólít, én* meg, 
úgy ösmerem bár néniskét látásbul, mintha 
mindennap látnám, mégse tisztelhetem néven . . . 

— Laktak is az utcánkban . . . 
— Laktunk mink sok utcában . . . 
— Ejnye no, hát én vagyok az a Kis-Pin-

térné . . . Fiam is járt maga után hamarost a 
latin iskolába . . . A Festő-utcájában van a házunk. 

— Ott csakugyan laktunk valakinek a há-
zában . . . 

— Hát a Kopasz Derne Antaléban, galam-
bom . . . 

Leültem. Behunyt szemmel tekintettem végig 
a Festő utcáján gondolatban s vártatva felel-
tem a nénikének : 

— Igazsága van, nénikém. Második volt az 
a ház a nagy-utca sarkátul . . . Várjon csak, 
hátha rát ilálnék a maguk házára is . . . A köz 
vitt el előtte . . . 

— Most is az visz, lelkem, most is ott van 
még az a kishordó-címere az uramnak a köz 
sarkán . . . Tudom, maga is hajigálta . . . 

— Az is lehet. Meg úgyis van. Azt a pi-
cinyke hordót, aki olyan magas ágason-hintált, 

meg kellett azt próbálni minekünk, hogy ki 
találja el görönccsel... Aztán megszaladtunk . . . 

— No, lássa, hogy mindent t u d . . . A fiamat 
is tudja, csak gondolkozzon. Mert a többi futós 
pajtásra tudom emlékszik még; ez már csak 
olyan kutyúkább volt is, ez leste magukat az 
ólpadlásról. 

— Nem emlékszek, édes néném, lia a lelkem 
erőltetem is ; ha a velembelieket mind tudom, 
hogy ki s mivé, hová lett, a néniském fiát is meg-
őrzöttem volna az eszemben, ha fiatalabb nem 
lett volna nálam, ha osztálykülönbség nem lett 
volna köztünk. De én már harmadikos-negye-
dikes is lehettem, mikor a néniském fia lati-
nista l e t t . . . A szamár diáknép pedig, ha egy 
római számmal följebb jár, meg se látja a 
lentebbvalót. Lakni meg másik utcában is lak-
hattunk már. 

— Igazsága van. Most meg magának van 
igazsága. De meg szét is szóródik a diák száz-
felé . . . Maga is régen elkerült már hazulról. 
Csak a neve fölmaradt mégis itthon. En is lát-
tam egyszer, meg hallottam is, hogy beszédet 
tartott a Petőfirul. Az édesanyját, galambom, 
majd mindennap látom. Templomkába mén, én 
meg kisdézsákat árulok, vedret, csobolyát. Min-
dég megkérdezem, hogy a gyerekei hogy vannak ? 
Köszöni, ő is kérdezi az én fiamat... Micsoda 
állomás is volt ez, lelkem ? 

— Nyársapát . . . De most már én kérdezem 
a fiát, néniském. Az az egy van? 

— Hajoljon közelebb, nem való az minden-
kinek, amit én elmondok. 

— Mondja, édes néném, kezdje. 
— Hát kezdem. Azon kezdem, hogy két 

fiamat, két lányomat elvitte a torokbij. Lett 
egy lányunk, de az is csak bábakeresztséget 
ért. Magunk maradtunk megest. Megszánt oszt' 
az Úristen benenküt, született a galambom 
fiúnk, Imriském. Engem majd elvitt, olyan be-
teg voltam vele, de csak fölsegített a Teremtő. 
Hát ez a gyerekünk, az Imriske fiúnk meg-
maradt. Olyan volt, mint a fürj, csak az utcára, 
hogy maga volt, mégse eresztettük a minden-
féle rissz rossz gyerek közé; ne rontsák el . . . 
Ne vegye magára lelkem ! 

— Dehogy veszem. 
— No. A kisiskolában is, a latinban is min-

dig első volt az én Imriske fiam. A sok úri-
gyerek, gazdagyerek mind mügéje került. A 
negyedik latinbul bevették kispapnak. Mikor az 
ötödiket végezte, már reverenda volt rajta, kék 
reverenda. 
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— Kispapi ruha, — szóltam közbe. 
— Kispapi. De csak elejbeszaladtak már az 

aprós gyerekek az én fiamnak, kezet csókolni. 
Asszony is megtette akárhány. En meg sírtam 
örömömbe, ha láttam. A fiam sokat nem volt 
otthon, hittak a legúribb családok is uzsonnára, 
vacsorára. Mikor a bakancsát subickoltam a 
fiamnak, vagy a reverendája alját szegegettem, 
igazítottam: de sok szépet elgondoltam én 
akközben, hallja. Elgondoltam, hogy a fiam 
igyekezete megvált bennünket valaha a szegény-
ség rabságából. Ha csak káplán lesz is még, 
küldöz már egy kis segítséget. Ha meg parók-
ját kap akárhol, én leszek a szakácsnéja, én 
tudom legjobban, hogy mit szeret. Még a 
püspökre is gondoltam, hogyha az bérmálni 
mihozzánk jön ; sütök neki olyan rétest, hogy 
olyat csak otthon evett. Kigondoltam, hogy apó 
meg a fiúnk paptanyáján a megmondható . . . 
Mi állomás is, szépen kérem, aki most követ-
kezik ? 

— Katonatelep. 
— Tudom. Aztán Kecskemét. Kecskeméten 

sokan fölszállnak a mieink, ki portékát adott 
el a piacon, ki meg azt hoz a mienkre, a holna-
pira, amit Kecskeméten összeszedett. Elég az 
hozzá, hogy Kecskeméten egyszerre tele lesz 
minden üres hely, sok lesz az ismerős is, pedig 
lássa, amit az ismerős már úgyis tud, minek 
azt annak emlegetni, amit én magának, lelkem, 
Kecskemétig elmondok rövidesen. 

— Hallgatom, néniském. 
— Ment az én Imriske fiam fölfelé szépen. 

Már keresztelt is, temetett is. Idegen halottért 
is elimádkozgattam, ha temette, a keresztanyák-
nak meg el is dicsekedtem vele, hogy az én 
fiam keresztelte ám azt a kicsikét, és én is 
ellene mondtam msgam mindennek, aminek 
ellene köll mondani a kis pogány helyett a 
keresztségben. Ha keresztelt a fiam, elment a 
parókjára kávézni ; én addig is ott itnádkoz-
gattam a keresztkútnál a minden jó lelkekért. 
Mikor a nyolcadik osztályba visszament, sokan 
súgdosták utána, míg a vasúthoz kísértük, hogy 
de szép kisp. p, de szép szál papember lesz 
belőle, mire fölszentölik, alacsony lesz neki a 
sekrestyeajtó. A kórház előtt mentünk épen, 
emlékszik még ott a feszületre ? 

— Mintha látnám. 
— No, affelé sóhajtottam titkon, hogy : Uram 

Jézus, aki az égben lakozol, add megérnem egy 
én fiamnak örömenapját, lakodalmát: a föl-
szentelést. Egyszer lássam, hogy osztja az ál-
dást, aztán már tudom, hogy nem hiába nevel-
tem fiamat. Ne szólíts el addig, Uram Jézus ! 

— Hála Istennek, édes néniském, látom, 
hogy olyan még, mint maga az élet, hát nem 
fohászkodott hiába. 

— Nézzen csak ki, látszanak-e már a kecs-
keméti lámpások? 

— Csak a fényes ködjük a város fölött. 
— Akkor mingyárt Kecskeméten leszünk, de 

én is elmondom akkorra az én fiam esetét. 
Mert eset lett belőle, lelkem. Mikor a nyolca-
diknak vége felé volt, azt írta ám egyszer 
suttyomban, hogy őtet nem teremtette az Isten 
papnak, bocsássunk meg, de nem marad az. 
Nem is maradt, elmentem hozzá, de mégse 
maradt. Levetette az ékes ruhát, akirül én annyit 
álmodtam, mint mondtam is. 

— Hát a férjeúra, néniském, mit cselekedett 
erre ? 

— Mit cselekedett volna ? Megszidott engem. 
A fiúnk pedig letette a tanítóvizsgát valahol 
más országrészen, és az lett, ami maga : tanító. 
Én meg olyan voltam, mint â  hajkurászott 
kutya. Bolyongtam bánatomban. Érti ; bolyong-
tam ! Hol a temető nagy feszületje előtt talál-
tak, hol valamelyik kálváriaoszlopnál. Eszem 
vette a szomorúság. 

— Ugyan, néniském. 
— Maga most ne beszéljen. Mingyárt vége 

lesz az én mondókámnak, majd aztán beszéljen. 
Mondtam, hogy Imriske fiam kilépett, tanító lett. 

— Igenis. 
— Két álló esztendeig siránkoztam miatta: 

de tán tovább is siránkoztam volna, egész éle-
temben siránkoztam volna, ha egy vendégpap 
búcsúkor olyat nem mond, akitől meggyaluszott 
a lelkem fájása egy kicsit és amin aztán el is 
andalodott minden hiábavaló kesergésem las-
sacskán. Vecsernye után volt, odakint csakúgy 
harsogott a búcsú vígsága. Az a nagy mord 
öreg ember mondta a létániát, végeztivel meg 
elkezdett nézelődni a templomban, alighogy 
levetkőzött ; mondom, visszajött a sekrestyéből, 
úgy nézegette a templomunkat. Még a padok 
végeinek a faragását is. Akközt botlott belém, 
aki ott siránkoztam, akkor is a Mária-oltár 
homályában, nyilván hangosan is, mert az az 
idegen papember megszólított: 

— Hát téged mi lelt? Kidet temeted? 
Addig kérdezett, míg ki nem mondtam a 

lelkemenvalót : 
— A kispap fiamat temetem és a gondola-

tomba mindennap. A bánatom fekete földjébe. 
— Meghalt a fiad? 
— Nem, hanem amiért én annyit imádkoz-

tam, ^hogy annak örömenapját érjem: levetette 
az Ür ruháját, kilépett, tanító lett. Hazalátni 
szégyell, de nem is hittük, de a nevünknapjára 
mindég nagyon szép levelet ír. 

Akkor, lelkem, az a mord vén pap meg-
fogta mind a két kezemet, nem húzta, mégis 
emelkedtem. Akkor mondta aztán azt a nagy 
szót. 
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— Ha a fiatok ír tinektek a szíve szerint, 
fiatok tart ja a negyedik parancsot. Tartsátok 
ti is a szívetekben lakozó megbccsájtás paran-
csát. Osztán el ne felejtsétek, fiatokra a tanító-
ságáért neheztelvén és majd azért neki meg-
bocsájtván, hogv : 'a mi Urunk Jézus Krisztus 
is taní'ó volt. Ezen vígasszék meg a te lelked, 
— menj el békével. 

A gőzösünk fütyült. 
— Kecskemét, — mondék a rénikének. 
— Tudom. Mondani se akarok már, csak 

egy-két szót. Mikor engem az az öreg pap 
hazaküidött békességgel, hát én úgy mentem 
hazáig a búcsún keresztül, hogy akárkit láttam, 
én nem néztem : akárki megszólított, én azt 
nem hallottam. Tán még szaladtam is. Csendes, 
de makacs ember. Félve térgyepöltem le a lábá-
hoz, míg A Népzászlója újságot olvasta és azt 
mondtam : édes, jó uram, írjon a fiúnknak, az 
is megtartotta a parancsot, írt nekünk, tartsuk 
meg mink is. Hiszen a Jézus Krisztus is tanító 
volt, azt mondta nekem egy idegen pap. Meg-
szidott az uram, hogy ö eddig ^is írt volna már, 
ha én nem akadályoskodok. És írtunk a fiúnk-
nak, írtunk a menyünknek, édes lelkem. Szent 
lett a békesség, itthon is voltak már, szent a 
békesség azóta is 

— Hála Istennek. 
— Itthon is voltak mar. Olyan két kicsike 

fiúgyerekük van, hogy az uram, pedig szűkszavú 
ember, azt mondta, hogy mind a kettőből ka-
tona lesz. Mert annak muszáj lenni. A katona-
ságtul lehet a uú akármi. És aztán apja neve 
fölmarad, ha pintér lesz is. Most meg, galam-
bom, kis lányuk született a fiaméknak, annak 
a keresztelőjéről jövök, meg disínót is öltünk, 
hála Istennek. Annyi hnrkát, kolbászt hozok, 
hogy nekem, meg apónak két hétre elég lesz. 

A gőzös megállt. A piacos mieinket más 
kocsiba gyömöszölte föl a kalauz ; magunk ma-
radtunk, de nem beszélgettünk többet. Elgon-
dolkoztunk egész hazáig. Csak mikor otthon, 
az állomás előtt apám-anyám megölelt már, 
utána kiáltottam Kis Pintérnének : 

— Néniském, le kem, ha írnak a fiúknak, 
írják meg, hogy tiszteltetem egé;Z családjával; 
majd én írok is neki, ha egy kis érkezetem Lsz. 

— Majd is megírja azt nekünk az én lelkem 
fiam Tudom, hogy a maga édesapját, édes-
anyját is tisztelteti, által is adom. Adjon Isten 
jó éjszakát ! 

A képzelet legszebb alkotásai mindig a poli-
tikai viharok idejében születtek, mint ahogy a 
legjobb szőlő és a legillatosabb virág olyan talajon 
nő, amelyet egy vulkán tüzes árja termékenyí-
tett meg. 

T/i. l í . Alacmtluy. 

KÖNYVESHÁZ. 
Értsük meg egymást. 

(Magyar nyelv- és olvasókönyv a magyar beszéd taní-
tásához román tannyelvű és az országnak többi nem 
magyarajkú vidékein levő népiskolák számára, négy 
részben. írta : Láng Mihály. A Magyar Tudományos 
Akadémia a Romún-Petre pályadíjjal jutalmazta. 
Mint pályadíjat nyert mű, a miniszter valamennyi 
nem magyarajkú népiskolánk számára általánosan 
engedélyezte. Az I. rész (II. osztály) ára 40 f. A II. 
rész (III. osztály) ára 40 f. A III. rész (IV. osztály) 
ára 50 f. A IV. rész (V. és VI. osztály) ára 60 f. 

Lampel R. könyvkereskedése.) 
Mit akarnak azok, kik világnyelv feltalálásán 

fáradoznak ? Azt akarják, hogy vége szakadjon 
valahára a bábeli zűrzavarnak, mely virágjában 
van manapság is. Ezt aligha érik el valaha. 
Annyit azonban okvetlenül el kell érni, hogy 
egy család gyermekei megértsék egymást. Nem-
csak a magáncsaládnak, hanem a közcsaládnak 
gyermekei is. A közös nyelv ismerete biztosítja 
elsősorban a kölcsönös megértés lehetőségét. Ezt 
a nemes célt elő kell mozdítania mindenkinek, 
kinek módjában áll. A néptanítóknak egyenesen 
hivatali tisztük. Derekasan dolgoznak is ebben 
az irányban. Igaz, hogy többnyire magyar anya-
nyelvű tanítóink. De akárhány nem magyar 
anyanyelvű is lelkesen taní t ja a magyar szót. 
Ha sikertelenül, nem egészen az ő hibája. Mert 
óriási nehézségekbe ütközik ú j nyelv elsajátítása, 
kivált ott, ahol egyedül és kizárólag csupán a 
taní tó ajkán forog a magyar szó. Hogy a nép-
iskola embertiókjának lelkében gyökeret verjen 
a vadonatúj nyelv, ebhez kézikönyv szükséges. 
Ebben nincs is hiány. De azért pár já t r i tk í t ja 
az a gyermek, ismételjük, kivált kedvezőtlen 
külső viszonyok között, aki az efajla kéziköny-
vekből megtanul magyarul . Mert amíg nem tanul 
meg magyarul gondolkozni, addig nem tud 
magyarul beszélni. 

Bölcsen számol ezzel az igazsággal országos 
nevű pedagógusunk Láng Jlihály. Ez könyvei-
nek szinte kimondhatatlan nagy érdeme. Hogyan 
csinál ja? Úgy, hogy előveszi az illető osztály 
egész ismeretanyagát és javí tot t szerkezetű nürn-
beigi tölcséren növendékeinek agyába és szívebe 
önti. Emellett oly szűrőt alkalmaz, melyen az 
anyag a gyermek értelmi fokához mér t módon 
szivárog át. Hiszen igaz, hogy alig vau olyan 
tankönyvíró, ki nem vet ügyet a gyermek 
szellemi fejlettségére, de r i tkán képesek eltalálni 
a helyes mértéket. Felnőt t koruk madártávlatá-
ból hamis képet szereznek a csemeték belső 
életéről. Láng csaknem egy emberöltő előtt 
fészket rakott a gyermeki lélekben és azóta 
szünetlenül benne lakik. Ai. ő kezében hasz-
nossá, majdnem nélkülözlietetlené válik az a 
rosszhírű tölcsér. Az ú j fogalmakat rendszerint 
észrevétlenül adja be és kiszorít minden más 
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tankönyvet. Gondja van arra, mi szükséges a 
népnek. Alkalmazkodik a nép gondolkozásához. 
Figyelme minden ismeretágra kiterjed. A mon-
dák, történetek, versek között ügyesen helyezi 
el valamely növénynek, állatnak vagy ásványnak, 
természeti szépségekben gazdag vidéknek leírását. 
A könyvek mindenikét dalok és játékok, nyel-
vünk legfürgébblábú terjesztői zárják be. Sike-
rül t gondolat az V. és VI. osztály számára a 
Mikes leveleiből kivágott török vendégség (43. 
olv.). Brunswick Terézről í r t csinos olvasmány 
(47. olv.) is helyet találhatna bármely olvasó-
könyvünkben. Leírásai kitűnőek, még elbeszélé-
seinél is érdekesebbek. Ezekben kelleténél kissé 
több a józanság és valamivel kevesebb a fantázia. 

Ami az érzelmek fejlesztését illeti, nem azzal 
j á r ú j nyomon, hogy valláserkölcsi és hazafias 
olvasmányokról gondoskodik, hanem részben azzal, 
hogy tárgyát gyakran a magyar faj jellemrajzi 
kútfőiből meríti, főkép pedig azzal, hogy rokon-
érzéssel kezeli a nemzetiség néprajzi sajátságait. 
Az előbbivel megkedveltetni iparkodik a nem-
magyarral a magyart, az utóbbival pedig meg-
győzni, hogy a magyar megakarja és megtudja 
becsülni nem magyar anyanyelvű honfitársait. 
Ennek az eljárásnak az értékét még fokozza az 
a körülmény, hogy jellemzi a magyarember ter-
mészetét és törekvését. Mi nem akarjuk elnyomni 
nemzetiségeinket, csak azt akarjuk, hogy meg-
ismerjük, megbecsüijük egymást, hogy egybe-
olvadjunk a hazaszeretet közös érzésében, ami 
közös nyelv nélkül sohasem történhetik meg. 

Az a nézetünk, hogy Láng út törő. Ebben a 
kijelentésben az a gondolat is benne van, hogy 
nem kifogástalan. Némely hazafias olvasmány 
sokkal erősebben színezi a magyart, mint hogy 
diszharmóniát ne keltsen a nem magyarban. 

Némi szigorúbb selejtezés ráfér t volna a köl-
teményekre. Mi kihagynék pl. ezeket : Szent 
koronánk legszebb gyöngyei (Komócsy J . 111. r., 
49. olv.). A páva (Népdal. III. r , 33. olv.). Az 
anya és gyermeke (Jámbor P. II. r , 17. olv.) 
stb. Gyengécskék szegények ! 

De hát ezek vált képen inkább kis balesetek. 
Semmi esetre sem jelentős hibák. A Láng művé-
nek kiváló értékét, kitűnő használhatóságát alig 
csorbítják. Szerencseszámba menne, ha valamennyi 
nem magyarajkú tanítónk kezében forogna és az 
ő bu/gó közreműködésükkel valamennyi nem 
magyarajkú tanulónk elméjét és szívét átjárná. 

Havas Irma. 
A műkedvelők színházából (Singer és Wolfner 

kiadása) ú j sorozat jelent meg. Tíz kis vígjáték, 
bohózat van e sorozatban Szomaházy Istvántól, 
Zöldi Mártontól, Farkas Imrétől, Erdélyi Zoltán 
tói st.b. A Monológok gyűjteményéből és a 
Fiatal leányok színműtárából is több füzet 
jelent meg. Ezeket is Singer és Wolfner adja ki. 

Titkos veszedelmek. ( Ir ta : Bársony István. 
Singer és Wolfner kiadása.) Bársony Is tván oly 
régi ismerőse a magyar közönségnek, hogy ú jabb 
kötetei alig szorulnak rá a bemutatásra, az ismer-
tetésre. A tájékok leírásában, a vadászkalandok, 
kisebb epizódok előadásában volt mindig a fő-
erőssége. Az éjszakát, a mezőt, az e rdőt oly 
elevenen í r ja le, hogy gyakran még a nagyvárosi 
olvasó előtt is átalakulnak a gázlámpák pásztor-
tüzekké, a hatalmas, szürke palotasorok zúgó 
erdővé Az erdőt, az éjszakát, a mezőt, a lápot 
be is tudja népesíteni, benépesíti állatvilággal. 
Csak ott hagyja cserben az ereje, amikor az 
embert kell megrajzolnia. Férfialakjai még néha 
sikerültek, asszonyait azonban majdnem mind ig 
elhibázza. Nem nőt rajzol, lianem valami t i tok-
zatos, érthetetlen, szövevényes lelkű alakot, akit 
megfoszt emberi vonásától s vagy örökké tű rő , 
némán szenvedő kísértetté változtat vagy még gyak-
rabban a férfi sorsát intéző, a férfi életét tönkre-
tevő ördöggé sülyeszt le. Ebben a tekinte tben 
Bársony nem haladt a korral, nem tud meg-
szabadulni a régi novella asszonytípusától, nem 
tudja elhinni, hogy nem kell minden nőben 
valami titokzatosságnak lappangania, hanem a 
legtöbb nő, ha közelférkőzünk lelkéhez, ép olyan 
ember, mint a férfi : hibákkal, erényekkel. Ez a 
nagy hibája megvan Bársony minden novellájának, 
ahol nem természeti kepeket, vadászjeleneteket 
rajzol. Elvezettel olvassuk szép leírásait, de 
szomorúan gondolunk arra, mennyivel nagyobb 
hatása, nagyobb értéke volna műveinek, ha job-
ban tudna jel lemeket alkotni. Megadatott neki , 
hogy a természet jelenségeit plasztikusan ra jzo l ja ; 
ha e plasztikus rajzokba bele tudná illeszteni 
az embert, össze tudná egyeztetni a természeti 
jelenségeket az emberi indulatokkal, sokkal na-
gyobb hatásra számíthatna. Érzi ezt Bársony s 
meg is kísérli. Kísérlete azonban megtörik a 
legnemesebb természeti jelenség, az ember raj-
zolásánál. Mostani kötetében egyetlen novellát 
lát tunk, ahol a természet rajza összhangban, igazi 
összhangban van a novellában szereplő emberek 
hangulatának, jellemének, lelki állapotának meg-
nyilvánulásával. Ez a Déli szelek e. rajz. 

— Könyv az amerikai magyaroknak. A 
Múzeumok és Könyvtárak Tanácsa, tekintettel a 
Newyorkban élő magyarok nagy számára, a legjele-
sebb magyar írók szépirodalmi műveiből gazdag 
gyűj teményt állított össze, amelyet az ottani városi 
könyvtárban helyeznek el. Apponyi miniszter 
átiratban kérte a Tud. Akadémiát és a többi tud. 
intézetet, hogy alkalmas kiadványaikkal a könyv-
tá r t gyarapítsák. A miniszter kérését készséggel 
teljesítették s így hatalmas tudományos és irodalmi 
gyűjteménnyel is gyarapszik a Könyvtár. Mind a 
ket tő t még márciusban útnak indítják. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

("Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 14.142. sz.) 

A tanfelügyelői utasítás 79. §-ában kimonda-
tott , hogy az állami elemi iskolai tanítók és 
tanítónők 12 havi egyenlő részletben törlesz-
tendő egy, két, de legfeljebb három havi fizetési 
előleget kérhetnek, ha hitelt érdemlőleg igazol-
ják, hogy a fizetési előlegre súlyos betegség, 
családja körében történő, nagyobb kiadásokkal 
járó események, vagy vagyoni csapások folytán 
valóban beállott szorult anyagi helyzetbe ju tnak. 
Amely folyamodó azonban az előleg iránti kérel-
met kellően nem indokolta, annak kérvényét a 
kir. tanfelügyelő az utasítás szerint köteles 
visszautasítani. 

Miután a nagyszámban fölterjesztett fizetési 
előleg iránti kérvényekből azt tapasztalom, hogy 
a kir. tanfelügyelők a tanfelügyelői utasításban 
körülírt ezen kötelességüknek nem mindenkor 
felelnek meg, illetve a kérvények elbírálásánál 
nem járnak el a kellő gondossággal és szigorú-
sággal ; ennélfogva figyelmeztetem a kir. Tan-
felügyelő urat, hogy áll. el. iskolai tanítók és 
tanítónők fizetési előleg iránti kérvényeit csak 
abban az esetben terjessze föl, ha a föntemlített 
méltánylást érdemlő okok tényleg fönnállanak 
és orvosi vagy egyéb hiteles bizonyítványokkal 
igazoltattak ; ellenkező esetben pedig, a kérvé-
nyeket saját hatáskörükben utasítsák vissza. 

Budapest, 1908 február 5. 

A miniszter meghagyásából : 

Náray Szabó, 
miniszt. tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
K i u e v e z t e : Plaveczky Sándor oki. t an í tó t a 

munkácsi áll. el. isk.-hoz r . tanítóvá ; Benedek 
András oki. tanítót a somoskőújfalui áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Bäsch Nándor oki. tan í tó t az 
újhelyi áll. el. isk-hoz r. tanítóvá; Czibulás 
Lá?zló oki. tanítót a battonyai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Fleischhacker Elek oki. tan í tó t a 
mezőtelegdi gyártelepi áll. el. isk. hoz r. t an í tóvá ; 
Mihály Ida oki. tanítónőt az ürmösi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Nagy Gyuláné szül. Tana Karolin 
oki. tanítónőt a miskolczi áll. el. isk -hoz r. 
tanítónővé ; Fűzi Ella oki. tanítónőt a drassói 
áll. el. isk.-hoz r. taní tónővé; Talpassy Janka 
oki. tanítónőt a bazini áll. el. isk.-hoz r . tanító-
nővé ; Mohos Ilona és Németh Hermin sümegi 
közs. oki. óvónőket az ugyanottani áll. óvóhoz 
óvónőkké; Kálnai Rózsa oki. óvónőt az irhóczi 
áll. óvóhoz óvónővé ; Sebő Janka oki. óvónőt a 

nagytarnai áll. óvóhoz óvónővé ; Kóbor Ilona 
oki. óvónőt a kónyai áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Irozav Vazul rudariai közs. (volt határőrvidéki) 
isk. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte: Vass Ká-
roly nagybányai áll. el. isk tanítót a hagymás-
láposi, Balázs Elek hagymásláposi áll. el. isk. 
tanítót pedig az aranyosmegyesi áll. el. isk.-hoz ; 
Moldován Pál magyarköblösi áll. el. isk. tanítót 
a hátmegi áll. el. isk.-hoz ; Begedy Béla egyedi 
utai áll. el. isk. tanítót a kidéi áll. el. isk.-hoz ; 
Szász Emil munkácsi, Zékány Tivadar hátmegi, 
Sedivi Kálmán somoskőújfalui, Plank Ilona 
máramarosszurdoki és Boltizsár Zsófia ürmösi 
áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket a miskolczi 
áll. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Kuzmiák Sándor 
bácskeresztúri munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nak évi 1120 K-t; Varga Lajos oszalói mun-
kaképtelen ref. tanítónak évi 1000 K-t; Nagy 
József kisvizsnyói munkaképtelen ref. tanítónak 
évi 960 K t ; Dittrich János vojteki munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 920 
K-t; Typszity Pál karlovai munkaképtelen gör. 
kel. szerb el. isk. tanítónak évi 880 K t ; Gályné 
Herepei Katalin nagybányai munkaképtelen áll. 
polg. isk. tanítónőnek évi 1400 K-t; Frey Anna 
keczeli munkaképtelen közs. óvónőnek évi 300 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Plesa Lucián völczi nyug. gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Móga Annának évi 300 
K-t ; néh. Lup Izidor görgényhodáki nyug. gör. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Farkas Máriának 
évi 3U0 K-t, egy kkorú árvájának pedig 50 K-t; 
Lővy Fülöp szobotisti nyug. izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Sussmann Nettynek évi 500 K-t; 
néh. Mészáros Ferenc kőrösladányi nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Barta Klárának 
évi 520 K-t; néh. Jakab Antal nyug. báni róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Huber Józsa 
Máriának évi 524 K- t ; néh. Götz Károly kassai 
áll. polg. isk. tanító özv., szül. Kristóf Lujzának 
évi 1057 K 20 f-t, kkorú árváinak együtt 1057 
K 20 f-t, mindössze 2 1 1 1 K ±0 f- t ; néh. Baum-
gartner János jánoshidai közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Pásztor Terézia részére évi 400 K-t 
és András nevű kkorú árvája részére 06 K 66 
f-t, mindössze 466 K 66 f t ; néh. Kováts Lajos 
nyug. boglári róm. kath. tanító Janka nevű 
kkorú árvája részére, évi 108 K 33 f-t; néh. 
Jung Károly újsovei ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Müller Katalinnak évi 695 K 80 f-t, 
Katalin nevű kkorú árvája részére pedig 115 
IC 96 f-t, mindössze 811 K 76 f- t ; néh. Czapu-
lics Károly kissarkadi gör.-kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Kobály Máriának évi 410 K 50 f-t, 
János, Mihály, Emil, Mária és Ilona nevű kkorú 
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árváinak egyenként 68 K 41 f-t, együtt 342 
K 05 f t , mindössze 752 K 55 f-t; néh. Vámossy 
Ferenc araki róm. kath. taní tó özv., szül. Neu-
berger Erzsébetnek évi 500 K-t. 

Országgyűlés. 
(Február 18—23.) 

A képviselőház csak kedden kezdette meg 
ismét tanácskozásait. Arra az ülésre nem volt 
egyéb kitűzve, csupán a következő napirend 
megállapítása. A miniszterelnök azonban indít-
ványozta, hogy fejezze ki a Ház részvétét a 
portugál király ts trónörökös meggyilkolása 
fölött. Ezt a főrendiház, valamint más országok 
parlamentjei már megtették. A képviselőházban 
is volt szó róla, mielőtt megszakította üléseit; 
de akkor többen ú?y nyilatkoztak, hogy elle-
nezni fogják. Ez okból nem is hozták elé. Most 
is ellene szólott Ugrón Gábor képviselő. Azt 
mondotta hogy ő utál minden gyilkosságot, 
akár közember, akár király ellen irányul; de 
ahol az uralkodó felfüggeszti nemzete alk ,t-

o o 
mányát és a hadsereget a nép elnyomására 
használja, ott nem nyilatkozhatik az uralkodó 
mellett. Apponyi Albert gróf fejezte be a vitát 
azzal a nyilatkozattal, hogy mi nem bírálhat-
juk más országok belső életét ; magunkat pedig 
a művelt nemzetek közönségéből nem zárhat-
juk ki. Erre a többség megszavazta az indít-
ványt. 

Szerdán a törvényhatóságoktól érkezett szá-
mos kérvényt terjesztettek elő. Pártolólag adta 
ki a Ház a kormánynak mindazokat, amelyek 
április 11-ike helyett március 15-ikét kívánják 
hivatalos ünneppé tenni; nemkülönben azokat 
i«, amelyek október 6-ikának ünneppé tételét, 
gör. kel. magyar püspökség felállítását, Dal-
máczia visszacsatolását, a honvédségnek ma-
gyaros ruhával ellátását, az osztálysorsjáték és 
a lóver.-enyi rendszeres fogadások megszünte-
tését, a magyar nyelvű cégek kötelezővé tételét, 
a korcsmák vasárnapi bezárását kérik. 

Nagy figyelem mellett intézett kérdést egy 
képviselő a budapesti házbéremelések tárgyában. 
Kiszámítása szerint a februári lakbéremelések 
8 millió korona újabb teherrel nehezednek a 
lakókra. Középjövedelmű ember jövedelmének 
felét emészti fel a házbér. A szegényebb osz-
tályoknak egészsége és erkölcse egyaránt veszé-
lyeztetve van a nyomorúságos zsúfolt lakásokban. 
A májusi negyedre az a szégyen és veszedelem 
fenyegeti a fővárost, hogy igen sok lakót kar-
hatalommal fognak az utcára telepíteni. Indít-
ványozza, hogy építsen az állam is, a város is. 
Állapítsák meg a lakások legnagyobb bérértékét 
és aki többet szed háza értékének 8 százaléká-
nál, azt üldözzék, mint uzsorást. 

Szerdán délután tartották meg az értekez-
letet a házszabályok tervezett szigorítása tár-
gyában. Horvátok és nemzetiségiek most nem 
voltak meghíva. A jelenvolt függetlenségi disz-
szidensekkel nem tudtak megegyezésre jutni, 
habár a kormány több pontban hajlott az enge-
dékenység felé, csakhogy a magyar pártok 
egyértelműségét elérje. Csütörtökön aztán java-
solta a Ház elnöke, hogy a házszabályok szigo-
rítására vonatkozó indítványt tűzzék ki a leg-
közelebbi ülés napirendjére. Ezt megelőzőleg 
a miniszterelnök visszavonta a kormány részéről 
beterjesztett összes törvényjavaslatokat, magát 
a költségvetést i-<, mivel törvény szerint ház-
szabályt csak olyankor lehet tárgyalni, amikor 
egyéb nincs tárgyalás a'att. A függetlenségi 
disszidensek már a napirendre tűzés ellen heves 
és hosszas vitát indítottak. Segítettek nekik a 
nemzetiségiek, akik általában kijelentették, hogy 
bármily házszabálymódosításnak ellene vannak. 
Kossuth és Wekerle miniszterek fejtegetései 
után a nagy többség elfogadta az elnök napi-
rendi javaslatát. A miniszterelnök most is rá-
mutatott arra a jelenségre, hogy mily világra-
szóló tehetetlenségben vergődött parlamentünk 
a mult esztendőben, mikor 40 horvát képviselő 
hónapról-hónapra meg tudott akadályozni min-
den rendszeres működést. 

Pénteken megkezdődött a neveze es indítvány 
tárgyalása. A disszidensek úgy fogtak hozzá, 
hogy legalább is jó hosszúra elhmzák a tár-
gyalást. A pénteki ülésben csakis két szónokuk 
beszélt; a szombatot az egyetlen szociálist a 
képviselő beszéde töltötte ki. Felsoroltak min-
den lehető kifogást a kormány működése ellen. 
Támogatást várnak néhány pártonkívüli kép-
viselőtől is ; sőt arról van szó, hogy a horvátok 
egy része is feljő, habár otthon képviselő-
választás előtt állanak, hogy itt csatarendbe 
sorakozzanak a kormány tervével szemben. Ha 
pedig a jövő hó elején megalakul és megvá-
asztja a közös országgyűlésre küldendő kép-
viselőit a horvát országgyűlés, azok teljes erő-
vel csatlakoznak az itteni ellenzékhez. A disz-
szidemek abban reménykednek, hogy újabb 
kilépések lesznek a függetlenségi pártból. 
Tényleg aggodalmaskodnak némelyek, hogyha 
a végleges házszabályokat a mostan tárgyalt 
ideiglenes mellett alkotják meg, olyan for-
dulat állhat be, hogy a katonai létszámemelést 
a jogos magyar kívánalmak teljesítése nélkül 
keresztülviszik. Abban is bizonytalanok, hogy 
milyen lesz az ú j választási törvény, amelynek 
tervezete még nincs megismertetve. 

Mindezekkel az aggodalmakkal szemben a 
revizió pártolói arra a tényre hivatkoznak, 
hogy a mostani házszabályok mellett kisebb 
csoportok, például a horvátok vagy nemzeti-
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ségiek is, késedelmessé tehetik, esetleg meg is 
akadályozhatják az országra nézve bármily 
szükséges törvények alkotását. 

KÜLÖNFÉLÉD. 
— Középiskolai tanárok Apponyinál. Az 

állami középiskolák és felsőbb leányiskolák taná-
rainak fizetésrendezése ügyében készült memo-
randumot mult pénteken adta át egy küldöttség 
Apponyi miniszternek. A küldöttség szónokának, 
Négyessy Lászlónak beszédére a miniszter azt 
válaszolta, lmgy a tanárság igényeit és kívánsá-
gait a leggondosabban fogja mérlegelni, bogy 
teljesíthető legyen annyi, amennyit az ország 
érdeke megenged Rámutatott arra, bogy eddigi 
kormányzása alat t is alkalma volt nem egy kérést, 
lia talán nem is teljesen, de mindenesetre köz-
megnyugvásra teljesileni. Általam .— mondot ta 
végül Apponyi — mindent meg fog tenni a kor-
mány ebben a dologban is, amit meg lehet tenni. 
A tanárok zajosan megéljenezték Apponyit, aki 
szívesen búcsúzott el a küldöttség tagjaitól A 
küldöttség ezután ugyancsak Négyessy professzor 
vezetésével az államtitkárokat kereste föl, hogy 
nekik is átadja a középiskolai tanári kongresszus 
memorandumát. Úgy Tóth János, mint Molnár 
Viktor államtitkár szíves szavakkal fogadta a 
küldöttséget s hosszasan elbeszélgetett tagjaival. 

— A polgári leányiskolák új tanterve. 
Az országos közoktatásügyi tanács állandó bizott-
sága Fináczy Ernő elnöklésével tárgyal ta a 
polgári leányiskolák tantervét ós ez alkalommal 
az alapul szolgáló javaslatot, mely már 1903 óta 
munkában van és többrendbeli módosításon ment 
keresztül, csekély változtatásokkal véglegesen el-
fogadta.^ 

— Űj tanfelügyelő. A király Tomcsányi 
János központi szolgálatra berendelt áll. iskolai 
igazgatónak a tanfelügyelői címet és jel leget 
adományozta. Tomcsányi tíz évig vvolt néptaní tó 
és Wlassics minisztersége idején kerül t be a 
minisztériumba. 

— TJj intézet vakok részére. Néhai lovag 
Wechselmann Ignác, ki nevét a tanítók részére 
tet t kétmillió koronás alapítványával halhatat-
lanná te t te , egyéb nagy alapítványán kívül a 
vakok részére is létesített Budapesten intézetet, 
mely már legközelebb megkezdi működését. Az 
intézet bizottsága legutóbb tartot t ülésében az 
első osztályba fölvette a növendékeket és egyben 
elhatározta, hogy a szeptemberben kezdődő iskola-
évre még egy osztályt vesz föl. Fölvétetnek vallás-
különbség nélkül 8 — 1 0 éves vak gyermekek. 
A fölvett növendékek az intézetben díjtalanul 
tar ta tnak el ; tanszereket, ruházatot és fehérneműt 
is az intézettói kapnak. Az intézet bizottságához 
címzendő folyamodványokat az igazgatósághoz 

(VIL, Mexikói-út 60. sz.) kell küldeni. Az intézet 
igazgatója a fölvételt illetőleg készséggel n y ú j t 
felvilágosítást. A tanítók nagy jótékonyságot 
gyakorolnak, ha ily szerencsétlen gyermekek 
szülőit figyelmeztetik, hogy gyermekük fölvé-
teléért az intézethez folyamodjanak. 

— Népművelési Egyesület Székelyudvar-
h e l y e n . A napokban létesült Székelyudvarhelyen 
a Népművelési Egyesület, melynek célja a sze-
génysorsú elemi iskolai tanköteles gyermekek 
és a felnőtt, de munkaképtelen szegények szá 
mára állandó napközi otthon létesítése, hol azok 
állandó felügyelet alatt kézimunkaoktatásban, 
étkezésben és ruhazatban részesüljenek. Addig 
is, míg a már több száz tagot számláló egyesü-
let anyagi ereje ezt megengedi, a szegény, ruhát-
lan tanköteles gyermekek beiskolázása az első 
cél. Az egyesület megalakítása körül legtöbbet 
fáradozott az értelmi szerző, Gyerkes Mihály, 
községi elemi isk. igazgató. Egyben az érdeklő-
dők tigyelmébe ajánljuk Gyerkes Mihály „A 
Népművelési Egyesületek Szervezése" című tanul-
mányát, mely mostanában került ki a sajtó alúl 
s mely nagy körültekintéssel ismerteti a nép 
köreben létesíthető kultúrális és közgazdasági 
intézmények megalakításának és életképes mű-
ködhetésének módozatait. I korona előleges be-
küldésével megrendelhető a szerzőnél. 

— Néptanító leánya mint közkórházi 
orvos. A torontálvármegyei főispán dr. Fischer 
Reginát, Fischer Mór nagybecskereki állami tanító 
leányát a nagybecskereki megyei közkórházhoz 
orvossá kinevezte. Dr. Fischer k. a. az első 
orvosnő, ki délvidéki közkóriiázban nyer t alkal-
mazást; eze!őtt a budapesti tudományegyetemen, 
a belgyógyászati klinikán mint gyakorló-orves 
működött. 

— Jubiláló iskolaszéki elnök. A nyírbátori 
róm. kath. iskolaszék világi elnöke, Balogh Ferenc, 
ki egyszersmind a helybeli róm. kath. hitközség 
világi elnöke is, 25 éve működik e téren. A 
hitközség tagjai díszgyűlést tartottak tiszteletére, 
melyen a heiybeli intelligencián kívül vidékiek 
is szép számmal jelentek meg. A diszgyűlést 
Csáky Benjamin, minorita r. tanítónak saját 
szerzeményű, kétszólamú üdvözlő-énekével az 
iskolásgyermekek nyitot ták meg. Tar Erzsike, 
V. oszt. tanuló formás beszéd keretében nyúj-
tot ta át a jubilánsnak az iskolásgyermekek díszes 
kiállítású üdvözlő-iratát. A fiúk nevében Bella 
György, III. oszt tanuló köszönte meg az igaz-
gatónak mindenkor tanúsí tot t jóindulatát . Ez-
után a gyermekek még magyar nótákat énekel-
tek. A minorita rendház főnöke, Szirmay Ágoston, 
az elnöknek, úgy a hitközség, mint az iskola 
érdekében kifej tet t bokros érdemeit ecsetelte 
szép szavakban. A gyűlést barátságos lakoma 
követte. 



8. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

— Miikedvelő i e lőadás . Klein Lajos tisza-
dadai izr. taní tó műkedvelői előadást ta r to t t 
növendékeivel, az iskola fölszerelése céljaira. A 
tanító törekvésének oly nagy erkölcsi és anyagi 
sikere lett, hogy silány fölszerelésű államsegélyes 
iskolaját a törvény követelményeinek megfelelővé 
teheti. 

— E l ő a d á s a vakoknak . Miskolczról í r j á k : 
Pálfi Péter, Borsod vármegye segédtanfelügyelő-
jének kezdemén3rezésére, a kultuszminiszter ren-
delete értelmében, tanítókötökben mozgalom indult 
meg a vakok iskolán kívüli oktatására. Az év 
folyamán több ciklusra ter jedő sorozatos' előadást 
fognak tartani, melyeknek programmját Pálfi 
Péter állította össze. A/, első ciklus megnyitó-
előadása e hó lG-án n ent végbe, a vakokat gyá-
molító országos egyesület miskolczi helyiségében, 
nagy közönség je 'enlétében. Pálfi tar tot ta az első 
előadást a muhi-pusztai csatáról, könnyen ért-
hetően, élvezetesen. Az előadást a növendékek 
és a jelenlevők fokozott figyelemmel hallgatták. 
A közönség soraiban volt Hidvégi Benő kir. 
tanfelügyelő és a miskolczi tanítóság számos tagja. 
Az első ciklus következő előadásait vasárnaponként 
az alábbiak ta r t ják meg: Fiedler János az alko-
holizmusról, Alóees Imre a babonárói, Kurs Elvira 
Petőfi költé-zetéről, Schlesinger Ármin a hit 
erkölcsi hatásáról és Gebe Endre Március idusá-
ról. Az alkalmi énekek betanítására Marosi Lajos 
ref. tanító vállalkozott. 

— A soproni katlx. népiskola igazgatójául 
a kath. iskolaszék a kegyúri választmánnyal tar-
to t t együttes ülésében egyhangúlag Lehner^Mh iúyt 
választotta meg. 

— A magyar kultúra a loiuloui kiállításon. 
Erődi Bela főigazgató a kultuszminiszter meg-
bízásából Londonban járt , hogy az Earl's Court-
ben rendezendő magyar kiállítás kulturális osz-
tályának ügyeit megbeszélje az ottani igazgató-
sággal. Erődi a kulturális szekció céljaira meg-
kapta a hatalmas Princess Hall t, melynek terü-
lete hatszázhúsz négyszögöl. Ebben az óriási 
helyiségben impozáns módon mutatkozhatik be 
az angol nemzetnek a magyar kultúra. Az osztály 
végrehajtó-bizottságához, melynek Molnár Viktor 
államtitkár az elnöke, majdnem valamennyi kul-
turális intézményünk beküldte a részvételre való 
ajánlkozását. A különböző körök a Princess Hall 
helyiségében egy-egy füll;ét kapnak. Bemutat juk 
itt a magyar elemi, közép- és felsőoktatást, a 
tanulók, a tanárok munkásságát, az iskolaterve-
ket. A felsőbb leányiskolák egész kézimunka-
kiállítással fognak szerepelni. A kiállításnak 
érdekességei is lesznek. így bemutatásra kerül 
többek között a sajtó is. Kiállítják az összes 
napilapokat s az időszaki sajtó is helyet kap. 
Kiállítják az angolból magyarra á tül te te t t mun-
kákat és ezen az óriási könyvtáron kívül helyet 

nyernek külön fülkében a Shakespeare fordí-
tások és a Shakespearerel foglalkozó magyar 
munkák, sőt a Nemzeti Színház igazgatója áten-
gedte a magyar Shakespeare előadások színlapjait 
is. A magyar irodalom is méltó helyet nyer, 
így többek között kiál l í t ják Petőfi Sándor és 
Jókai Mór angol a fordítot t munkáit. 

— Közigazgatási bírósági döntvény. Egy 
fölmerült esetből kifolyólag, amidőn a tanítói 
föld jövedelme után, melynek egyenes állami adó-
já t az iskolafenntartó egyház fizette, a kir. adó-
hivatal a haszonélvező tan í tó t évről évre IV. os/.t. 
kereseti adóval rótta meg. a m. kir. közigazga-
tási bíróság 12.962/906. sz alatt következőkép 
d ö n t ö t t : . „A m. kir. közigazgatási bíróság a pa-
nasznak helyt ad s a kivetet! családtag adónak 
változatlanul hagyása mellett, panaszosnak 1906. 
évi IV. Oszt. kereseti adóját 10 K bail ál lapít ja 
meg, s a mutatkozó többletnek törlését elrendeli ; 
egyben utasí t ja a m. kir. pénzügyigazgatóságot, 
hogy a panasziratban az 1905. évi adóra vonat-
kozólag is előterjesztett kérelem tárgyában első-
fokú határozatot hozzon. Indokok: Panaszos t an í -
tói díjazása fejében bizonyos földterülelnek haszin-
élvezetét is kapja, melynek 400 K-nyi lia-zon-
értéke panaszos 1906. évi IV. oszt. kereseti adó-
alapjához hozzászámittatott. Tekintve, hogy az 
1875 : VII. t.-cikk 4. S a szerint a gazdaságilag 
használt földterület földadó tárgyát képezi s ezt 
a földadót az idézett t.-cikk 7. §-a, valamint az 
188-3 : XLIV. t.-cikk 9 >. §-a értelmében — és pedig 
eltekintve a földadó fizetésének e kötelezettségére 
nézve netalán létrejött eltérő megállapodástól — 
a föld tényleges birtokosa tartozik fizetni : a hit-
község által a tanítónak haszonélvezetül és így 
tényleges birtokába átengedett földnek jövedel-
mét a földadón kívül még IV. oszt. kereseii adó-
val is megterhelni nem lehet. Ez oknál fogva 
panaszos 1906. évi IV. oszt. kereseti adóalapját, 
a földhaszonérték leütésével, 1066 K-ban s a IV. 
oszt. kereseti adót az 1875 : XXIX. t.-cikk 16. §-a 
értelmében a jelen ítélet rendelkező részében 
kitet t összegben megállapítani kellett. A panasz-
nak tárgyát különben sem képező s az 1875. 
évi XXIX. t. cikk 30. § a értelmében kivetet t 
családtag-adó érintetlenül volt hagyandó. Végre, 
mivel panaszos, ki fölebbezésében csupán az 1906. 
évi adókivetés ellen kívánt jogorvoslattal élni, 
panasziratábau az 1905. évi adó helyesbítését is 
igényli, tekintet tel arra, hogy erre nézve alsóbb-
fokú határozat eddigelé rendelkezésre nem áll, 
a m. kir. pénzügyigazgatóságot oda kellett uta-
sítani, hogy e kérdést illetőleg elsőfokú határo-
zatot hozzon." Szükségesnek ta r to t tuk az ítéletet 
teljes szövegében közzétenni, mert t. olvasóink 
között valószínűleg sokan vannak, kiknek java-
dalma hasonló viszonyok mellett a kérdéses pót-
adóval jogtalanul meg lett terhelve. 
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— „Mária Országa." Hoós János nyug. áll. 
tanítóképzői zenetanár előfizetést hirdet Mária-
dalaira. Az előnyösen ismert zeneszerző a ma-
napság bur ján módra elszaporodott, többnyire 
erkölcstelen szövegű zenei fércművek romboló 
hatását óhajtja ellensúlyozni, amennyiben művé-
nek költői ihlettségű versszövegei, szépen kidol-
gozott dallamai, könnyen játszható zongora- vagy 
liarmóniutn-kísérete alkalmassá teszik arra, hogy 
mindenki, magánhajiékában is gyönyörűségét 
találja azokban a dalokban, amelyek a vallásos-
sággal párosult hazafias érzés fejlesztését célozzák. 
A 27 dalt tartalmazó füzet előfizetési ára 5 K, 
mely összeg a szerző nevére (Temesvár-gyárváros, 
Három király utca 25.) küldendő. 

— P á l y a t é t e l e k . Az „Udvarhelymegyei tanító-
egyesület" központi váltasztmánya a következő 
két tételre nyil t pályázatot h i rde t : 1. A tanító 
küzdelme az alkoholizmus ellen : a) az iskolában, 
b) a társadálomban. 2. Szemléletileg is bemu-
tatva, dolgoztassék ki az elemi iskolai rajztaní-
tás anyaga és menete — utalással Udvarhely 
vármegye népiskolai viszonyaira. Pályadíj egyen-
ként 6 0 — 0 0 korona. Csakis az „Udvarhelymegyei 
tanítóegyesület" tagjai pályázhatnak, kik idegen 
kézzel i rot t pályamunkáikat — nevüket tartal-
mazó jeligés zárt levél kíséretében — Szász 
Ferenc elnökhöz (Siménfalva) f. évi május 3 l-ig 
küldjék be. A palvázat eredményét a f. évi köz-
gyűlésen hirdetik ki. A pályamunka az egyesület 
tulajdona lesz, a szerzői jog érintetlenül hagyá-
sával. 

— Halálozások. Salamon József, Baranya-
vármegye nyug. kir. tanfelügyelője f. hó 14-én 
elhányt hosszai szenvedés után. Csurgón szüle-
tett 1810-ben s 1860-ban a pécsi közs. iskolák-
hoz került tanítónak. 1871-ben segédtanfelügye-
lőnek neveztetett ki, 1876-ban a megye nép-
oktatásügyének vezetékével is megbízták. A „Nép-
tanoda" első szerkesztője és ezzel egyidőben a 
„Pécsi Tanítóegylet " alapító tagja volt. 1897-ben 
jubilálta a város és megye tanítósága s hogy 
neve minden időre fönnmaradjon, 3300 koronás 
alapítványt létesítettek. 1904 beu nyugalomba 
vonult, de munkálkodni meg nem szűnt, mert 
minden társadalmi mozgalomból kivette bőven 
a maga részét. 1897-ben, amikor a királyi kitün-
tetés érte, a város köztörvényhatósági bizottsági 
tagjává választotta. Mint az iparostanonc-iskolai 
bizottság fáradhatatlan elnöke, annak előbbre 
vitelére halála napjáig dolgozott. Özvegyén, szül. 
Schneider Márián kívül sógora, Schneider István 
a pécsi közs. iskolák felügyelő igazgatója és 
ennek családja gyászolják. Temetése óriási rész-
vét mellett ment végbe. — Grosch Sándor ág. 
ev. tanító, életének 38-ik, tanítói működésének 
20-ik évében, f. hó 13-án jobblétre szenderült 
Üjfazekasvarsándon. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
e. s. Javaslatai a gyakorlati életben jobbára kivihetet-

lenek és az iskolafenntartókat oly kötelezettségekkel 
terhelnék meg, melyeket az állam legmesszebbre menő 
támogatásával sem tudnának kielégíteni. A cikk 
egyéb részeiben pedig közismert dolgokat tárgyal. — 
P. J. A jegyzők bizonyára nagy segítségére lehetnének 
a tanítóknak nemzetiségi vidéken s vannak is, — mint 
ön is elismeri — akik segítenek. A mi lapunk azon-
ban nem igen ju t jegyzők kezébe s így cikkecskéjének 
aligha lenne meg a kívánt hatása. — O. J. (Alom.) 
Kedves kis apróság. Jönni fog. — S. Három. Nem 
vált be. - • F. S. Levelit elintézés végett átadtuk a 
gazdasági rovat vezetőjének. — H. Mi nem önre, ha-
nem a munkájára mondottuk, hogy nincs közösségben 
az irodalommal Mert lehet valaki az irodalomnak 
alapos ismerője, amellett igen gyenge az írás művé-
szetében. Blhisszük, hogy jelentek meg cikkei előkelő 
lapokban s azok bizonyára igen jó cikkek is voltak, de, 
fájdalom, ön a mi lapunkat, úgy látszik, nem tartja 
előkelő lapnak s ehhez mérte cikkének minőségét. 
Érzékenységének tulajdonítjuk, hogy meg is gyanúsít, 
mintha mi különbséget tennénk fővárosi és vidéki 
taní'ó között. Ezzel egy kis statisztikám kényszerít 
minket. Ebben a naptári esztendőben egyetlen fővárosi 
tanítótól (Havas Istvántól) jelent meg egy novella, 
ellenben a vidéki tanítók közül a következőktől jelen-
tek meg cikkek (egyiktől-másiktól több is) : Máthé 
József (Marosvásárhely), Lakatos Lajos (Rimaszombat), 
Bálás Béla (Udvarszállás), Párkányi Aranka (Székes-
fehérvár), Borsodi László (Egei), Csulak Lajos (Brassó), 
Gárdos Mór (Sátoraljaújhely), Albisy Katalin (Fihar-
püspöki), Oszoly Jolán (Pátka), Kun Zoltán (Csécs), 
Károlyi Sándor (Szatmárnémeti), Tarkó János (Nagy-
becskerek) Egyáltalán ön is, más is, meg lehet nyu-
godva afFelől, hogy nem azt nézzük, ki írta a cikket, 
hanem mit és hogyan írt. A kisdedóvótól fel az egye-
temi tanárig megnyitottuk a lapot mindenkinek, de 
egyik főieltételünk mindenkivel szemben az irodalmi 
színvonal. Nekünk valóságos ünnep, ha egyik-másik 
ismeretlen nevű tanítóemberben írói tehetséget látunk, 
buzdítjuk is az ilyet levélben, szerk. üzenetben, mun-
kájának közlésével, de viszont a Néptanítók Lapjából 
nem vagyunk hajlandók önképzőköri újságot csinálni. 
Ezt a fényűzést átengedjük az — előkelő felületes-
séggel szerkesztett előkelő lapoknak. — K. (Március 
15.) Alkalmas arra, hogy iskolai ünnepen felolvassa, 
de arra nem, hogy közöljük. — S. M. Elég ügyesen 
versel, de nagy gyengéje a terjengősség. Mielőtt verseit 
könyvben kiadja, jó lesz hozzáértő emberrel megbírál-
tatni. — K. J. A farsang elbúcsúztatása régi, kedves 
szokás. Az, amit ön leír, szomorú elfajulás, ami más 
ősrégi szokásoknál is tapasztalható. Mint tanító, talán 
tehetne valamit, hogy visszaállítsa a farsang búcsúz-
tatását a maga kedves, ősi mivoltába. — V. (Az 
ismétlő-oktatás fiaskója) Amit a cikke végén javasol, 
azon épp most nagy erővel dolgozik a kultuszminisz-
térium s így különben jól megírt cikkének közlése 
fölösleges. — M. Csáktornya. Sokkal terjedelmesebb, 
hogy közölhessük, de egy részt majd közlünk belőle. — 
B. 11. Nehéz feladatra vállalkozott. Próbáljon köny-
nyebbet. Talán az sikerül. 

Tarta lom Agresszív magyar kultúrpolitika. (M.) — 
Az iskolai felügyelet egységesítése. Szabó Elemér. — 
Pedagógiai Akadémiák. Molnár Ferenc. — Tanítók 
tanácsadója. — Szépirodalom : Mikor Imriske fiam 
kilépett. Móra István. — Könyvesház. — Hivatalos 
rész. — Országgyűlés. — Különfélék. — Szerkesztői 
üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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TUDNIVALÓK 
a megrendelések tekintetében. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a um. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztérium és az egyetemi nyomda által kiadott s ezen árjegyzékben 
fölsorolt cikkekre fogad el megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

TI. Cikkeinket minden megrendelőnek az ezen jegyzékben kitett nettó-áron 
szolgáltatjuk ki s népiskolai tankönyveinkből mutatványpéldányokat a tanító 
urak- s az iskolai helyi hatóságoknak díjtalanul készségesen küldünk, 

III. Utánvét mellett csak könyvkereskedőktől, állami és törvényhatósági 
hivataloktól fogadunk el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak 
kell aláírni, akik az illető hivatalok fölött rendelkezési joggal bírnak s az ily 
megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

Egynél több ötkilograminos csomagot postán, utánvét mellett, elszámolási 
nehézségek miatt, nem szállítunk, és ha a megrendelő a cikkeket több ötkilo-
grammos csomagban kéri kiszolgáltatni, ily esetben a pénz előzetesen beküldendő. 

IV. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett meg-
rendelések a gondnoksági — illetve az iskolaszéki — elnök ós jegyző által 
írandók alá és a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

V. Az állami és községi iskoláknak az ezen jegyzékben foglalt tankönyvek, 
a nagyméltóságú vallás- ós közoktatásügyi m. kir. minisztérium 28.078/90. sz. a. 
kelt rendelete folytán, következő feltételek mellett, hitelbe is kiszolgáltatnak : 

1. Minden megrendelés a gondnoksági, illetve iskolaszóki elnök és jegyző által 
írandó alá s a gondnokság, illetve az iskolaszék hivatalos pecsétjével ellátandó. 

2. Csak a tényleg szükségelt tankönyvek rendelhetők, illetőleg rendelendő k 
meg, annyival inkább, mivel a megrendelt és kiszolgáltatott tankönyvek az 
egyetemi nyomda által eladottnak tekintetnek s azokból — a z 1890. évi 28.078. sz. 
alatt kelt vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri rendelet értelmében — 
visszaszolgáltatásnak helye nincsen. 

3. A megrendelt és kiszolgáltatott tankönyvekről az egyetemi nyomda igaz-
gatósága által kiállított leltáros átvételi elismervényt a gondnoksági, illetve az 
iskolaszóki elnök, általa és a jegyző által aláírva s a hivatalos pecséttel ellátva, 
az egyetemi nyomda igazgatóságának postafordultával, ajánlva, beszolgáltatni 
köteles. 

2* 
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4. A kiszolgáltatott tankönyvek ára legkésőbb az azok átvételétől számí-
tott harminc nap alatt az egyetemi nyomda igazgatóságához befizetendő. 

VI. A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága az állami és az álla-
milag segélyezett községi iskolai tandíjmentes tanulók részére, a megyei kir. 
tanfelügyelök engedélyezése alapján, 20.000 K erejéig ingyen-tankönyveket 
szo lgál tat k i , az ezen jegyzékben foglalt tankönyvekből a felekezeti és az államsegélyben 
nem részesülő községi népiskolák pedig, az egyetemi nyomdánál megrendelt tankönyveknél, 
minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Az állami és államilag segélyezett községi iskolai tandíjmentes tanulók 
részére szükséges s innét ingyen kiszolgáltatandó tankönyveket az állami iskolai 
gondnokságoknak és községi iskolaszékeknek nem a minisztériumtól, hanem az 
illetékes kir. tanfélügyelőtől kell kérni s azok a kir. tanfelügyelők engedélyére 
innét azonnal kiszolgáltatnak. Az államsegélyben nem részesülő községi és a fele-
kezeti népiskolai szegény tanulók részére szükséges ingyenes tankönyveket a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumtól kell kérni. 
Az erre vonatkozó kórvények a megyei kir. tanfelügyelőségnél adandók be s az 
terjeszti azokat a nm. vallás- ós közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz fel. 

VII. A nm. vallás- és közokt. m. kir. minisztérium 1905. évi 72.000., illetőleg 
99.642. sz. a. kelt rendeletei értelmében az ezen jegyzékben foglalt tankönyvek, 
a főszolgabírók és községi elüljáróságok megrendelésére félévi hitelre nettó-áron 
szolgáltatnak ki. 

VIII. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz és posta-
költség előzetes beküldése mellett fogadunk el megrendeléseket. 

IX. A megrendeléseknél a cikk megnevezése mellett, a raktári számot is 
feltűntetni kérjük. 

X. A könyvküldemények portó alá esnek és a portót, mivel a cikkek nettó-
áron szolgáltatnak ki, a megrendelő tartozik viselni. 

XI. A nyomtatványok, ha nettó-áruk előzetesen bekülcletik, portómentes 
hatóságoknak, hivataloknak és intézeteknek postán, portómentesen küldetnek 
meg; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a 
portót a megrendelő tartozik viselni. 

A nyomtatványokat kötetlenül tartjuk raktáron. 
XII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik ; 

a küldemény elveszése vagy megsérülése esetén a megrendelő kártérítést csak 
a szállítási vállalattól követelhet. 

XIII. A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket „A M. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatóságának Budapest, I. ker. Vár, Iskola-tér 3. szám" pontosan 
kitüntetni s a megrendelésekben a rendeltetési helyen kívül az utolsó postát is 
tudatni kérjük. 

Budapest, 1908. óv. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága, 



9 . SZÁM. 21 

A minisztérium által kiadott és részben az 

egyetemi nyomda által a minisztériumtól 

= átvett kiadványok, 

továbbá az egyetemi nyomda által kiadott 

= u.j tankönyvek. 
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Rak-
tári 

szám 
Bolti-ár Nettó-ár 

K I f 

10 

11 

12 
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14/b 

16 

17 

18 

a) ] V I a g y a r n y e l v e n . 

I. E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 
Gönczy-féle fali olvasótáblák. (24 lap.) 11 írott, 13 nyomtatott. Átdolgozta : 

Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk 

Gönczy-féle magyar Abc és olvasókönyv a népiskolák első osztálya számára. 
A népiskolai ú j tanterv értelmében átdolgozott kiadás. Átdolgozta : Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 
1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. 8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk 

Gönczy P. : Yezérkönyv a magyar ABC és elemi olvasókönyvhöz, tanítók 
számára. A népiskolai új tanterv alapján átdolgozott kiadás. Átdolgozta : 
Peres Sándor. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 
1905. évi 5115. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 53/4 ív, kötve. Ny. Isk 

Gönczy-féle írott mozgatható betűk. (80 db.) Kemény táblapapírra felhúzva. 
Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk 

Gönczy-féle nyomtatott mozgatható betűk. (90 db.) Kemény táblapapírra fel-
húzva. Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás-
és közokt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk. . . . 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák II. osztálya számára. Átdolgozta : 
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. min. 1905. évi 5001. ein. sz. a. k. rend. 8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk. 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák III. osztálya számára. Átdolgozta : 
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. min. 1905. évi 5001. ein. sz. a,, k. rend. 8°, 11'A ív, kötve. Ny. Isk. 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák IV. osztálya számára. Átdolgozta : 
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 46.321. sz. a. k. rend. 8°, 10 ív, kötve. Ny. Isk. . 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák Y—VI. osztálya számára. Átdolgozta: 
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1907. évi 83.728. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 336/s ív, kötve. Ny.Isk. 

Nagy L. : Yezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorlatok tanításában a nép-
iskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 13'/< ív, bekötve. A 

Nagy L. : Yezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák 1. és II. 
osztálya számára. 8", 67a ív, bekötve. A 

Nagy L. : Yezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák III. és 
IV. osztálya számára. 8°. 14V8 ív. bekötve. A 

Nagy-féle nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára. 
Átdolgozta : Körösi Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. k. rend. 8°, ls/4 ív, kötve. Ny. Isk. . 

Nagy-féle nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák III—1Y. osztálya számára. 
Átdolgozta : Körösi Sándor tanár . Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. k. rend. 8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

*Körösi Sándor s Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák V. osztálya 
szániára. (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 54.930. 
sz. a kelt rend. 8°, 9 ív, kötve. Ny. Isk 

*Körösi Sándor : Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák VI. osztálya 
számára. (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. min. 1906. évi 61.327. sz. a. kelt 
rend. 8°, ^3/^. ív, kötve. Ny. Isk 

Dr. Simonyi Jenő-féle földrajz a népiskolák IV. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Simonyi Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1905. évi 5.060. ein. sz. a. k. rend. 8°, 9 ív, kötve. Ny. Isk. . . , . 

Dr. Simonyi Jenö-féle földrajz a népiskolák V—VI. osztálya számára. Át-
dolgozta : dr. Simonyi Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 40.607. sz. a. k. rend. 8°, 12 ív, kötve. Ny. Isk. . 

Dr. Kiss és Mayer: Vezér kirn y v a történet tanításához. 8°. 26 ív, bekötve. A. 

* A csillaggal jelölt cikkek a m . kir. tud.-egyetemi nyomda ú j kiadványai. 
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163 
Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kapcsolatban a világtörténet neve-

zetesebb eseményeivel. Az elemi népiskolák V. osztálya számára. Átdol-
gozta: dr. Kiss Áron. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1906. évi 945. ein. sz. a. k. rend. 8°, 3 ív, kötve. Ny. Isk 

Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kapcsolatban a világtörténet neve-
zetesebb eseményeivel. Az elemi népiskola VI. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Kiss Áron. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1906. évi 622. ein. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk 

Dr. Beke Manó : Vezérkönyv a népiskolai számtani oktatáshoz. A népiskolai 
új tanterv alapján hivatalosan megbíráltatott és a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. a népiskolai tanítók részére 
segédkönyvül engedélyeztetett. 8°, 14 ív, fűzve. Ny. Isk 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák I I . osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8", 5 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák III . osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák IV. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 5Va ív, kötve. Ny. Isk . 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák V—VI. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 8Va ív, kötve. Ny. Isk. . 

*Dr. Balogh Arthur : Alkotmánytan a népiskolák V—VI. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 22.194. sz. 
a. k. rend. 8°, 5'/a ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Kock, dr. Vaiigel : Természetrajz a népiskolák V. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8", lla/4 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Kock, dr. Vaiigel : Természetrajz a népiskolák VI. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8°, 8'A ív, kötve. Ny. Isk 

*Snazel Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák V. osztálya számára. Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 29.063. sz. a. k. 
rend. 8°, 4"/a ív, kötve. Ny. Isk 

*Snazel Ferenc: Gazdaságtan a népiskolák VI. osztálya számára. Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 58.911. sz. a. k. 
rend. 8°, A3/* ív, kötve. Ny. Isk. 

*Farkas Sándor : Polgári jogok és kötelességek. Az elemi népiskolák V. és 
VI. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1907. évi 124.230. sz. a. k. rend. 8°, 4 ív, kötve. Ny. Isk 

Bartalus István-féle dalgyűjtemény és módszertani utasítások a népiskolai 
tanítók használatára. Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 
67.317. sz. a. k. rend. 8", 11 ív, kötve. Ny. Isk 

Bartalus István-féle énekiskola. I. rész. A népiskolák III—IV. oszt. számára. 
Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti tanár. Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 24.916 sz. a. k. rend. 
8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk 

Bartalus István-féle énekiskola. II. rész. A népiskolák V—VI. oszt. számára. 
Átdolsr ózta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti tanár. Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. Mr. min. 1907. évi 24.916. sz. a. k. rend. 
8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk 

Sz. Nagy .1. : Vezérkönyv az énektanításban, elemi és népiskolák számára. 
Első folyam. I. füzet. 8°, 5 ív, bekötve. A. 

Margitai J.: Gyermekdalok a népisk. számára. 8°, 2 ív, bekötve. A 
Dr. Széli L. : Vczérkönyv az életmentés és egészségtanhoz. 8°, I6V2 ív, 

bekötve. Á 
Dr. Széli Lajos : Egészségtan és életmentés az elemi népiskolák számára. 

Átdolgozta : dr. Kovách Aladár, a budapesti önk. mentő-egyesület igazgató-
főorvosa. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 
615. ein. sz. a. k. rend. 8°, 53/s ív, kötve. Ny. Isk 

Gönczy P. : Utasítás a földgömbköz és telluriumhoz. 8°, 8 ív, bekötve. A. . . 

* A csülaggal jr löl t cikkek a m. kir. tud.-egyetemi nyomda ú j kiadványai. 
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Tornatanítás. (Szerkesztők és kiadák Ambrus Lajos és Szauter Antal, pécsi 
m. kir. állami főreáliskolai tanárok.) 12 ív és 1 ív a gyakorlatokhoz 
írt dalokkal. Fűzve. K. B. 

*Kriinner Anna: „A horgolás és kötés tömeges tanításának vezérkönyve, 
ütem és vezérszó szerint." 8°, 6'A ív, fűzve. M. 

Láng M. : „A magyar beszédre való szoktatás módja." 16 ív. K. B. . . 

II. Dadogó- és siketnéma iskolák számára. 
Koboz József: Módszeres beszéd- és olvasási gyakorlatok dadogók számára. 

(1896.) 8°, 36'/» ív, fűzve. K. B 
Koboz József: Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siketuémák számára. I. rész. 

(1897.) 8°, 12 ív, kötve. K. B 

III. Felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László : Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leány-

iskolák V. osztálya számára. Nagy 8', 17'A ív, fűzve. K. B 
Torkos László : Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák 

VI. osztálya számára. Nagy 8°, 21 'A ív fűzve. K. B 
Sonnenfeld Zs. : Német nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák 

számára. II. rész. Nagy 8°, 14 ív, fűzve. A 

IV. Polgári és felső népiskolák számára. 
Csiky Kálmán : A hazai alkotmány és jogismeret alapvonalai, polgári és 

felső népiskolák számára. 8°, 8'/a ív. fűzve. K. B 

V. Tanító- és tanítónöképző-intézetek számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 

Csiky Kálmán : A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve, a 
polgári és elemi tanítóképző-intézet növendékei számára. 8°, 126/s ív, 
fűzve. K. B. 

Gönczy P á l : Pestmegye és tájéka viránya. 8",. 22"A ív, fűzve. A 
Bartalus I . : Zeneköltészet elemei és müformái. (Polgári iskolai tanítóképzők 

számára.) 8", 22 ív, bekötve. A 
Bartalus I . : Vázlatok a zene történelméből. 8°, 243A ív, fűzve. K. B. . . . 
Ábrányi K.: A magyar dal ós zene sajátságai. 8°, 9'A ív, fűzve. A. . . . . 
Ábrányi K. : Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai tanítóképzők számára.) 

8°, 9'A ív, fűzve. A 
Láng M.: A magyar beszédre szoktatás módja. 16 ív, fűzve. K. B 

VI. Kisdedóvóiiőképző-intézetek számára. 
Láng-Peres : Rendszeres magyar nyelvtan, I. oszt. sz. 8°. 4SA ív, fűzve. K. B. 
Láng-Peres: Magyar olvasókönyv, 1. oszt. sz. 8°, 11'A ív, fűzve. K. B. . . . 
Láng-Peres: Magyar olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A ív, fűzve. K. B. 
Láng-Peres : A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 ív, fűzve. K. B 
Peres-Fodor-Exner-Imre dr.: Vezérkönyv az állandó gyermekmenedékházakat 

vezető nők számára. 8°, 12' •.• ív, számos ábrával, fűzve. K. B. 

b) Német nyelven. 
Ë1 e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy P . Fali olvasótábla. (Wandtafeln.) 24 lap. A 
Lederer A. Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák I. oszt. számára, egészen 

újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. (Lederer A. Deutsches 
ABC- und Lesebuch.) 8°. 7 'A ív, kötve. A 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, tanítók számára. (Leitfaden zu den deutschen 
ABC- und Lesebuche.) 8°, 7 ív, kötve. A  

Gönczy P. írott mozgatható betiik. (Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-
Buchstaben.) 55 drb, táblapapirra felhúzva. A 

* BizománTban tartatik. 
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Gönczy 1'. Nyomtatott mozgatható betűk. (Gönczy P. Bewegliche Druck-
schrift-Buchstaben.) 65 clrb, táblapapirra felhúzva. A 

(xáspár-féle olvasókönyv a népiskolák 11. oszt. számára. (Lesebuch für die 
IL Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta : Hajnóci R. József kir. tanfel-
ügyelő. Engedélyeztetett a um. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8", 8'A ív, kötve. Ny. Isk 

'Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák III. oszt. számára. (Lesebuch für die 
Ili. Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta: Hajnóci R. József kir. tanfel-
ügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8°, l l ' /a ív, kötve. Ny. Isk 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák IV. oszt. számára. (Lesebuch für die 
IV. Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta : Hajnóci R. József kir. tanfel-
ügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 17'/a ív, kötve. Ny. Isk 

*Gáspár J. V—VI. olvasókönyv. (Gáspár. J. Lesebuch f. d. V—VI. Klasse der 
Volksschulen.) 8', 37 ív, kötve. A  

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatukhoz. (Nagy L. Metho-
discher Leitfaden zu den Denk- u. Sprechübungen in der I. und II. Volks-
schulklasse.) 8", 173A ív, kötve. A  

Nagy L. Nyelvtaui vezérkönyv az I. és Ii . oszt. számára. (Nagy L. Metho-
discher Leitfaden zum deutschen Sprachunterrichte in der I. und II. Volks-
schulklasse.) 8", 8'.i ív, kötve. A  

Nagy L. Nyelvtan a II, osztály számára. (Nagy L. Deutsche Sprachübungen 
f. d. II. Volksschulklasse.) 8", 2 ív, kötve. Á 

Dr. Emericzy G. és Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanításához. (Dr. Emericzy 
u. Kárpáti. Anleitung zur methodischen Behandlung der Geografie in der 
Volksschule.) 8°, 27Va ív, kötve. A  

Dr. Emericzy ós Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (Dr. Emericzy u. Kárpáti. 
Ergebnisse des geograflschen Unterrichtes.) 8", 2 ív, kötve. A  

Dr. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (Dr. Kiss und Mayer. 
Anleitung zur methodischen Behandlung der Geschichte in der Volksschule.) 
8", 26 V« ív, kötve. A  

Dr. Kiss és Mayer. Magyarok története. (Dr. Kiss und Mayer. Die Geschichte 
der Ungarn.) A népisk. V. oszt. számára. 8°, 7 ív, kötve. A 

Dr. Széli. Vezérkönyv az életmentés és egészségtanhoz. 8", 16V* ív, kötve. 
(Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Gesundheitslehre.) A  

Maszák H, Űtinntató az elemi rajztanításban. (Wegweiser bei dem Elementar-
unterrichte im Zeichnen.) Nagy 8^, 5 ív, kötve. A 

**Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák II. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die II. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 51/« ív, 
kötve. Ny. Isk 

**Dr. Beke Mauó: Számolókönyv a népiskolák Il i . oszt. számára. (Rechenbuch 
für die III. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 5'/a ív, 
kötve. Ny. Isk 

**Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák IV. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die IV. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 6 ív, 
kötve. Ny. Isk 

**l)r. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák V. és VI. osztálya számára. 
(Rechenbuch für die V. und VI. Klasse der Volksschulen.) Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. mm. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rende-
letével. 8°, 9'/s ív, kötve. Ny. Isk 

c) Tót nyelven. 
Klcnii népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótábla. (Gönczy P. Stenova èitacia tabula.) 24. lap. A. . 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. (Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá óitanka 

pre prvá triedu narodnich skôl.) 8', 7 ív, bekötve. A 
Gönczy 1*. Vezérkönyv az ABC'-hez tanítók számára. (Gönczy P. Návodnia 

kniha k. slovenskému slabikári a prvej citanke.) 8°, 6'/a ív, bekötve. A. . 

* A jövő 1908/9. tanévre átdolgozott alakban jelenik meg. 
** A csillaggal Jelölt cikkek a m. kir. tud.-egyetemi nyomda ű j kiadványai, 
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Gönczy 1'. Nyomtatott mozgatható betűk. (Tlacové pohyblivé písmeny.) 
110 drb, táblapapirra felhúzva. A 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak számára. (Groó V. 
Návodná kniha k vyuöovaniu uhorskej reci.) I. rész. 8", 8 '/2 ív, bekötve. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak számára. (Groó V. 
Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reéi.) II. rész. 8°, 7'/2 ív, bekötve. A. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához. (Nagy L. 
Cviéenia umu a reci. Návodnia kniha pre ucitelov, jakoby tento predmet 
v prvej a druhej triede národních skôl prednásat mali.) 8", 13 ív, bekötve. A. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és 11. osztály számára. (Praktiéna 
mluvníca slovenská. Návodná rukovai pre mluvnicnô vyucovánia v. I. a II. 
triede prostonárodních skôl.) 8°, 8 'A ív, bekötve. A 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. osztály számára. (Mluvniéná cviéebná 
knizka pre II. triedu prostonárodních skôl.) 8°, 2'A ív, bekötve. A. . . . 

Gáspár J. y—VI. olvasókönyv. (Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. 
triedu ludovich skôl.) 8°, 833A ív, bekötve. A 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népiskolák II—IV. oszt. számára. 
(Groó V. Uhorská citanka a cviéebná knizka.) 8", 93A ív, bekötve. A. . . 
Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népiskolai földrajztanításban, 

tanítók számára. (Dr. Emericzy és Kárpáti. Návodnia kniha ku vyucovaniu 
zemepisu v ludovyeh skolách pre uőitelov a óakatelov ucitelstva.) 8", 25'A 
ív, bekötve. A 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (Dr. Emericzy és Kárpáti. 
Sklad zemepisnych vysledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu ludovyeh skôl 
a pre opakovaciu skolu.) 8°, 18A ív, bekötve. A 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. (Gönczy P. Návod ku poznávaniu a 
upotrebovaniu zemekuíi pre národních ucitelov.) 8°, 5 ív, bekötve. A. . . 

Maszák H. Útmutató az elemi rajztanításban. (Maszák H. Úprava pre vyuco-
vania v kresleni v poőiatocních skolách. I. Návodná kniha pre uőitelov.) 
8", 43A ív, bekötve. A 

Dr. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. (Gönczy P. Slovenskí slabikár a persá citanka 

per persu classu národních skôl.) 8°, 6 Va ív, bekötve. A 
Gönczy 1'. Vezérkönyv az ABC-hez, tanítók számára. (Gönczy P. Návodná 

kniha ku slovenskému slabikaru a persej cítance.) 8°, 6 'A ív, bekötve. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, sáros-szepesi tót ajkúak 

számára. (Groó V. Návodná kniha k vyuëovanu uherskej reci.) I. rész. 
8°, 8'/» ív, bekötve. A 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, sáros-szepesi tót ajkúak 
számára. (Groó V. Návodná kniha k vyucovanu uherskej reci.) II. rész. 
8", 7'/a ív, bekötve. A 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-szepesi tót ajkú népiskolák 
II—IV. oszt. számára. (Groó V. Uherska citanka a cviéebná knizka.) 8°, 
9>/2 ív, bekötve. A 

Gáspár J. II. olvasókönyv. (Gáspár J. Slovenská citanka pre druhu klassu 
prostonárodních skôl.) 8°, ll3/4 ív, bekötve. A 

Gáspár J. III. olvasókönyv. (Gáspár J. Slovenská citanka pre trecu klassu 
narodnich skôl.) 8°, 11'/a ív, bekötve. A 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. (Gáspár J. Őitanka pre stvartu klassu.) 8°, 
13Va ív, bekötve. A 

Gáspár J. V—VI. olvasókönyv. (Gáspár J. Őitanka pre V. a VI. tridu 
ludoskol.) 8°, 33'/a ív, bekötve. A 

Nagy 1 . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához. (Nagy L. 
Cvicenia umu a reèi v persej a druhej klasse narodnich skôl.) 8°, 11 '/a ív, 
bekötve. A 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 1. és II. oszt. (Nagy L. 
Navodna kniha kű viucovanu mluvnici pre I. a II. klassu narodnich 
skôl.) 8°, 63A ív, bekötve. A 

Nagy 1 . Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. számára. (Nagy L. Mluvnicna 
cviéebná kniha pre druhu klassu narodnich skôl.) 8", l ' /a ív, bekötve. A. . 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. földrajz tanításában. (Návodná 
kniha ku íudoskolskemu zemepisucenu pre uèiteloch a uöitelskich öekancoch.) 
8°, 25'/a ív, bekötve. A 

Bolti-ár 
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232 
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241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

D r . E m e r i c z y - K á r p á t i . F ö l d r a j z i e r e d m é n y t á r . (Zemepismi sklad visledkoch pre 
V. alebóVI. klassu narodnich skôlapre opakujucu skolu.) 8°, 2'A ív,bekötve. A. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. (Navod ku poznavanu a upotrebovanu 
zemekuli pre narodnich uciteloch.) 8°, 5 ív, bekötve. A 

D r . K i s s - M a y e r . M a g y a r o k t ö r t é n e t e az e l e m i n é p i s k o l á k V . osz t . s zámára . 
(História Uherska.) 8°, 6'/a ív, bekötve. A 

D r . K i s s - M a y e r . Y e z é r k ö n y v a t ö r t é n e t t a n í t á s á h o z . (Návodna knizka ku 
viucovana historii prosto narodnich skol pre ucitelov.) 8°, 23 ív, bekötve. A. 

e) Szerb nyelven. 
E I c in i n é p i s k o l á k s z á in a r a. 

Gönczy P . F a l i t á b l a . (XXIV. Illraua.) 24 lap. A 
Gönczy P . A B C - és o l v a s ó k ö n y v . (CpucKii l i yw tap ca OCUOBUO.H w r a u K o u aa 

iipna paspex napoAHe mito.ie.) 8°, 7 5 / s ív , b e k ö t v e . A 
Gönczy P . V e z é r k ö n y v az ABC-hez . (y i i y rc iBO 3a HacTany y cpucttou óvitiiapy 

ca iHTaiiKOM ua.Meu.euo iiapoAiui.u VIHTC-MMS.) 8°, 6 ív , b e k ö t v e . A 
G r o ó V . V e z é r k ö n y v a szerb a j k ú a k számára , ( i lapoj i .ua KH.HIM 3a cpíícitii 

paspeji 1. OMeJi.) I. rész. 8°, 87i ív, b e k ö t v e . A 
G r o ó V . V e z é r k ö n y v a szerb a j k ú a k számára . ( P y t a a Kunra K usy ianany 

sia^apcKora je3mta.) I I . r . 8°, S 'A í v , bekö tve . A 
G r o ó V . M a g y a r o l v a s ó k ö n y v a szerb a j k ú n é p i s k o l á k I I — I V . osz t . számára . 

(Ma^apcna ' i m a m t a H ueatÔOBUa IULHJKHU.I cpöd t i i x uapoamix niKo.ia.) 8", 
9Vi ív, bekötve. A 

Nagy L . V e z é r k ö n y v a beszéd- és é r t e l e m g y a k o r l a t o k t an í t ásához . (.VIIYTCTBO 
3a npeaai)aH,e îsevôaH.a y roBopy a pa3y»ienaH,y. 3a iipmi H j p y i n pa3pej 
uapo iuux uiKo.ia.) 8°, 12 ív , b e k ö t v e . A 

Nagy L . N y e l v t a n i v e z é r k ö n y v 1. és 11. oszt . s zámára . (yuyrcTBO y upeAaoaH.y 
cpncite rpa.naiHKe y I . 11 II. paapejy uapmue mno. ie.) 8°, 83 /« ív , b e k ö t v e . À . 

Nagy L . N y e l v t a n i v e z é r k ö n y v 111. és I V . osz t . számára . ( y n y r c T B o y 
upe.naBaiLy cpucite rpawarmte y H I . il I V . pa3p. lUKOjie.) 8°, 10 ív , 
b e k ö t v e . A  

Nagy L . N y e l v t a n i g y a k o r l ó k ö n y v I I . oszt. s zámára . (Cpucita rpana iu ' i i t a 
BeatôeHHua aa I I . pa3pea aapoAiie uuto.ie.) 8°, 2 ív , b e k ö t v e . A 

Nagy L . N y e l v t a n i g y a k o r l ó k ö n y v 111. és I V . osz t . számára . (Cpi ic i ta rpav.a-
Tiwita Beatóeimua 3a III . il IV. pa3p. aap. uuto.ie.) 8°, 7®/1 ív, bekö tve . A. 

Gáspár J . I I . o l v a s ó k ö n y v . (Cpucita u i r a u K a 3a a p j t h pa3peA uapojuie 
lUKO.ie) 8°, 9 ív , b e k ö t v e . A 

Gáspár J . I I I . o l v a s ó k ö n y v . (Cpucita n i r a m t a 3a rpehu paspeji uapoAue 
mito-ie.) 8 ' , IOVÍ ív , b e k ö t v e . A 

Gáspár J . I V . o l v a s ó k ö n y v . (Cpucita 'mramta 3a lerBpxH paspea uapo i i i e 
uiKo.ie.) 8°, 14 ív , b e k ö t v e . A 

Gáspár J . V . és V I . o l v a s ó k ö n y v . (Cpucita i m a u i t a 3a aeru a uieern pa3peA 
a a p o m e unto.ie.) 8°, 30' /s ív , bekö t ve . A 

267 
268 

E m e r i c z y - K á r p á t i . V e z é r k ö n y v a f ö l d r a j z t a n í t á s á b a n , t a n í t ó k számára . 
( y 11 yTCTBO y 3eMJboiiac 3a v w r e - t e a v' iureAcite KaiiAHAare i iapoAinix iiuto ia.) 
8°, 2 6 ' A ív , b e k ö t v e . A . 

E m e r i c z y - K á r p á t i . F ö l d r a j z i e r e d n i é n y t á r . (Cisyu aeMAOiiHcmix peay.r ra ia 3a 
uapoAHe niKo.ie V . , a y c j y i a j y 11 3a V I . [ l a a p e j u 3a uonropaBajyhy u i w y . ) 
8°, 2 ív, bekötve. X. . . . . . . . . . . 

Kiss és M a y e r . M a g y a r o k t ö r t é n e t e a n é p i s k o l á k V . osz t . s z á m á r a . (Ilone-
CTUHna Maljapa.) 8°, 7 ív , b e k ö t v e . A 

K iss és M a y e r . V e z é r k ö n y v a t ö r t é n e t t an í t ásához . (PJKOBOACTBO 1; y i e i M 
iiOBecTHHne y aapoauuM iiiKo.iasta.) 8°, 2 7 ' A ív , b e k ö t v e . A 

Műszák H . Ú t m u t a t ó az e l e m i r a j z t a n í t á s b a n , ( y n y r c r n o y HacraBii uprau.a. 
Py iHa Kunra 3a Hapojtue y i i t reAe. C iuo imo Xy ro MacaK.) Nagy 8°, 5"A ív, 
bekötve. A 

f) Román nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a. 

Gönczy P . Fal i tábla. (Tabella de parete.) 24 lap. A 
Gönczy 1'. ABC- és olvasókönyv. (Elementariu sèu ABC-dariu pentru scolele 

poporále romanesci.) 8°, 5 Va ív, bekötve. A 

Bolti-ár 
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Nagy t . Vezé rkönyv a beszéd- és é r t e l e m g y a k o r l a t o k tan í tásában. ( Ins t ru -
c t i une la propunerea eserc i t ie loru ve rba l i si m e m o r i a l i p e n t r u clas'a I . 
s i I I . a scoleloru popora l i . ) 8°, 13'/< ív, bekötve. A 

iVagy L . Yezé rköuyv az a i i y a n y e l v t a n tan í tásában I . és I I . oszt. számára . 
(Manua lu de conducere i n i ns t r ac t i unea l i m b e i materne p e n t r u clas'a I . 
si 11-a scoleloru poporal i . ) 8°, 6 ív , bekötve. A 

N a g y t . N y e l v t a n i g y a k o r l ó k ö n y y I I . oszt. számára . (Manualu de eser-
c i t i e g rama t i ca l i p e n t r u clas'a a I l - a a scole loru poporale.) 8°, 2 ív, 
bekötve . A 

G r o ó V . V e z é r k ö n y v a m a g y a r n y e l v t an í t ásá ra r o m á n a j k n a k számára . 
(Manuducerea g rama t i ce i l i m b e i maghiare.) I . rész. 8°, 91/2 ív, bekötve . A . 

G r o ó V . Vezé rkönyv a m a g y a r n y e l v t a n í t á s á r a r o m á n a j k n a k számára . 
(Manuducerea g r a m a t i c e i l i m b e i maghiare.) I I . rész. 8°, 8'/a ív, bekötve . A . 

G r o ó V . O lvasókönyv a r o m á n a j k ú n é p i s k o l á k I I — I V . oszt. számára . (Carte 
de cet ire si cleprindere.) 8°, 1 0 ' A ív , bekötve. A 

Gáspár J . 11. o l v a s ó k ö n y v . (Legendar iu romanescu pen t ru clas'a a dou'a 
scole loru popora l i . ) 8", 8s/e ív , bekötve . A 

Gáspár J . I I I . o l v a s ó k ö n y v . ( L e g e n d a r i u romanescu pen t ru clas'a a t re i 'a a 
scoleloru popora l i . ) 8°, 11 '/2 í v , bekötve . A 

Gáspár J . I V . o l v a s ó k ö n y v . ( L e g e n d a r i u romanescu pen t ru clas'a a p a t r ' a a 
scoleloru popora l i . ) 8°, 13'/a ív , bekötve. A 

D r . E m e r i e z y - K á r p á t i . V e z é r k ö n y v a nép isk . f ö l d r a j z t an í tásában . (Carte 
conducator ia l a propunerea geogra f ie i i n scolele popura le pen t ru i n v e t i a t o r i 
s i asp i ran t i de inve t ia to r i . ) 8°, '28 '/a ív, bekötve. A 

D r . E m e r i e z y - K á r p á t i . F ö l d r a j z i e r e d m é n y t á r . (Magas inu de resu l ta te geo-
graf ice p e n t r u c las 'a V . casua lmin te V I . a scolei popora le si p e n t r u scol'a 
repe t i t i una la . ) 8°, 2 ív, bekötve . A 

D r . K i s s - M a y e r . Vezé rkönyv a t ö r t é n e t tan í tásához . (Manuducere pen t ru 
ins t ruc t iunea i s to r i e i i n scoal. poporale.) 8°, 30 ív, bekötve. A 

Masszák H . Ú t m u t a t ó az e lem i r a j z t a n i t á s b a n . ( Indegetar iu l a propunerea 
desemnulu i e lementar iu . l s t r u c t i u n e pen t ru inve t ia to r i . — Ins t ruc t iune . ) 
8°, 4 3 / i ív, bekötve. A 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
G r o ó V . V e z é r k ö n y v a m a g y a r n y e l v t a n í t á s á r a vasmegyei h o r v á t a j k ú a k 

számára . I . rész. (Uvodna k n i g a n a poduóavanje ugerskoga jez ika. ) 8°, 
8 'A ív, bekö tve . A 

G r o ó V . V e z é r k ö n y v a m a g y a r n y e l v t a n í t , a vasmegye i h o r v á t a j k ú a k számára. 
(Uvodna k n i g a n a poducavanje ugerskoga jez ika. ) 8°, 8',4 í v bekötve. A . . 

h) Muraközi horvá t nyelven. 
Elemi nép i sko lák s zámára . 

M a r g i t a i J . M a g y a r ABC- és o l v a s ó k ö n y v a. muraközi népiskolák számára. 
8°, 5 ' / 2 ív , bekötve. K B 

M a r g i t a i J . M a g y a r f a l i - o l v a s ó t á b l a horvát és vend népisk. szám. (20 lap.) K D . 
M a r g i t a i J . M a g y a r o l v a s ó k ö n y v a muraközi népiskolák számára. I I . év-

folyam. 8°, IS'/Ü ív, bekötve. KD.  
M a r g i t a i J . V e z é r k ö n y v a m a g y a r í rás és o lvasás taní tásához horvát és vend 

ajkú iskolákban. 8°, 5Va ív, kötve. KB 

i) "Ruthóit nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P . A B C - és o l v a s ó k ö n y v , ( r e im i i 11. PycMta a3ÖyKa n n e p n a w r a m t a Äkaa 

iiepBOH K . iacu HapoAHbixi, iukojit..) 8°, 7 í v , b e k ö t v e . A 
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Gönczy P . Y e z é r k ö n y r az ABC-hez . ( I 'enni i IL PVKOBOACTBO KO Y'IT uro pycuanuto f 
a3ÓyKH m liepBOHaHaiiHob w r a H M . ) 8°, 43A ív , b e k ö t v e . A 

N a g y L . V e z é r k ö n y v a beszéd- és é r t e l e m g y a k o r l a t o k tan í tásában I — I I . oszt 
számára. (Haßt A. ínpaan)enie óecfcAH u po3yJia. KojniejiLiia Kínra jii-w 
yinTejihOB'B bo I . h I I . K jacck Hapöaiiaxt iiiKÓ.it.) 8°, l l ' / s ív, bekö tve . A . 

G r o ó V . N y e l v t a n i vezé rkönyv ruthén a jkúak számára. (Bo.une.ibna Kunra KO 
HayieiiKi na japcKora a3UKa ) I . r é s z , 8°, 87» ív , bekö tve . A 

G r o ó V . N y e l v t a n i vezé rkönyv ruthén ajkúak számára. (PyqHa KHiira KO yi'imo 
JiaiapcKora jisuKa.) I I . rész, 8°, 8 ív, bekötve. A 

G r o ó V . O l v a s ó k ö n y v a ruthén ajkú népiskolák I I . , I I I . és I V . oszt. számára 
(MaaapcKa MHTaiiKa a ynpaacHHieJitHa itHnra.) 8°, 12 ív, bekötve. A. . . 

Csopei L . R u t h é n - m a g y a r s z ó t á r . (Pyci>KO-Ma,a,apcKim cjioBapt.) 8", 31 ív 
bekötve. A 

K i s s és M a y e r . Yezé rkönyv a t ö r t é n e t t an í t ásához . (BiHme.iMia KUNRA KO 
y r t m o HCTopi'i. y HapoÄiiH x t >uK0.aaxt.) 8°, 287« í v , bekö tve . A . . . . 

K i s s . M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e V . oszt . sz. ( l l c i o p i a sia^iipöirt.) 8°, 7 'A ív 
bekötve. A 

V a l k o v s z k y . M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e . (Ba-imoncKH M a x a o i t . IIcTopia yropmnnn. 
8°, 7'/a ív, bekötve. A 

b) Sáros-zempléwmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P . A B C - és o l vasókönyv , ( l 'yci ta a3ÓyKa h nepBa 'nrrauKa ajih nepBofi 

KJiacH HapoAHux'i, uiKo.it. Bejpa JiaflapcKofi a36yra. liaBia Teimia nepepo-
ÖJieíio. CKienoBa uima Bt nepeMerfc.) 8°, 63A ív, bekötve. A 

k) Vend nyelven. 

Ë1 e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

M a r g i t a i J . M a g y a r f a l i - o l v a s ó t á b l a horvát és vend iskolák számára. (1 pél-
dány = 20 lap.) KB 

M a r g i t a i J . Y e z é r k ö n y v a m a g y a r í r á s és o lvasás taní tásához a horvát és 
vend ajkú iskolákban. 8°, 5'A ív, kötve. KB 

Gönczy P . F a l i - o l v a s ó t á b l a az átdolgozott Gönczy-féle ABC-hez. 20 lap. A . . 
Gönczy P . A B C - és o l vasókönyv . (Nove ABC i zacsétne knige cstenyá za 

vesznicski sol prvi zlócs.) 8°, 6 ív, bekötve. A 
Gönczy P . Y e z é r k ö n y v az A l î C - k e z . (Navod vu szlovenszke ABC-szke i 

zacsétnoga cstenyá knige. Ka vucsitele.) 8°, 6'A ív, bekötve. A 
Gönczy P . í r o t t mozga tha tó b e t ű k . (Píszmeni gíbni píszki.) 92 darab, tábla-

papirra felhúzva. A 
Gönczy P . N y o m t a t o t t m o z g a t h a t ó b e t i i k . (Stampni gíbni píszki.) 100 darab, 

táblapapirra felhúzva. A 
Gáspár J . I I . o l v a s ó k ö n y v . (Nove knige cstenyá za vesznicski sói drügi zlócs. 

8°, 11 ív, bekötve. A 
Gáspár J . I I I . o l vasókönyv . (Szlovenszke nove knige cstenyá za vesznícslri 

sói III. zlócs.) 8°, 11 'A ív, bekötve. A 
Gáspár J . 1Y . o l v a s ó k ö n y v . (Szlovenszke novo knige cstenyá za vesznicski sói 

IV. zlócs.) 8°, 16 ív, bekötve. A " 
M a r g i t a i J . M a g y a r A B C - és o l v a s ó k ö n y v vend-vidéki iskolák számára. 8°, 

5'A ív, bekötve. KB 
M a r g i t a i J . M a g y a r o l vasókönyv a vend-vidéki népiskolák számára- II. év-

folyam. 8°, 13Va ív, kötve. KB. 
N a g y L . Y e z é r k ö n y v a beszéd- és é r t e l e m g y a k o r l a t o k tan í tásában I—II. oszt. 

számára. (Návod na flíszanya vu govorênyi i razmênyi za vesznicski sôl 
prvi i drugi zlôcs.) 8°, 12'A ív, kötve. A  

N a g y L . Y e z é r k ö n y v a m a g y a r n y e l v t a n t a n í t á s á b a n I. és II. oszt. számára. 
(Návod na vogrszki jezik za vcszhícski sôl I. i II. zlócs.) 8°, 6'A ív, kötve. A 

N a g y L . N y e l v t a n i g y a k o r l ó k ö n y v II. osztály számára. (Jezícsna flíszanya za 
vesznicski sôl II. zlócs.) 8°, 2 ív, bekötve. A 

Maszák H . I . Ú t m u t a t ó az e l e m i r a j z t a n í t á s b a n . (Potikazács na zacsétno 
rovatanye. I. Navod za soiszke vucsitele.) Nagy 8,J, 5'A ív, kötve. A. . 

Maszák H . I I . K i v á g o t t p a p í r m i n t á k . (Vözrezane papirne obrázke.) 25 db alak. A 

44 

60 

48 

48 

60 

40 

20-

60 

30 

30 

50 

30 

40 

40 

20 

48 

56 

72 

30 

60 

60 

40 

16 

20 
72 



N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 

BJ Taneszközök. 

9 . SZÁM. 

Rak -
t á r i Bolti-ár 

K f 

Nettó-ár 

K f 

426 

427 

428 
429 

430 
431 

432 

( í ö n c z y P . A m é t e r m é r t é k e k f a l i t á b l á j a , m a g y a r nyelven. Átdolgozta : Bitten-
binder Miklós budapesti II. ker. állami tanítónőképző-intézeti tanár. Kiada-
tot t a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 74.105/906. sz. 
a. kelt rendeletével. K. B 

B i t t e n b i u d e r M i k l ó s . U t a s í t á s a m é t e r r e n d s z e r h a s z n á l a t á r a és t a n í t á s á r a 
a n é p i s k o l á k s z á m á r a , m a g y a r nyelven. K . B 

Gfönczy P . A m é t e r m é r t é k e k f a l i t á b l á j a n é m e t , t ó t , r n t h é n , v e n d és szerb 
nyelven. K. B 

G ö n c z y P . U t a s í t á s a m é t e r r e n d s z e r t a n í t á s á h o z , t a n í t ó k s z á m á r a n é m e t , 
t ó t , r u t k é n és v e n d nyelven. K . B 

G ö n c z y P . N é p i s k o l a i é p ü l e t e k t e r v e . 1874 . M a g y a r , t ó t és szerb nyelven. K . B . 
B a s c k - f é l e t e r m é s z e t r a j z i á b r á k . (16 darab színezett tábla, állat-, növény- és ás-

ványtanhoz, táblapapirra felhúzva és 4'/4 ívre terjedő magyarázó szöveggel.)A. 
S z á m o l ó g é p , g o l y ó k k a l . (A számológép felállított helyzetben 125 cm, magas.) A . 
M e t z n e r A l f o n z . S z á m v e t ő k é s z ü l é k az e l e m i és p o l g á r i i s k o l á k s z á m á r a , 

n t a s í t á s s a l . K . B 
B o p p . M é t e r m é r t é k e k g y ű j t e m é n y e . Tartalma : 1 darab bádogliter, 1 darab 

bádogdeciliter, 1 darab bádogcentiliter, 1 darab bádogköbliter, 1 darab 
ezredköbliter és 1 darab deciméter-fakocka, 1 darab 1 kilogramm vas-
súly, 1 darab 10 dekagramm rézsúly, 1 darab 1 dekagramm rézsúly és 
1 darab 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. A 
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C) Tantervek, szabályrendeletek, utasítások és 
könyv- és tanszerjegyzékek. 

Rak -
t á r i 

Bolti-ár Nettó-ár 

K K 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

460 

461 

462 

463 
464 

I. Tantervek és szervezeti szabályok 
a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , k é p z ö i n t é z e t e k , f e l s ő b b l e á n y - , k e r e s k e d e l m i 

és i p a r i s k o l á k s z á m á r a . 

T a n t e r v és U t a s í t á s a n é p i s k o l á k s z á m á r a . (Kiadatott a nm. vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir minisztérium 1905. évi június hó 16-án 2202. ein. sz. a. 
kelt rendeletével.) K. B 

T a n t e r v a n e m m a g y a r a j k ú n é p i s k o l á k s z á m á r a . (1879. évi június l i ó 29-én 
17.284. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve. K. B. 

T a n t e r v a f e l ső n é p i s k o l á k ( í t ú k és l e á n y o k ) s z á m á r a . Az 1868 : XXXVIII. t.-c. 
és az országgyűlési végzések értelmében. 8°, 18A ív, fűzve. Ny 

T a n t e r v az i p a r i t a n m ü l i e U y e l e g y b e k a p c s o l t f e l s ő n é p i s k o l á k számára . 
(1882. évi augusztus 16-án 18.634. sz. rendelet) 8°, 1 ív, fűzve. K. B. . . 

T a n t e r v a gazdaság i s z a k t a n í t á s s a l e g y b e k a p c s o l t f e l s ő n é p i s k o l á k s z á m á r a . 
(1882. évi augusztus 16-án 18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve. K. B 

T a n t e r v a p o l g á r i l l i i i s k o l á k s z á m á r a . (1879. évi szeptember hó 12-én 25.409. 
sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve. K. B 

T a n t e r v a p o l g á r i l e á n y i s k o l á k s z á m á r a . (1887. évi augusztus 11-én 29.000. sz. r.) 
8°, 2 ív, fűzve. K i B 

T a n t e r v a b u d a p e t i m . k i r . á l l a m i p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó - és t a n í t ó n ő k é p z ő -
i n t é z e t e k s z á m á r a . (1901. é v i május 22-én 498. ein. sz. r.) K . B 

A k i s d e d ó v ó n ö k é p z ö - i n t é z e t e k t a n t e r v e . (1891. évi 57.472. sz. r.) K . B . . . . 
A z á l l a m i k i s d e d ó v ó n ö k é p z ö - i n t é z e t e k sze rveze t i s z a b á l y z a t a . (1892. évi augusz-

tus 26-án 29.973. sz. r.) K. B 
T a n t e r v a h á z i - i p a r i m u n k a m e s t e r n ő - k é p e z d e s z á m á r a . (1877. évi szeptember 

hó 7-én 22.678. sz. r.) 8°, Va ív. K. B 
Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl ius 7-én 28.999. sz. r.) 8°, 2 ív, 

fűzve. K. B 
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R a k -
t á r i 

szám 

Bolti-ár N e t t ó - á r 

K I f K 
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497 
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1152 

F e l s ő b b l e á n y i s k o l a t a n t e r v e . (1901. é v i 40.925. sz . r.) K . B 
A z á l l a m i f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k t a n u l ó i t i l l e t ő r e n d t a r t á s i s z a b á l y o k . (1887 

j ú l i u s 7 -én 28.999. sz . r . ) K . B 
A k e r e s k e d e l m i t a n o n c i s k o l á k szerveze te . (1897. évi május 24-én 25.314. sz. r.) 

K . B 
A n ő i k e r e s k e d e l m i t a n f o l y a m szerveze te . (1900. évi június hó 11-én 26.033. sz. r.) 

K . B 
A f e l s ő k e r e s k e d e l m i i s k o l á k szerveze te . (1895 a u g u s z t u s 2 0 - á n 44.001. sz . r . ) 

K . B 
A z i p a r o s t a n o n c - i s k o l a szerveze te . (1893. é v i a u g u s z t u s hó 31 -én 33.564. sz. r . ) 

8° , 2 1 / * í v , fűzve . K . B 
A z i p a r o s s e g é d e k e t t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m szerveze te . (1894. é v i a u g u s z t u s 

hó 29-én 35.527. sz. r . ) K . B 
A g a z d a s á g i i s m é t l ő - i s k o l a szervezete és t a n t e r v e . (1902. évi szeptember hó 

24-én 66.569. sz. a. kelt r.) fűzve. K . B 
A z e l e m i n é p i s k o l a i t a n í t ó k és t a n í t ó n ő k t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m a i n a k 

s z e r v e z e t e . (1906. é v i j a n u á r hó 10-én 102.594/1905. sz. r . ) K . B 
A z i p a r o s t a n o n c - i s k o l a i t a n í t ó i t a n f o l y a m o k s z e r v e z e t e és t a n t e r v e . (1906. 

évi május hó 12-én 38.228. sz. r.) K. B 

II. Szabályrendeletek. 
S z a b á l y r e n d e l e t az á l l a m i n é p i s k o l a i ( e l e m i ) t a n í t ó k és t a n í t ó n ő k k é p e s í t ő -

v i z s g á l a t á r ó l . (1900. évi december 18-án 45.781. sz. r.) 8°, l 1 s ív, fűzve. K . B . 
S z a b á l y z a t a f e l ső nép- és p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó k és t a n í t ó n ő k k é p e s í t ő -

v i z s g á l a t á r ó l . (1902. évi február 19-én 539. ein. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve. K . B . 
A b u d a p e s t i I I . k e r . á l l . e l e m i i s k o l a i t a n í t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t n e v e l ő n ő i t a n f o l y a -

m á n a k szervezete , t a n t e r v e és k é p e s í t ő - v i z s g á l a t i s z a b á l y z a t a . (1898. évi 
31.068. sz. r.) K. B 

b u d a p e s t i V I . k e r . á l l a m i p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó u ö k é p z ö - i n t é z e t t e l k a p -
c s o l a t b a n sze rveze t t o rszágos f e l s ő nép - és p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó n ő -
v i z s g á l ó - b i z o t t s á g s z a b á l y z a t a . (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, l s /s ív. fűzve. 
K . B 

A 

Szabályzat az állami, községi, tá rsula t i és magán- , felső nép- és polgár i fiú-
és leányiskolákban tartandó nyilvános, i n a g á n - , p ó t - és j a v í t ó - v i z s g á l a -
tokról. (Ifc95. márc. 20-án 5009. sz. r.) K. B 

A z á l l a m i e l e m i n é p i s k o l a i t a n í t ó - és t a n í t ó n ö k é p z ő - i n t é z e t e k r e n d t a r t á s a . 
(1900. évi december 18-án 45.781. sz. r.) K. B 

S z a b á l y r e n d e l e t az á l l a m i t a n í t ó - és t a n í t ó n ő - k é p e z d é k t a n á r a i és az á l l a m i 
v a g y á l l a m i l a g s e g é l y e z e t t k ö z s é g i , f e l s ő n é p - , p o l g á r i - és e l e m i 
i s k o l a i t a n í t ó k ö t ö d i k é v i p ó t l é k a m e g á l l a p í t á s á r ó l . 8° , ' / s í v , f ű z v e . 
(1880—32.944. sz. r.) K. B 

S z a b á l y r e n d e l e t e k a v o l t h a t á r ő r v i d é k t e r ü l e t é n l e v ő n é p i s k o l á k Ü g y e i r ő l . 
(1877. okt. 16-án kelt legf. elhatározással.) 8°, 4Va ív, fűzve. K. B. . . . 

S z a b á l y z a t a f e l v é t e l i és t a n d í j a k r ó l az á l l a m i f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k b a n . 
(1897—4561. sz. r.) K. B 

S z a b á l y z a t az e l e m i n é p i s k o l á k b a n és a f e l s ő n é p i s k o l á k b a n h a s z n á l a n d ó 
í r ó l ' i i z e t e k s z e r k e z e t e , m i n ő s é g e , k i á l l í t á s a és h a s z n á l a t a t á r g y á b a n . 
(1893. évi 33.868. sz. r.) K. B 

S z a b á l y z a t az á l l a m i , k ö z s é g i , t á r s u l a t i és m a g á n j e l l e g ű n é p o k t a t á s i i n t é -
z e t e k , k e r e s k e d e l m i és i p a r i s k o l á k t a n - és s e g é d k ö n y v e i n e k m e g b í r á l á s a , 
engedé lyezése és h a s z n á l a t a t á r g y á b a n . 3/« ív. (1888. évi dec. 20-án 
17.589. sz. r.) K. B 

S z a b á l y z a t a n é p o k t a t á s i i n t é z e t e k , f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i és 
a l s ó f o k ú i p a r i s k o l á k t a n - és s e g é d k ö n y v e i n e k m e g b í r á l á s a , engedé lyezése 
és h a s z n á l a t b a v é t e l e t á r g y á b a n . (1892. évi jan. hó 25-én 55.800. sz. r.) 
K . B 

S z a b á l y z a t a t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i t a n á r o k k é p z é s é r ő l és k é p e s í t é s é r ő l . (1906. 
évi február hó 17-én 11.890. sz. r.) K. B 

S z a b á l y z a t a f e l s ő k e r e s k e d e l m i i s k o l á k é r e t t s é g i v i z s g á l a t a s z á m á r a ; 
(1907. évi ápr. 26-án 34.614. sz. r.) K. B 

H á z i s z a b á l y z a t . A budapesti I. ker. áll. polgári iskolai tanítóképző-intézet, 
az áll. el. népiskolai tanító- és tanítónöképző-intézetek és a hódmező-
vásárhelyi áll. óvónőképző-intézet köztartási ügyei vezetésének s a neve-
lők- és nevelőnők rendtartásának házi szabályzata. (1907. évi május 22-én 
40.036. sz. r.) K. B 
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III. Utasítások. 
Á l l a m i e l e m i n é p i s k o l á k az 1900 7. t a n é v b e n . K . B 
U t a s í t á s a t ö r v é n y h a t ó s á g i k ö z i g a z g . b i z o t t s á g o k s z á m á r a a k ö z s é g i , v a l a -

m i n t a h i t f e l e k e z e t e k á l t a l f e n n t a r t o t t e l e m i i s k o l á k b a n m ű k ö d ő t a n í t ó k 
ós t a n í t ó n ő k fizetésének r endezésé rő l . (1893. évi XXVI. t.-c. 1894. márc. 2. 
10.000. sz. r.) K . B 

U t a s í t á s az á l l a m i e l e m i nép i sko lák gondnoksága és az á l l . e l e m i nép -
i s k o l á k t a n í t ó i , i l l e t v e i g a z g a t ó - t a n í t ó i számára . (1901. évi május 21-én 
32.055. sz. r.) K. B. (Átdolgozás alatt.) 

U t a s í t á s a p o l g á r i f e l s ő b b és k ö z s é g i e l e m i i s k o l á k számadása inak szer -
kesztése k ö r ü l k ö v e t e n d ő e l j á r á s r ó l . '/» ív . (1874—21 . 556 . sz. r . ) N y . . . 

U t a s í t á s a népnevelés i t a n f e l ü g y e l ö s é g e k számára, a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s t 
rendező 1868- ik i X X X V I I I . és 1876. X X V I I I . t ö r v é n y c i k k vég reha j t ása 
t á r g y á b a n . (1876—20.311. sz. r .) 8", 3 ív, fűzve. K . B 

U tas í t ás a k i r . t a n f e l ü g y e l ő k s z á m á r a , a m a g y a r n y e l v t á r g v á b a n . (1879. évi 
XVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában.) 8°, 1 ív," fűzve. (1879—17.284 sz.r,)K.B. 

U t a s í t á s a k i r . t a n f e l ü g y e l ő k s z á m á r a , a n é p o k t a t á s á l l a p o t á r ó l szóló 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k t á r g y á b a n . (1891. évi március 31-én 2604/1890. ein. 
sz. r.) 8°, l 'A ív, fűzve. K. B 

U t a s í t á s az 18G8. é v i X X X V I I I . t . - c . 38. é s 89. S-a é r t e l m é b e n l é t e s í t e t t 
község i a l a p v a g v o n f e l ügye le te , kezelése és j ö v e d e l m e i n e k fe lhaszná lása 
t á r g y á b a n . (1883. évi június hó 26-án 13.217. sz. r . ) 8°, 1 ív, fűzve, K . B . 

U tas í t ás az á l l . i s k o l á k és óvodák kö l t ségve tése inek és számadása inak, va la-
m i n t azok l e l t á r a i n a k szerkesztése t á r g y á b a n . (1899. évi július 25-én 
40.505. sz. r.) K. B 

U t a s í t á s a p o l g á r i községek számára . (1863. XXXVIII. ós 1876. XXVIII. t.-c.) 
8°, 4 ív, fűzve. (1876-20.311. sz. r.) K. B 

Ugyanaz német nyelven. 8", 4 ív, fűzve. K . B 
t ó t „ 8°, 4 ív , „ K . B 

„ r o m á n „ 8°, 4 ív , „ K . B 
U t a s í t á s a községi i s k o l a s z é k e k , v a l a m i n t a községi e l e m i nép i sko lák t a n í t ó i , 

i l l e t v e i g a z g a t ó - t a n í t ó i részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. 
t.-c. és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) K. B 

U t a s í t á s a k i r . t a n f e l ü g y e l ő k s z á m á r a , a kisdedóvásról szóló 1891. évi 
t.-c. végrehajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 
évi október 8-án 44.00 i sz. r.) K. B 

a község i és á l l a m i k i sdedóvodák és g y e r m e k m e n e d é k h á z a k f e l -
ügye lő -b i zo t t sága i (községi iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) 
számára , a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) K. B. 

U t a s í t á s a p o l g á r i községek számára , a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. 
végrehajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi 
okt. 8-án 44.000. sz. r.) K. B 

U t a s í t á s a t ö r v é n y h a t ó s á g i k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g o k s z á m á r a , a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. 
miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) K. B 

U t a s í t á s az á l l a n d ó és n y á r i g y e r m e k - m e n e d é k h á z a k a t vezető d a j k á k 
képesítése tárgyában. (Vallás- ós közokt . miniszt . 1892. évi ok t . 8-án 
44, " . - -

XV. 
1892. 

U t a s í t á s 

kOOO. .) K . B . 
U tas í t ás a népneve lés i k i r . t a n f e l ü g y e l ő k részére, a n é p o k t . t ö r v é n y e k vég re -

ha j t ása t á r g y á b a n . (1905. év i augusztus hó 20-án 70.000. sz. r .) K . B . . 
U t a s í t á s a t ö r v é n y h a t ó s á g i k ö z i g a z g a t á s i b i zo t t ságok s z á m á r a , a nem állami 

elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (1907. 
évi 76.000. sz. r.) K. B 

IV. Könyv- cs tanszerjegyzekek. 
Á fe lsőbb l e á n y i s k o l á k és a p o l g á r i i s k o l á k számára szükséges tansze rek 

j egyzéke (1896. évi júl. 13-án 20.690. sz.), fűzve. K . B . (Átdolgozás alatt.) 
Jegyzéke a k i sdedóvónőképző • i n t é z e t e k számára szo lgá ló k ö n y v e k n e k . 

(1892. év i 49.308. sz.) K . B 
I . Jegyzéke az á l l a m i , község i , t á r s u l a t i és m a g á n j e l l e g ű n é p o k t a t á s i 

t a n i n t é z e t e k , k e r e s k e d e l m i és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé l yeze t t 
t a n k ö n y v e k n e k . 2 í v . (1888. é v i dec. 20-án 17.358. sz. r .) K . B 

40 

14 

32 

80 

04 

24 

20 

20 

12 

10 
32 
40 
40 
40 

70 

70 

40 

44 

20 

20 

50 

30 

5 0 
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! R a k - B o l t i - á r N e t t ó - á r 

«zám «zám 
K f K f 

j 563 I I . J e g y z é k e az á l l a m i , község i , t á r s u l a l i és m a g á n j e l l e g ű n é p o k t a t á s i t a n -
i n t é z e t e k , f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k , a l s ó f o k ú i p a r i s k o l á k és a k e r e s k e d e l m i 
i s k o l á k h a s z n á l a t á r a e n g e d é l y e z e t t t a n k ö n y v e k n e k , '/a íy. (1889. é v i 
á p r i l i s 10-én 14.539. sz r.) K . B ! 10 

564 I I I . J e g y z é k e az á l l a m i , község i , t á r s u l a t i és m a g á n j e l l e g ű n é p o k t a t á s i t a n -
i n t é z e t e k , k e r e s k e d e l m i és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a e n g e d é l y e z e t t t a n -
k ö n y v e k n e k . (1890. é v i áp r i l i s hó 27-én 15.826..sz. r . ) K . B 50 

565 I T . .Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , f e l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a e n g e d é l y e z e t t t a n k ö n y v e k n e k . (1891. é v i 

I T . .Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , f e l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a e n g e d é l y e z e t t t a n k ö n y v e k n e k . (1891. é v i 
j ú n . 14-én 26.704. sz. r . ) K . B 50 

, 566 V . J e g y z é k e a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , f e l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a e n g e d é l y e z e t t t a n k ö n y v e k n e k . (1892. é v i 
24.656. sz. r.) K . B . 50 

567 V I . Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , fe l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé lyeze t t t a n k ö n y v e k n e k . (1893. év i 
25.235. sz. r.) K . B . 50 

568 V I I . Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , fe l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé l yeze t t t a n k ö n y v e k n e k . (Ib94. évi 
28.451. sz. r . ) K . B 50 

1 569 V I I I . Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , fe l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé lyeze t t t a n k ö n y v e k n e k , i l l e t ő l e g t a n -
eszközöknek . (1895. évi 54.2-52. sz. rendelet.) K . B 50 

570 I X . J e g y z é k e a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , fe l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé l yeze t t t a n k ö n y v e k n e k , i l l e t ő l e g t a n -
eszközöknek . (1896. évi 64.186. sz. rendelet.) K . B 50 

! 571 X . Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , fe lsőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé lyeze t t t a n k ö n y v e k n e k , i l l e t ő l e g t a n -
eszközöknek . (1897. évi 71.602. sz. rendelet.) K . B 50 

572 X I . Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , fe lsőbb l e á n y i s k o l á k , Kereskede lm i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé lyeze t t t a n k ö n y v e k , i l l e t ő l e g t a n -
eszközöknek . (1899. é v i 19.004. sz. r . ) K . B . . . . " 50 

573 X I I . Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , f e l sőbb l e á n y i s k o l á k , k e r e s k e d e l m i 
és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé l yeze t t t a n k ö n y v e k , i l l e t ő l e g t a n -
e s z k ö z ö k n e k . (1901. é v i 45.702. sz. r.) K . B . 60 

574 X I I I . Jegyzéke a n é p o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , f e l sőbb l e á n y i s k o l i k , k e r e s -
k e d e l m i és i p a r i s k o l á k h a s z n á l a t á r a engedé l yeze t t t a n k ö n y v e k , i l l e t ő l e g 
t a n e s z k ö z ö k n e k . (1902. év i 13.262. sz. r . ) K . B 60 

575 Az i p a r o s t a n o n c i s k o l á k és segédek t o v á b b k é p z ő - t a n f o l y a m a i fö lszere lésé-
n e k j e g y z é k e . (1906. évi május lió 12-én 38.2';7. sz. r.) K . B 46 34 

I)j Nyomtatványok. 

Rak-
: tári 

szám 
Bolti-ár Nettó-ár Rak-

: tári 
szám 

K 1 f K f 

I. Kezelési és rendtartási nyomtatványok elemi nép- és 
felső nép- és polgári iskolák számára. 

a) Elemi népiskolák számára: 
! 666 » I s k o l a i p é n z t á r i n a p l ó . AJ minta, 1 ív 76 sorral. Ny . 4 
j 667 " I s k o l a i p é n z t á r i f ő k ö n y v . (Rendes évi számadás) P,J minta. N y 8 
1 668 * N é p i s k o l a i kö l t ségve tés i n y o m t a t v á n y . N'y.  6 

669 * A z i s k o l a i a l a p v a g y o n é v i j ö v e d e l m é r ő l szó ló számadás. (Kapcsolatban az uta-
sítással, az I8ü8. évi XXXVIII. t-cikk 38. és 39. §-a értelmében; egy 
íven 32 sor.) K. B 6 

670 F ö l v é t e l i n a p l ó az elemi mindennapi iskolák és a veliik kapcsolatos általános 
és gazdasági ismétlő-iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a 2. minta. K. B. 

5 4 
4 

* E/en íiyomfcitványok egyfélék, külön bel«r>- vagy külön külsőívük nincsen. 
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Rak-
tári 

szám 

671 

672 
673 

675 
677 
678 
679 

680 
681 

682 
687 

804 
805 
821 

829 a; 
8296 ; 

830 
688 

666 
670 

673 

674 

675 
682 
683 

684 
685 
686 

804 
805 
831 
832 
833 
835 
836 
837 
838 
848 

Bolti-ár 

K ! f 

E l ő m e n e t e l i és m u l a s z t á s i n a p l ó az elemi mindennapi iskolák és a velük kap-
csolatos általános és gazdasági ismétlő-iskolák számára, 6/2. minta. K. B. 

A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal megállapította 
statisztikai kimutatásokat tartalmazza) 

A belsőív 4 tanuló számára 
B é r s z e r z ő d é s a k i n c s t á r á l t a l b é r b e v e e n d ő é p i i i e t e k s z á m á r a . K . B 
T a n d í j m e n t e s s é g é r t f o l y a m o d ó k k i m u t a t á s a e l e m i és f e l s ő n é p - és p o l g á r i 

i s k o l á k s z á m á r a . (Tandíjmentességi ív, egy ív 10 tanuló számára.) K . B . 
Le l tá r i nyomtatvány. (A külsőív 62, a belsőív 124 soros.) K . B 
H a l a d á s i n a p l ó . (A belsőív 32, a külsőív 23 soros.) K. B 
Látogatási napló. (A belsőív 32, a külsőív 23 soros.) K . B. 
K i m u t a t á s az áll. elemi iskolába beiratkozott mindennapi és ismétlő-tanulókról. 

(A belsőív 42, a külsőív 21 tanuló számára.) K. B 
T a n d í j k e z e l é s i n y o m t a t v á n y . (A belsőív 88, a külsőív 64 tanuló számára.) K . B . 
J e g y z é k a m e g y e i és szabad k i r . v á r o s i t ö r v é n y h a t ó s á g o k t e r ü l e t é n l e v ő e l e m i , 

f e l s ő n é p - , p o l g á r i i s k o l á k (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő-
isk. s a női ke re sk . tanf.) , továbbá az iparos- és kereskedötanonc-
i s k o l á k s a segédek t o v á b b k é p z é s é r e v a l ó t a n f o l y a m o k r ó l , cj minta. (Egy ív 
136 község neve számára.) K. B 

R e n d e l ő - és t ö r z s l a p . (30 lap = egy füzet.) N y 
J e g y z é k a iskolánál alkalmazásban levő tanító részére az iskola-

fenntartó által kiszolgáltatott járandóságokról. 1 ív 35 sorral. Ny 
I k ta tókönyv . 1 ív 40 ik ta tószámra . K . B . 
Tárgymutató . 1 ív 144 t á rgykivona t ra . K . B 
E l e m i i s k o l a i t a n í t ó i és t a n í t ó n ő i m i n ő s í t ő - t á b l á z a t . K . B . 
N é p i s k o l a i é r t e s í t ő - k ö n y v e c s k e az állami iskolák számára. 1 péld. K . B . . . 
N é p i s k o l a i é r t e s í t ő - k ö n y v e c s k e havi beosztással. Ny * . . . . . 
N é p i s k o l a i ( e l e m i ) b i z o n y í t v á n y . 1 péld. N y , 
J a v a d a l m i j e g y z ő k ö n y v . 1 péld. N y 

b) Felső nép- és polgári isJcolák számára: 
* l s k o l a i p é n z t á r i n a p l ó . AJ minta, 1 ív 76 sorral. N y . 
F ö l v é t e l i n a p l ó az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános 

és gazdasági ismétlő iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2. minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára 
A belsőív 32 tanuló számára 

T a n d í j m e n t e s s é g é r t f o l y a m o d ó k k i m u t a t á s a e l e m i és f e l s í i nép - és p o l g á r i 
i s k o l á k s z á m á r a . (Tandíjmentességi ív, egy ív 10 tanuló számára.) K . B . 

P o l g á r i i s k o l a i a n y a k ö n y v i n a p l ó a m a g á n - , p ó t - és j a v í t ó - v i z s g á l a t o k r ó l . 
(A külsőív 5, a belsőív 10 tanuló számára.) K. B 

Le l tá r i nyomtatvány. (A külsőív 62, a belsőív 124 soros.) K. B . 
R e n d e l ő - és t ö r z s l a p . (30 lap — egy füzet.) N y 
E l ő m e n e t e l i és m n l a s z t á s i n a p l ó a polgári és a felső népiskolák és a velük 

kapcsolatos tanfolyamok számára, 6/5. minta. K. B. 
A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal megállapította 

statisztikai kimutatásokat tartalmazza) 
A belsőív 4 tanuló számára 

F e l s ő nép - és p o l g á r i i s k o l a i k ö l t s é g v e t é s . K . B 
F e l s ő n é p - és p o l g á r i i s k o l a i p é n z t á r i f ő k ö n y v . K . B 
M l n ő s í t v é n y i t á b l á z a t a f e l s ő k e r e s k e d e l m i , f e l s ő b b l e á n y i s k o l á i t a n á r o k 

és p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó k s z á m á r a . K . B 
Ik ta tókönyv. 1 ív 40 ik ta tószámra. Ny 
Tárgymuta tó . 1 ív 144 t á rgyk ivona t ra . Ny. 
F e l s ő n é p i s k o l a i b i z o n y í t v á n y fiuk számára. 1 péld. N y 
F e l s ő n é p i s k o l a i b i z o n y í t v á n y leányok számára. 1 péld. Ny 
G a z d a s á g i s z a k o s z t á l l y a l m e g t o l d o t t f e l s ő n é p i s k o l a i b i z o n y í t v á n y . 1 péld. N y . 
P o l g á r i í i n i s k o l a i b i z o n y í t v á n y . 1 péld. N y 
P o l g á r i l e á n y i s k o l á i b i z o n y í t v á n y . 1 péld. N y 
P o l g á r i i i u i s k o l a i b i z o n y í t v á n y magántanulók részére. 1 péld. K . B 
P o l g á r i l e á n y i s k o l á i b i z o n y í t v á n y magántanulók részére. 1 péld. K . B . . . 
P o l g á r i l e á n y i s k o l á v a l e g y b e k a p c s o l t n ő i k é z i m u n k a t a n f o l y a m - b i z o n y í t v á n y 

1 péld. K. B 

4 
32 

6 
12 

10 
8 

32 
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R a k -
t á r i 

szám 

Bolti-ár N e t t ó - á r R a k -
t á r i 

szám 
K 1 f K f í 

II. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
670 F ö l v é t e l i n a p l ó az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános 

és gazdasági ismétlő-iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2. minta. K. B. 

4 
4 

671 E l ö m e n e t e U és m u l a s z t á s i n a p l ó az elemi mindennapi iskolák és a velük kap-
csolatos általános és gazdasági ismétlő-iskolák számára. 6/2. minta. K. B. 

A kiilsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal megállapította 
statisztikai kimutatásokat tartalmazza) 5 4 

A belsőív 4 tanuló számára 5 4 
i 699 F e l v é t e l i és o s z t . - n a p l ó . (A belsőív 20, a külsőív 10 tanuló számára.) K. B. . . . 8 6 

700 H a l a d á s i n a p l ó . (A belsőív 32, a külsőív 28 soros.) K. B 4 .3 
701 M u l a s z t á s i n a p l ó . (A belsőív 10, a külsőív -r> tanuló számára.) K . B 8 6 
702 M u l a s z t á s i k i m u t a t á s . (A belsőív 88, a külsőív 61 tanuló számára.) K . B . . . . 

• 
4 3 

III. A kisdedóvodák és gyermek-menedékházakra vonatkozó 
nyomtatványok. 

666 ' I s k o l a i p é n z t á r i n a p l ó . Aj minta, 1 ív 76 sorral. Ny 4 
667 " I s k o l a i p é n z t á r i f ő k ö n y v . (Rendes évi számadás) BJ minta. Ny 8 
668 6 
721 K i s d e d ó v ó n ő i o k l e v é l . Kisdedóvónőképző-intézetben végzettek számára. AJ 

10 
722 K i s d e d ó v ó n ö i o k l e v é l . Kisdedóvónői képesítő-vizsgálatra bocsátottak számára. 

BJ minta. K. B 10 
724 F e l v é t e l i n a p l ó a k i s d e d ó v ó - i n t é z e t e k és az á l l a n d ó és n y á r i m e n e d é k h á z a k 

s z á m á r a , a/l. minta K . B . 
4 I 
4 

í 725 K i s d e d ó v o d a i f e l v é t e l i j e g y . K . B 1 
! 726 M u l a s z t á s i n a p l ó kisdedóvó-intézetek és az állandó és nyári menedékházak 

s z á m á r a , 6/1. minta. K . B . 
4 3 

A belsőív 4 gyermek számára 4 3 
728 B i z o n y í t v á n y a n y á r i m e n e d é k h á z a k a t veze tő d a j k á k r é s z é r e . K . B . . . . 8 6 : 
729 B i z o n y í t v á n y az á l l a n d ó m e n e d é k h á z a k a t v e z e t ő d a j k á k r é s z é r e . K . 15. . . . 8 6 
730 A n y a k ö n y v a m e n e d é k h á z a k a t veze tő d a j k á k részére . K . B . 1 í v 10 8 ! 

IV. Ipariskolai nyomtatványok. 
745 I p a r i s k o l a i f e l v é t e l i l a p . ( 46 . sz.) K . B . 2 1 i 
746 8 6 
747 „ f e l v é t e l i j e g y . ( 4 8 . sz . ) K . IJ. O 2 : 
748 „ f e l v é t e l i n a p l ó a t a n o n c i s k o l á k s z á m á r a , a 3. minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára . . 6 4 : 
A belsőív 32 tanuló számára 6 4 ; 

749 ., o s z t á l y n a p l ó , a belsőív 40, a külsőív 20 tanuló számára. (52. sz.) K . B . 5 4 
750 „ e l ő m e n e t e l i és m u l a s z t á s i n a p l ó az i p a r o s - ós k e r e s k e d ő t a n o n c -

i s k o l á k és a segédek t o v á b b k é p z é s é r e v a l ó t a n f o l y a m o k s z á m á r a , 
h 3. minta. K. B. 

A külsőív (csakis a m. kiv. központi statisztikai hivatal meg-
állapította statisztikai kimutatásokat tartalmazza) . . . . 5 4 

A belsőív 4 tanuló számára 5 4 
751 „ a n y a k ö n y v és o s z t á l y z a t i n a p l ó , a belsőív 20, a külsőív 10 tanuló j 

5 4 j 
752 „ bizonyítvány. (47. sz.) e g y pé ldány 3 2 
754 I p a r o s t a n o n c - i s k o l a i e l l e n ő r z ő - k ö n y v e c s k e . K . I i  40 30 
755 F e l v é t e l i n a p l ó a segédek t o v á b b k é p z é s é r e v a l ó tanfolyamok számára, a!A. 

minta. K. B. Y 
A külsőív 24 tanuló számára 6 4 
A belsőív 32 tanuló számára 6 4 

* Ezen nyomtatványok egyfélék, külön belső- vagy külön külsőívük nincsen. 
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Rak-
tári 
szám 

Bolti-ár 

K I f 

Nettó-ár; 

K f 

756 

767 
768 
7o9 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
789 

792 
793 

791 

851 

672 

686 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

814 
816 

8 1 7 

E l ő m e n e t e l i és m u l a s z t á s i n a p l ó segédek t o v á b b k é p z é s é r e v a l ó , ö n á l l ó s z e r -
v e z e t t e l b í r ó t a n f o l y a m o k s z á m á r a , b/4. minta. K . B . 

A külsőív 3 tanuló számára . . . . 
A belsőív 4 tanuló számára 

V. Nyomtatványok képzőintézetek számára. 
F ö l v é t e l i j a v a s l a t i í v . K . B . 1 í v 
Felvéte l i napló. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) . . 
Anyakönyv. K. B. 1 ív (Külső- és belsőív) . . 
F é l é v i é r t e s í t ő . K . B 
I s k o l a l á t o g a t á s i b i z o n y í t v á n y . N y 
O s z t á l y o z ó - í v . (éwégi és évharmadi) N y . 1 í v 
T a n í t ó k é p z ő i n t é z e t i o s z t . - b i z o n y í t v á n y . N y 
T a n í t ó n ö k é p z ö - i n t é z e t i o s z t . - b i z o n y í t v á n y . N y . 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Zenéből vizsg. anyakönyve. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Mniikainesternői anyakönyv. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
T a n í t ó i o k l e v é l . N y 
T a n í t ó n ő i o k l e v é l . N y 
B i z o n y í t v á n y é n e k b ő l . N y 
M u n k u m e s t e r n ő i b i z o n y í t v á n y . Ny 
i d e i g l e n e s b i z o n y í t v á n y k é p e s í t ő - v i z s g á l a t r ó l . Ny 
Kivonat anyakönyvből. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
O s z t á l y o z ó - í v k é p e s í t ő - v i z s g . s z á m á r a . N y . 1 ív 
Osztálynapló. 1 ív (Külső- és belsőív.) Ny 
K i m u t a t á s a t a n í t ó ( n ő ) - k é p z ő . . . . o s z t á l y á b a f e l v é t e l r e j e l e n t k e z e t t f o l y a -

modókról. (Külső- és belsőív.) K. B. 
T a n t á r g y - és m u i i k a f e l o s z t á s i k i m u t a t á s . (Általános óraterv.) K . B 
F ö l v é t e l i j a v a s l a t i í v a f ö l v e e n d ő n ö v e n d é k e k és a f ö l v é t e l i k e d v e z m é n y e k 

s z á m á r a . K . B 
Á l l a m i t a n í t ó ( n ő ) k é p z ö - i n í é z e l á l l a n d ó t a n m e n e t i í v e k . N y . 

AJ minta. (Az összes tárgyaknak egyesített tanmenetéhez egy kiilsőív, 
az intézet jelzésére. Ebből egy intézetnek csak egy kell) 

BJ minta. (Minden tantárgy minden osztálybeli egész évi tanmenetéhez 
külön egy küLiőív. Minden tárgyhoz minden osztályba egy kell) . . 

CJ minta. (A tanmenetek részleteihez egyaránt szolgáló belsőívek} . . . 
B i z o n y í t v á n y a t o v á b b k é p z ő - t a n f o l y a m r ó l . K . 15 . . . 

VI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. CT » » v 
B é r s z e r z ö d é s a kincstár által bérbe veendő épületek számára. (A kir. tanfel-

ügyelők részére az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán ingyen.) K. B. . . 
M i n ö s í t v é n y i t á b l á z a t a felső kereskedelmi, felsőbb leányiskolái tanárok és a 

polgári iskolai tanítók számára. (Az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán a kir. 
tanfelügyelők részére ingyen.) K. B. 

l k ta tókóny t . 1. minta. (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. 
r. folytán ingyen.) 1 ív. K. B. 

Tárgymutató II. minta. (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz 
r. folytán ingyen.) 1 ív. K. B. . . . . . 

A . . . . . . v á r m e g y e i á l l . e l e m i i s k o l á k b a b e i r a t k o z o t t t a n u l ó k l é t s z á m á r ó l 
s z ó l ó k i m u t a t á s . (Külső- és belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. 
évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B. 

Utazási napló. (Külső- és belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 
32.051. z. r. folytán ingyen.) K. B 

A t a n í t ó i á l l á s o k j a v a d a l m a i n a k és s z o l g á l a t i v i s z o n y a i n a k k i m u t a t á s a . 
(A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi :>2.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B. 

A z á l l . és á l l a m i l a g s e g é l y e z e t t m i n d e n f o k o z a t ú k ö z s é g i n é p o k t a t á s i i n t é -
z e t e k k ö l t s é g v e t é s e i n e k és s z á m a d á s a i n a k n y i l v á n t a r t á s a . (A k i r . t a n -
felügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B. . . 

T a n í t ó i v á l t o z á s i j e l e n t é s . X I minta. 1 ív. N y . . . 
Jegyzőkönyv a te l jes í te t t i sko la lá togatásró l . (A kir. t an fe lügye lők részére az 

1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) 1 ív. Ii. B 
A k i r . t a n f e l ü g y e l ő n e k , g o n d o k s á g o k n a k , i s k . - s z é k e k n e k és az á l l a m m a l s z e r z ő -

déses v i s z o n y b a n l e v ő k n e k k e z é h e z k i u t a l v á n y o z o t t p é n z e k n y i l v á n t a r t á s a . 
(A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán ingyen.) 
(Külső- és belsőívvel.) K. B 

8 
7 
4 
3 

14 

7 
16 
16 
14 
14 

4 
10 
5 

10 
11 
5 

8 
10 
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Rak-
tári 

szám 
Bolti-ár N e t t ó - á r j Rak-

tári 
szám 

E 1 f K f ! 

818 Az 1868. év i X X X Vin. t . - c . 88. és 3 9 . $ -a i a l a p j á n l é t e s ü l t k ö z s é g i a l a p -
vagyon nyi lvántartása. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. 

1 819 Az á l l a m i k i s d e d ó v o d a — á l l a n d ó menedékház t ö r z s k ö n y v e . (Külső- és belső-
ívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán 
ingyen.) K. IÎ  

820 A á l l . e l e i n i Hú — leány — vegyes n é p i s k o l a t ö r z s k ö n y v e ( K ü l s ő - és 
belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán 1 

821 E l e m i i s k o l a i t a n í t ó i és t a n í t ó n ő i m i n ő s í t ő - t á b l á z a t . (A kir. tanfelügyelők 
részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán ingyen.) K. B 

822 T a n í t ó i vá l tozás i k i m u t a t á s . (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. 
1 823 P á l y á z a t i h i r de tés . (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r. I 

824 P á l y á z a t i m i n ő s í t ő - t á b l á z a t . (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.42.'. 

VII. Felsőbb leányiskola! nyomtatványok. 
686 M i n ö s í t v é n y i t á b l á z a t . K . B . 8 i 

861 H e t i ó r a r e n d . 1 példány. K . B . . 6 1 

862 . l e l e n t ő - í v az I s k o l a é v kezdetén. 1 példány. K . B 4 
863 „ „ „ „ végén. 1 p é l d á n y . K . B 4 

VIII. Felső kereskedelmi iskolai nyomtatványok. 
I 686 M i n ö s í t v é i i y i t á b l á z a t fe lső k e r e s k . i s k o l a i t a n á r o k s z á m á r a . K . B . . . 8 ! 

972 B i z o n y í t v á n y . I f y 10 8 • 
973 É r e t t s é g i b i z o i n í t v á n y . N y . 10 8 : 

974 K i m u t a t á s az é r e t t s é g i v i z s g á l a t o k r ó l , k ü l s ő í v . Ny 10 8 
•975 „ „ „ « belsőív. Ny 10 8 

! 976 O s z t á l v - n é v k ö u v v . N y . . . 10 8 
977 Beírókönyv, külsőív. Ny 8 6 
978 „ belsőív. Ny. 8 6 
979 T a n u l m á n y i n a p l ó , k ü l s ő í v . Ny 8 6 
980 belsőív. Ny . . . S 6 
981 F e g y e l m i nap ló , külsőív. Ny 8 6 

1 982 „ „ belsőív. Ny 8 6 

IX. Női kereskedelmi szaktanfolyami nyomtatványok. 
670 F ö l v é t e l i n a p l ó az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános-

és gazdasági ismétlő-iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a 2. minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára 5 4 
K 4 

995 6 
996 4 
997 Anyakönyv. 1 p é l d á n y . K . B 4 
998 N ő i k e r e s k e d e l m i s z a k t a n f o l y a m r ó l szó ló s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s . 1 ív. K . B . 10 8 

Háziipari müvek. 
1046 K u b i n y i L . A h á z i i p a r k ö n y v e . I. füzet. K . B 2 
1047 2 
1048 n 77 77 77 Hl" 77 K . B . . . 2 
1049 A m a g y a r h á z i i p a r d i s z í t m é n y e i , m a g y a r szöveggel . K . B 56 42 
1050 U g y a n a z német szövegge l . K . B 56 42 
1051 U g y a n a z f r a n c i a s z ö v e g g e l . K . B 56 42 
1052 N ő i k é z i m u n k a - m i n t á k . (32 minta, szöveggel.) K . B 1 80 
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Rak-
tári 
szám 

A in, kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár N e t t ó - á r 

K I f K 

14, a 

14 b 

21 

22 

23 

24 

25 

25 a 

25 b 

25/c 

25, d 

25/f 

25, g 

42 

1089 

1090 

1091 

1092 
1093 
1099 

1100 

1101 

1102 

X. jVXagya,r nyelven. 
• K ö r ö s i S á n d o r : N y e l v t a n i g y a k o r l ó k ö n y v az e l e m i n é p i s k o l á k V . o s z t á l y a 

s z á m á r a . (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 54.930. sz. 
a kelt rend. 8°, 9 ív. S j . Isk 

" K ö r ö s i S á n d o r : N y e l v t a n i g y a k o r l ó k ö n y v az e l e m i n é p i s k o l á k V I . o s z t á l y a 
s z á m á r a . (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 61.327. sz. 
a. kelt rend. 8°, 73/i ív. Ny. Isk 

* I ) r . B e k e M a n ó : V e z é r k ö n y v a n é p i s k o l a i s z á m t a n i o k t a t á s h o z . A népiskolai 
új tanterv alapján hivatalosan megbíráltatott és a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. a népiskolai tanítók részére 
segédkönyvül engedélyeztetett. 8°, 14 ív, fűzve. Ny. Isk 

* D r . B e k e M a n ó : S z á m t a n a n é p i s k o l á k I I . o s z t á l y a s z á m á r a . Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

* I ) r . B e k e M a n ó : S z á m t a n a n é p i s k o l á k I I I . o s z t á l y a s z á m á r a . Átdolgozta : 
dr. Béke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 19u6. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

* D r . B e k e M a n ó : S z á m t a n a n é p i s k o l á k I V . osz tá l ya s z á m á r a . Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 6°, 5'/a ív, kötve. Ny. Isk. . 

* I ) r . B e k e M a n ó : S z á m t a n a n é p i s k o l á k V — V I . o s z t á l y a s z á m á r a . Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 8>/2 ív, kötve. Ny. Isk. . 

* D r . B a l o g h A r t h u r : A l k o t m á n y t a n a n é p i s k o l á k V — V I . o s z t á l y a s z á m á r a . 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 22.194. sz. 
a. k. rend. 8°, 5 '/a ív, kötve. Ny. Isk 

* D r . K o c l i , d r . V a n g e l : T e r m é s z e t r a j z a n é p i s k o l á k V . o s z t á l y a s z á m á r a . 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8°, ll3,4 ív, kötve. Ny. Isk. 

* D r . K o c h , d r . V a n g e l : T e r m é s z e t r a j z a n é p i s k o l á k V I . o s z t á l y a s z á m á r a . 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8 , 8'/< ív, kötve. Ny. Isk 

* S n a z e l F e r e n c : G a z d a s á g t a n a n é p i s k o l á k V . o s z t á l y a s z á m á r a . Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- ós közokt. m. kir. min. 1906. évi 29.063. sz. a. k. 
rend. 8°, 4'/2 ív, kötve. Ny. Isk 

• S n a z e l F e r e n c : G a z d a s á g t a n a n é p i s k o l á k V I . o s z t á l y a s z á m á r a . Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 58.911. sz. a. k. 
rend. 8°, 43A ív, kötve. Ny. Isk. 

" F a r k a s S á n d o r : P o l g á r i j o g o k és k ö t e l e s s é g e k . Az elemi népiskolák V. és 
VI. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1907. évi 124.230. sz" a. k. rend. 8°, 4 ív, kötve. Ny. Isk 

* * K r ü n n e r A n n a : „A horgolás és kötés tömeges tanításának vezérkönyve, 
ütem és vezérszó szerint." 8°, 6' J ív, fűzve. M  

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a katholikus népiskolák II. oszt. számára. 
8°, 8'A ív, kötve. Ny. I . . .' 

Olvasókönyv a katholikus elemi és városi iskolák IV. és V. osztálya számára. 
8°, 19'ív, kötve. Ny. I 

Harmadik nyelvkönyv, a levélírásba való bevezetéssel, népiskolák III. és IV. 
osztálya számára. 8°. 13 ív. kötve. Ny. I . 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, '23A ív, fűzve. Ny. I 
G y a k o r l a t i n é m e t n y e l v t a n a népiskolák IV. osztálya számára. 8°. 15' i ív. 
A s z á m j e g y e k k e l i s z á m o l á s m ó d s z e r t a n a , célszerű összeköttetésben a fej-

számolással. Ütmutatás a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számadási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'/» ív, kötve. Ny. I . 

S z á m o l á s i g y a k o r l a t k ö n y v a népiskolák számára, a pénzátszámítás és a korona-
érték ismertetésével. 8°, 9 ív, kötve. Ny. I . 

S z á m o l á s i g y a k o r l a t k ö n y v az elemi népiskolák IV. és V. osztálya számára a 
pénzátszámítás és a koronaérték ismertetésével. 7 ív, kötve. Ny. I . 

Fali-olvasótábla. (1 teljes példány = 14 lap.) Ny. I 

* Ezen könyvek az árjegyzék 22. és 23. oldalán az állami könyvek közé ÍB fölvétet tek. 
** Ezen vezérkönyv a m. kir. tlld.-egyetemi nyomdában bizományban tartat ik. 
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K I f K I f 

1118 

1119 

139 

140 

141 

144 

145 

146 

147 

1129 

1130 

1131 

1132 

139 

140 

141 

1151 1 1 5 2 

Izraelita iskolák számára. 
E l s ő n y e l v g y a k o r l ó - és o l v a s ó k ö n y v az izraelita népiskolák I I . osztálya 

számára. 8°, 9'A ív, kötve. Ny. I 
M á s o d i k n y e l v g y a k o r l ó - és o l v a s ó k ö n y v az izraelita népiskolák I I I . és I V . 

osztálya számára. 8°, 17 V« ív, kötve. Ny. I . . 

XI. Német nyelven. 
S z á m o l á s i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k s z á m á r a , a m é t e r m é r t é k - r e n d s z e r 

a l k a l m a z á s á v a l . (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte für die Land-
schulen. Mit Durchführung des Metermass-Systems.) 8°, 8 ív, kötve. Ny. I . 

S z á m o l á s i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k I I I . o s z t á l y a s z á m á r a , a m é t e r m é r t é k -
r e n d s z e r a l k a l m a z á s á v a l . (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte für 
Schüler der III. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des Metermass-
Systems.) 8°, 6 ív, kötve. Ny. I  

S z á m o l á s i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k I V . és V . osz tá l ya s z á m á r a , a m é t e r -
m é r t é k - r e n d s z e r a l k a l m a z á s á v a l . (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte 
für Schüler der IV. und V. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des 
Metermass-Systems.) 8°, 6'A ív, kötve. Ny. I  

* I ) r . B e k e M a n ó : S z á m o l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k I I . osz t . s z á m á r a . (Rechenbuch 
für die II. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 5'/« ív, 
kötve. Ny. Isk 

* D r . B e k e M a n ó : S z á m o l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k 111 . osz t . s z á m á r a . (Rechenbuch 
für die III. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 5'/2 ív, 
kötve. Ny. Isk. 

* D r . B e k e M a n ó : S z á m o l ó k i i n y v a n é p i s k o l á k I V . osz t . s z á m á r a . (Rechenbuch 
für die IV. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 6 ív, 
kötve. Ny. Isk 

* D r . B e k e M a n ó : S z á m o l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k V . és V I . o s z t á l y a s z á m á r a . 
(Rechenbuch für die V. und VI. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.287. sz. a. kelt rende-
letével. 8°, 9'A ív, kötve. Ny. Isk 

H a r m a d i k n y e l v k ö n y v , l e v é l í r á s b a v a l ó bevezetésse l , a n é p i s k o l á k I I I . és 
I V . osz t . s z á m á r a . (Drittes Sprachbuch mit einer Anleitung zu Briefen.) 
8°, 17Vi ív, kötve. Ny. I  

O l v a s ó k ö n y v a k a t h o l i k u s n é p i s k o l á k I V . osz t . s z á m á r a . ( L e s e b u c h f ü r d i e I V . 
Klasse der kath. Haupt- und Stadtschulen.) 8°, 1974 ív. kötve. Ny. 1. . . 

A f e j s z á m o l á s m ó d s z e r t a n a a n é p i s k o l á k 1. és I I . osz t . s z á m á r a . T a n í t ó k és 
t a n í t ó j e l ö l t e k s z á m á r a . (Methodik des Kopfrechnens in Verbindung mit 
zahlreichen Übungsaufgaben für die I. und II. Klasse der Volksschulen. 
Für Lehrer und Lehramtskandidaten.) 8', 12'/4 ív, kötve. Ny. I . . . . . 

F a l i t á b l á k . 1 p é l d . = 1 0 l a p . (Wandtafeln. 1 Expl. = 10 Blätter.) N y . 1 . . 

Izraelita iskolák számára. 
S z á m o l á s i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k s z á m á r a , a m é t e r m é r t é k - r e n d s z e r 

a l k a l m a z á s á v a l . (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte für die Land-
schulen. Mit Durchführung des Metermass-Systems.) 8°, 8 ív, kötve. Ny. I . 

S z á m o l á s i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k I I I . o s z t á l y a s z á m á r a , a m é t e r m é r t é k -
r e n d s z e r a l k a l m a z á s á v a l . (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte für 
Schüler der III. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des Metermass-
Systems.) 8°, 6 ív, kötve. Ny. I  

S z á m o l á s i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k I V . és V . osz tá l ya s z á m á r a , a m é t e r -
m é r t é k - r e u d s z e r a l k a l m a z á s á v a l . (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte 
für Schüler der IV. und V. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des 
Metermass-Systems.) 8°, 6'/3 ív, kötve. Ny. 1 

A B C - és o l v a s ó k ö n y v az i z r a e l i t a n é p i s k o l á k s z á m á r a . (ABC- und Lesebuch 
für israelitische Volksschulen.)" 8°, 5'A ív, kötve. Ny. I 

M á s o d i k n y e l v g y a k o r l ó - és o l v a s ó k ö n y v az i z r a e l i t a n é p i s k o l á k I I I . és I V . 
o s z t á l y a s z á m á r a . (Zweites Sprach- und Lesebuch für die I I I . und 
IV. Klasse der israelitischen Volksschulen.) 8", 17'A ív, kötve. Ny. I . . . 

* Ezen könyvek az árjegyzék 25. oldalán az állami könyvek közé is fölvétettek. 
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36 
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Rak-
1 t á r i 
i szám 

A ni. kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár Net tó -á r j Rak-
1 t á r i 
i szám K f K f 

; 1153 Ú j héber ABC- éü o l vasóköuyv i z r a e l i t a n é p i s k o l á k számára , i Neue hebräische 
Lesefibel für israelitische Volksschulen.) 8°, 4 ív. kötve. Ny. I  

I I I . T ó t nyelven. 

26 22 : 

178 

179 

1167 

1170 

1171 

1172 

Számo lás i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k I I I . osz tá lya számára , a m é t e r m é r t é k -
rendsze r a l k a l m a z á s á v a l . (Poctovná cvicebná kniha pre I I I . triedu pocia-
tocnych národnych skôl. S upotrebením sostavu merickych mier.) 8U, 
6 ív kötve. Ny. 1 

S z á m o l á s i g y a k o r l ó k ö n y v a n é p i s k o l á k I V . ós V . osz tá l ya számára , a mé te r -
m é r t é k - r e n d s z e r a l k a l m a z á s á v a l . (Poctovná cvicebná kniha pre I V . a V . 
triedu pociatocnych národnych skôl. S pouzitím sostavu metriekych 
mier.) 8°, 6'A ív, kötve. Ny. I . • . . . . 

H a r m a d i k n y e l v k ö n y v , a l e v é l í r á s b a v a l ó bevezetéssel , n é p i s k o l á k 111. és I V . 
osztá lya s z á m á r a . (Tretia Mluvnica slovenská spolu s naukou o sklaclani 
listov a pisemnosti jednacich.) 8°, 15'/» ív, kötve. Ny. I . 

A fe jszámolás m ó d s z e r t a n a a n é p i s k o l á k I . osz tá l ya számára . T a n í t ó k és 
t a n í t ó j e l ö l t e k számára . (Návod k poôtovaniu z pamäti s pocetnymi 
cvicebnymi úlolianii pre prvú a .druhú triedu národnych skôl. Uéitelom 
a cakatelom úradu ucitelského.) 8°, 9'A ív, kötve. Ny. 1 

A s z á m j e g y e k k e l i számolás m ó d s z e r t a n a , c é l s z e r ű összeköt te tésben a fe j -
számolássa l . Ú t m u t a t á s a n é p i s k o l á k III . és I V . osz tá lya s z á m á r a . (Návod 
k cislicovému poôtovaniu v primeranom spojení s poètovanim z pamäti. 
Vyklad spôsobu upotrebenia cviőebnych poctovych kníh pre vyisie 
triedy národnych skôl. Uéitelom a cakatelom úradu ucitelského.) 8", 
12Vi ív, kötve. Ny. I  

F a l i t á b l a . (12 l a p ) (Skladné tabule. Cena, vsetkych dvanástich.). N y . 1. . . . 

I \ r . H o r v á t nyelven. 

36 

42 

74 

64 

94 2 

30 

36 

62 í 

54 

78 
30 

1188 F a l i - o l v a s ó t á b l a , 12 l ap . (Zidna tablica za citanje. Svili dvanast s kupa.) 

V . S z e r b nyelven. 

2 30 

1194 E g y h á z i éuekek , m e l y e k egész é v e n át vasár- és más Ü n n e p n a p o k o n éneke l -
t e t n e k , a s z e r b nemze t i i s k o l á k számára . (SJUPKOKNOE n-ktíít KK UEA'KAIIÍA 

I 1195 

1196 

1197 
1198 
1199 

H npÀ3ANIPIHÏA ANÙ N i RíCk TOAZ OVnOTpEKAÉMÏf EÉpKCKM\X NApi>ANW\*X 

A k a r l ó c a i g ö r ö g k e l e t i synodus á l t a l k i a d o t t K i s - K a t e k i z i n u s . (K iT i i \ i Î £ Ï r x 
iWÁAhiíí S MEäti 'miurco GVNOAA KZ HÁpAosut;.) 8°, 4 ' / s í v , k ö t v e . Ny . I . . 

A Bács megyében l e v ő g ö r . k e l e t i fe l sőbb i s k o l á k számára k i a d o t t K a t e -
kizmus. (Bocrouuor t írbpoHcuoB'kaaHia liaruxHCHCi, sa Buuie yieimaite pasperc 

F a l i t á b l a . (10 l a p . ) N y . I . 

26 

26 

40 
26 

8 
1 

22 

22 

38 
22 

6 
78 i 

Budapest, 1908. 

A m. kir, tud.-egyetemi nyomda igazgatósága, 
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Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák Y. és YI. osztálya számára. A népiskolai űj Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda. Bolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124,230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

Ez összesen ötvenhét oldalra terjedő könyvecske a H i v a t a l o s K ö z l ö n y 1907. évi 27. 
számában megjelent s bírálat szerint „úgy tartalmilag, mint terjedelmileg megfelel céljának. 
Beosztása racionális és könnyen áttekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mérten, világosságra és szabatosságra törekedve ismerteti meg a legfon-
tosabb polgári jogok és kötelességek lényegét. Arányos tekintettel van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból ki-
indulva, a helyi községen, azután a magasabb rendű helyi községen, a törvényhatóságon át, az 
államig, illetőleg azon államkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a P r a g -
matica Sanctio a lapján fennáll. Dicsére mondhatni, hogy súlyt fek te t az elemi tanuló értelmi 
világára is s gondosan ügyel arra, hogy a hazaszeretet szellemében tartsa taní tását" . 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mely az egész iskolai évre óráról-
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 30—35 sor terjedelmű a n y a g o t ; a művecske elején adot t 
utasítás pedig tá jékoztat ja a taní tót , hogy miképp haj tható végre az anyagbeosztás a teljesen 
osztott, tehát hattanítós, továbbá az öt-, négy-, há rom és kéttanítós, végül pedig az egytanítós 
iskolában anélkül, hogy a T a n t e r v idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

Melegen a j á n l j u k e k ö n y v e t a t . t a n í t ó u r a k figyelmébe s m u t a t v á n y p é l d á n n y a l 
sz ívesen és d í j t a l a n u l s z o l g á l u n k . 

Budapesten, 1908 február 27. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
Helyettesítéseket elfogad és ajánlatokat kér : Gaal 

Irén, oki. tanítónő. Budapest, Alkotmány-utca 6. sz. 
(178-11-2) 

A szá r s zó i reform, előkönyörgőtanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Javadalom : 251 korona — pénz, 
hús, eó és borváltságul ; 49 pozsonyi mérő rozs, V® 
telek föld közmunkával, adóját az egyház fizeti, — 
paskum-illetőség, tandíj 60 tanköteles gyermek után 
1 mérce rozs (szegényektől kukorica) és egy csibe, 
5 erdei öl fa, hazahozva, fölvágva és összerakva, 
telkes gazdáktól 2 kocsi trágya kihordva, háromszobás 
lakás, melléképületekkel és kerttel. Kötelesség : tem-
plomi szolgálat, vasárnap d. e. éB d. u. mindig 
prédikáció, hétköznap könyörgés és az iskolai teen-
dők. Szárszó, Balatonparton fürdőhely. Elfoglalandó 
július 24-én. Pályázati kérvények hozzám, f. év már-
cius 6-ig küldendők. Személyes megjelenés és szónoklat 
előnyül szolgál, de útiköltséget az egyház nem fizet. 
Őszöd, (p. Faluszemes) Kájel István, ref. lelkész. 

( 1 8 1 - 1 1 - 2 ) 
A szepesszentgyörgyi róm. kath. kántortanítói 

állomásra március hó 30-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : a vallás és tanulmányi alapból, községtől, 
alapítványokból s tandíj címén 174 korona; 6 p. m. 
árpa, 6 p. m. rozs 60 korona; 12 öl tűzifa házhoz 
szállítva 96 korona ; stóla 6 korona ; egy káposztás-
föld haszonélvezete 4 korona ; kántáció címén 5 ko-
rona. Államsegély 480 korona. 100U koronáig kiegé-
szítésért folyamodunk. Kérvények az iskolaszék! elnök-
hoz Ilollólomnicz küldendők. (230—1—1) 

Április, májusra helyettest keres Pataky Mariska, 
áll. tanítónő. Hevesvezekény. (228—1—1) 

Kétegyháza (Békés) községben a róm. kath. 
kántortanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. 
Javadalmazása : megfelelő lakás, kamra, istálló, ól, 
kert ; 16 kat. hold szántóföld, melynek évi haszon-
bére körülbelül 800 korona; évi készpénzfizetés 112 
korona ; failletmény, melyből a tanterem is fűtendő, 
118'72 kor., irodai átalány 14 kor. ; tanterem tisztoga-
tásra 24 kor. ; alapítványos misék után a plébánia-hiva-
taltól 46 kor. Grófi uradalomtól : 8*56 mm. búza, 4' 12 
mm. árpa, alapítványos misék elvégzéséért 63 kor., 1450 
lélek után ezután megállapítandó stóla, megfelelő kor-
pótlék^artozik kántortanító I-VI. fiúoszt. és az ismétlő-
iskolát tanítani, kántori teendőket végezni, javadalma 
után összes adót fizetni. Folyamodványok március 
1 -ig alulírotthoz küldendők. Kántori oklevél szükséges. 
Orgonálás, énekpróba a választás napján, március 
10-én délelőtt 9 órakor. Megválasztott állását március 
15-én köteles elfoglalni. Folyamodók útiköltsége nem 
lesz megtérítve. Kétegyháza, 1908 február 14-én. 
Tainasi Lajos, iskolaszéki elnök. (201—II—2) 

A d ré toma i ág. hitv. evang. leányegyház tanító-
nőjének betegsége folytán helyettest keres. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók vagy tanítónők. Az állás 
azonnal elfoglalható. Szükségeltetik a tót nyelvnek 
ismerete. Fizetés : lakáson és tűzifán kívül havi 66 
korona. A kérvények szükséges mellékletekkel alul-
írotthoz küldendők. Krizsan Zsigmond, ev. főesperes. 

(223-11-1) 
Sóstófalva! (Zemplén megye) ref. leányegyház 

előkönyörgő kántor-tanítói állásra március 8-ig pályá-
zat hirdettetik. Fizetése : földben, terményben, pénz-
ben, államsegéllyel együtt 696 korona 54 fillér. Kér-
vények az újcsanálosi ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (227—1—1) 
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A m ó d e r t á r n a i (Bars vármegye) róm. kath. iskola-
szék 200 korona fizetés mellett f. é. március, április, 
május hónapokra segédtanítót keres. (225—1—1) 

Nyolcvan korona havi fizetés, jövet-menet útiköltség, 
bútorozott szoba ágyneművel, fűtés, világítás és reg-
gelivel díjazva, 2 havi helyettesítésre alkalmazást 
nyer oki. nötanító. Vallás nem határoz. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázatok oki. - másolattal 
„Népiskola" Jósika-telep, per Bánffyhunyad kül-
dendők. Óvónők is pályázhatnak. (232—1—1) 

A dombrádi ref. egyház egy tanítónői állásra, 
március 12. lejárattal, pályázatot hirdet. Fizetése : 
egyháztól 100, államtól 900 korona ; egyszobás lakás, 
vagy ha az egyház úgy látja jónak, 200 korona lak-
bér. Kötelességét az egyházi törvény, díjlevél és 
iskolaszék szabja meg. A választás az egyházi főha-
tóság és miniszteri jóváhagyás után válik érvényessé. 
Az állás kívánatra azonnal elfoglalandó. Pályázati 
kérvény lelkészi hivatalhoz küldendő. (231—1—1) 

Körmöozbánya szab. kir. és főbányaváros leány-
iskolájánál üresedésben levő rendes tanítói állásra, 
mellyel a nyelvtörténettudományi szakcsoport tár-
gyainak tanítása van egybekötve, ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: 2000 korona törzsfizetés, 
400 korona lakáspénz, hét ízben ötévenként 200 
korona korpótlék, valamint az 1906. évi 55.556. számú 
miniszt. rendeletben megállapított fizetési pótlék és 
40 köbméter kemény tüzelőfa. A megválaztandó 
tanító köteles a) a város által esetleg fölállítandó 
más intézetben is ; bj ezenfelül a város által meg-
szabandó óradíjért az iparostanonc-iskolában is taní-
tani ; cj az orsz. tan. nyugdíjintézetbe belépni. Az 
állomás az iskolaszék értesítésétől számított tizenöt 
napon belül foglalandó el. Pályázhatnak polgári isko-
lákra a nyelvtörténettudományi szakcsoportból képe-
sített tanítók. A kellően fölszerelt kérvények, ame-
lyekben a magyar honosság és a családi állapot is 
feltüntetendő, a városi iskolaszék címére március 15-ig 
nyújtandók be. Körmöczbányán, 19U8 február 19-én. 
Palkovics Emil polgármester, iskolaszéki elnök. 

(235—1—1) 
Kislakos közs. iskolaszéke folyó évi március ötö-

dikére, délelőtt 10 órára a tanítói állásra pályázatot 
hirdet, amikor az iskolában a választás is megtörté-
nik. Javadalma : szép lakás, melléképületekkel ; úgy 
500 Ql-öl teleki föld haszonélvezete. Legelőhasználat 
két szarvasmarhára és négy sertésre. Készpénzfizetése : 
1000 korona havi részletekben, melyből 800 korona 
államsegély. Csakis okleveles róm. kath. férfitanítók 
pályázhatnak és személyes megjelenés kívántatik. Az 
államsegély folyósítása a legrövidebb idő alat#biztos 
kilátásba van helyezve, azért a megválasztott tanító 
állását az államsegély kiutalása után foglalhatja el, 
melyről azonnal értesíttetni fog. Kötelessége : hat 
elemi vegyes osztály és az ismétlősök oktatása, vala-
mint a róm. kath. hittanból a tanulókat oktatni ; 
gyónás és körmenetekre őket a plébánia-templomba 
bevezetni. Fölszerelt folyamodványok az iskolaszéki 
gondnok címére küldendők. Kislakos, 1908 február 
15. Pósta Szécsisziget, Zala megye. Boa András, 
iskolaszéki gondnok. (212—I—1) 

Köpösd, Nyitra megye, róm. kath. II. osztályú 
tanító-tanítónői állomás betöltendő. Fizetés : 620 ko-
rona. Államsegély : 180 korona és lakásul bútorozott 
szoba. Tannyelv : magyar-tót. A folyamodványok 
oklevéllel Ligday József elnökhöz március 8-ig bekül-
dendők. (236/a-I—1) 

Mily föltételek mellett helyettesítene kath. taní-
tónő ? Cím : Scholtis Gizella Jecenye, u. p. Garam-
péteri, Zólyom megye. (200—1—1) 

Sorozás miatt bármily tanítói állást, bármily föl-
tételek mellett azonnal elfoglalok. Okleveles tanító. 
Rákospalota, községháza. (217—1—1) 

Tanfelügyelőségi díjnoknak vagy református taní-
tónak ajánlkozom három képezdével. Ajánlatokat 
Polgár, Járásbíróság, Nezs ider továbbít. 

( 2 1 8 - 1 - 1 ) 
Kiszácsra (Bács m.) ág. ev., okleveles, tótajkú 

tanító^ kerestetik. Fizetése : lakáson kívül 824 korona 
készpénzben. Bizonyítványok február végéig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (210—II—1) 

A nógrádszakáli róm. kath. hitközség a nógrád-
szakáli népiskolánál szervezett második tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: államsegélyből 900 korona, 
a hitközségtől 100 korona és 20 korona kertváltság ; 
továbbá lakás. Pályázhatnak férfiak és nők. Ha az 
iskolaszék férfit választ, köteles lesz a rábízandó osz-
tályok tanítása mellett az ismétlő-iskolásokat is taní-
tani s a kántori teendőkben segíteni; ha nőt választ, 
köteles lesz a rendes tanításon kívül a leányokat 
női kézimunkákra oktatni s az ismétlő-iskolásokat 
tanítani. A pályázók fölszerelt kérvényeiket március 
hó 6-ig az iskolaszék címén küldjék be Nógrád-
szakálba. (237 I 1) 

H I R n F T F Q C I / n i n U L 1 t o t K . 

I r o d a l m i p á l y á z a t . 
Abból az alkalomból, hogy ez évben lesz száz éve, 

hogy az első magyar biztosító-társaság, a Komárom-
ban létesített Császár Királyi Privilegiált Rév-Komá-
romi Assecurans-Társaság működésének megkezdésével 
megindult az első társasági szervezetű biztosítás ha-
zánkban és így hazai biztosítási intézményünk ez évben 
üli meg 100 éves jubileumát, a Trieszti általános biz-
tosító-társulat (Assicurazioni Generali) a magyar biz-
tosítási ügy történelmének megírására egy 2000 koronás 
pályadíjat tűzött ki. Cs. kir. szab. Trieszti általános 
biztosító-társulat magyarországi igazgatósága. 

" (243-1 -1 ) 

Pécska városából, í ( n A 1 , / l Kellner Vilmos, állami 
osztott iskolától v O U l c l tanító. (198—1—1) 

Államsegély Kérvény és Mellékletei 
2 K, a tananyagbeosztáshoz nyomtatvány füzetek 
1—2 K beküldése mellett Gyerkes Mihály igazgató-
tanítónál, Székelyudvarhelyt "kaphatók. (126—VI—5) 

Most je lent meg ; 

Népoktatás és Tanítóképzés Magyarországon. 
írta : Somló Salamon néptanító. 

Ára 40 fillér Ezen 32 oldalra terjedő füzet egészen 
új szempontokból bírálja a magyarországi népoktatást. 
45 fillér bélyegért bérmentve "küldi Horowitz Adolf 
könyvkereskedése Nagyszombat. (222—II—1) 

A Vaday-Szász féle 

Tananyagbeosztás 
az egy-, két-, három-, négy-, öt- és hattanítós 
iskolák számára együtt, egy vaskos kötetben 3 K 
50 f-éi t e zu t án csakis Vaday József közs. 
isk. igazgatónál kapható, N a g y v á r a d o n . (Heti 
és havi beosztás !) (209 111 - 2) 
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A 21.211 1905. sz a. keli köte lező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker., Szív-utca 26. szám a lat t . 

Utasítások ingyen. (170-46-3) 

Iskola-hetedük kaphatók 
8 , i , 5 , 6 , 8 í r t é r t és f e l j e b b . 

Isko la- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg Á. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 

BUDAPEST, Rákóczi-út 36 T szám. 
Á r j e g y z é k ( m i n d e n h a n g s z e r r ő l k i i l ö n ) i n g y e n 

kapható . (1634—25—18) 

remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít f é r l l ö l t ö n y t , f e l ö l t ö t v a g y t é l i k a b á t o t 

Kransz F. és Társa 
úr i szabó- i i z l e te , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ú t 69. V i d é k r e 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26-6 ) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X I V . b ő v . k i adás . 256 o l d a l . Ú j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 60 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
34 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1972—XX—15) 

15 forintért 

Március 15." ?? 

( H a r m a d i k k i adás , negyed ik ezer . ) 

Egyfölvonásos, alkalmi színjáték. Irta : Pásztor Jó-
zsef. A hazafias munka költői módon fejezi ki a sza-
badságharc emlékének föllángolását az öregedő szívben 
s az ifjúság tiszta lelkesedését a szabadság gondola-
táért. I s k o l á k n a k , i f j ú s á g i , önképző- és t á r s a s k ö r ö k -
nek k ilönösen a l k a l m a s , hogy l endü le tesebben ünne-
pelhessék m e g m á r c i u s 15-ét. A színdarabban mind-
össze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, így 
könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, I., Kemenes-utca 8.). Ára póstai szétküldéssel 
HU fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon, vagy bélye-
gekben beküldeni, mert utánvételes küldésnél drágább. 

(38—VIII—8) 

Máriaénekeink legszebb gyöngyei. 
50 szebbnél-szebb ének, díszes orgonakísérettel csak 
3 korona. Előjátékok. 48 csinos és dallamos orgona-
darab 2 K 70 f. Zámbó Károly, kántor. Szeged 6. 

( 2 1 9 - 1 1 — 1 ) 

Első m a g y a r , vi l lamos e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 

a j a v í t o t t R á k ó c z i -
t á r o g a t ó f ö l t a l á l ó j a . 

BUDAPEST. 
R A K T Á R : I I . , Lánc l i í d -u . 5 . 
G Y Á R : I I . , Öntő l )áz-u tca 2 . 

Ajánlja s a j á t g y á r á b a n készül t , e l i s m e r t 
legkiválóbb minőségű h a n g s z e r e i t . 

Régi m ester hegedűk 
v é t e l e és e ladása , 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. 1,50—51—8j 

« 
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Előfizetési l 'clhivás 
9 a 

Mpíaiiítók Lapjá-ra. 
— — 

Előfizetési á r : 
E g é s z é v r e 1 0 k o r . — fill. 
F é l é v r e . . . 5 k o r . — fill. 
N e g y e d é v r e 2 k o r . S O fill. 

Előfizetést naptári évnegyed 
szerint kikerekített e g y évnegyed-
nél kevesebb időre nem fogadunk 
el, s az előfizetési pénzek ezen 
igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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3 tanerős iskolánál működő r. kath., áll. 
V > t 5 I L I tanító. Aradtól 6 km. Mellékes: 700 
korona. Cím: Karlik J., Szentleányfalva. (236-1-1) 

Flarin 5000 dbr 5—10 ®Te?' 150—250 cm- magas-
E l d l i U s ágú p u h a h é j ú d ió fa . Darabja 1—2 koronáig. 
Csomagolás és vasúton szállítás ingyen. 5 darabnál 
kevesebb nem szállítható. Egly Béla tanító, Buzita. 

(226-1—1) 

M ó V i l / o n t ó v Mayer-dúc eladó. Honfi L., Dráva-lutllüapidr, vásárhely. (241-1—1) 

í l 3 tanerős iskolától áll. tanítónő és tanító 
r. kath., esetleg tanítópárral is. Aradtól Cserél . 

6 km. Cím : „Ali. tanítónő", Szentleányfalva. 
(240-1 -1 ) 

A szlöjd-oktatásnál használati tárgyból álló 
kartonpapír-mintagyűjtemény 10 K-ért ismét kapható 
Tarnoi Lajos igazgató-tanítónál Szobotiston (Nyitra 
megye). (211-1—1) 

Nevelönöt keres mellé, havi 25 korona s 
teljes ellátás mellett. Ajánlatok Szinetár József, 
Bodonl^t (Kolozs megye) kéretnek. 191—1—1) 

P p d a o - n o - i l i m i magántanulók a menny i ség - és 
r c u a g u g i u i i i i t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k c s o p o r t 
j e g y z e t e i t az I . évf . s z á m á r a U n g e r K . t a n í t ó n á l 
L i eb l i ng , Ternes m . kaphatják. ( 2 1 5 — I — 1 ) 

IIï frnnwirob' • a z ^ Tanterv szerint. Pálin-
UJ I v U l l j V C l Y . kás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2 50, 
P á l i n k á s B . : Elemi iskolai tanítástan 2'—, P á l i n k á s 
B . : Tanítók adóügyi útmutatója p—, A l e x y : Vezér-
könyv (eredménytár) a földrajz tanításához 1.20, 
Szabó J . : írvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve 1'30, P á l i n k á s B . : Köszöntések könyve, 
új, —-50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács G y u l a , Nagybánya . ( 2 0 9 6 — X — 6 ) 

Ál lomea tvá lYr kérvényezéséhez! Ötödik, töké-
A i l d l H o C g C l j létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m.). (70—X—7) 

Saját talál- « « á m n l Á f t ' á n a m leírása, módszer 80 
mányú 0/.dIllUlUgO|JClll fiuér. jeges Károly, 

Bács-Feketehegy. (195—VI—2) 

Az e lemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési for rása : 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Mííszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Használati utasítás ingyen! 

( 2 8 - 4 3 - 3 1 ) 

O' Í Í I H I f 
K e r e s z t k ö t é s ű k ü l d e m é n y e k é r t fe le lősséget n e m 

v á l l a l o k ! 

mr Minden tanító - w 
teljesen készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha megrendeli az épen most megjelent Makkay-féle 
tananyagbeosztást, mely könnyű áttekinthetőségénél 
fogva páratlan ! Árak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K ; két összevont osztályé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1'20 K. Megrendelhető a pénz és 
minden füzetnél 30 f póstadíj, ajánlási díj 80 f előleges 
beküldése mellett Dosztál Kálmán „Erzsébet" könyv-
nyomdájában, Dicsőszentmárton. (194— III—2) 

Házlebontás miatt 
N Ö I K É Z I M U N K Á K 

himzöanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes á r j e g y z é k d í j t a l a n u l . 

Alapí t ta tot t 1883. 

BÉRCZI D. SÁNDOR, 
' n ő i k é z i m u n k a - n a g y i p a r o s . 

Budapest , VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI., DessewfFy-u. 5. sz. (Váci-körűt s a r o k ) 

= = = = = s a j á t á r ú h á z a m b a he lyezem á t . . 

Vidékre kiválasztásra is küldök. 
(16-52—9) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
tes tvérekné l 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes ár jegyzék i n g y e n és bérmentve . 

Te le fon 88—59 . ( 1 9 3 - 4 0 - 2 ) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
B U D A P E S T , I X . , I p a r - u t c a 7. 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj ár ósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 6 korina, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egjéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted réwfcét 
tevő petit nyomású és egyliasábü sora 1 korona. Ezek a d í j tk ig 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZEKKESZTÖSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÍM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SKOLÀ-TÉB t. 

Kéziratokat nem acixxnk vissza. 

A nőkérdés. 
A világ minden igazi nagy írója s 

művésze mindenkoron a női nem tiszte-
letének hirdetője volt. Mint Homóros 
Penelope alakjában a hitvesi hűség esz-
ményképét, Sophocles Antigonéban az 
önfeláldozó testvérszeretet mintáját fes-
tette, az újkor nagy írói is vetélkedtek 
egymással, hogy a hű hitvest, anyát, 
szerető testvért s egyáltalán a női nem 
kiváló erényeit dicsőítsék. Az azonban 
sohasem jutott egyetlen nagy írónak sem 
eszébe, hogy a nőt a férfi rovására di-
csőítse, hogy- a férfit a női nem ellen-
ségének, zsafnoki megrontójának mutassa 
be. Csak a legújabb kor egyes írói adták 
ki azt a jelszót, amelyet a feministák 
egyrésze felkapott, hogy a nő ne a férfi-
val való teljes összhangban, hanem a 
férfi ellen keresse a maga érvényesülését. 
Holott természet és gondviselés öröktől 
fogva s örök időkig egymásra utalta a 
két nemet, egymás kiegészítőjévé tette 
s nem egymás rovására, hanem egymás 
boldogítására alkotta tehetségeit. S akit 
még nem vakított el teljesen a gyűlölet, 
annak be kell látnia, hogy mind a két nem, 
do az utódok javára is csak a harmónia 
szolgál s az elérendő cél, a nőkérdés 
megoldására alkalmas egyetlen elv a nő 
és férfi közti összhang kivívása. Hogy 
miben áll ez, azt jelképes módon gyö-
nyörűen fejezte ki Madách, midőn a 

paradicsombóLÍviűz^ttjludámnak munkául 
a kunyhó felépítését" :j elölte • ki, Évának 
pedig a higasj^rftete$ét. Ezzel megjelölte, 
hogy a férfinak názat kell alapítania, a 
nőnek pedig, széppé, vonzóvá kell azt 
varázsolnia. Ez az ősi, az eredeti viszony 
férfi és nő közt, amelytol egyeseknek s 
tömegeknek időnként el lehet térniök, 
de melyhez a boldogságra sóvárgó emberi 
nemzetség mindig újra visszatér. S amit 
a költő egy jellemző képben állított elénk, 
azt igazolja a természet ismerete is. A 
nő szervezete általában nem képes oly 
nehéz munkára, mint a férfié. Ezt elis-
merik « legszélsőbb feministák is, akik 
a női Munka védelmére külön törvény-
hozási intézkedéseket követelnek. De a 
női szfrvezet egyébkent is oly jellegű, 
hogy inkább felel meg neki az otthon 
való állandóbb tartózkodás. Az anyai 
hivatás is inkább köti házhoz. Mivel gyer-
mekét táplálnia kell s így a kisdedhez 
van kötve, a munkafelosztás természetes 
rendje neki jelöli ki inkább a házban 
végzendő munkákat. Igaz ugyan, hogy 
a nő sok esetben mindenféle más munkát 
is el tud végezni s szellemi adományai 
következtében a közélet legkülönbözőbb 
terein is működhet : de csak ha nem kell 
anyai hivatást betöltenie, vagy ha erejét 
túlfeszíti, avagy épen tulaj donképen i 
hivatását elhanyagolja. S ne feledjük, hogy 
még a legkiválóbb nő is csak azért érvé-
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nyesülhet künn a közéletben, mert ezt 
neki a férfiak összessége a maga erejével, 
műveltségével, állami és társadalmi rend-
jével lehetővé teszi, védelmet nyújtván 
a testileg gyengébbnek. S ez a közsze-
replés is csak bizonyos időkben — neve-
zetesen béke-korszakokban, minő a mai 
is — lehetséges, mert elemi erők össze-
tűzése esetén csak ritka és kivételes nő 
képes a harcokban résztvenni. 

Ámde mindezzel szemben az az észre-
vétel hangzik fel, hogy a nők gyengébb 
volta a férfiak részéről történt évezredes 
zsarnoki leigázás következménye, amely 
idővel meg fog szűnni, amikor is a nő 
utói fogja érni a férfit. 

Utói fogja érni! Ha a fejlődés ez el-
méletét el is fogadnók, méltán kérdeznők, 
hogy, hát a férfiak nem fognak-e fej-
lődni? Vagy talán e sajátságos elmélet 
szerint csak a nők ereje fejlődik, a férfiaké 
meg visszamarad ? Nyilvánvaló, hogy 
olyan evolúcióban nem hihetünk, amelyen 
az emberiségnek csak egyik fele fog át-
menni s így nyilvánvaló, hogy — ha van 
fejlődés — úgy férfiak és nők egyaránt 
részesülnek abban s így közöttük az erők 
aránya mindig ugyanaz marad. S nagyon 
szomorú elmélet az, amely az emberiség 
egyik felének jövőjét a másik fél vissza-
maradására vagy elsatnyulására alapítja. 
Aminthogy szomorú elmélet az, amely 
a mindenkoron gyengébb felet az erősebb 
ellen uszítva, a gyengédség, kímélet, sze-
retet mindennél becsesebb kötelékeit szét-
tépve, a gyengébbet az erősebb fél kímé-
letlenségének szolgáltatja ki. S annak 
szolgáltatja ki a nőket az a tan, amely 
a férfiak elleni küzdelemre mozgósítja 
őket. 

Ez elmélettel szemben, melynek utazó 
apostolai már Magyarországra is elju-
tottak, állandóan a nők védelmét kell 
irányelvül kitűznünk. Meg kell védenünk 
a nőt, hogy hivatásának megfelelhessen. 
Minden módon azon kell lennünk, hogy 
úgy törvényhozási, mint társadalmi intéz-
kedésekkel, de főként a magánélet erköl-

cseivel a nők züllését megakadályozzuk. 
Nincs boldogtalanabb, mint az élet 
harcaiba kitaszított nő; azon kell hát 
lenni az egész társadalomnak, hogy a 
nőnek védelmet, otthont, biztonságot 
adjon. Hiába neveljük leányainkat köz-
pályákra, hivatalokra, ezzel még rosz-
szabbra fordítjuk a nők helyzetét. Meit 
minden állást, amelybe nő jut, férfi elől 
nyer el s így minél több nő jut állásba, 
annál kevesebb férfi alapíthat családot. 
Pedig a családalapítás lehetővé tétele a 
nőkérdés legfőbb feladata. Minden állami 
intézkedésnek tehát oda kell törekednie, 
hogy a férfiak anyagi helyzetét javítsa, 
a férfiak családalapítását lehetővé tegye, 
a családos férfiakat a nőtlenektől eltérő 
kedvezményesebb bánásmódban része-
sítse, az állam alkalmazottjainak a gyer-
mekek száma szerint fokozódó anyagi 
előnyöket juttasson, az adók kivetésében 
is a családokat kedvezőbb bánásmódban 
részeltesse. De ezenkívül is számos útja-
módja van az államnak, amellyel a nők vé-
delmét hathatósabbá teheti. Míg ugyanis 
egyrészt a férfiaknak lehetővé kell tenni 
a családalapítást, másrészt a nőket meg 
kell oltalmaznia a csábítók és lélek-
kufárok üzelmei ellen. Erős állami köz-
oltalom alá kell helyezni a női becsületet. 
S a nőnevelést is olyanná kell tenni, 
hogy a nőnek a gyakorlati életben való 
boldogulását biztosítsa. Különösen, ami 
a nőnevelést illeti, óvakodnia kell minden 
társadalomnak attól, hogy a női nemet 
az ő hajlamaival merőben ellenkező okta-
tásban részesítse. Amilyen végzetes csapás 
lenne az, ha a jövendő férfinemzedéket 
nőies jellegű oktatásban részesítenők, oly 
csapássá válhat, ha a női nemzedéket 
fiúk számára készült tantervek szerint 
képezzük ki. A női lélekre mindenkor 
azok a tantárgyak fognak nagyobb hatást 
gyakorolni, amelyek a kedély világot fej-
lesztik, míg az ifjak lelke az elvontabb 
tudományos ismeretek befogadására haj-
landóbb. így van ez nagy általánosság-
ban, habár kivételek természetszerűen 
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mindig akadnak. A két nem alapjelle-
gének megfelelően az egész vonalon végig 
eltérő tanítási tervek és eljárások kívá-
natosak, A női tanterveknek egyébként 
a kedélyfejlesztő tárgyakon kívül főleg 
a reális női munkakörrel összefüggésben 
álló gyakorlati tárgyakra kellene kiváló 
súlyt helyezniök. De a tantárgyak ki-
választásánál s a tanítási anyag mennyi-
ségének megállapításánál még fontosabb 
a tanítási mód különbözősége, valamint 
az egész nevelési eljárásnak a fiúk neve-
lésétől eltérő jellege. 

Védjük meg leányainkat. Védjük meg 
az iskolától kezdve, megóván őket haj-
lamaiktól eltérő tanulmányoktól, adjuk 
meg nekik az iskolákban az egyénisé-
güknek megfelelő kettős önvédelmet, amit 
egyrészt a kedélyvilág nemesbülése, más-
részt a gyakorlati ismeretek bírása nyújt. 
Védjük meg aztán az életben, megoltal-
mazván őket a lelketlenség visszaélései 
ellen s hathatósabb módot nyújtván a 
férfiak családalapítására. 

Kivételes egyéniségekről átlagos intéz-
kedésekkel gondoskodni nem lehet. Bizo-
nyos, hogy mindig voltak és mindig 
lesznek kivételes nők, akiket hajlamuk 
férfias pályákra vonz. De ezek, mint a 
ritka egyéniségek általában, a maguk 
útjain járnak és szabályok szerint nem 
irányíthatók. Ezeknek is természetesen 
meg kell hagyni az érvényesülésre való 
lehetőséget, de kivételek kedvéért külön 
intézményeket létesíteni nem lehet, mint 
ahogy férfiaknál sem létesíthetünk isko-
lákat és intézményeket kivételes láng-
elmék számára. 

Palágyi Lajos. 

— Gazdasági Népoktatás mellékletünk tar-
talma : Iparostanonc-iskolai tanfolyamok Littván 
Sándortól, Népházak Papp Viktortól, Magyar erő 
a föltalálásban Hanlcó Vilmos dr.-tól, A tavaszi 
búza termesztéséről Házsó Imrétől, A gyökeres 
vesszők s oltványok a kereskedelemben, Az istál-
lók szellőztetéséről, Gazdisági tanácsadó, Gazda-
sági irodalom, Vegyesek. 

Művésze! i nevelésünk 
nemzeti vonásai. 

írta : Jascliik Álmos. 
Ez év nyarán ül össze Londonban a III. 

rajzoktatásügyi kongresszus. Ülésein, kiküldött 
szakembereinek képviseletében, résztvesz minden 
ország, mely a művészeti nevelés kultúrális 
bord erejét és nemzeti fontosságát felismerte. A 
magyar közönséget (föltéve, ha érdeklődnek a 
kongresszus iránt), kétségtelenül meglepné az, 
hogy az egybehívó Nemzetközi Rajzoktatásügyi 
Bizottság Magyarországot az elsők között szó-
lította fel a résztvételre. Meglepődése még 
fokozódnék is, ha megtudná, hogy e figyelmes 
felszólítás nem a bizottság titkárának tévedésén 
alapul, hanem abban a ípunkásságban és azok-
ban az intézményekben bírja magyarázatát, 
melyek a külföld elismerését már számos eset-
ben vívták ki számunkra. Legutóbb a milánói 
kiállításon mutatta be Magjarország művészeti 
oktatásának menetét és eredményeit, s a lelkes 
fogadtatás és a kitüntető elismerés beigazolta 
azt, hogy ha egyebek tekintetében nem is, de 
művészeti oktatásunk fejlettségét illetőleg már 
régen átéltük azt az időt, mikor még pecse-
nyénknek nyereg alatt való puhításával ejtettük 
bámulatba a világot. 

Ez alkalommal ne vitassuk azt, hogy vájjon 
mennyiben van igazuk a szkeptikus hazafiaknak, 
akik Magyarországnak minden külföldi szerep-
lése alkalmával megjelennek és érthetetlenül 
szilárd meggyőződéssel hirdetik, hogy a magyar 
kultúrának a külföld előtt bemutatott képe 
merő szélhámosság, kiállítási célból készült világ-
reklám, testetlen Potemkinfalu, hanem keressük 
inkább azokat a tanulságokat, melyeket hazánk-
nak egy-egy világkiállításon való résztvétele 
alkalmával leszűrhetünk. Mint legkézenfekvőbb 
példát, az említett tavalyi milánói kiállítást 
veszem az elmondandók alapjául. 

Nem tudom, hogy vájjon a művelt magyar 
közönség szerzett-e erről a kiállításról a napi-
sajtóénál megbízhatóbb értesüléseket, de azt 
hiszem, hogy azért senkinek sem támadnak két-
ségei aziránt, hogy az a rokonszenves vélemény, 
melyet kiállításunk a külföldi bírálókból kivál-
tott, hogy a kitüntetéseknek és az elismerő-
okleveleknek az a hosszú sora, mely kiállításunk 
rendezőinek és kiállítóinknak buzgalmát és 
sikeres munkásságát jutalmazta, nem egy szár-
nyait bontogató kultúrális törekvésnek atyailag 
nagylelkű vállveregetése volt. Idegen nemzetek 
részrehajlatlanul igazságos ítélete megállapította 
nemzeti kultúránk értékét és életképességét, 
most már rajtunk a sor, hogy annak tovább-
fejlesztését egyre szélesebb körre terjesszük ki. 
Es kultúránk életképességének e beigazolásával 
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megkaptuk azokat a szempontokat is, melyeket 
irányadóknak kell vennünk művészeti életünk 
nemzeti karakterének kidomborításánál. Valóban, 
ha egyéb nyereségünk sem volna a külföldi 
kiállításokon és művészeti-oktatásügyi kongresz-
szusokon való résztvételünkből, mint az, hogy 
ily módon a mi gyönge és folyton idegen tá-
maszra szoruló önbizalmunk egy kevés báto-
rítást nyer, örömmel kellene üdvözölnünk min-
den alkalmat, mely művészeti és oktatásügyi 
intézményeinknek a nagyvilág ítélőszéke előtt 
való megjelenését lehetővé teszi. Örömmel kel-
lene azt, üdvözölnünk már azért is, mert a 
nagyvilág idegen nemzeteinek tárgyilagos kri-
tikája jelöli meg számunkra az útat, melyen 
haladnunk kell. 

És ez az út : művészetünknek, művészeti 
oktatásunknak, művészeti termékeinknek, gyak-
ran akaratunktól függetlenül jelentkező nemzeti 
karukterének tudatos kifejlesztése. 

Csakis ezen az úton haladva erősödhetik 
meg művészetünk és művészeti oktatásunk 
annyira, hogy az általános művészeti fejlődésnek 
számottevő tényezője lehessen. 

A magyar nép faji sajátossága és nemzetünk 
egész történeti múltja azt bizonyítja, hogy a 
magyar művészet s a magyar kultúra csak 
nemzeti alapon fejlődhetik ki. Ami kevés nyomát 
fölfedezhetjük a magyar nép primitív művé-
szetének, ami halvány sejtelmével találkozunk 
népünk művészeti rátermettségének, mind azt 
bizonyítják, hogy a magyar, mint minden ázsiai 
nép már akkor adta bizonyságát kultúrképes-
ségének, már akkor érezte magában az önálló 
alkotás vágyát és jogát, amikor a nyugati népek 
még csak tanítványai voltak a klasszikus mű-
veltségnek. Ez a klasszikus művészet volt az, 
mely általánossá tette a kultúra minden meg-
nyilatkozását, mely egységessé tet te a nyugati 
népek művészetét s amely elszigetelte a nyugati 
népektől Magyarországot. 

A magyar népnek a klasszikus művészet iránt 
érzéke sohasem volt. Voltak ugyan íróink és 
államférfiaink, akiket a klasszikus kor szelleme 
áthatott és megtermékenyített, de az idegen 
levegőben, szinte elvont széppé nemesedett antik 
forma'álág, a mi művészetünkben magot termő 
talajra nem talált. Ez az egyik oka annak, 
hogy a XX. század elején is van még Európá-
ban egy nép, melynek művészeti tartalma köz-
lésre vár s amelynek minden eddig látott alko-
tása csak egy szép reményekre jogosító ígéret. 

Ha már most figyelembe vesszük ezeket az 
okokat és kapcsolatba hozzuk a külföldi nem-
zeteknek művészetünkre vonatkozó s az előbb 
említett véleményével, be kell látnunk, hogy, 
ha impresszióinkat az idegenből kapjuk is, de 
művészeti tartalmunk közlésére és előadási 

módjára nézve csak a mi nemzeti formavilá-
gunkat tekinthetjük forrásul. Nemcsak alkotó 
művészeink, hanem még a művészeti oktatásunk 
is annyira magán viseli faji jellegünk bélyegét, 
hogy a külföld szemében a mi kultúránk s a mi 
művészeti intézményeink egy határozottan nem-
zeti gondolkodás kifejezőinek látszanak. Tovább 
megyek. Iparmüvészetünk és iparművészeti 
oktatásunk, a maga egészében, nem tűzte ugyan 
programmjába a magyar nép iparművészeti 
stílusának kifejlesztését és megnemesítését, ha-
nem azért csodálatosképen, bármit produkáljon 
is egy magyar iparművész, az magán fogja 
viselni magyar eredetének anya jegyét. Horti 
Pál pl. sohasem tekintette céljának azt, hogy 
a magyar stílus formakincsét a tervezetein 
applikatíve alkalmazza, de az amerikaiak mind-
amellett felismerték benne a magyar iparművészt 
és felismerték munkáiban a magyar iparművé-
szetet. Művészeink önkéntelenül is magyarokká 
lesznek a magyar levegőben és velük együtt 
magyarrá lesz közönségünk egy része is : a saját 
érzéseinek szavát követő része. A másik, sajnos, 
a nagyobbik rész teljesen idegen. Műveltségét, 
ízlését, egész művészeti intelligenciáját idegen-
ből kapja; részben közvetlenül, a művelődési 
tanulmányutak alkalmával szerzi azt meg, rész-
ben pedig közvetve, a szintén idegen művelt-
ségű műkritikus dilettánsok jelszavai útján jut 
hozzá. Es a legnagyobb baj az, hogy közön-
ségünknek épen ez a része volna, társadalmi 
helyzeténél fogva, arra hivatva, hogy egy nem-
zeti művészet megizmosodásához a szükséges 
anyagi és erkölcsi támogatást nyújtsa. 

Mit ér nekünk az egész világ elismerése, mit 
érnek a kitüntetések sa díszoklevelek, ha törek-
véseink mindjárt itt „házilag" szenvednek hajó-
törést ? 

Említettem a szkeptikus hazafiakat. Mon-
dottam, hogy a külföldi magyar kiállításoknak 
semmi jelentőséget nem tulajdonítanak. Azonban 
a gúny, mellyel Magyarországot külföldi szerep-
lései alkalmával illetik, nem fog teljesen igaz-
ságtalannak látszani, ha az ilyen „magyar ki-
állítás" rendezésének körülményeit figyelembe 
vesszük. A mi iparművészeink és műiparosaink 
ugyanis esak a kiállításokat tekintik és tekint-
hetik arra szolgáló alkalomnak, hogy valami 
jelentősebb munkát produkáljanak. Az ipar-
művészeti társulat időszaki kiállításaitól, meg 
néhány külföldi kiállítástól eltekintve, alig van 
alkalmuk arra, hogy művészi becsű alkotásokat 
mutassanak be. A közönség egy része, anyagi 
okok miatt, műtárgyakat nem vásárol, a másik 
része pedig úgy gondolkodik, hogy ha mái-
valamiért fizet és nem keveset fizet, akkor le-
gyen az a valami külföldi. Mindenesetre igaz-
ságtalanság volna letagadni azt, hogy a magyar 
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közönség sorában is akadnak elvétve megren-
delők. de viszont annál nagyobb naivság volna 
azt gondolni, hogy egy-két megrendelés vagy 
vásárlás egy ország ébredő művészetét képes 
volna föllendíteni. Ilyen körülmények között 
érthető, hogy iparművészeink és müiparosaink 
nagyobbrészt kiállítási munkákon dolgoznak és 
nevükkel úgyszólván csak a katalógusokban 
találkozunk. 

Most újra küszöbön áll egy kiállítás és nem 
lehetetlen, hogy kiállítóink ismét gazdagabbak 
lesznek egy-két kitüntetéssel. Ez természetesen 
mit sem fog változtatni a hazai állapotokon, 
épen úgy, ahogy eddig sem változtatott semmit. 
A hazai állapotok oka maga a közönség, a 
változtatást tehát rajta kell kezdeni. 

A londoni III. népoktatásügyi kongresszus 
programmjába vette a különböző országok álta-
lános művészeti állapotának tárgyalását és 
esetleg olyan alapelveknek kitűzését, melyek 
az általános műveltség szempontjából lehetetlen 
állapotokat a művészeti nevelés eszközeivel 
reformálják. A kongresszusnak ez a pontja teszi 
úgyszólván minden müveit embernek köteles-
ségévé, hogy ezt a nemzetközi mozgalmat figye-
lemmel kísérje és különösen kötelességévé teszi 
ezt a magyar közönségnek, melyet ez a kérdés 
elsősorban érint. 

Mir.t mondottam, nem ez az első eset arra, 
hogv Magyarország művészeti oktatása nemzet-
közi bírálat alá kerül és így természetes is, 
hogy a külföld szakemberei nem ez alkalommal 
fognak először értesülni a mi művészeti köz-
állapotainkról. Ha azonban az előbbi kiállítások 
és kongresszusok tanulságait mérlegeljük, akkor 
újabb nemzetközi kongresszusok nélkül, mi 
magunk is megállapíthatjuk művészeti nevelé-
sünk további programmját. Ez a programm 
pedig nem lehet más, mint az, hogy művésze-
tünk természetes faji sajátosságainak és nemzeti 
karakterünknek érvényesülését a művészeti ok-
tatás terén is biztosítsuk és művészetünk nem-
zeti törekvéseinek müveit magyar közönséget 
neveljünk. 

Javarészben szervezetlen oktatásügyünknek 
köszönhető, hogy iskoláink ezideig teljesen 
figyelmen kívül hagyták a művészeti oktatás 
kérdését, minek következtében, a tisztán szak-
irányú művésieti iskolák kivételével, általános 
oktatású iskoláink tanterveinek egyikében sem 
találjuk nyomát a művészeti nevelésre irányuló 
törekvésnek. 

Középiskoláink pl. az általános műveltség 
elemeit volnának hivatva megadni és tanter-
veikben fel is ölelnek minden elképzelhető és 
elképzelhetetlen tudományágat, kezdve a klasz-
szikus irodalomtól a trigonometriáig, azonban 
az általános műveltségnek épen a legfontosabb 

részét, a művészetet, még egyszerű megemlí-
téssel sem veszik tudomásul. Nem csoda ezek-
után, hogy a közönségünk, tájékozatlanságánál 
fogva, teljes közönnyel fogad minden művészeti 
mozgalmat, nem is említve a közönynek egy 
speciális magyar fajtáját, az ú. n. gúnyos kö-
zönyt, melyben a nemzeti alapon induló moz-
galmaknak van részük. 

Magyarországnak mindaddig nem lesz kul-
túrális élete, míg r.em lesz magyar kultúr-
közönsége. Ilyen közönsége pedig ezidőszerint 
nincsen. Sőt nem is lesz addig, amíg viszo-
nyainkat a külföldi országokéval hasonlítjuk 
össze és azt hisszük, hogy az általános kultúra 
műveltté tehet olyan nemzetet is, mely még a 
haladásnak egy sokkal alantabb fekvő stádiu-
mában van. Németország művelt közönsége 
színnémet, Angolországé színangol. Művészetük 
nemzeti alapokon nyugszik, csak a klasszikus 
műveltség befolyása alatt vett föl kölcsönösen 
hasonló elemeket és csak ez a befolyás tette 
lehetővé, hogy a fejlettségnek egy magasabb 
fokán háttérbe szoruljon művészetüknek szigorú 
nemzeti karaktere és kettőjük között felfogás-
beli kapcsolat létesüljön. A fejlődésnek ezt az 
idejét Magyarország nem élte át soha. Azonban 
az a körülmény, hogy a modern művészeti 
áramlatok Magyarországon is visszhangra talál-
tak, világosan bizonyítja, hogy a hagyományok 
kényszerétől független egyéni érvényesülés lehe-
tősége elsősorban azt a nemzetet inspirálja 
művészeti tevékenységre,melynek nemzeti forma-
kincse a történeti stílusok korlátai között érvé-
nyesülni nem tudott. Ezért jelentkezik akara-
tunktól függetlenül, de a természetes fejlődés 
rendje szerint, a nemzeti stílus kifejlesztésének 
szüksége, ezért válik életszükségletté egész kul-
túrális fejlődésünknek, de főleg művészetünknek 
és művészeti oktatásunknak nemzeti alapra való 
helyezése. 

A londoni kongresszus van hivatva ezt az 
igazságot szentesíteni és ezzel a tényével a 
megvalósítás lehetőségét előmozdítani. A mű-
vészeti nevelés reformjainak kérdése már évek 
óta foglalkoztatja az illetékes szakembereket 
és foglalkoztatta annak idején a berni nemzet-
közi kongresszus tagjait is, azonban a reformok 
nyomában járó gyökeres változások olyan foko-
zatosan lassú haladást követelnek, hogy ezideig 
jelentősebb eredményekről még nem igen le-
hetett szó. Alihoz, hogy ilyeneket felmutat-
hassunk, elsősorban a tantervek módosítására 
van szükség. 

Igazság s természetesség — ki ne kívánná, 
ki ne akarná e kettőt ? Csakhogy alig van két 
ember, aki ugyanazt értené alatta. 

Gustave Floerke. 
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Emlékezés 
Eötvös miniszteri körútjára. 

írta : Héthi Lajos. 
Közel 40 esztendőre száll vissza emlékezetem, 

de az időbeli nagy távolságon át is kegyeletes 
melegség tölti el lelkemet, mikor annak a nagy 
gondolkozónak, hazája és az emberiség föleme-
lésén töprenkedőnek, az eszményi magaslatok 
otthonos lakójának nemes alakjával találkozik. 

Eötvös József b. 1869 őszén miniszteri kör-
utat tett az erdélyi részekben. Mások mellett 
meglátogatta a székelyek és szászok főbb váro-
sait. Kíséretében volt teljes bizalmát élvező 
titkára, Molnár Aladár. En, mint akkor Brassó-
vidék és még két törvényhatóság tanfelügyelője, 
elébe mentem Sepsiszentgyörgyre s kíséretében 
voltam Brassóban és a brassóvidéki csángók-
nál tett látogatása alkalmával. Kisebb eseteket 
jegyzek föl, amelyek azonban jellemző meg-
nyilvánulásai az ő nagy egyéniségének. 

I. 
A szabad nép. 

A hivatalos üdvözlések és tisztelgések után 
visszavonult esti pihenésre a brassói No. 1. szálló-
ban berendezett lakására, kívánatára mellette 
maradtunk lefekvésig Molnár Aladárral, ketten. 

Az utazása alatt szerzett tapasztalatairól és 
benyomásairól beszélt. Egészen föllelkesedve 
mondotta, hogy rég nem volt olyan boldog, 
mint a székelyek közt végzett útjában. Látot t 
egy népet, amely jókedvű és munkás. Ez a 
szabadság eredménye. „Ez az én elméletem 
kézzelfogható igazolása". 

Molnár Aladár észrevételt tett, hogy talán 
a faj lelki irányzatának is része van eme jelen-
ségekben. Fölhozta, hogy az alföldi városok 
népe is szabad volt ; mindamellett ritkán jókedvű, 
komoly, sőt gyakran komor. 

A miniszter erre fejtegetni kezdette a szabad-
ság és a kiváltság közötti különbséget. A ki-
váltság megrontja nemcsak az elnyomottat, 
hanem az elnyomót is. A lélek nemes tulajdon-
ságait csak az általános szabadság tudja kifejlesz-
teni, aminőben a székely nép élt. 

II. 
A vak léikész. 

Meglátogatta a miniszter a brassóvidéki 
Hétfalut, melyekben a különálló három faluval 
együtt, csángónak mondott magyar nép lakik. 
Eme tíz falu közigazgatásilag Brassó városnak, 
egyházi és iskolai tekintetben az erdélyi evan-
gélikus szász egyháznak volt alárendelve. Nem 
lehet mondani, hogy épen jobbágyok lettek volna, 
de állapotuk olyan féljobbágyság volt, semmivel 
sem jobb, mint a mostohagyermeké a családban. 

Ez az elhanyagolt egyszerű nép, melynek 
nemzeti érzését csakis papjai és kántortanítói 
tartották fönn, amennyire maguk is mozogni 
mertek a tekintélyes felsőség alatt, epedve 
várta a magyar uralmat. 

Eötvös b.-t kitörő lelkesedéssel fogadták, min-
den község népe összegyűlt üdvözlésére. 

Egyik csoportban az üdvözlés elhangzása után 
Borcsa Mihály bácsfalusi evang. lelkész azt a 
kérést adta elő, hogy engedje meg a miniszter 
elébe vezetni egy nyugalomban levő öreg, vak 
lelkészt, aki a közelben tartózkodik egy házban. 

Eötvös b. minden késedelem nélkül maga 
ment el a vak lelkészhez. 

Találkozásuk megható volt. 
A miniszter megfogta a vak ember kezét 

és szives szavakat intézett hozzá. Az megha-
tottságtól reszketve emelte arcát ég fele és 
megújította a bibliai fohászt: „Mostan bocsásd 
el, uram, a te szolgádat, mert megértem, hogy 
itt van népemnek szabadítója" ! 

A miniszter megnyugtatta őt a nép jövőjét 
illetőleg. ígéretéhez képest legelébb is a nép-
iskolákat vettük ki a szász hatóság alól. Köz-
ségi jellegűekké tettük ; jó épületekkel, elég-
séges tanítószemélyzettel láttuk el. Bekövttke-
zett később, hogy egyházilag is elszakadtak az 
idegennyelvű és szellemű egyházi hatóságtól és 
magyar egyházkerületbe vétették föl magukat. 
A tíz fala magyar népe pedig egyenlő polgári 
jogokat élvez Brasió megye kötelékében. Eötvös 
b.-nak a vak lelkészhez is voltak fölemelő 
szavai. A keresztyén ember vallásos türelmére 
emlékeztette őt, amellyel viselnie kell a Gond-
viselés meglátogatását. 

Érdemes följegyezni, hogy eme vak lelkész-
nek fia Korodi Lajos, tanár volt a brassói 
szász gimnáziumban. Maga vallotta be egy 
nyilt levélben, hogy sokáig habozott, vájjon 
apja után magyar, vagy anyj i után szász 
legyen-e. Végre is az utóbbira határozta magát. 
Meg lehet érteni, mert hiszen szász taninteze-
tekben nőtt föl, szász körökkel érintkezett és 
szászoktól kapott kenyéradó életpályát. Az 
azonban már visszataszító, hogy ennek fia, a 
Magyarország fölszabadításáért esengő vak lel-
kész unokája, Korodi Lutz (Ludwig) mint 
országgyűlési képviselő szélső nemzetiségi állás-
pontot foglalt el s midőn magyar állam- és 
nemzetellenes izgatásai miatt börtönre ítélték, ki-
szökött Németországba, örökre itthagyva hazáját. 

III. 
Karonfogva a román esperessel. 

Kísértük a minisztert Brassó főterén föl a 
gör. keleti gimnázium és reáliskola hatalmas 
épülete felé. A kíséret hosszúra nyúlt. Én 
véletlenül Petrik gör. keleti román esperes 
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mellé ju to t tam ; vele beszélgetésbe bocsátkoz-
t am s beszélgetés közben minden szándékosság 
nélkül karoní j g t a m . 

Észrevet tem, hogy a miniszter visszanézett 
és r a j t a m m e g a k a d t tekintete. Ismételve is 
visszanézett egyenesen reám. 

Midőn este m a g u n k r a marad tunk , megkér-
dezte, hogy mió ta vagyok ismeretségben azzal 
az esperessel. 

Megad tam a választ, hogy csak azon néhány 
h ó n a p óta, amióta i t t hivataloskodom. Kétszer-
háromszor ta lá lkoztam vele hivatalos ügyben 
és magán tá r saságban . Nyil t b izalommal köze-
ledtem hozzá és ő is úgy fogadot t . 

A miniszter nagyon megdicsért. Azt mon-
dot ta , hogy egészen jól fogom föl h iva tásomat . 
N e k ü n k nem az a fö ladatunk, hogy hivatalos 
r idegséggel még idegenebbekké tegyük az 
úgyis bizalmat lankodó nemzetiségeket ; hanem 
előzékeny közeledéssel kel! meggyőznünk, hogy 
egyenjogú po lgá roknak tekint jük és midőn a 
közjó előmozdításán munkálunk, nem teszünk 
különbséget nyelv és vallás szerint. Buzdí to t t , 
hogy ha l ad j ak azon az úton és m u n k á m n a k 
meglesz a jó tékony eredménye. 

* 
* * 

Azt mond ják rólunk magyarokról , hogy nagy-
ja inka t csak haláluk u t á n becsüljük meg. 

Az olyan nagyságnak , aminő Eö tvös József 
b. volt, valódi megbecsüléséhez tar toznék, hogy 
gazdag szellemének és emberszeretet től á radó 
lelkének alkalomszerű kisebb megnyilatkozásai t 
is g y ű j t s ü k össze, ápo l juk gondosan. Az mind 
részévé válik annak a nemzeti kincstőkének, 
mely a jövő nemzedékek gazdagabbá és bol-
dogabbá tételében kamatozik . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
F . M . T o l m á c s . 1. A gazd. ismétlő-iskolák Szerve-

zetében nincs arról szó, hogy a gazd. ismétlő-iskolai 
tanfolyamot magánúton is lehessen elvégezni. De hiszen 
az természetes is, hogy ahol az oktatás különösen 
gyakorlati irányú, ott csak rendes tanulók lehetnek. 
2. A közs. elöljáróságnak nem az a kötelessége, hogy 
az iskolamulasztók kimutatását felülbírálja, hanem hogy 
a kirótt bírságpénzek behajtásáról gondoskodjék. Ha a 
szülő teljes szegénység miatt nem bírságolható, akkor 
nemleges zálogolási jegyzőkönyvet kell fölvenni. — 
P é t e r r é v e . Közöltük már, hogy sem alkalmunk, sem 
hajlandóságunk nincs arra, hogy más minisztériumok-
ban tárgyalás alatt álló ügyeknek utána jáijunk. — 
B. F. Ha a helyettesítéssel nem az iskolaszék bízta 
meg, akkor helyettesítési díjat az iskolafenntartótól 
nem igényelhet. Állami iskoláknál a helyettesítési díj 
többnyire havi 80 K. — É n e k v e z é r . Tessék az iskola-
széknél előadni panaszát. Mi a tanulók megbünteté-
séből eredő torzsalkodásokban nem bíráskodhatunk. — 
T ö b b e k n e k . A polg. isk. tanítói (tanítónői) állások betöl-
tésére vonatkozó pályázatok a Hiv. Közlönyben és a Polg. 
Iskolai Közlönyben tétetnek közzé. Intézkedünk aziránt, 

hogy ezen hirdetések lapunkban is kiadassanak. — 
V. Az V. osztályt még egy-tanulóért is be kell állítani. — 
V . B . K o n d o r o s . 1. Nyugdíjigénye elsősorban a mi-
nisztérium elbírálása alá tartozik. Innen majd értesítik 
a bejelentés után. 2. A korpótlék-kiegészítés csak 
1907 július hó 1-től jár. Ez időpontot megelőző időre 
visszamenőleg senki, tehát ön sem részesülhet kor-
pótlék-kiegészítésben. A korpótlék részleteinek esedé-
kessége felől az azt kiutaló rendelet intézkedik. — 
K u l a . A hitközség is köteles azt a lakbért megadni, mely 
az illető lakbérosztályba sorozott község tanítói számára 
az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-ában meg van állapítva. 
Ha nem kapják meg, forduljanak a közig, bizottsághoz.— 
Gc. J . Vecseháza. A „testület legfiatalabb" tagja alatt 
azt értik, kinek legkevesebb a szolgálati éve. — 
S z a k m á r . Az a kérdés, hogy községi vagy hitfeleke-
zeti iskolánál van-e alkalmazva ? Mert ha hitfelekezeti 
tanító és kántori teendőket is végez, akkor az iskola-
szék határozata törvényes, mert az 1907. évi XXVII. 
t.-c. 11. §-a értelmében a tanítói alapfizetés megálla-
pításánál a tanítói és kántori járandóságok, ez utób-
biak jellegének érintése nélkül, együttesen fizetésnek 
számítandók. — K. L. Ha az 1893. évben fölvett 
javadalmi jegyzőkönyvben tanítói fizetésként 1100 K 
van megállapítva, akkor a közig, bizottság útján kéije 
ezen összegnek a megítélését. A bizottság fogja majd 
eldönteni azt is, hogy visszamenőleg mely időponttól 
illeti meg önt a magasabb fizetés. Azt az eljárást, amit 
a minisztérium ama iskolafenntartókkal szemben szo-
kott alkalmazni, melyek iskolájukat beszüntetik, nem 
régen ismertettük. — S. I . P a k s . Ebben a kérdésben 
egyik Utasítás sem intézkedik. Többnyire zárt ülések 
tartatnak. — P á p a . Mi minden hozzánk beérkezett 
levélre válaszolunk. Megesik ugyan gyakran, hogy az 
üggyel kapcsolatos utánjárás miatt csak 10 —15 nap 
múlva adhatunk választ. Ha ennyi idő elteltével sem 
kap feleletet, akkor levele valahol elkallódott. Leg-
jobb ily esetben a kérdést megismételni, mert a na-
ponként tömegesen hozzánk érkező leveleknek tartal-
mára napok múlva vissza nem emlékezhetünk. — 
í í y á r á d . Meglehet, hogy a kántortanítónak a megjelölt 
egyházi teendők ellátása után járó díjazásból való ki-
szorítása nem méltányos, de a lényeges dolog mégis 
csak az, hogy a javadalmi jegyzőkönyv alapján van-e 
igénye a díj egy részére, vagy sem. — T a n í t ó . 1. Ha 
azon föltevésben van, hogy az ottani gazd. ismétlő-
iskola szervezésére vonatkozólag hozott határozat ellen-
kezik az Utasítás rendelkezéseivel, terjessze elő észre-
vételeit a kir. tanfelügyelő úrnál. Egyébiránt mi semmi-
féle szabálytalanságot nem látunk abban, ha a hitfelek, 
iskolaszék a községi jelleggel szervezett gazdasági 
ismétlő-iskolára nézve azonos tagokkal, községi iskola-
székké alakul. A hitfelekezetnek a felekezeti jellegű 
gazdasági ismétlő-iskola szervezésére épúgy fennáll a 
joga, mint az államnak, vagy a községnek 2. A plé-
bános, mint iskolaszéki elnök, a hitfelekezeti iskolára 
igazgatói minőségben is gyakorol befolyást. — 
Cf. M . V e r s e g . A második korpőtlék fejében járó 100 
K-t az esedékesség napjától az átmeneti idő alatt is 
köteles az iskolafenntartó kiszolgáltatni mindaddig, 
míg a magasabb — 200 K-s — korpótlékát akár állam-
segéllyel, akár annak igénybevétele nélkül nem bizto-
sítja. Követelje a korpótlékának megadását, ezzel való-
színűleg gyorsabb elhatározásra kényszeríti az iskola-
széket. — A l s ó k a z n a c s . Ebben a kérdésben már sokszor 
nyilatkoztunk. — E . I . K ö b ö l k ú t . Tessék elolvasni 
az Utasítás 35. §-át. Egyébiránt erre a kérdésre is e 
helyen már többször válaszoltunk. — H. A. Horgos . 
Az új Utasítás a felhozott esetre kifejezetten nem 
mondja ki az összeférhetetlenséget. Ha teljesen tisz-
tába akarják hozni ezt a kérdést, a tanfelügyelőség 
útján kéljen a tantestület elvi jelentőségű döntést. 
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SZÉPIEODALOM. 
Széljegyzetek. 

Sehol sincs annyi ünnep mint nálunk, 
pedig seholsem volna annyi hétköznapra 
szükség mint nálunk. 

* 

A halál!? — izzé-porrá zúzódik egy 
kis tükör, melyben — mint harmatcsöpp-
ben az ég — a világ nézegette magát. 
Összetörik egy kis ablak, melyen keresz-
tül gyermekes kíváncsisággal nézegettük 
az égi és földi jelenségeket. 

* 

Az orvos úgy gyönyörködik egy nagy 
sebben, mint én egy szép költeményben. 

* 

Hosszú beszéd mindig szánalmas ha-
tást tesz rám. TĴ y rémlik, mintha az 
illető hosszan mentegetődznék, azért, 
hogy nem tud rövidebb lenni. 

* 

Valamelyik francia írónál olvastam ' 
Mindenkiben annyi gőg van, amennyi a 
józan eszéből hiányzik. 

* 

A cinizmus nem egyéb mint az illú-
ziók teljes hiánya. 

* 

Hírnév, dicsőség,halhatatlanság1? Ugyan 
mit csináltok velük, ha egyszer kihűl a 
föld s éhező eszki mók tipegnek az aequa-
tor jégmezőm? 

* 

A fanatizmus néha nem egyéb, mint 
a korlátoltság őrjöngése, de néha eget-
vívó hit, mely a lángelmék mindent át-
ható igazságaiból sugárzik a világra. 

Endrödi Sándor. 

A tánclecke. 
írta: Káinoki Bedö Béla. 

Lilike, aki tizennégyéves volt, és bájos, mint 
egy leányálom, ott állt a nénje nagy állótükre 
előtt. Púderes pamacs a kacsójában. Határo-
zottan nagy dologról volt szó : valami hajna1-
piros kis pörsenést kellett eltüntetni a rizspor 
segítségével, arról a merész kis orrocskáról, 
amelyikről Ernő, aki a tavasszal teszi le az 
érettségit, — ha igaz — azt mondja, hogy oly 
merészen kandikál bele a nagyvilágba mint . . . 
mint annak idején Nagy Sándor hőilítótervei. 
Hasonlatnak kissé merész, ezt elismerem, de az 
sem bizonyos, liogy Ernő érett almaként fog 
májusban lehullani a gimnázium fájáról. Liliké-
nek tehát volt valami kis rendellenesség az 
arcocskáján, valami kis rendellenesség, amit a 
„vén sündisznó" — így hívta a Lilike bátyja 
a háziorvost — „göb"-nek nevezett. És mégis . . . 
mégis ma, mivel ma épen szombat volt, Liliké-
nek szépnek kellett lenni . . . Lenni? Talán 
nem volt már amúgy is az ? Nos, a fenntisztelt 
Ernő úr, aki pedig föltétlenül szakember efféle 
dolgokban, a múltkor, amikor a dunaparti kor-
zón sétáltatta meg a kabátja gomblyukában 
szerénykedő szegfűt, egy barátjának Liliről a 
következőket mondta : Lili, édes, édes, cukros . . . 
szép és ostoba. Lehet, hogy Ernőnek nem volt 
mindenben igaza, de tény, bogy ami a külső 
megítélését illeti, bátran fölvehette volna a 
versenyt azzal a tanárral, aki az iskolájában az 
esztétikát tanította. 

Lili, mivel már félőt volt, erősen dolgozott 
a pamaccsal, amikor a világéies nénje betop-
pant a szobába: 

— Készen vagy már, fiam? 
— Hm . . . igen, de mond csak . . . nagyon 

lát'zik még az a pirosság az orromon? 
— Micsoda pirosság? 
— Hát az, amit a doktor bácsi, aki, hacsak 

szerét ejtheti, mindig megcsókol, úgy luv, hogy 

— Ugyan ne gyerekeskedj . . . nem látszik 
semmi . . . és a mama már készen lesz mind járt 
és Józsi már „fog" . . . 

— Istenem! És ez a „göb" . . . És azután 
tudod, nem tudok harisnyát választani. Látod, 
ez olyan fontos . . . Amiket most vettem föl, 
ezek az azsúrok, ezek, bogy is mondjam, talán 
kissé túlmeiészek? Nem? 

— Látod, Lili, igazán nevetséges, hogy mi 
mindent nem képzelsz magadnak. Akárhogyan 
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öltözködsz is, Ernő mégis azt fogja mondani, 
— ahogy őt ismerem — hogy te vagy a 
„teremtő költészet megtestesülése" . . . 

— Ugyan, hagyj már békében ezzel az os-
toba Ernővel! Kérlek, egy ember, aki tizen-
hétszer látta a „ Varázskeringő "-t, egyáltalában 
nem vehető komolyan! 

— Neeeem ? Hát, mondd csak, ki vehető ko-
mol jan? 

Lilike elpirult a szeme fehérjéig, ami talán 
azért volt, mert lehajolt, hogy bekapcsolja az 
abbé-cipője torkát és nem felelt semmit Egy 
percig csend volt a szobában, poétikus csend, 
aminő olyankor szokott lenni, amikor kisleányok 
gondolnak arra, akit a lelkűkből szeretnek. 

Irma, a dada, leejtett a mellékszobában egy 
tányért, amin tejberizs volt és amit a Bubinak, 
a Lilike öccsének kellett volna legott elfogyasz-
tania, és ez a csörömpölés visszahívta a két 
leánylelket arról az illatos mezőről, ahová egy 
percre elkalandozott a gondolatviláguk vagy 
talán a szívük ; ki tudná azt megmondani ? 

Es beültek a kocsiba . . . Négyen ültek be. 
A mama, a három farsangot áttáncolt nővér, 
a szmokingos Jani és Lilike. Lilike, aki izgatott 
volt, mint a mezei virág, mielőtt, csókot lehel 
rá az ébredő tavaszi fuvalom. És lehetett is 
miért izgatottnak lenni ! Elly-ék első fogadó-
estélye (értsd: táncóra) és ott fog megesni az 
a történelmi pillanat, hogy Ernő (aki tizen-
hétszer látta a ,,Varázskeringó"-t) és Gábor, a 
János bácsi fia, aki a nyáron havasi gyopárt 
szedett „életveszély", ejtsd és értsd életvesíély 
között, Lili számára, — találkoznak. 

Hát ez kérem tragikus lesz, határozottan 
tragikus, mint amikor Aetius és Atilla seregei 
találkoztak a katalaunumi mezőn. Ki lett győz-
tes? Ki maradt vesztes? Ma sem tudjuk, mi 
a bölcsek és így hogy tudhatta volna a kis, 
tizennégyéves Lilike, hogy kiért fog vájjon 
holnap reggel imádkozni ? Ernőnek is megvan-
nak a maga előnyei. Tagadhatatlanul jól sza-
bott kabátokat visel. Gábor, nos Gábor jó fiú, 
kissé hallga! ag, de úgy tud nézni, hogy a lel-
két, teszi bele a szeme sugarába . . . 

Es a kocsi gördült — és egyszerre csak 
Józsi megkötötte a kereket valahol a Tükör-
utcában. 

A mama meg Margit előre mentek, Jani rá-
hágott a lépcsőn a hosszú télikabátjára és 
Lilike hátvédnek maradt s úgy, de úgy dobo-
gott a szívecskéje, hogy a Darvasné remekbe 
készült „dereka" majd, hogy szét nem repedt. 
A/, első szobában már egy csomó kabát lógott 
a fogason és Lilike meggyvörös belépőjét a 
legény épp egy olyan selyem bélésű szürke kabát 
fölé akasztotta, amelyiknek a belső félén, ott 
a zseb fölött, egy G meg egy E volt kihímezve. 

És összefogta a két betűt egy kilencágú 
korona. 

Lili nem volt babonás, de amikor odavágott 
a mosolygó huncut szeme a kabálját elhelyező 
inas kezére, mégis csak azt suttogta magában : 
Ernő . . . Ernő . . . a szegfüs Ernő. 

Amire épp be akartak lépni a gyékényfonatú 
előszobából az eperszín tapétás szalonba, utói-
érte őket a Margit hosszúorrú vőlegénye, aki 
csúnya volt mint egy decemberi éjszaka és 
akinek a lelkében a május poézise visszhang-
zott. Egy percre megálltak és azután beköszön-
töttek az ajtón. 

Már együtt volt az egész társaság. 
A mamák félkörben ültek a Jóska bácsi 

dohányzójának ajtajában (ő, már mint Jóska 
bácsi, úgy hívja, hogy „dolgozószoba") és tizen-
két kis hölgy; a Ferrari mester tanítványai^ 
egyenes sorban elhelyezett székeken foglaltak 
helyet a , nagy ébenfa „Konzert Flügel"-től 
jobbra. És megszólalt a zene. Az akkordba 
belenyomta hosszú, vékony ujjait egy pianista 
és hegedűt ölelt szerelmesen magához egy 
hosszúhajú művész. A „művész" három koronát 
kapott hattól kilencig Ferraritől. 

Lili egy kicsit zavarban volt. Hogyne, kérem, 
mikor későn jött és mindenki reánézett és egé-
szen bizonyos, nemcsak reá, hanem arra a lel-
ketlen pörsenésre is, ami ott ízetlenkedett az 
orrocskáján. Ez . . . Ez . . . hogy is mondjam 
csak, lesújtó . . . de fölemelő volt, amikor Gábor 
egy keveset esetlenül, talán egy, kicsit meg-
hatottan meghajolt Lilike előtt. És összefonód-
tak és — táncoltak. Gábor, az igaz, gyöngén 
vezetett, de hát az onnan volt, hogy nem merte 
Lilit kellően átfogni. A karja, az úgy kulcsolta 
át a kisleány derekát, ahogy a zarándok vesz 
a kezébe a szentföldön egy porladó valamit, 
amiről a kalauz azt mondja, hogy a Szent 
Euphem kulcscsontja. Amikor Gábor letette 
Lilit egy sarokban, akkor hirtelen, komor és 
mogorva arccal megjelent Ernő ; Ernő, aki az 
idén fogja az érettségit letenni, •— ha igaz. És 
Ernő, aki, ha a személyes reputációjáról volt 
szó, nem értette a tréfát, komolyan hajolt meg 
Lili előtt, mintha azt mondta volna : Ego sum 
Eugenius, rex Terpsichorae. 

Gábor beleharapott a zsebkendőjébe, de azért 
mégis végignézte a „tour"-t, amit Lili az Ernő 
karján lejtett, az Ernőén, aki tudott ugyan 
bosztonozni, de aki nem volt tisztában az accu-
sativus cum infinitivó és az ablativus absolutus 
fogalmaival. És ha az ember nem tanul, az 
megboszulja magát ! Ernő is, amikor megkö-
szönte a hármas számú tölgyfaszéknél a tourját, 
azt találta mondani : Angine de mon coeur, 
merci ! És ez szóról szóra azt jelenti : Szívem 
torokgyíkja, köszönöm ! És ezzel Ernő le volt 
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tárgyalva. Ernő, aki a tavasszal érik meg, 
— ha igaz — nőnemű angyalokra gondolt, 
amikor Molière nyelvén köszönte meg a tourt 
és . . . de hagyjuk, elég az hozzá, hogy Lilike 
kiábrándult belőle is, meg a szegfűjéből is, 
meg az érettségijéből is, amit —<- legalább Lilike 
úgy gondolta — az ostoba Ernő föltétlenül egy 
„t";vel fog írni. 

És szólt a zene és keringtek a párok. Gerul-
dine, akinek, ha a hajába valami sólyomtollat 
dugtak volna, föltétlenül úgy nézett volna ki, 
mint egy északamerikai indián-főnök, merészen 
feküdt a Gábor vállára sub titulo boszton . . . 
És Gábor tűrte ezt, sőt még kellemesen is mo-
solygott hozzá ! Amikor Li'ike ez' látta, úgy 
érezte, hogy valami csúnya hangtalan üress 'g 
támadt gyorsan dobogó szívecskéjében . . . 

Hiába, szomorú, nagyon szomorú, amikor 
két oltárkép törik el egyszerre ! De Lilinek 
nem a?ért kacagott tizenötezer eleven ördög a 
szemében, bogy ne tudta volna Vénusz isten-
asszony édes mérgének az antidotumját ! 

Az úgynevezett tipegőnél már egy kalksburgi 
jezsuita-tanítvány karján rakta ütembe az abbé-
csattos cipőcskéit . . . 

A kalksburgi egyenruhát viselt és kívülről 
tudta Hermann és Dorotheát. Amikor másod-
szor kerülték meg bosztonlépésben a tipegő 
ütemeire a termet, akkor a kalksburgi i f jú így 
szólt Lilihez a vállán keresztül: Nag \ sád! 
Én, Szentkereszthy Kund, imádom magát ! És 
Lili úgy érezte, hogy összeszorul az az ici-pici 
galambszíve, amelyikben már ketten laktak és 
amelyikbe, íme, beletolakszik egy harmadik. 

És választani mégis csak kell, már a soeur 
Adrienne osztályának becsületéért is . . . 

A zene elhallgatott és beállt az a bizonyos 
csend, amikor a lelkek reflexiói töltik be a 
jelenlévők gondolatvilágát. Lilike is, ott a nő-
vére mellett, meg annak a félig kopasz vőlegénye 
mellett gondolkodott : Ernő ? Gábor ? a kalks-
burgi ? Istenem ! Istenem ! Istenem ! . . . És me-
gint belekapott az elefánt-billentyűkbe a zon-
goraművész, akinek hosszú • haja meg vékony 
ujjai voltak ! Bódítóan szólott a zene. Még 
Margit is, aki pedig bárom farsangot táncolt 
volt már végig, belekarolt a hosszúorrú vőlegé-
nyébe, és belekeriugett a gyerekbálba. Lilit is 
vitte a vére, az a táncolókedvű vére, aminek 
csak egy dörzsféke volt, a bizonytalan szerelem ! 

Mert tizennégyéves korukban a kisleányok 
mind szerelmesek. Akár egy Ernőbe, akár egy 
Gáborba, vagy egy kalksburgiba, mindegy, sze-
relmesek ők, mint a tavasz a virágillatba, avagy 
sugár a tavirózsába és elég szomorú, hogy a 
poétikus rügyfakadást a perzselő nyár követi, 
meg a haldokló ősz ! Amire pedig fehér hó-
pelyhek hullanak le az égből, és fenséges ha-

lotti köntöst ölt az anyaföld, akkor haldoklik 
minden, csak egy valami él, és ez az egy va-
lami a szerelem! Kérő troubadourok dalát zen-
geni háládatlan valami és épen ezért konsta-
táljuk csak egészen szárazon, hogy Lilike, ami-
kor bent ült a kissé szűk, bársonybélésű kocsiban, 
odaszólt a nénjének : 

— Ernő tudatlan . . . Gábor ügyetlen . . . a 
kalksburginak meg egy keveset homályos volt 
a kézelője ! 

* 

És Lilinek igaza volt. Nincs senki hiba nélkül ! 

KÖNYVESHÁZ. 
Dramaturgiai dolgozatok. (írta : Salamon 

Ferenc. Két kötet. Kiadta a Kisfaludy-Társaság.) 
Elmúlt korszakok nagy embereit, irodalmi, mű-
vészeti eseményeit r i tkán látbaijuk a maguk való-
ságában. Az időbeli távolság épúgy megcsalja 
érzékeinket, mint a térbeli. Tőlünk távoleső dol-
gok kicsinyeknek vagy nagyoknak tűnnek fel 
előt tünk. Kicsinyeknek, ha megváltozott az em-
beriség ízlése, megváltoztak szükségletei, céljai, 
felfogása. Nagyoknak, ha a kor hangulata, szük-
séglete, politikai, társadalmi felfogása még erő-
sebben sodródott abba az irányba, melyért a nagy 
szellemek küzdöttek. Az idő indokolatlanul gázol 
le gyakran nagyokat s einel helyükbe kisebb 
embereket. De az igazán nagyok nincsenek vég-
legesen eltemetve. Időnként friss szellő fújja le 
emlékükről a r á juk rakodott fövényt, kiemel-
kednek ideiglenes sírjaikból s ú j ra ők vezetik az 
emberiséget, mely egy másik úton hiába kereste 
boldogulását. A történetíró, az irodalomismertető, 
a filozófus, a társadalomtudományokkal foglalkozó 
embernek magasabb szempontokból kell megítélni 
elmúlt korokat. Lehetőleg föl kell szabadítani 
magát korának hangulata alól, hogy az egész 
emberiség tör ténetét , irodalmának, műveltségének 
fejlődését, céljait megismerhesse, méltathassa. 
Neki nem szabad egyes korokat igazságtalanul 
magasra, másokat jogtalanul mélyre sülyesztenie. 
De hogy felszabadulhasson saját korának hangu-
lata, elfogultsága alól, támasztékokra van szük-
sége Helyes í téletének, igazságos állásfoglalásának 
e támaszait nagy emberek kortársainak ítéletéből 
merítheti . Ez ítélet, e vélemények mutat ják meg 
igazán, mi volt az a nagy ember saját korában, 
mi t te t t a kor eszméiért, gondolataiért. Igazságos 
ítéletnek csak ez lehet az alapja. A mai kor el-
fogult gyermeke t. i már esak azon a hamis 
világításon keresztül látja a mul ta t , hogy tettek-e 
valamit elmúlt korok nagy emberei annak a szük-
ségletnek kielégítésére, amelyet ő érez, vitték-e 
előre a nemzetet abban az irányban, melyben ő 
szeretné előre vinni. E gondolatok egy most meg-
jelent munka olvasása közben ju to t t ak eszünkbe. 
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Salamon Ferencnek, a krit ikusnak és történet-
írónak dramaturgiai tanulmányai jelentek meg 
két kötetben. E két kötet dolgozat voltaképen 
tízesztendei küzdelmes története a Nemzeti Színház-
nak. Nélküle nem láthatjuk t isztán azt a kor-
szakot, melyben a magyar dráma kezdőkorát, a 
magyar szinészet virágkorát élte. A nagyközön-
ségben kevés érdeklődést ébreszthetnek e drama-
turgia i dolgozatok, de a tudomány számára rend-
kívül becsesed. A közönség nem igen érdeklődik 
ugyanis olyan művek, olyan nézetek iránt, me-
lyeknek jórésze már átment a köztudatba, más 
része egy rendkívül művelt elmének elfogult és 
egyoldalú meggyőződése volt, de a tudomány 
embereinek, ha a gondolatokat és eszméket vizs-
gálják, vissza kell t.érniök e gondolatok és eszmék 
születési helyére és idejébe, látni azt a kort, 
olvasni azokat a vitákat, amelyek a ma már 
általánosan elfogadott nézetek körül lefolytak. 
Salamon Ferenc volt az első nagy kritikusunk. 
Kritikáinak írása közben nem vezette elfogultság, 
nem vezette nagyobb szimpáthia és antipáthia, 
mint amennyi igazságos emberben is meg szokott 
lenni. Vizsgálódását különösen abba az irányba 
ter jesztet te ki, milyen a megbírált dráma szer-
kezete, fejlődnek-e jellemei, indokolva vannak-e 
a szereplők cselekedetei. Azután t é r t rá a színé-
szek játékának ismertetésére. Erős haraggal támadt 
rá azokra az írókra, kik nem a dráma belső 
erejével, hanem frázisokkal, betoldott ének- és 
táncrészekkel és más eszközökkel iparkodtak a 
közönségre hatással lenni. Nézetei érdekében több 
hatalmas vitába bonyolódott színműírókkal és 
színészekkel. E vitákból győzedelmesen került ki ; 
győznie kellett, mert finom ízlése, az idegen iro-
dalomban való nagy jártassága a legtöbb kér-
désben megmentették a tévedésektől. A mult 
homályos ködébe vész a mi szemünk előtt az az 
idő, midőn fővárosunkban egyetlen színház küzd 
a magyar nyelvért, a magyar dráma fölvirágzá-
sáért. Szinte emberfölötti harcot vív a hatalom 
ellenséges magatartása éi a közönség közönye 
ellen. E korban komolyan vették a színházi kri-
tikát, mer t az egész nemzet szeme ra j ta függött 
féltett műintézetén. Aki ezt a korszakot igazán 
meg akarja érteni, embereinek törekvéseit, céljait 
megismerni és megbecsülni, annak meg kell ismer-
kednie Salamon munkáival. (l . m.J 

ABC olvasókönyv és elemi iskolások olvasó-
könyve. (I — VI. osztály számára szerkesztette 
Benedek Elek, Földes Géza és Száva János. 
Kiadta : a Lampel Róbert könyvkereskedés. Enge-
délyezés száma: 24 .446 /906 és 51 .163/906 . 
Ára : I. oszt. 40 f, II. oszt. 70 f, III. oszt. 84 f, 
IV. oszt. 96 f, V—VI. oszt. 1 IC 30 f.) A 
népiskolai ú j tanterv alapján készültek ezek a 
könyvek, de azért azt mondhatjuk, hogy első-
sorban a való élethez alkalmazkodtak. Szerzők 

a tanterv mellett jól ismerik a gyermeket is és 
tudják, hogy ez mire képes ; de ismerik jól a tanítót 
is, mert tudják, hogy nehéz munkájá t miképen 
kell a kézikönyv segítségével megkönnyíteni . 
Ezt főképen az anyag kiválasztásával, ügyes cso-
portosításával érték el, a gyermek lelkét pedig 
a hangulatos, igazán zengzetes magyarságú olvas-
mányokkal nyerik meg. k'gyetlen egy olvasmánya 
sincs, amelyikben az a kedves hangulat ot t ne 
lenne, ami a foglalkozást kellemessé teszi, de 
olyant akárhányat találunk, mely a könnyet 
is kicsalja az olvasó szeméből. Ha ezeket a 
könyveket röviden akarnám jellemezni, azt mon-
danám : a szív könyvei. Talán adhat valaki ezek-
nél is okosabb könyvet a gyermekek kezébe, do 
olyant, ami a lelket a tudás mellett így tudja 
gyönyörködtetni, egyet sem talál senki hazánk 
tekintélyes iskolakönyv-irodalmában. 

Már az ABC lapozgatása közben észre kell 
vennünk, hogy valami ú j dologgal találkozunk. 
Az egyes betűk ismertetését a betű alakjaiból 
összeállított tréfás rajzokkal könnyíti meg. Ezek 
a rajzok apró kis dolgok, egy-két vonással 
embert, állatot varázsolnak elénk s ezekben 
annyi mozgás, elevenség és humor van, hogy 
aki látja, kedvet kap az utánarajzolásra. A rajzok 
emellett könnyűek ós olyan egyszerűek, hogy 
a gyermek tüs tént lerajzolhatja akár emlékezet-
ből is. A betűk ismertetése során szigorú követ-
kezetesség van a fokozatok megtartásában. Egyet-
len egy ú j szót nem vesznek föl, olyant, ame-
lyiknek elemei a közvetlen előttevalókban elő ne 
fordultak volna. Természetes, hogy ez az olvasást 
is rendkívül megkönnyíti . Ahogy mondatot lehet 
a szavakból alkotni, azonnal jönnek az értelmes 
mondatok s nemsokára ezeket követik az össze-
függő olvasmányok. Ezek az olvasmányok igazi 
költői művek, pedig ezen a fokon felette nehéz 
még az értelmes olvasmány is, hiszen az í rót 
még az is korlátozza, hogy a gondolat kifejezé-
sére alkalmas szókat meg kell válogatni, mer t 
csak olyat írhat le, amilyennek a betűit a gyer-
mekek ismerik. És ebben találom a legszebb 
sikert, mert keresettséget sehol sem lehet észre-
venni. 

Az ABC II. részében már csak olvasmányok 
ós versek vannak. Ezeknek a nyelve az, ami 
mindenekfölött kifogástalan. Egyszerű, világos, 
tömör és magyaros. Ugyanezt mondhatjuk az 
olvasókönyvek egész sorozatáról. 

A második osztály könyve voltaképen az ABC-s 
könyv folytatása s a II. osztályban a beszéd- és 
érteleingyakorlat köre tágabb lévén, mint az 
első osztályban, az olvasókönyv épen ennel a 
tárgynál férkőzik igazán a gyermek lelkéhez. A 
foglalkozások ismertetése bájos és hangulatos 
olvasmányokban áll előttünk. A pap, A tanító, A 
kovács, Az orvos stb. c. olvasmányok irodalmunk 
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remekei. Csupa szív és hangulat valamennyi. A 
magasabb osztályok olvasmányai is ilyenek. 

A történeti olvasmányok legnagyobb részét 
Benedek Elek í r ta meg az ú j kiadás részére, 
úgyszintén a föld és néprajzi olvasmányok egy 
részét is. Amint a tanuló testi és lelki ereje 
gyarapodik, azonképen az olvasmányok szépsége, 
gyönyörű tartalma is gazdagabb pompában áll 
előttünk. Az ismeretterjesztő olvasmányok nem 
terjengősek s nemcsak nem unalmasak és szára-
zak, hanem élvezetesek és hangulatosak. 

A szépirodalom körébe vágók igazi költői 
ihlettel megírt dolgok. Benedek, Jókai, Mikszáth, 
Gárdonyi, Bársony István, Herczeg Ferenc s 
még egy hosszú sora a magyar irodalom leg-
kiválóbb munkásainak vonul föl a gyermek lelke 
előtt ezekben az olvasmányokban. E* én épen e 
névsorban találom meg a biztosítékát annak, 
hogy az iskolai tanítás belekapcsolódjék az életbe. 
Ez az iskolai olvasókönyv fokozatosan emeli oda 
a gyermeket, hogy a nagyok számára í ro t t 
művekben is meg tudja találni a szépet és a 
hasznost. Elmondottam ezeket, mert hisználni 
akaitam vele mindazoknak, akik még talán nem 
ismerik ezeket a könyveket és elmondottam azért 
is, h o f y a figyelmet ezekre fölhívjam és tanító-
társaimnak a taní tás sikere érdekében figyel-
mükbe ajánlom. (K. F.) 

Vértesi Arnold új regénye. Akik a mai tár 
sadalomról írnak, küiönös előszeretettel választják 
műveik hőséül a kapaszkodó férfi típusát, aki 
hogy magasba emelkedjék, eltapossa az ú t j ába 
eső virágokat. S hogy ez alak oly gyakran sze-
repel drámákban és regényekben, teljesen ér thető , 
— hiszen minél szabadabb tér nyílik a társa-
dalmakban az egyéni érvényesülésre, annál tünet-
szerűbb jelenséggé válik a kapaszkodó alakja. 
Vértesi Arnold „Fölfelé" c. regényének hőse 
— Szűts Gábor — szintén ebből a f-ijból való. 
Református papnak készül, szerelemre bír ja egy 
derék, jólelkű, öreg kálomista pap leányát, de 
aztán hűtlenül elhagyja. Nagyravágyás lakozik 
szívében, s mindenáron fölfelé törekszik. E r r e 
alkalom is kínálkozik neki, nevelő lévén egy 
előkelő, de gyönge akaratú özvegyasszony há-
zában, aki beléje szeret. A kapaszkodó egy viha-
ros éjjel meghódítja az özvegyasszony szívét, 
nőül veszi. Az esküvő napján a szegény pap-
leány megöli magát. A kapaszkodó lelkében oly-
kor meg-megjelen az áldozat véres alakja, de 
tovább megy hódító útján, neje vagyona révén 
emelkedik, a politikai porondra lép, röpiratot ír, 
képviselő lesz s már már azon a ponton áll, 
hogy miniszterré legyen. De végső diadalát valami 
megakasztja. Az évek előtt öngyilkossá let t pap-
leánynak szülei belehaltak bánatukba, de maradt 
még egy k's leányuk, aki azóta hsjadonná serdült, 
hasonlatossá öngyilkos nővéréhez. A kapaszkodó 

egy alkalommal meglátja, beleszeret, ennek az 
ártat lan leánynak üdvét is fölakarja dúlni. Ámde 
emiatt összetűz saját mostoha fiával, aki a leányt 
szereti. Párbaj t vív mostoha fiával, aki a gonosz 
kapaszkodónak szemeit kiszúrja. A miniszterség-
nek vége, a fiú elveszi a leányt s a vak ember-
nek élete alkonyatán azok kegyelméből kell 
élnie, akiket meg akart rontani. 

A mese mint l á f juk érdekes s az alakok 
habár kissé futólagosan, de általában élethíven 
vannak jellemezve- A Tisza-koi'szak politikai rajza 
a viszonyokat ismerő író tollára vall. Elismerjük, 
hogy a műben van bizonyos igazságszolgáltatás, 
amennyiben a minden szépet és jó t eltaposó 
stréber vé^űl bűnhődik. De ez azért mégsem 
békít ki bennünket teljesen. Nagyon kietlen, 
sivár jelleműnek találjuk a hőst, olyannak, aki egy 
egész regényen végig nem tudja lelkünket lekötni. 
Legjobb a műben az a gondolat, hogy az ön-
gyilkosságba kergetet t leány buga, vagyis tulaj-
dunkép az elhúuytnak új ra éledt mása okozza 
a gonosz ember vesztét. Az elárult első szerelem 
mintegy föltámad sírjából, hogy bosszút álljon 
a hűtlenen ! Dosztojevszki tollára lenne méltó 
ennek festése s föltárása annak a sok belső 
vívódásnak, kísérteties rémképnek, forró vágy-
nak és kínzó gyötrelemnek, amely a hős lelkét 
eltölti. Vértesi Arnold nem mélyed el ezekbe a 
lélektani rajzokba, az előzményeket í r ja le bosz-
szabban, míg a tulajdonképi dráma fölvetésétől 
kezd?e sietve halad a befejezés felé. í gy inkább 
vázlatát nyú j t j a egy nagy lelki problémának, 
mint annak a mélyreható kidolgozását. De a 
probléma jelentős s mutat ja Vértesi Arnold nem 
mindennapi leleményét. Azt is kiváló előnyként 
kell kiemelnünk, hogy a regény, a ma annyira 
divatos iránytól eltérően, nem töredéket nyújt , 
hanem bevégzett egészet. Nem jeleneteket szakít 
ki az életből, hanem az élet egy egész, befeje-
zett képét tá r ja çlénk. A mű a Franklin-Társu-
lat kiadásában je lent meg. (P. L.) 

HIVATALOS IIÉSZ, 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyi lvání to t ta : a „Meczenzéfi 
Jótékony Nőegylet"-nek, amely az 1907. évben 
17 szegény tanulót látot t el 286 K értékű téli 
meleg ruhaneművel. 

K i n e v e z t e : Fodor Gyula oki. taní tót az érdi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Schlächter Ádám 
oki. tanítót a szondi-fernbach-pusztai áll. el isk.-
hoz r. tan í tóvá; Szőke Gergely oki. tanítót az 
oláliújfalusi áll. el. isk.-hoz r. tan í tóvá; Seress 
Rezső oki. taní tót lvevesvezekényi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Weisenburger Sebestyén oki. 
tanítót az újszentannai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Selmeci József oki. tanítót a románbogsáni 
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áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; Soós Árpád oki. 
tanítót a mákói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Zvada Győző oki. tanítót az alsóporumbáki áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Veres Antal oki. tanítót 
a szeged-külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Weiss János oki. tanítót a berzeviczei áll. el. 
iskolához rendes tanítóvá ; Straub Erzsébet 
okleveles tanítónőt a solymári állami elemi isk.-
hoz rendes tanítónővé ; br. Babarczy Jenőné 
szül. Jósa Jolán oki. taní tónőt a kótaji áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Szörényi Emma oki. tanító-
nőt a karánsebesi áll. el. isk.-hoz r. taní tónővé; 
Hullmann Mária ôkl. tanítónőt a máramarosszur-
doki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Wladár 
Vilma oki. óvónőt a sziráki áll. óvóhoz óvónővé. 

Je len minőségében áthelyezte : Lazarics 
Miklós alsóporumbáki áll. el. isk. taní tót az 
alsódabasszőlőbeli áll. el. isk.-hoz ; Záborszky 
Kálmán szankfelsőmóriczgáti áll. el. isk. tanítót 
a tokaji áll. el. isk.-hoz ; Fekete Gyula oláhúj-
falusi áll. el. isk. tanítót a szankfelsőmóriczgáti 
áll. el. isk.-hoz ; Veress Katinka völcsöki és 
Szilágyi Ibolya magyargyerőmonostori áll. el. 
isk. tanítónőket 1908 szept. 1-iki hatállyal 
kölcsönösen. 

Je len állásában végleg megerős í t e t t e : 
Igonda János hevesi gazdasági ismétlő-iskolai 
szaktanítót. 

Nyugdíjat uta lványozot t : Alföldi Lipót 
székesfehérvári munkaképtelen polg. isk. tanító-
nak évi 2920 K-t ; Gutsik Imre velusóczi róm. 
kath. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 410 
K- t ; Kimpián Simon alsóbauczári munkakép-
telen gör. kath. tanítónak évi 640 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : néh. Kaszo-
vitz Miksánó szül. Friedmann Júl ia csengeri izr. 
e1. isk. tanítónő ferjének temetési járulék fejében 
egyszersmindenkorra 250 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néh- Kaszovitz Miksáné szül. Friedmann Júl ia 
hái-om kkorú árvájának egyenként 133 K 33 f-t, 
együt t 399 K 99 f - t ; néh. Krojcsovits János 
nyltrijegerszegi tanító özv., szül. Prázrna Apolló-
nak évi 473 K-t ; néh. Kontor László nyug. 
pacsai róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Né-
metby Juliannának évi 455 K- t ; néh. Fapp 
Gyula kocsordi ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Kovács Krisztinának évi 600 K-t, Gyula és 
Gabriella nevú kkorú árvájának egyenként 100 
K-t, mindössze 800 K-t ; néh. Bitai Gábor hid-
almási áll. el. isk. tanító özv., szül. Juhász 
Margitnak évi 600 K-t ; néh. Horváth Béla nagy-
szőllősi volt. áll. el. isk. tanító özv., szül. Páros 
Emmának évi 680 K-t, Jolán, Emma, Erzsébet 
és I rén nevű kk. árváinak egyenként 1 13 K 33 f-t, 
mindössze 1133 K 32 f-t; néh. Schlachter Pál 
kerényi nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv. szül. 
Reisch Emiliának évi 601 K 60 f-t. 

Csipkemíívészetünk. 
Azt mondják, hogy lejárt a női kézimunka 

ideje. Valóban nem tudom, igaz-e ? Ha úgy 
volna, akkor ez bizony minden inkább, mint 
nagy szerencse. Mert része van benne, hogy 
halványul a házi tűzhely fénye, hűl a melege. 
Okosan cselekszenek tehát azok, kik e visszás 
fejlődésnek útját akarják vágni. Jó lenne, ha 
védő karuk az iskolán is túl érne és belenyúlna 
a társadalom közepébe. Azt hiszem, hogy ezt 
célozzák a nagyszabású csipkeipari tanműhely 
szervezésével is. Itt működik a főváros kellős 
közepén, a magyar király bérpalotájában (IV., 
Kígyó tér 1. sz.i). Helyiséget, berendezést és évi 
5000 korona segítséget ad hozzá a kormány. 

Hogy hogyan fejlődött ennyire a magyar 
csipkenemű-ipar, arról Dékány Árpád .tanár, 
az iskola vezetője számolt be a Mária Dorothea 
Egyesület tanítónői szakosztályának februíri 
gyűlésén. Nagyrészt az ő buzgólkodásának kö-
szönhetjük, hogy vert, rece, de különösen a 
halasi varrott csipkekészítés kifejlesztésevei oda-
emelkedtünk, hogy bátran farkasszemet néz-
hetünk a fényes nevű brüsszeli és velenczei 
csipkeremekekkel. Varrott csipkéink vannak 
olyan finomak, tartósak és mintáik művészi 
értéke is hasonló. Dékány maga rajzolja a ter-
veket. Tartózkodik a mértani vonalaktól. Kompo-
zíciói művésziek. Megkapóan kedves a forráshoz 
siető szarvasok képe, a galambos minta és még 
sok másik. Hat évi szakadatlan fáradozás ered-
ménye a mai siker. Hat év előtt gondolt először 
arra, miért ne lehetne Magyarországon is finom 
csipkét készíteni? Első rajzát 65 éves édes-
anyja varrta ki. Ez azonban nem volt a legszebb. 
Fiatalabb szemekre kellett bízni. Időbe telt, 
míg mintái helyet kaptak az Országos Ipar-
művészeti Múzeum kiállításain. Klórmészben 
fehérített, üvegpapírral simára dörzsölt kezű 
parasztleányok szorgalma segítette De'kányt a 
2000 koronás nagy jutalomhoz. Hogy most 
miképen dolgoznak, azt is bemutatta. Sebestyénné 
Stettina Ilonával az élén, a hallgatók önkéntes 
vizsgáló-bizottsággá alakultak. Felvonultak az 
emeletre, a világos műhelybe. Serény gyermek-
leányok verik a „klöpli" csipkét. Az ügyesebbek 
rececsipkét varrnak. Fekete selyem recézésből, 
fekete selyemmel varrva, Jászai Marinak készül 
felöltő. Fehér rececsipke-függönyt a Perczel-
család rendelt stb. Leheletfinomságú halasi 
csipke nyer életet, 300-as cérnából szövődik a 
teste. Nem járja mindig a pókhálófonál, helyét 
olykor a vastagabbja váltja fel. Nehéz munkával 
szerzett kenyér! Talán szemrontó is. De van 
benne valami, ami megragadja a lelket és ma-
gasra viszi. Mert nem mesterség, hanem mű-
vészet. A műteremben szabad a vásár és akinek 
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nincs módja tulajdont szerezni, szerezhet gyö-
nyörűséget. Ha a vidékiek ezt tudnák! Annyi 
úrinő rándul fel a fővárosba naponta. Közön-
bösen ballagnak tova a női kézimunka temp-
loma előtt. Bizonyára hálásak volnának, ha 
figyelmeztetnék őket a műélvezetre. Megtehetnék 
ezt tanítónőtársaim szerte a hazában. 

Aki meg akarja tanulni, könnyű szerrel el-
érheti. Akkor is, ha áldozhat reá, akkor is, ha 
abból akar megélni. Ingyen végzik a hivatásszerű 
kiképzést. Az igaz, bogy egy esztendőre az 
iskolához kötik. De az is igaz, hogy fáradságát 
nem kívánják ingyen. Olyik 80 koronától 100 
koronáig is kereshet havonta. A csipke ára a 
reáfordított munkán fordul. Métere legalább 
18—20 korona, de van olyan is, amelyiké 100 
koronába, vagy talán többe is kerül. Aki a 
maga ura akar maradri, attól tandíjat szednek. 
Egy félnapra 2 korona a fizetség. Manapság 
mindent meg kell fizetni. De egy megfizethetet-
len és ez a munka nemesítő hatása. 

Havas Irma. 

Országgyűlés. 
( F e b r u á r 2 4 - 2 9 . ) 

A házszabályok szigorítása fölötti vita teljes 
erővel foly. A 24-iki ülésben voltak beszédek 
az indítvány mellett is, ellene is. 25-én először 
Polit Mihály nemzetiségi beszélt az indítvány 
ellen. Azután Andrássy Gyula gr. belügyminiszter 
átgondolt hosszabb beszédben fejtette ki a kor-
mány álláspontját és okolta meg a szigorítás 
szükségét. Kijelentette, hogy az indítvány nem 
kormányjavaslat ; minisztertanács nem is fog-
lalkozott vele : ez tisztán a Ház belügye. 0 maga 
azonban sürgette és sürgeti a szigorítás keresztül-
vitelét, ami ha nem történnék meg, nem viseli 
tovább a felelősséget, leteszi tárcáját. Wekerle 
dr. miniszterelnök és Apponyi gróf azonnal 
kijelentették, hogy magukévá teszik a belügy-
miniszter álláspontját. 

Nyilatkozott a belügyminiszter arról a föl-
tevésről is, mely ellenzéki beszédekben és a 
sajtóban többször fölmerült, mintha a király 
kívánná a szigorítást. Kijelentette, hogy a király 
teljesen távoltartja magát a törvényhozás belső 
ügyeitől ; a házszabályok kérdését sohasem is 
említette. Eloszlatta azt a gyanút is, mintha a 
kormány a katonai létszámemelés keresztül-
viteléért tartaná szükségesnek a szigorítást. 
Megismételte, hogy ez a kormány megfelelő 
nemzeti engedmények nélkül még csak javas-
latot sem tesz a létszámemelésről. 

0 maga már régóta szükségesnek tartja a 
házszabálymódosítást. Tisza gróftól is csak 
annak erőszakos, törvénysértő eljárása miatt 
szakadott el. Ugyanakkor közvetítő indítványt 

tet t és annak a függetlenségi pártot is meg-
nyerte, hogy egyetértőleg, a szabályos eljárás 
megtartásával módosítsák a házszabályokat. 

A nemzet akarata a törvényhozásban nyer 
kifejezést. Ha 15—20 ember végtelenig meg-
akadályozhatja a többségi határozat létrejövését, 
elmállódik a törvényhozásnak ereje, tekintélye. 
Olyan állapotból következik aztán a kormány-
hatalom túltengése. 

Egész világon legenyhébbek a magyar kép-
viselőház házszabályai. Oly mértékben szigorí-
tották azokat mindenütt, amint a választójogo-
sultságot kiterjesztették. Mi sem térhetünk ki, 
nem is akarunk kitérni a választójog kiterjesz-
tése elől. Akkor azonban bejönnek a törvény-
hozásba a szociálisták, akik saját osztályérde-
keikért szállanak síkra ; nagyobb számban jönnek 
be a nemzetiségiek, mert jogaikban megrövi-
díteni őket nem szabad. Ezek, amint eddig 
tapasztaltuk, saját véreik hatalmáért küzdenek. 
Kell módot találni, hogy a közjóra irányuló 
többségi akarat a részek külön törekvéseivel 
szemben is érvényesüljön. 

A belügyminiszter beszédét a kormányt 
támogató többségi pártok lelkes helyesléssel 
fogadták. A belügyminiszter után a pártonkívüli 
Eötvös Károly képviselő beszélt az indítvány 
ellen. Különösen hibáztatta azt a korlátlan nagy 
hatalmat, melyet az indítvány a Ház elnökének 
adna. Képtelenségnek tüntette fel, hogy előleges 
felszólalások csak utólagosan legyenek tehetők ; 
hogy a tárgyalás közben esett személyes sérel-
meket azonnal meg ne lehessen torolni. Azzal 
végezte, hogy a nemzetiségekkel csak meg-
leszünk, ahogy 900 esztendeig megvoltunk ; 
hanem a bécsi politika ellen kell védekezni. 

26-án két szónok beszélt az indítvány ellen, 
anélkül, hogy valami újat mondottak volna. 
27-én egy ifjú disszidens képviselő 3 órás tüzes 
beszédet mondott. Utána Apponyi Albert gróf 
miniszter tartott egy súlyos és fontos kijelen-
tésekben bővelkedő beszédet, melyet a Ház 
nagy többsége rendkívüli lelkesedéssel fogadott. 
Felszólalására mindenekfölött azért volt szükség, 
mivel a nagy függetlenségi párt némely cso-
portjánál nyughatatlan mozgolódás mutatkozik 
egy idő óta. Hánytorgatják, hogy habár a Ház 
nagy többsége függetlenségi, a kormányzatban 
67-es elvek érvényesülnek. Különösen kifogá-
solják, hogy a belügyminisztériumot egészen 
67-esek vezetik. Némelyek követelték, hogy 
vegye át az egész kormányzást a függetlenségi 
párt. A házszabálymódosító indítvány ellen is 
merültek fe' egyes kifogások. 

Apponyi gróf annyira hajlandó, hogy az 
elnöknek szánt nagy hatalom némileg mérsé-
keltessék ; egészben azonban annyira ragasz-
kodik a módosításhoz, hogy annak leszavazása 
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esetén nem ha j landó tovább k o r m á n y o n ma-
radni. A kormány t ag j a i közt tel jes egyértelmű-
ség és összetartás van. Oly többséggel , amely 
önmagában is megbomlik és boldog-boldogtalan 
vezérnek tolja fel m a g á t , lehetet len cselekedni. 
S még h a a többség összetar t is, h o g y a n álljon 
helyt a kormány bármely Ígéretéért , tervéért, 
ha az eddigi házszabályok szerint 2 0 — 2 5 ember 
összeverödése, szeszélye vagy ros^zakarata bár-
mikor megakadályozhat ja a többségi akara t 
érvényesülését ? Amely tes tü le t nem u r a a saját 
elhatározásának, az kifelé sem imponál . Csak 
nem olyan rég az a felfogás volt általános 
Magyarországon, hogy választásoknál az ural-
kodó többség meg nem bukha t ik és hogy a 
ne m-, t: agyar elemek m e g sem mernék kísérlen 
az obstrukciót . A tapaszta lás m i n d k e t t ő t le-
döntöt te . Az általános választásokból kikerülő 
ú j Házban is többségben lesznek bizonnyal a 
m a g y a r nemzeti elemek ; de a szociálisták és 
nemzetiségiek is oly számban j u t n a k be, hogy 
bármikor letörhetik a m a g y a r nemzeti törek-
véseket, ha a többségi a k a r a t érvényre ju tásá t 
a házszabályok nem biztosí t ják. 

28-án egy román és egy tót nemzet iségi és 
egy pá r tbó l kilépett függet lenségi beszélt az 
indítvány ellen. 29-én Polónyi Géza vol t mi-
niszter igen hosszú beszédet mondo t t a módo-
sító indí tvány ellea a miniszterek és képviselők 
sűrű ellenmondásai közt. 

A H á z csak csütörtökön (március 5-én) foly-
t a t j a tanácskozását , részint a fa rsangvégi napok 
s részint a delegáció befejező tanácskozásai miat t . 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— T a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i t a n á r o k A p p o n y i -

n á l . A tanítóképző-intézeti tanárok kongresszusá-
nak küldöttsége mult pénteken adta át Apponyi 
miniszternek a fizetésjavításra vonatkozó emlék-
iratot. Dr. Baló József elnök, a küldöttség veze-
tője, a miniszterhez intézett beszédében a bírói 
státus javadalmával egyenlő ellátást kért a taná-
rok fizetésében. À tanárok törhetetlen bizalmát 
fejezte ki aziránt, hogy a miniszter a tanárok 
fizetésének javítását akarja s egyéni súlyával elő 
fogja mozdítani a kérelem teljesítését. A minisz-
ter válaszában kijelentette, hogy a kérdéssel ko-
molyan foglalkozik s megoldását az állam tehető-
képessége szerint igyekszik keresztülvinni. A kül-
döttség ezután Tóth János államtitkárnál tisztelgett, 
aki azt válaszolta, hogy a politikai élet konszo-
lidációjával párhuzamosan igyekeznek a tanári 
fizetés javítására is. 

— P e r e s S á n d o r u t ó d a . A közokta tásügy 
miniszter a budapesti VI. ker. állami tanítóképző 
igazgatójául Farkas Sándort, az I. ker. állami 
tanítóképző tanárá t nevezte ki. A tanítóképzői 

tanári testületek közvéleményének Farkas Sán-
dor volt a jelölt je s így az ő kinevezése igen 
jó hatást tett . Farkas Sándor úgy is mint tanár, 
úgy is mint a pedagógiai irodalom jeles mívelője 
köztiszteletnek örvend s valóban, érdemesebb 
emberre a miniszter választása nem eshetett volna. 
Farkas helyére a miniszter Mészáros Jenőt , a 
temesvári áll. tanítóképző jónevű tanárát nevezte ki. 

— I s k o l á n k í v ü l i o k t a t á s . Lapunknak í r ják : 
Az iskolán kívüli oktatás gyönyörű eszméje vissz-
hangra talált a zemplénmegyei Pazdicson is. Molnár 
Gyula és Sramkó Kálmán tanítók vezetése alatt 
hetenként kétszer összegyülekezik a falu if júsága 
az állami iskola helyiségében, ahol magyar dalo-
kat tanulnak és közben az említett tanítók elő-
adásokat tartanak a gyakorlati irányú ismeretek-
ből. Edilig az okszerű építkezésről, az alkohol 
káros hatásairól, a gazdákat érdeklő törvények-
ről, az emberi betegségek s azok első segélyéről 
és a magyarok honfoglalásáról adtak elő. Ugyan-
csak az . említett tanítók buzgólkodása folytán a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa ér-
tékes könyvtárat ajándékozott a községnek, amely 
könyvtár szintén igen hathatósan közremunkál a 
magyar nyelv terjesztésének munkájában. 

— M a g y a r m u l a t s á g H o r v á t o r s z á g b a n . 
A nagypiszaniczai magyar fiatalság szavalattal, 
tündérjátékkal és hangversennyel összekötött 
mulatságot rendezett, melynek igen szép erkölcsi 
és anyagi sikere volt. Ez nemcsak a Julián-taní-
tók, hanem a fáradhatatlan buzgalmú rendezőség 
munkásságának eredménye is. Szavalat, ének és 
tündérjáték, mind, mind nemzeti célt szolgált. 
E cél megvalósítása nem a horvát jogrend és 
intézmények ellen irányult , sőt épp azt a módot 
kereste, hogyan lehetne e sok, széttagolt, hetero-
gén elemet egy kalap alá vonni. A másik cél az 
volt, hogy az elhanyagolt és közömbös magyarság 
nemzeti közszellemét fölélessze s benne a szuny-
nyadó történelmi öntudatot fölkeltse és ébren-
tartsa. A tündérjáték, melyben magyar és német 
leányok szerepeltek, szintén a testvéri összetar-
tozóság gondolatának jegyében látott napvilágot. 
Az estén mintegy 500 magyar vett részt, akiket 
a vezetőség buzgalma és hazafias lelkesedése meg-
mentet t a magyar állameszme és haza számára. 

— N e g y v e n év a t a n í t ó i p á l y á n . Horváth 
Antal, hőlaki róm. kath. tanító, a kiegyezés évé-
nek szeptemberében lépett a tanítói pályára s 
még ma is fiatalos lélekkel működik azon. A mul t 
hónapban tar tot t 40 éves jubileumára összesereg-
lettek a vidékről ismerősei és jóbarátai, hogy vele 
együtt örüljenek és ünnepel jenek; ünnepeljék a 
tanítót, aki nemcsak szóval, hanem életével tanít ; 
a hazafiságot és vallásosságot nem a nyelvén 
hordja, hanem a szívében. A jubiláns vendég-
szerető házában gazdagon megvendégelte a gra-
tulálókat. Ebéd alatt Kosztka Mihály kir. tan., 
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tanfelügyelő, Rényi István plébánós, Rouchetti 
József s.-lelkész, Bocsek György, Ferényi Antal 
és Sztraka Zsigmond lelkes pohárköszöntőket 
mondtak a jubilánsra, akit^sj^mosan táviratilag 
is üdvözöltek. 

— Szabad líceum Fiúméban. Fest Aladár 
főgimnáziumi igazgató, m i n t ' a d u m é i tanári kör-
nek, valamint az állami tisztviselők körének el-
nöke, a két kör keretein belül szabad líceumot 
szervezett. Az áll. felsőbb leányiskola dísztermét 
hétfőnként zsúfolásig megtölti a legelőkelőbb 
közönség. A felolvasások sorát Fest Aladár kezdte 
meg Magyarország és az angol g y á r a t o k címen 
tartott konferenciájával. Iíankó Márton ker. teng. 
akad. tanár legközelebb az akaraterőről szóló elő-
adását tart ja meg^ Előzőleg az eszperantóról, majd 
a Röntgen-sugarakról és a Tezla-féle kíséi^fcekről 
értekezett. Ányos Ármin felsőbb leányiskolái tanár 
a kinematográfot kísérte első csíráitól mai ki-
fejlettségéig. Nádory~\Vfftán kir. mfrnök, a li teuin 
titkára Fiuiaétól Marseilleig te t t ú t já t mutat ta 
be érdekes előadásul kísért vet í te t t fényképek-
ben. Vida Sándor dr. főgimnáziumi tanár a szo-
ciálizmus legújabb elméleteit ismertette nagy 
készültséggel. Kankovszky Ferenc min. oszt.-
tanácsos a római életet mutatta be, Pompejiben 
fölvett pompás fényképei alapján, majd a Liege 
és Milano kiállításait vonultatta föl, ugyancsak 
érdekes magyarázatokkal kísérve. A liceumi elő-
adások további sorozatában Kemény Ö., az Adria 
részv.-társ. t i tkára tengeri kereskedelmi törek-
vésainkről, Keszthelyi Péter dr. a betegségek 
eilen való óvakodás módjáról fog szólani. Urbanek 
Sándor dr. főgimnáziumi tanár kuruc-zeneestélyt 
fog rendezni a kuruc költészetről, szóló felolva-
sásával kapcsolatban és végül Kallós Zsigmond 
dr. áll. felsőbb leányiskolái tanár a feminizmus-
ról fog előadási tartani. 

— 1848 emlékezete címen a Magyar Taní-
tók Otthona a szabadság nagy esztendejének 
00-ik évfordulója alkalmából rendkívül olcsó és 
szép kiállítású iskolai emlékfüzetet adott ki. A 

"Tüzet tele van a márciusi eseményekre vonat-
kozó szebbnél szebb~3îl^llyel, beszéddel, költe-
ménnyel, dallammal. A szavalmányokat Ábrányi 
E., Endrődi S., Erdélyi Z., Fejes István, Gárdonyi 
G., Havas István, Jakab Ödön, Lampérth Géza, 
Móra István, Palágyi L., Petőfi, Pósa L., Váradi 
Antal stb. írták ; a, dalok szerzői : Lányi Ernő, 
Dankó Pista, Erődi Ernő ; a beszédeket és egyéb 
cikkelyeket pedig a legkiválóbb pedagógusok 
írták. Közel félszáz mű van ebben a három nyom-
tatott ívnyi könyvecskében s mindannyi magas 
irodalmi színvonalú alkotás. Ezt a derék füzetet 
Nagy László és Havas István közreműködésével 
Kalász Benedek, az Otthon titkára szerkesztette. 
A székesfőváros tanácsa összes iskolái számára 
a legmelegebben ajánlotta s a szegénysorsú ipar-

iskolai tanulók számára 2500 példányt vett meg, 
ingyenes kiosztás céljából. Iskolák részére a 
közelgő márciusi ünnepek alkalmából mi is me-
legen ajánljuk. Vidékre 35 fillér előleges bekül-
dése ellenében a Lampel R. könyvkereskedése 
(Andrássy-út 21.) portómentesen szállítja. 

— Gyümölcsészeti tanfolyamok. Lapunk 
jelen számában a földmívelésügyi miniszter úrnak 
gyümölcsészeti tanfolyamra vonatkozó két pályá-
zati hirdetését te t tük közzé, melyre a t. olvasóink 
figyelmét külön is fölhívjuk. 

— Tanítók névmagyarosítása. Január havá-
ban belügyminiszteri engedelemmel a következő 
tanítók magyarosították meg nevüket : Tamm 
(Tam) György felsőzsolczai róm. kath. tanító 
Teleki-re ; Stern Lajos aradi tanító Szantai-ra 
és Neumann Károly piskitelepi elemi iskolai 
igazgató-tanító Nemes-re. (T S.) 

— H a l á l o z á s o k . Baschny Ladisla, a nagy-
váradi Immaculata-intézet főnöknője, ki ötven 
évig szolgálta nagy sikerrel a leánynevelés ügyét, 
áldásos életének 67-ik évében elhunyt. — Id. 
Nagy József nyug. állami tanító, ref. egyház-
tanácsos, 48-as honvéd február 21-én, munkás 
életének 79-ik. boldog házasságának 52-ik évé-
ben hosszas szenvedés után elhunyt Losonczon. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Cs. (Ifjicsági egyesületek és ifjúsági zászlóaljak.) A 

cikk rövidsége még nem jelent tömörséget. Nagyobb 
gonddal, kevés helyen sokkal többet mondhat vala. 
így, amint megírta, nem használhatjuk cikkét. — 
S. (Tavaszi napsugár.) Nem vált be. — K. (Szabadság 
ünnepe.) Szintén. — FUzesgyannat. A 8000 lelket 
számláló községből egy analfabéta s 20 írni-olvasni 
tudó ember jelentkezett az önök által felajánlott in-
gyenes oktatásra s ezek is három hét múlva végkép 
elmaradtak. Hát bizony ez szomorú dolog. De azért 
nem szabad elcsüggedni. Újra kell kezdeni az akciót, 
de mielőtt ezt tennék, hányják-vessék meg alaposan : 
vájjon az első alkalommal nem követtek-e el saját 
maguk is valami hibát az érdeklődés fölkeltését ille-
tően ? — E. M. Nemesszalók. Nem vált be. — Iî. X. 
(Balatoni Pali levele.) Jönni fog. — M. S. Van benne 
hangulat, némi verselő készség, de a mi mértékünket 
nem üti. — D. Gy. J . Mind a kettő gyenge kísérlet. — 
Björnson. Az agg norvéggel nem foglalkozunk. Hiába 
cáfoljuk, ő nem olvassa a Néptanítók Lapját s ha 
olvasná is : nem hinne nekünk. Ilogy a nemzetiségi 
tanítók nyilatkozzanak? Ennek sem volna haszna. Azt 
mondaná rá az agg norvég : a miniszter parancsolt 
rájuk. — Márciusi gondolatok stb. Sok szép, értékes 
gondolat van elmélkedéseiben, de szinte eltemeti a 
stílus fellengőssége. Gondolatainak, érzelmeinek ne-
mesen egyszerű formát próbáljon adni. — H. F. Keszeg. 
Egy sem vált be. 

Tartalom : A nőkérdés. Palágyi Lajos. — Művészeti 
nevelésünk nemzeti vonásai. Jaschik Almos. — Emlé-
kezés Eötvösre. Béthi Lajos. — Tanítók tanácsadója. — 
Szépirodalom : Széljegyzetek. Endrődi Sándor. — 
A tánclecke. Káinoki Bedő Béla. — Könyvesház. — 
Hivatalos rész. — Csipkeművészetünk. Havas Irma. — 
Országgyűlés. — Külíinfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
R o v a t v e z e t ő : K K O L O P P ^ X . F J R J É D . 

iparostanonc-iskolai tanítói 
tanfolyamok. ti 

A „N. L." egyik cikkében olvastam: „Nincs 
a magyar társadalomnak osztálya, mely a taní-
tókhoz fogható módon éhezné és szomjúhozná 
a műveltséget". Hogy e sorok találóan jellem-
zik a tanítói kar nemes törekvését, tanúskod-
hatnak róla egyes hatóságok, különösen pedig 
e lap szerkesztősége. Alig köszönt be az új év, 
máris tömegével érkeznek a tudakozó levelek, 
felvételi kérvények a nyaranta rendezni szo-
kott tanfolyamokra. Utóbbi években legnagyobb 
figyelmet az iparostanonc-iskolai tanítói tan-
folyamok keltettek tanítóinkban. Az alábbi köz-
lemény felvilágosításul akar szolgálni az érdek-
lődőknek. 

Az 1906. évben 38.228. sz. a. kelt rende-
lettel adta ki a miniszter az iparostanonc-iskolai 
tanítói tanfolyamok szervezetét és tantervét. 
(Kapható a m. kir. Tudományegyetemi nyom-
dában, ára 46 fillér.) Már e rendelet megjele-
nése előtt szerveztek ily tanfolyamokat, taní-
tóink szakirányú kiképzése azonban csak a 
legutolsó években indult meg nagyobb ará-
nyokban, mióta az illetékes körök belátták, 
hogy az iparosiskoláktól, azok gyökeres átszer-
vezése mellett is, csak úgy várhatunk több 
sikert, ha kellőszámú szakképzett tanító áll 
rendelkezésre. Ezért évről-évre nagyobb összeg-
gel szerepelnek a költségvetésben e tanfolya-
mok. A szervezés munkálataival Mártonfy 
Márton iparoktatási főigazgató van megbízva, 
kinek széles látóköre, alapos tájékozottsága 
mindig megtalálja azon iskolákat, hol a tanárok 
kiváló egyénisége biztosítékul szolgál arra, 
hogy a tanfolyam munkásságát a kívánt siker 
kíséri. E tanfolyamok háromfélék : 

I. Altalános irányú rajztanfolyam. 
II. Szakirányú rajztanfolyam. 

III. Közismeret»' tanfolyam. 
Egy-egy tanfolyamra átlag 24 hallgató véte-

tik fel, még pedig az általános irányú rajz-

tanfolyamra és a közismereti tanfolyamra az 
iparostanonc-iskolákban már tényleg működő 
tanítók, a szakirányú rajztanfolyamra pedig 
polgári vagy középiskolai rajztanárok és tanítók 
közül azok, akik az általános irányú rajztan-
folyamot sikeresen elvégezték. 

Az egyes tanfolyamoknak egészben történt 
befejezése után a tanítók vizsgálatra bocsáttat-
nak. A vizsgálat zárthelyi és szóbeli. A siker-
rel vizsgázottak iparostanonc-iskolai tanító-
ságra jogosító bizonyítványt kapnak. A tan-
folyamot végzett tanítók a szakfelügyelők 
javaslatára a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter által az illető tanonciskolánál viselt tanítói 
állásukban megerősíttetnek, mely esetben nincse-
nek alávetve a szokásos háromévenként való 
újraválasztásnak. 

De szóljunk már most az egyes tanfolya-
mokról külön-külön. 

I. Az általános irányú rajztanfolyam egy-
másra következő két nagy szünidőben 7—7, 
tehát összesen 14 hétig tart . Naponta 6 taní-
tási órát számítva és a vasárnapot pihenőnek 
véve, a heti tanórák száma 36. Tantárgyak : 
szabadkézi elemi rajz, látszattam rajz, mértani 
és ábrázoló mértani rajz. A tanítás anyagát 
az érdeklődő egész terjedelmében megtalálhatja 
a fentemlített tantervben, róla itt csak annyit 
mondhatunk, bogy a szabadkézi rajzból felöleü 
a rajzolás elemi ismereteinek azon körét, amely 
ékítményi rajz tekintetében kisebb ékítményes 
alkotásoknak értelmes megrajzolásáig, szemlé-
leti látszattan tekintetében pedig egyszerű test-
csoportoknak árnyékkal való értelmes meg-
rajzolásáig és végül ennek kiegészítéséül, a 
tanulmánnyal járó ismeretek alapos megérté-
séig terjed. A mértan, mértani rajz és ábrá-
zolómértan tanításának az a célja, hogy a hall-
gatók olyfokú elméleti és rajzi készültséget 
nyerjenek, hogy az iparostanonc-iskola növen-
dékeit e tárgyakban helyesen és sikerrel oktat-
hassák. Ily általános irányú rajztanfolyam az 
1907. évi szünidőben Aradon, Brassóban, 
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Győrött és Szegeden nyílt meg, Pozsonyban 
pedig befejeztetett. A f. évi szünidőben foly-
tatódik a megkezdett négy tanfolyam és egy, 
esetleg két kezdő tanfolyam az általános irányú 
rajzra lesz szervezve. Az iparostanonc-iskolai 
rajztanítók közül az általános irányú rajztan-
folyamokon eleddig képesítést nyert 832, képe-
sítés nélkül működik 402 tanító. 

II. A szakirányt'< rajztanfolyam szintén egy-
másra következő két nagy szünidőben tartatik. 
Tanítási idő 14 bét, heti órák száma 36, 
amely időbe azonban a műhelylátogatásokkal 
kapcsolatban végzendő gyakorlati munkásságra 
szánt idő nincsen belefoglalva. E tanfolyam 
célja, hogy a hallgatóknak annyi szakismeretet 
és rajzi készültséget nyújtson, bogy az iparos-
tanoncokat az illető iparág szakrajzára sike-
resen oktathassák és ezen iparágak techno-
lógiájának elemeivel megismerkedjenek. 

Ügy az általános, mint a szakirányú rajz-
tanfolyamok valamely magasabb fokra (szak)-
ipariskolával kapcsolatban szerveztetnek. 

Az 1907. évi nagy szünidőben Kolozsvárott 
nyílt meg faipari és fémipari szakrajztan-
folyam. A faipari tanfolyam tananyaga : faipari 
technologia, faipari alaktan, fakötések, épület-
asztalosság, bútorasztalosság, mühelydemon-
strációk és gyakorlatok. A fémipari tanfolyam 
tananyaga: vasipari technológia, vasszerkezet-
tan, épületlakatosság, ' mühelydemonstrációk és 
gyakorlatok. E két szaktanfolyamon 3 közép-
iskolai rajztanár és 24 oly tanító vett részt, 
kik az általános irányú rajz tanfolyamot már 
elvégezték. A folyó évi szünidőben ezek foly-
tatják tanulmányaikat. 

III. A közismereti tanfolyamnak még nincs 
általános szervezete és tanterve. E tanfolyamra 
vonatkozólag a miniszteri rendelet csak annyit 
mond, hogy polgári vagy felső kereskedelmi 
iskolával kapcsolatosan szervezendő, a tanítás 
anyagára nézve az iparostanonc-iskola minden-
kori tanterve irányadó. Az első ily tanfolyam 
Kolozsvárott, a polgári iskolával kapcsolatosan 
szerveztetett az 1907. évi szünidőben. A tan-
folyam 4 hétig tartott s 40 tanító vett azon 
részt. A tanítás tárgyai voltak : gyakorlati szám-
vetés, könyvelés, váltóisme és üzleti levelezés, 
fizika, kémia és technológia. Aki a részletek 

iránt érdeklődik s a tanfolyam munkásságának 
hü képét ismerni akarja, olvassa el a „Magyar 
Iparoktatás" 1907 évi november 15. számában a 
szünidei tanfolyamokról a legavatottabb tollból 
származó ismertetést. Az 1908. év nyarán két 
iparostanonciskolai közismereti és két kereskedő-
tanonc-iskolai szaktanfolyam lett szervezve. 

A tanfolyamokon résztvevő tanítók nagy 
része 100 —140 K állami ösztöndíjban része-
sült, ezenkívül a tanfolyam vezetői gondoskod-
nak a hallgatók olcsó elszállásolásáról és ked-
vezményes ellátásáról. Az iskolát fenntartó 
községek is segélyezni szokták a tanfolyamokon 
résztvevőket. 

A tanfolyamra való felvételt a vallás- és 
közokt. miniszterhez címzett folyamodványban 
kell kérni, annak pontos megjelölésével, mily 
tanfolyamon óhajt résztvenni a kérvényező. 
A kérvényhez csatolandó az iparostanonc-iskola 
igazgatójának nyilatkozata, mely bizonyítja, 
hogy a kérvényező az iparosiskolánál már 
alkalmazva van; e nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell azt is, mely tárgyakat (rajzot, vagy köz-
ismeretieket) vezet az illető tanító jelenleg az 
iskolánál. A szaktanfolyamra jelentkezőnek 
csatolnia kell az általános rajzi tanfolyamon 
nyert bizonyítványát is. A kérvényt február— 
március hónapban az iskola részére kirendelt 
szakfelügyelő útján, Mártonffy Márton ipar-
oktatási főigazgatóhoz kell beküldeni A fel-
vétel attól függ, hány tanfolyam és hol nyílik 
meg; tekintetbejön a szakfelügyelő véleményes 
jelentése is. Azok, kik a folyó évi tanfolya-
mokra fel nem vehetők, elôjegyeztetnek a kö-
vetkező évre, amikor is első sorban ők vétet-
nek figyelembe. Ha az illető iskolának nincs 
szakfelügyelője, a tanfolyamba való felvételi 
kérvényt az illető iskola igazgatója terjeszti 
be közvetetlenül az iparoktatási főigazgatóhoz. 

Végül megjegyezzük, hogy általános irányú 
rajztanítói tanfolyamok valószínűleg szervezve 
lesznek: Pozsonyban és Temesváron; iparos-
tanone-iskolaiközismereti tanfolyamok: Kolozs-
várt és Szegeden; kereskedőtanonc-iskolai tan-
folyamok : Debrecenben és Temesváron. 

Ezen tanfolyamokra való jelentkezések már 
most folyamatba tehetők. 

(Budapest.) Littván Sándor. 
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Az utópista közgazdasági írók tanai, mintha 
lassan-lassan valóra válnának. Közeledünk az 
ideális munkaállam eszményéhez. A becsületes, 
tisztes munka lesz az ideál, az élet, törekvé-
seink végcélja. Amelyik nemzet a komoly 
munka szimbólumára esküdött, az boldogulni 
fog. A többi elbukik. 

Az erős, szervezett munka a legértékesebb 
intézményeket hozza létre. Magába kapcsolja 
a társadalmi intézményeket, esetleg új, neme-
sebb irányt ad nekik s oly rohamos léptekben 
halad előre, mindenütt tért hódítva, hogy a 
kormányhatalom sem zárkózhatik el előle, sőt 
élére áll e nagy folyamatnak s minden téren 
támogatja, erősíti, szélesíti azon intézményeket, 
melyek az ideálisan gazdag munkaállam meg-
teremtéséhez közelebb vezetnek. 

A külföld mind'-zen fejlődésben egy fokkal 
előbbre van, mint mi. De nálunk is olyan szép 
és gyors már a haladás, hogy csakhamar mi is 
együtt haladhatunk a legnagyobb nemzetek 
áramlatával, a nemesítő Munka áldásos biro-
dalmának elérésére. 

Ki gondolta volna csak pár évtizeddel is 
ezelőtt, hogy a magyar törvényhozás a mun-
kások és gazdasági cselédek jogainak, helyzeté-
nek megvédésére, javítására törvényt hoz? 
Hogy a gazdákaak telkeket ad, házakat épít-
tet? Védeni fogja őket emberi számítás szerint, 
minden bajtól, balesettől? Biztosítani fogja 
őket öreg korukra? Az iparral, kereskedelem-
re el nem foglalkozóknak a téli időszakban 
oktatásokat ad hasznos gazdasági dolgokban? 
Háziipari munkával hasznos keresetet ad a 
téli hónapokban is nekik? És mindenféle más 
intézménnyel védi és segíti a földmívelőt, 
iparost és kereskedőt ? 

Ismételten mondjuk: talán még nem értük 
utói mindebben a külföldet, de hogy sietünk 
nyomában, mutatja az a terv is, amellyel a 
kormány illetékes körei iijabban foglalkoznak, 
külföldi hasonló intézmény mintájára : a nép-
házak létesítésével. 

A munkásházakat, munkáslakásokat mái-
javában építteti a kormány szerte az ország-
ban s már foglalkozik a népházak eszméjével'is. 
Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter munka-
körébe felvette a népházak létesítésének állami 
támogatását is s remélhető, hogy a miniszter 
jóakarata úgy a földmívelőnép, mint a tör-
vényhatóságok részéről kellő pártolásra és 
érdeklődésre talál. 

A népház olyan középület, amelyben a gazda 
és a munkás megtalálja mindazt, amiben az 
állam, a hatóság az ő ügyes-bajos dolgaiban 
segítségére lehet. Egy olyan nagyarányú ame-

rikai árúházhoz hasonlíthatnék ez intézményt, 
amelybe, ha éhesen és rossz ruhában megy be 
valaki, jóllakva és minden szükségletét kielé-
gítve, jól ruházkodva jöhet ki onnan, sőt a 
szórakozásban is volt része. 

A népházak lennének a földmíves- és munkás-
nép gyülekező helyei ügyes-bajos dolgaikban 
és szórakozásaikban is. Sok faluban az a 
csúnya szokás, hogy a nép szabad idejében 
csoportokban a templom előtti téreü, a piacon, 
az utcán csatangol, vagy ami még rosszabb, 
a korcsmába megy, ahol az ital hozza őket 
össze. A népházak az ilyen rossz szokások 
ellensúlyozói is akarnak lenni, mert ott alkalom 
nyílik majd a művelődésre, hasznos, közérdekű 
kérdések megbeszélésére, téli időben ismeret-
terjesztő felolvasásokra, sőt alkalomadtán talán 
tisztességes mulatozásra is. 

A népházakban lennének először is a köz-
ségi munkásközvetítő hivatalok. A gazda és a 
munkás, ha munkásszükséglete van, vagy alkal-
mazást keres, a népházban jelentkezik, ahol a 
községi munkásközvetítő díjtalanul működik 
közre érdekükben. De még közvetítésre sem 
lesz esetleg szükség, mert a népházakban sze-
mélyesen találkozhatik a két érdekelt fél s 
közvetlenül léphetnek érintkezésbe egymással. 
Hogy milyen nagy előny ez, csak a gyakor-
latban fog bebizonyosodni, ha valamelyik fél 
kétkednék benne. 

A fontosabb munkássegélyezési intézmények 
közül itt kezelhetnék a községi munlcássegély-
alapot, amely némely helyt már elég tekin-
télyes összeget tesz ki s melyből az önhibá-
jukon kívül megszorult tisztességes munkások 
kamatmentes kölcsönöket kaphatnak. S ilyen 
kezelés mellett, az ügy érdemére nézve igen 
fontos lesz szintén a közvetlenség és ennek 
folytán a gyorsabb eljárás 

Az Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd-
segélypénztárnak is a népházban lenne a helyi-
sége, ha tudniillik a segélypénztárnak a köz-
ségben a törvény szerint már van legalább 
ötven tagja. Mert ez esetben már nem az 
elöljáróság s nem a központi igazgatóság intézi 
a tagok ügyeit, hanem a tagok beleszólásával 
választott helyi bizottság. S milyen előnyös és 
jó, ha balesetnél közel a segítség. 

Már kétezernél is több népkönyvtár van az 
országban közhasználatba??. Ezeknek a nép-
könyvtáraknak keresve sem találhatnánk jobb 
helyiséget, mint a népházakban. I t t mindenki-
nek könnyen hozzáférhetővé lenne az s tágas 
olvasótermekkel is össze lehetne az intézményt 
kapcsolni, amelyekben hosszú téli estéken több-
ször hasznos, ismeretterjesztő, főleg gazdasági 
tárgyú felolvasásokat, tanulságos megbeszélé-
seket lehetne rendezni. Ilyen felolvasásokra a 
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földrnívelésügyi miniszter is, a vármegyei gazda-
sági egyesület is szívesen küld ki szakembe-
reket, oktatókat, akik jól ismerve a kis em-
berek helyzetét, tudják mi úton-módon lehetne 
azon segíteni. 

A háziipari tanfolyamokra is akadna hely 
a népházakban, úgyszintén egyes szövetkezeti, 
gazdaköri helyiségek is idevalók. A népházak 
intézményét úgy is be lehetne rendezni, hogy 
a szegény, tájékozatlan munkásság ügyes-
bajos dolgaiban ingyen jogvédelemben is része-
süljön. 

Mindezekből látható, hogy a népházak in-
tézménye olyan fontos és hasznos közgazdasági 
intézmény, amelynek a közeljövőben való meg-
valósulását mindenki örömmel üdvözölheti. 

(Budapest.) Papjt Viktor. 

Magyar erő a föltalálásban. 
Borongós napokon jól esik fényes napsugárról 

álmodozni. Sivár közéletünk színteréről az em-
lékezet szívesen száll vissza a magyar kultúra 
történetének eseményeihez: a magyar dicsőség 
megannyi fényes emlékéhez. Ezek közül egyik-
másik az emberiség kultúrhistóriájában is kor-
szakos. Reánk nézve jelentőségteljes mindenik, 
mert mindenik a magyar géniusz teremtő ere-
jének, a magyar erőnek a hirdetője. 

Volt idő, midőn korának egyik legelső, hazá-
jának eddigelé legnagyobb matematikusa, a 
fönséges érzelmű és gondolatú költő-filozófus, 
Bolyai Farkas hirdette a marosvásárhelyi ev. 
ref. gimnáziumban a tudomány igéit. Milyen 
idők is voltak azok (1804—1851.), midőn a 
tudomány fejedelmei keresték föl levélben a kis 
Marosvásárhely szerény kollégiumának nagy 
professzorát, hogy tudományos kérdésekben 
nézeteit hallják! Híres munkáját, a „Tentamenu-t, 
latin nyelven írta ; ehhez hozzákötve jelent meg 
fia és matematikai lángeszének örököse : Bolyai 
János neve alatt a világhírű „Appendix". Ez 
a munka tette a Bolyai nevet világhírűvé. 

Bolyai Jánosnak ez a munkája — mely 
alapja az abszolút geometriának — nagyjában 
már a szerzőnek 21 éves korában készen állott ; 
30 éves volt, amikor nyomtatásban is meg-
jelent. A szinte páratlan matematikai lángelme 
ezzel ki is merült. 

A pozsonyi születésű Lénárd Fülöp, a kiéli 
egyetem fizikatanára is egyike azoknak a tudó-
soknak, akiknek neve kitörülhetetlen betűkkel 
van beírva a kultúra történetébe. 

Midőn most két éve Stockholmban a király 
jelenlétében kiosztották azoknak a Nobel-díjakat, 
kik szellemi munkájukkal a közelmúltban az 
emberiségnek a legnagyobb szolgálatot tették: 

a tudományos akadémia elnöke vette át a szót, 
hogy meleg szavakkal köszöntse a fizikai díj 
nyertesét, Lénárd Fülöpöt, s méltassa munkás-
ságának eredményeit. 

Lénárdnak tudvalevőleg legfontosabb fölfede-
zése a róla elnevezett Lénárd-sugaraknak elő-
állítása és a kathód sugarak gerjesztése ibolyán-
túli fény segítségével. Idevágó munkálatait a 
leg méltóbbnak tartották arra, hogy fizikai díjjal 
jutalmazzák. 

Bár Lénárd a magyar nemzet törzséből ki 
hajtott talentum, a tehetségének fénye is itt 
csillant meg s ösztönt is itt — Thannak és Eötvös-
nek laboratóriumában —- kapott az egész emberi-
ségre kiható tevékenységére : dicsősége — hova 
sorsa vitte — mégis Németországé. A német 
sajtó, a Nobel-díj nyerteseiről megemlékezve, 
ünnepi himnuszt zengett Lénárd dicsőségéről, 
a német szellem diadaláról. 

Irinyi János kiváló magyar kémikus volt. 
1836-ban ő ajándékozta meg a foszforos gyufá-
val az emberiséget. Nemrégiben néhány német-
országi újság megemlékezvén a gyufáról, kegye-
letes szavakat szentel a német Kammerernek, 
ki ezelőtt 60 és néhány esztendővel a foszforos 
gyufát föltalálta. Ezekkel szemben egy bécsi 
újság az osztrák Preschelnek vindikálta a gyufa 
föltalálásának dicsőségét. Mi, akik határozottan 
tudjuk, hogy a foszforos gyufa a mi vérünkből 
való Irinyi Jánosnak a találmánya, összedugott 
kézzel nézzük, hogyan versengenek a nemzetek 
a legnépszerűbb találmány dicsősége fölött. Még 
annyit sem tettünk, hogy egyetlen-egy szál 
Irinyi-féle gyújtót megőrizzünk az utókornak. 

Irinyi találmánya ma a legnépszerűbb talál-
mány. Ez a vékony szálka eljutott a földkerek-
ség amaz egyszerű népeihez is, akik Európa 
civilizációjából semmi mást nem vettek be. A 
sivatagon csatangoló nomád beduin, a botokud, 
aki csak ötig tud számolni, a Grönland hó-
mezőjén élő eszkimó és a legsötétebb Afrika 
szerecsene ismeri ezt a világosságot és mele-
get adó • fácskát, amely egy dörzsölésre 
lángra gyúl. 

Semmelweis Ignác, a pesti egyetem hírneves 
tanára, a legrettenetesebb női betegségnek a 
legyőzője. Lángelméje megtalálta a betegség 
okát abban az időben, mikor a bakteoriológia 
még ismeretlen ' tudomány volt. Semmelweis 
nagy tehetség, kit kora semmiképp sem akart 
megérteni s akinek az ellene indított hajszával 
szemben lelke teljes erejével küzdenie kellett 
igazsága diadaláért. Harcának emésztő meddő-
sége megtörte nemes lelkét s eloltotta agyában 
a géniusz teremtő lángját. 

Preysz Mór, a pesti reáliskola kémia-tanára, 
nemcsak tudós, de rendkívül munkás ember is 
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volt. Mióta meghalt, ritkán van róla emlékezet, 
pedig európai magaslaton álló, tág látkörü 
tudós volt. Tanárnak minta, magyarnak pedig 
szellemben és szóban izzó, lobogó ; élete is a 
nemzet szolgálatában lobogott el, mielőtt tel-
jesen kibonthatta volna tehetségének szárnyait, 
mely a hír és dicsőség felé vonta. 

Azt, hogy Preysz volt az, ki a pasztőrözésnek 
nevezett műveletet először alkalmazta, itthon 
is kevesen tudják ; természetes, hogy külföldön 
még kevesebben. 

1861-ben a Természettudományi Társulat 
novemberi ülésén Preysz közfeltünést keltő elő-
terjesztéssel lepte meg az ülés közönségét. Be-
mutatta a tokaji borok utóerjedésének meg-
gátlására s a borok tartósabbá tételére vonatkozó 
vizsgálatainak az eredményét. Ismeretes tulaj-
donsága a tokaji bornak, hogy palackokra fejtve 
erjedésbe megy át, zavaros lesz s gyakran kel-
lemetlen ízt is kap. Az itt föllépő utólagos 
erjedés még nem volna nagy baj ; a tokaji 
bornak palackokban való szétküldését azonban 
nagyon megnehezíti. Preysz hosszú kísérletezés 
után megtalálta a módját annak, hogyan lehet 
a bor utóerjedését megakadályozni. Ha ugyanis 
a bort zárt edényben 70—80 fokig hevítjük, 
— vigyázva arra, hogy melegítés után levegő 
a borhoz ne férjen — többé nem fog erjedni. 

A meglepetés moraja zúgott végig a gyüle-
kezeten, midőn az előterjesztésből megértették 
a vizsgálat eredményének jelentőségét. E perctől 
kezdve eltűntek a korlátok, melyek útját állot-
ták annak, hogy a tokaji bor világkereskedelmi 
cikk legyen. Preysz e vizsgálatával egy csapásra 
a kor legkiválóbb kutatói közé emelkedett. 
Ugyanerre az eredményre Pasteur csak négy 
évvel később jutott ; a müveletet — melynek 
Preysz volt a föltalálója és első alkalmazója — 
Pasteur nevéről nevezték el. Preysz csak ma-
gyar nyelven közölvén vizsgálatainak eredményét, 
a prioritást számára kiküzdeni nem lehetett. 

Preysz érdeme a tokaji borok összetételének 
megállapítása. Ugyanő volt az, ki a szesztele-
nített tokajinak a beteg gyermek szervezetére 
való hatását tanulmányozás tárgyává tétette. 
A legszebb reményekkel kecsegtető vizsgálatok 
folytatása a jövőnek a föladata. 

Preysz volt az első, ki ezelőtt 38 esztendővel 
Görbersdorfban a nap állása és a szél járása 
szerint könnyen forgatható, fekvésre berendezett 
légsátrat szerkesztett. Kétségtelen, hogy Dett-
weilernek, ki Preysz görbersdorfi tartózkodásának 
ideje után volt ott orvos, a Preysz forgatható 
sátora adta meg az eszmét a nagyobb fekvő-
csarnokok építéséhez. 

Preysz az egészséges élet föltételeit is jól 
ismerte. Nagyon jól tudta, hogy a közegész-

ségnek legfontosabb kelléke a jó ivóvíz. Pest 
lakói abban az időben részint fölszínes vizű ásott 
kútakból, részint a Dunából fedezték ivóvíz-
szükségletüket. Preysz vizsgálatainak kedvezőtlen 
eredményére támaszkodva, megindította az akciót 
Pest lakóinak vezetett vízzel való ellátása dol-
gában. A kérdést tanulmányozandó, saját költ-
ségén beutazta Franciaországot, Németországot 
és Belgiumot. Hazatérvén, elképzelhetetlen agi-
tációt fejtett ki, aláírásokat gyűjtött, pénz-
emberekkel, a városi hatóság embereivel tárgyalt, 
rábeszélt, gyűlésezett, agitált. Ki nem fáradó 
tevékenységének nagy része volt benne, hogy 
1868-ban Budapest lakossága már vezetett vizet 
ihatott. 

A gázgyár-iparnak városainkban való meg-
honosítását is ő szorgalmazta legnagyobb hévvel. 
Agitációjának nagy része volt benne, hogy 
1864-ben Sopron egy érdemes polgára a város-
ban gázvilágító-vállalatot létesített. Hogy a 
világítógáz népszerűségét még jobban növelje, 
egy módszert eszelt ki, amelynek segítségével 
a gáz fényerősségét fokozza és ennek következ-
tében a világításra fordított költséget redukálja. 
Ivóvíz. Világítás. Olyan dűlők ezek, melyeknek 
kalászait részben Preysz Mór dolgos keze mun-
kájának köszönjük. Ugyanő a hazai ipar fej-
lesztése céljából egy iparműkiállítás rendezése 
dolgában emlékiratot terjesztett föl a kereske-
delmi miniszterhez. 

A magyarosodás szent ügye is sokat köszön-
het a szerény professzornak, kinek leiében cso-
dálatos szenvedelemmel égett a magyar fa j 
szeretete. Szklenón alapítványt tet t le, melynek 
kamataiból azok a tótajkú ifjak jutalmazandók, 
kik a magyar nyelvben a legszebb előmenetelt 
tanúsítják. Preysz életét mindenekelőtt a fővá-
rosnak és szülővárosának : Sopronnak szentelte ; 
ezeknek a városoknak kötelessége, hogy a lelkes 
tanár emlékének megadják mindazt a tiszteletet, 
amely gazdagságukból telik. ^ 

Magyar eredetű tudósok, föltalálok még : 
Segner András debreczeni orvos, a XVIII. század 
közepén a hallei és göttingeni egyetem nagy-
hírű fizika-tanára, a Segner-kerék föltalálója. 
Kempelen Farkas, a világ egyik legnagyobb 
mekanikus elméje, ki tűzzel és párával dolgozó 
alkotmányával, beszélő és sakkozó gépemberei-
vel, írógépével bámulatba ejtette a világot. 

A modern teknika egy-egy újabb találmányával 
nagyra van a tudományos világ, bár, ha a multat 
nézzük, csaknem mindeniknek megtaláljuk töké-
letebb vagy tökéletlenebb típusát. így vagyunk 
az írógéppel, melyről fennen hirdetik, hogy föl-
találója Remington (született 1816.) volt, pedig 
az írógép magyar találmány, Kempelen Farkas 
udv. tanácsosnak a találmánya; gondolata, alap-
szerkezete az övé, Remington csak tökéletesí-
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tette. Kempelen Paradis Antal kormánytanácsos-
nak Teréz nevű vak leánya számára készítette 
sajtórendszerű, ujjakkal lenyomható billentyűkkel 
fölszerelt gépjét. Az eredeti gép nincsen meg, 
de a leánynak egy vele nyomtatott eredeti 
levele a vakok bécsi országos intézetében talál-
ható. Paradis Teréz élete végéig a legnagyobb 
hálával viseltetett Kempelen iránt, ezért a néki 
új világot nyitó találmányért ; fönnmaradt egy 
ugyanezen a gépen írt levele, amelyben Kem-
pelennek meghatott szavakban mond köszönetet. 

Érdekes apróság, hogy az 1774 június havá-
ban himlőben fekvő Mária Terézia királynő 
részére szerkesztett betegágyat is, mely egy 
helyben is mozgatható, fölemelhető s egyik 
szobából a másikba tologatható volt. 

Kempelen vezette a budai várpalota építését, 
ő volt tervezője a schönbrunni szökőkútaknak is. 

Nemetís József, a budai egyetem professzora, 
nagy föltaláló a mekanika minden terén. Az ő 
lelkéből pattantak ki: az öröknaptár, egy új 
szerkezetű rétkapáló, fürészmalom, cséplőszer-
kezet, az első sípláda, a kifelé és befelé nyíló 
ajtó, az első hátultöltő- és ismétlő-puska, mely-
nek a bécsi arzenálban őrzött mintája adhatott 
ösztönt Manlichemek tökéletesebb alkotásra ; 
villamos gyújtókészülék, órával összekötött vil-
lamos lámpa. 

Langereiter, Eszterházy Miklós kismartoni 
uradalmának zseniális gépmestere. 0 volt az 
első, ki a felhúzógépeket szerkesztette. A gőz-
gépet 1804-ben okként tökéletesítette, hogy az 
egyszerre két-három vízszivattyút hozott moz-
gásba. Hell Miksa, a bécsi csillagvizsgáló igaz-
gatója és az egyetemen a mekanika tanára ; 
korának legnagyobb tekintélyű csillagásza, aki-
nek a nap parallaxisa nagyságára 1769-iki 
észleléséből kapott számértéke ma is a legjobb-
nak van elismerve. 

Born Ignác, kora legelső geológusa; az 
amalgamálás alkalmazásáról a bányászatban 
korszakalkotó munkát írt. Gier mák Nep. János 
egyetemi professzor Pesten, az élettan kiváló 
művelője. Gégetükrét (mesterséges világításra) 
Pesten való működése alatt szerkesztette. Gruby 
dr. a vattakötés első alkalmazója a sebgyógyí-
tásban. 

Debreczeni Márton, a „Kióvi Csata" szerzője, 
zseniális bányász, a csigafúró, a bányahulladékok 
értékesítésére vonatkozó találmányai Európa-
szerte terjednek s nevét diadalmasan viszik 
útjukra magukkal külföldi bányászok; a tudo-
mány és gyakorlat mesterei magasztalással 
említik a föltaláló nevét. 

Fetsval József pesti, később bécsi egyetemi 
tanár, a modern fényképező-készüléknek s a 
hadvezetésben oly nagyjelentőségű tábori 
reflektornak föltalálója. Megjavította a mikrosz-

kopot, reformálta a távcsövek szerkezetét, meg-
csinálta a színházi látcsövet. Dicsőségét hirdeti 
a fotográfusok bécsi palotájának falába illesz-
tett emléktábla s a Bécsben nemrég fölállított 
emlékszobor. 

Jedlik Ányos kiváló fizikus és természet-
tudományi író volt. Két nagy fölfedezést köszön-
hetünk Jedliknek az elektromagnetizmus terén. 
Az egyik az elektromagnetikus rotációk föl-
fedezése és a másik a dinamógép elvének föl-
találása. Sokkal Siemens előtt rájött már Jedlik 
a dinamógép szerkesztésének gondolatára; egy 
pesti mechanikussal készíttetett is egy készü-
léket, melyet a budapesti egyetem fizikai inté-
zete gyűjteményében őriznek. Sajnos, hogy Jedhk 
e fontos fölfedezése prioritásának dicsőségét 
sem élvezhette, mert a tudományos világot e 
fölfedezéséről nem értesítette. 

Magyar eredetű föltaláló még Grossmann is, 
ki először készített higanyos légszivattyút; az 
első példányt a műegyetem fizikai intézetében 
őrzik. A mikro-organizmusok által okozott 
egyik-másik betegségnek vérsavóval való gyó-
gyítására is magyar ember, néh. Fodor József 
egyetemi tanár adta meg az impulzust. 

A hintóval, kocsival, cimbalommal, a faragott 
tájtekárukkal, a beszélő újsággal, gyorstávíró-
val is mi ajándékoztuk meg az emberiséget. A 
világ első katonája : a huszár is magyar lélek-
ből pattant ki. Nem említem a magyar géniusz-
nak az élők (Than Károly, Eötvös Loránd, 
Lóczy Lajos, König Gyula, Apáthy István, 
Lenhossék Mihály stb.) munkájában való meg-
nyilvánulását. Már azok is, akiket itt fölsorol-
tam, hangosan hirdetik, hogy a tanulékonyság, 
termelő erő a magyar vérnek épen olyan faji 
sajátsága, mint például a franciának és hogy 
a természetiek tudományában a XVIII. és XIX. 
század magyar tudósai sok esetben lépést tar-
tottak a művelt nyugattal. 

Erről különben mindennél meggyőzőbben 
beszél az, hogy a XVIII. század második felé-
ben a külföldi főiskolák hallgatóinak magyar 
professzorok adtak tankönyveket. Szili Kálmán 
írja, hogy kerekdei Makó Pálnak, a pesti 
egyetemen a filozófiai kar igazgatójának logikai, 
fizikai és különösen matematikai tankönyveit 
nemcsak Magyarországon és Ausztriában, hanem 
Németországban s Olaszországban is használ-
ták és sokszor utána nyomatták. Horváth János-
nak, a pesti egyetem természettan-tanárának 
fizikai, matematikai és mechanikai tankönyveit 
az olasz egyetemeken is tanították. 

Csodálkozunk azon, hogy az európai köz-
vélemény mennyire tájékozatlan a magyarság 
szerepéről a népek kultúrmozgalmaiban, amikor 
vérbeli tudósok sem tudják, hogy ezen a földön 
mennyi minden történt és történik az emberiség 
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haladásának az érdekében. Így eshetik meg 
azután, hogy magyar tudósok a magyar tudo-
mány dekadenciáját hirdetik. 

Bármelyik mezejét tekintsük a tudománynak, 
az azt munkáló tudósok között mindig találunk 
magyar embert, ezek között nem ritkán olyant, 
akiről elmondhatjuk, hogy a tudomány azon 
a c-apáson jár, amelyet ő tört. Vannak tudó-
saink, akikre mint tekintélyekre az irodalom-
ban lépten nyomon történik hivatkozás. 

Van egy nagy tudósunk (Than Károly), ki 
dolgos élete imént megjelent nagy munkáját 
ha nem magyarul, hanem németül vagy francia 
nyelven adja ki, olvasójává teszi az egész 
világot. A gazdag német irodalomban — jól 
ismerem minden termékét — nincsen ehhez 
fogható munka, mely alaposságából, magyar 
észjárásából folyó eredetiségénél fogva, az érte-
lemhez olyan közel tudná hozni azt, amit a 
kémia tudománya fölkarol. 

A tudós világ névszerint ismeri azokat a 
munkásokat, akik a tudomány mezejét mun-
kálják, csak épen azt nem tudja, hogy az a 
munkás, ki munkájába beleadta agyának, talen-
tumának erejét, magyar ember. Innen van az, 
hogy az emberiség kultúrhistóriájában a magyar 
alkotó géniusz munkájáról olyan kevés szó esik. 

Azok a legnagyobb részben régi magyar 
tudósok, kiket fönnebb fölemlítettünk, egytől-
egyig rászolgáltak, hogy életük eseményeit a 
magyar közönség érdeklődésébe fogadja. 

Hankó Vilmos dr. 

A tavaszi búza termesztéséről. 
Az 1907. évi szokatlan száraz időjárású ősz 

sok gazdának okozott nagy kellemetlenséget 
azzal, hogy a talaj olyan száraz volt, hogy 
nem lehetett tisztességesen felszántani és any-
nyira megmunkálni, bogy áz őszi búzát el 
lehetett volna vetni s így igen sok olyan föld, 
ahova őszi búzát akartak vetni, ma is vetet-
len s kénytelenségből valamely tavaszi kalá-
szossal — búzatermesztő gazdáink legtöbbjé-
nél tavaszi búzával — leend bevetve. 

A tavaszi búza termesztése az őszi búza 
mellett hazánkban alárendelt jelentőségű, így 
pl. 1905-ben is őszi búzával be volt vetve 
3,307.552 hektár szántóföld, tavaszi búzával 
pedig be volt vetve 109.666 hektár szántó-
föld. De nemcsak az őszi búza mellett, hanem 
a két fő tavaszi kalászosunk, az árpa és zab 
mellett is igen elmarad a tavaszi búza, mert 
1905-ben pl., amidőn tavaszi búzával 109.666 
hektár szántóföld volt bevetve, tavaszi árpá-
val 968.817 hektár szántóföld volt bevetve és 
zabbal 1,016.863 hektár szántóföld volt be-
vetve. 

Arra nézve, hogy a tavaszi búza termesz-
tése ily alárendelt jelentőségű, némi magya-
rázatot nyújtanak a statisztikai átlagos ter-
mésadatok, ha ugyanis megnézzük a Magyar 
Statisztikai Évköngv 1905. évi folyamát ; ezen 
évről az átlagos termés hektáronként és a 
termés átlagos értéke métermázsánként : 

Őszi búzánál 12*68 mmázsa 15'08 korona 
tavaszi „ 9'38 „ 1417 „ 

árpánál 13'08 „ 12"95 
zabnál 11-14 „ 1T97 
volt, ami más szóval azt jelenti, hogy 1 hektár-
szántóföld összes átlagos bevétele 1905-ben volt. 
őszi búza után . . . , . 191-21 korona 
tavaszi búza után . . . . 131'78 „ 

„ árpa 169-38 „ 
zab után 133"34 „ 

Ezek az átlagos statisztikai adatok tehát 
azt bizonyítják, hogy a tavaszi búza termesz-
tése azért oly alárendelt jelentőségű, mert jöve-
delmezőség tekintetében még a zabnak is mö-
götte marad. 

A tavaszi búza csekély jövedelmezőségének 
oka a termesztésével járó kockázatban kere-
sendő. A régi közmondás szerint: „tavaszi 
búza, ravasz búza", ami tehát azt jelenti, hogv 
a tavaszi búzában gyakran csalódik a gazda. 

A tavaszi búza termesztésével járó kocká-
zatot legjobban befolyásolja a tavaszi időjárás. 
Ha ez a tavaszi búza első fejlődési szakára 
kedvező, úgy a búza jól megerősödik, egyen-
letesen, erőteljesen megbokrosodik s ha az 
érés idején is kedvező az időjárás, elég nagy 
és elég jó minőségű termésre számíthatunk. 
A fő tehát, hogy a bokrosodásra s az érésre 
kedvező legyen az időjárás. Csakhogy az a 
baj, hogy a hazai éghajlati viszonyaink között 
a tavaszi időjárás rendkívül szeszélyes, gyakran 
minden átmenet nélkül egyszerre felmelegszik 
az idő (mint történt az ország legtöbb vidékén 
1907 tavaszán is), ilyenkor a tavaszi búza 
bokrosodása megakad, megszűnik s még mi-
előtt a vetés kellőleg megsűrűsödhetett volna, 
megkezdődik a szárbamenés, a vetés tehát 
ritka marad. Ha pedig a kalászhányás kissé 
későre marad s a szemképződés idején nagy 
forróság lép fel, a kalász, illetve a szem nem 
tud teljesen kifejlődni, apró, apadt marad 
a szem, ami úgy a termés mennyiségének, 
mint minőségének a kialakulására kedvezőtlen 
hatással leend. 

A termesztéssel járó kockázatot jelentéke-
nyen csökkentheti a gazda a) a korai vetéssel, 
b) a termesztendő fajtaváltozat helyes megvá-
lasztásával. 

A lehető korai vetéssel meglehetősen csök-
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kerítheti a gazda az időjárás okozta kockáza-
tot. A korán elvetett búza ugyanis kikelése 
után szépen bokrosodásnak indul s mire az 
időjárás felmelegszik, megbokrosodott a búza 
is annyira, hogy állása elég egyenletes, sűrű 
és az ilyen korai vetésnek az érése is hama-
rább következik be s minél korábban megérik 
— épúgy, mint az őszi búza — annál bizto-
sabb a szem jó minősége, mivel annál kisebb 
a kényszerérés lehetősége. 

Hogy a vetés ideje mennyire befolyásolja 
a termés nagyságát és biztosságát, arra nézve 
igen meggyőző adatokat nyertem a magyar-
óvári akadémia kísérleti terén 1906 tavaszán 
„Tavaszi gyöngybúzával1' végzett vetési kísér-
letnél. A terméseredmény ugyanis volt a már-
cius 5-én vetett parcellán kat. holdanként 
1000 kg., a március 14-én vetett parcellán 
kat. holdanként 660 kg., a március 26-án 
vetett parcellán kat. holdanként 600 kg. 

A minőségre vonatkozólag a hl.-súlyt álla-
pítottuk meg, amely volt: 
a márc. 5-én vetett parcellán . . 76'7 kg. 

„ 14-én „ „ . . 73"2 „ 
„ 26-án „ „ . . 72'3 „ 

Megjegyzendő, hogy a tavaszi gyöngybúza 
hosszú tenyészidővel bíró, későn érő változat, 
úgy, hogy az érése a legkoi'ábban vetett par-
cellán is csak július derekán következett be 
s a forróság hatását a korai vetés is meg-
érezte ; egy korábban érő változatnál a különb-
ség úgy a termés nagysága, mint annak minő-
sége tekintetében jelentékenyen nagyobb lehe-
tett volna. 

A vetés idejére a talajelőkészítés végrehajtá-
sának és módjának van legnagyobb befolyása. 
Ha ősszel megszántjuk a földet, úgy tavasszal 
sokkal, korábban végezhető a vetés, mintha a 
szántás tavaszra marad. A tavaszi búza sike-
res termesztésének egyik alapkelléke gyanánt 
tehát a talaj őszi megszántását jelölhetjük meg, 
mert ezzel nagy mértékben apaszthatjuk a ter-
mesztéssel járó kockázatot. 

Es ebből a szempontból határozottan örven-
detes jelenségnek vehetjük, hogy a tavaszi 
búza termesztése néhány év óta örvendetesen 
terjed az Alföld cukorrépatermesztő gazdasá-
gaiban, ahol tulajdonképen kényszerűségből 
vetik a tavaszi búzát, mivel a kedvezőtlen ég-
hajlati viszonyok következtében ezen vidékeken 
a sörárpa nem terem meg. Örvendetes ez a 
térhódítása a tavaszi búzának, mert az tagad-
hatatlan, hogy a cukorrépa alá a talajt a 
lehetőségig az Alföldön is iparkodnak kitű-
nően megmunkálni, amiből ez az igényes utó-
növény épúgv nagy hasznot húz, mint a sör-
árpatermő vidékek utónövénye, a sörárpa. 

A talaj tehát kitűnő termőerőben marad s 
ami kiválóan fonto*, kifogástalanul előkészít-
hető s a vetés is a kitavaszodásának megf'ele-
lőleg korán végezhető. 

Ha ilyen megfelelő helyre kerül a tavaszi 
búza, akkor nem lesz olyan kockázatos a sike-
rülte és nemcsak a két tavaszi kalászos átla-
gos jövedelmezőségét éri el, hanem még az 
őszi búzáét is megközelíti, különösen a túl-
későn s rosszul előkészített földbe vetett őszi 
búzáét. E tekintetben hivatkozhatom különben 
egy torontáli gazda nyilatkozatára, aki több 
év óta tapasztalja, hogy nála rendszerint job-
ban sikerül a tengeri után a tavaszi búza, 
mint az őszi. Hozzáteszem azonban magyará-
zatként e tapasztalathoz, hogy a későn érő 
bánáti magyar tengeri után csak október vé-
gén szabadul fel a föld s a tavaszi búza alá 
még az ősz folyamán felszántatia a tengeri-
földet. 

Említettem volt, hogy a termesztendő fajta-
változat helyes megválasztásával is jelentékeny 
mértékben apaszthatjuk a tavaszi búza ter-
mesztésével járó kockázatot. Hazánk külön-
böző vidékein más-más fajt«változat termesz-
tése helyénvaló, amennyiben a különböző fajta-
változatok alkalmazkodóképessége nem egy-
forma. Különösen eltérők az Alföld s a Dunántúl 
sík vidékeinek az éghajlati viszonyai a domb-
és hegyvidékekétől s míg az Alföldön honos 
változatok a dombvidékeken is jól beválnak, 
az e vidékeken jól beváló változatok termesz-
tését a sík vidékekre nem ajánlhatjuk. Nem 
pedig amiatt, mert a domb- és hegyvidéki 
változatok legtöbbnyire későnérők, hosszú te-
nyészidővel bírók és ezek termesztése az Al-
földön s a dunántúli sík vidéken, ahol külö-
nösen a korai érés kívánatos, a késői éréssel 
járó nagy kockázat miatt nem megfelelő. 

Az Alföld déli részében, különösen a Bá-
nátban, eléggé el van terjedve az ú. n. járó-
vagy váltóbúza termesztése. Ez a változat fel-
váltva, egyik évben ősszel, másik évben tavasz-
szal vethető, sőt két egymást követő évben 
is vethető vagy ősszel vagy tavasszal, anélkül, 
hogy fagyállóképességét elveszítené vagy meg-
szűnnék koránérő lenni. Azon gazdaságokban, 
ahol a járóbúza bevált, továbbra is ennek a 
termesztését ajánljuk, de szükséges megjegyez-
nünk, hogy a járóbúza a korai vetés tekinte-
tében igényesebb, mint akármelyik más tavaszi 
búzaváltozat ; ez a magyarázata annak, hogy 
az elmúlt 1907. évben a legtöbb helyen gyenge 
termést szolgáltatott, mert vetésével a késői 
kitavaszodás miatt megkéstek. 

Az Alföld középső részén a közönséges 
magyar tavaszi búzát évről-évre jobban ki-
szorítja a Champlain-búza 



9. S55ÂM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 

A Champlain-búzáról az Alföldön csakhamar 
bebizonyult, hogy honosodóképessége igen jó 
s általában jó tulajdonságait a következőkben 
foglalhatjuk össze : 

a ) az utófagyok iránt nem érzékeny; 
b) szalmája vékony ugyan, de mivel bütykei 

a szár alsó harmadában elég sűrű állásúak, a 
megdüle'snek jól ellenáll; 

c) érése korai ; 
d) bőven terem s termése elég jó minőségű. 
Ezen jó tulajdonságait, ha a vetőmagter-

mesztésre kellő gondot fordít a gazda s ha a 
vetésével meg nem késett, több éven keresz-
tül megtartja és ezek alapján azon vidékekre, 
ahol a termés nagyságára és minőségére a 
korai érés döntő befolyással van, termesztésének 
felkarolása határozottan ajánlható. 

Domb- és hegyvidéki gazdaságaink a ter-
mesztendő fajtaváltozat megválasztása tekinte-
tében könnyebb helyzetben vannak, mert ná-
luk a korai érés nem elengedhetetlen kelléke 
a termesztett változatnak. Ezen gazdaságokban 
a minőség is másodrendű kellék, mivel csak 
közepes minőségű, sikérszegény lisztes búzájuk 
terem és itt a fajtaváltozat termőképessége s 
ezzel kapcsolatban a talaj termőereje iránti 
igényessége szerint kell a fajtaváltozatot meg-
választani. A közönséges magyar szakállas 
tavaszi búza ezen vidéken már régóta helyet 
adott a különféle nyugati országokból szár-
mazó, legtöbbnyire tar változatoknak, amelyek 
sorában az utóbbi években különösen feltűnt 
a francia eredetű „Bordeaux" és „Noé", vala-
mint a német eredetű Strube-féle „sehlanstedti 
piros tavaszi búza." 

A Bordeaux tavaszi búza régi francia táj-
fajta, amelyet a németek a francia-német há-
borúkor, 1871-ben vittek magukkal, több más 
őszi és tavasai búzaváltozattal együtt. Hozzánk 
a németektől került s a domb- és hegyvidékek 
erősebb talajain elég jól bevált. Erős szabnájú, 
mérsékelt bokrosodóképességet mutató fajta-
változat, a megdülésnek jól ellenáll, kalásza 
vörösesbarna, szeme vaskos, pirosas színű, liszt-
dús. Érése késői. Lisztje erőtlen, sikérszegény. 

A Noé tavaszi búza hazánkba szintén Né-
metországból hozatik be, de ez is francia szár-
mazású. Nálunk Heine klosterbadmerslebeni 
magtenyésztő útján terjed, akitől Pozsony és 
Nyitra megyébe több gazda hozatott belőle 
vetőmagot. De a Yilmorin-féle eredeti francia 
Noé tavaszi búzát is több dunántúli gazda-
ságban kipróbálták. Kalásza tar, szálkanélküli, 
elég hosszú, világossárga színű. Magja szintén 
lisztdús, sikérszegény, fejlettszemű és legtöbb-
nyire halvány sárgásbarna színű. Bő termő. Igé-
nyes. Későnérő. Nálunk kevés helyen vált be, 

alkalmazkodóképessége a megváltozott éghaj-
lati viszonyok iránt csekély. Tudomásunk sze-
rint a növénytermesztési kísérleti állomás is 
több vidéken végzett a Noé tavaszi búzával 
termesztési kísérletet, de ez sem vezetett kellő 
eredményre. 

A Strube-féle „sehlanstedti piros tavaszi búza1' 
alkata tekintetében a Bordeaux-búzához áll 
közelebb, a szalma erőssége és bokrosodóképes-
sége tekintetében ettől nem is igen különbö-
zik, kalásza azonban tömörebb s világosabb, 
pirosasbarna színű. Magja apróbb, tartalma-
sabb, pirosszínű. Bő termő, igényes, közepes 
érésű változat. A német gazdasági egyesület 
(D. L. G.) összehasonlító kísérletei szerint több 
éven át ez mutatkozott legbővebben termő s 
jóminőségü tavaszi búzaváltozatnak s ezen ked-
vező kísérletek alapján termesztése nemcsak 
Németországban, de Csehországban és Ausz-
triában, valamint hazánkban is, főként a Vág-
és Nyitra-völgycn több gazdaságban elterjedt 
s az utóbbi helyeken a megváltozott éghajlati 
viszonyokhoz jól alkalmazkodó, bőven termő s 
elég jó minőségű változatnak bizonyult. 

A felső Nyitra-völgyén, cukorrépatermő tala-
jokkal bíró egyik nagyobb uradalomban a 
Strube-féle sehlanstedti piros tavaszi búzát már 
1902 óta termesztik, ahol az évenként elért 
kat. holdankénti átlajros magtermés volt : 

O O 
mmázsa hektár 

1903-ban 11-50, bevetett terület 88"46 
1904-ben 12-27, „ „ 53"87 
1906-ban 1140, „ „ 138-56 
1907-ben 1T30, „ „ 131-95 
Tekintve, hogy ezen terméseredmények — 

különösen 1904—1907. években — meglehe-
tős nagy területnek az átlagai, e változat ter-
mőképességét igen megfelelőnek kell monda-
nunk s mert minősége is jobb, mint a Bor-
deaux- és Noé búzáknak, a domb- és hegy-
vidékekre a Strube-féle búza termesztésének 
felkarolása határozottan ajánlható. 

A Strube-féle sehlanstedti piros tavaszi bú-
zának, rövidebb tenyészidejű lévén, mint a Bor-
deaux és a Noé, a dunántúli síkfekvésű gaz-
daságokban is ajánlható volna a kipróbálása, 
annál is inkább, mert értesülésünk szerint 
Ausztria és Morvaország sík vidékein is igen 
jól bevált s Pozsony megyében a Mátyusföldön 
is alkalmazkodóképessége megfelelőnek talál-
tatott. És ezen jó tulajdonságainál fogva sok-
kal szélesebb körben remélhető a Strube-féle 
tavaszi búza elterjedése, mint a másik kettőé 
s a dunamenti és dunántúli erőteljesebb sík 
talajokon érdekes volna összehasonlítani a 
Champlain tavaszi búzával is. 

C—M.—J Házsó Imre. 
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A gyökeres vesszők s oltványok 
a kereskedelemben. 

A „Gazdasági Ismétlő Iskola" januári szá-
mában részletesen ismertettem mindama tör-
vényelőírta intézkedéseket és követe'ményeket, 
melyek a sima dugványveszőkre nézve fenn-
állanak, ha ezek a kereskedelem tárgyát ké-
pezik. Hogy a szíves olvasó teljes és tiszta 
képet nyerjen, szükségessé válik ama törvé-
nyes intézkedések ismertetése is, amelyek a 
gyökeres vesszőkre, nemkülönben az oltvá-
nyokra vonatkoznak az ezekkel való keres-
kedés esetén. Ha valamely területet új-y aka-
runk szőlővel betelepíteni, hogy mielőbb ter-
mést hozzon, de másrészt a betelepítés biztos 
legyen, hézagok ne keletkezzenek a megeredés 
körül, gyökeres dugványokat fogunk használni. 
Hogyha területünkön a filloxéra pusztít, avagy 
előre számíthatunk a legközelebbi időben tör-
ténő megjelenésére s a körülmények szorgos 
figyelembe vételével az amerikai alanyokra 
való oltást találtuk legmegfelelőbb védekezési 
módnak ellene, a telepítésre nagyon természe-
tesen oltványokat fogunk használni. Az olt-
ványok lehetnek fásán készült gyökeres olt-
ványok és zölden készültek, amelyek ismét 
kétféle alakban jöhetnek forgalomba, mint 
simák és gyökeresek. Mindezek tehát a keres-
kedelem tárgyát képezvén, hogy a visszaélések 
úgy az eladó, mint a vevő részéről elkerül-
tessenek, a törvénynek a legapróbb részletekig 
kiterjeszkedő figyelemmel és pontossággal kel-
lett intézkednie a gyökeres vesszők és oltványok 
kereskedelmét illetőleg is. Ezen törvényes intéz-
kedésekre támaszkodván, fogom a már idézett 
cikkemnek in ntegy folytatásaként a gyökeres 
vesszőket s oltványokat az alábbiakban tárgyalni. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszternek az 
1896 : Y. t.-c. végrehajtása tárgyiban kiadott, 
1896-ban 60.900. sz. a. kelt s „ Szőlővé-sző-
és szőlőoltványüzleti szokások" című rendele-
tének ama része, amely a forgalomban levő 
szőlővesszők általános kellékeiről szól, vonat-
kozik a gyökeres vesszőkre is. Megkívántatik 
tehát, hogy azok teljesen érettek, mindennemű 
gomba- (kryptogamikus) betegségtől, úgyszin-
tén elemi csapás, vagy rovarkár okozta, vagy 
más külső erőmüvi behatásból származó — 
habár be is hegedt — sérüléstől mentesek 
legyenek s ne szenvedjenek törpeágúságban, 
csalánosodásban, szalagosodásban, villásodás-
ban, vagy csavarosodásban. Mindezek oly kel-
lékek, amelyeknek szükséges volta önként ér-
tetődik, ám a visszaélések elkerülése végett a 
törvény által is külön előírandók voltak. Idé-
zett januári cikkemben részletesen leírtam 
mindama kóros elváltozásokat, melyektől a 

forgalomba került dugványnak mentesnek kell 
lennie, miért is most csupán utalnom szük-
séges a vonatkozó részre. A továbbiakra nézve 
a rendelet azt mondja, hogy: „A gyökeres 
szőlővessző az üzleti szokásoknak megfelel, 
ha a feltételeknek megfelelő sima vesszőből 
akként állíttatott elő, hogy legalább egy te-
nyészeti időszak tartama alatt — tehát tavasz-
tól őszig, esetleg a következő tavaszig — isko-
láztatván, legalább egy oly hajtást hozott, 
amelynek négy alsó rügye teljesen érett s ha 
megfelelő ép és egészséges gyökérzete van. 
Ha a megrendelés tgyszerűen szőlővesszőről 
szól, az alatt sima szőlővessző értendő, hacsak 
a megrendelő nem tesz világosan és határo-
zottan oly árról említést, amely az illető ter-
melő vagy szállító árjegyzéke, vagy a nála 
szokásos eladási árszabály szerint kétségen 
kívül csak gyökeres vesszőre vonatkozhatik". 
Ezen utóbbi pont szolgáljon figyelmeztetésül 
arra nézve, hogy a megrendelést a kellő pon-
tossággal, figyelemmel, a legapróbb részletekre 
is kiterjeszkedve, világos nyelvezettel írjuk meg 
mindig, hogy félreértések ne forduljanak elő. 
Célszerű a megrendelő levélben mindig hivat-
kozni a fenti miniszteri rendeletre is. 

A gyökeres szőlővessző hosszúságát illetőleg 
azt írja elő a rendelet, hogy legalább negy-
ven (40) centiméter hosszúsággal bírjon. A 
szőlővesszőket — akár simák, akár gyökere-
sek — a rer,delet két osztályba sorozza. Az 
első osztályba tartoznak azok az amerikai faj-
tájú (sima vagy gyökeres) vesszők, amelyek-
nek átmérője (vastagsága) legalább hat (6) 
milliméter, ezen a méreten túl télfelé való 
végső határ megállapítása nélkül; továbbá 
első osztályúak azok a honi (európai) fajtájú 
(sima vagy gyökeres) vesszők, amelyeknek 
átmérője (vastagsága) legalább hat (6) milli-
méter, de nem több tizenöt (15) milliméter-
nél. „Másodosztályú gyökeres (amerikai vagy 
európai fajtájú) szőlővesszők azok, amelyek 
(vastagsági) méretei az első osztályúakra meg-
állapítottaktól eltérők, de amelyek egyebekben 
a gyökeres vesszők kellékeinek teljesen meg-
felelnek. Azok az (amerikai vagy európai faj-
tájú) vesszők, amelyek átmérője (vastagsága) 
kisebb négy (4) milliméternél, az üzleti szo-
kásoknak egyáltalán nem felelnek meg", ügy 
a méreteket, valamint az osztályozást illetőleg 
a rendelet 5% eltérést megenged, vagyis az 
egész mennyiség — szállítmány — 5%>-ánál 
több oly szőlővesszőnek, mely az előírt köve-
telményeknek nem felel meg, nem szabad elő-
fordulnia. Es ugyanez áll a szállítmány fajta-
azonosságát, és fajtisztaságát illetőleg is, amely 
fogalmakat a dugványvesszőkről szóló cikkem-
ből már ismerik szíves olvasóim. 
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Élénk kereskedelem tárgyát képezik az olt-
ványok, amelyek — mint már említettem — 
kétfélék lehetnek, ú. m. fásán és zölden ké-
szültek. Á rendelet mindkétféle oltványra nézve 
intézkedik, miért is, hogy könnyebben érthető 
és áttekinthető legyen a dolog, az alábbiakban 
két részre választva, külön-külön fogom tárgyalni 
a fásán készült, majd a zölden készült oltvá-
nyokra vonatkozó törvényelőírta szabályokat. 

A fásán készült oltványok csakis mint gyö-
keresek kerülnek forgalomba s az üzleti szo-
kásoknak akkor felelnek meg, hogyha első 
osztályú vesszőkből (tehát úgy az alany, vala-
mint a nemes rész első osztályú), angol nyel-
ves párosítással, avagy egyszerű párosítással 
készültek; ha a vértetlen s az első osztályú 
vesszőkre nézve megállapított kellékeknek min-
denben megfelelő alanyrészük a talpgyökér 
kiindulási pontjától felfelé számítva a forra-
dási hely közepéig, legalább is harmincöt (35) 
centiméter hosszú, de nem hosszabb negyvenöt 
(45) centiméternél. Legyenek teljesen össze-
forradtak s az oltványok válogatásánál szoká-
sos hajlítás, esavarintás közben az összeforra-
dási helyen hézagot ne kapjanak ; a gyökér-
zetük legyen ép és egészséges, állati vagy 
növényi parazitától ment; azonkívül legalább 
egy hajtáson legalább négy (4) teljesen érett, 
világos szemet mutassanak s semmiféle beteg-
ségnek még csak nyomait se hordják magukon. 

Tekintetbe véve azt, hogy a szőlőoltvá-
nyokkal való betelepítés meglehetősen drága, 
továbbá maguknak az oltványoknak ára is 
tetemesen felülmúlja a gyökeres európai vesz-
szők árát, csak természetes az, hogy minden 
tekintetben elsőrangú oltványokat fogunk a 
telepítéshez használni s nem veszélyeztetjük a 
sok fáradságot és kiadást azzal, hogy néhány 
év múlva szőlőnk mindnagyobb hézagokat 
mutat fel, a tőkék sorra kivesznek a rossz 
oltványok elültetése folytán. E tekintetben 
legyünk rendkívül szigorúak s alaposan vizs-
gáljuk meg az elültetendő oltványokat, ám 
viszont ne sajnáljuk a prima árút megfelelőleg 
fizetni is, mert ha valahol, akkor itt van iga-
zán helyén — némileg variálva — a közmon-
dás: „Olcsó tőkének híg a — leve"! Rossz 
tőke után jó bortermést ne várjunk. A meg-
válogatásnál azért ügyeljünk arra különösen, 
hogy az összeforradás teljes legyen, mert a 
tápanyagszállitás zavartalan csakis ezen eset-
ben mehet végbe. A nem tökéletes összeforra-
dásnál a hézagokban tápanyagtorlódás áll be, 
gyakran különféle kinövések észlelhetők ott, 
avagy a víz, nedvesség ott meggyülemlvén, 
rothadást idéz elő, a különféle növényi és 
állati paraziták fognak ott tanyát ütni, s mind-
egyik esetben csak a tőke fogja kárát vallani. 

A zölden készült akár sima, akár gyökeres 
oltványok akkor felelnek meg az üzleti szoká-
soknak, ha az üzleti szokásokban körülírt első 
osztályú szőlővesszőkl ől egyszerű párosítással, 
vagy egy szemes ékezéssel (Czeiner eljárása 
szerint) készültek s egyébként is a követel-
ményeknek megfelelnek. A követelményeknek 
megfelel a sima zöldoltvány, „ha sértetlen s 
az üzleti szokásokban az első osztályú vesz-
szőkre nézve megállapított kellékeknek meg-
felelő alanya az alsó bütyöktől lefelé legalább 
öt (5) centiméter hosszú, felfelé pedig, a forra-
dási hely közepéig mérve, harmincöt (35) centi-
méternél nem rövidebb, ha teljesen összefor-
radt, ha semminemű betegség által megtá-
madva nincs, s ha a forradás helyén felül 
legalább egy hajtásán legalább négy (4) tel-
jesen érett, világos szem van". 

Figyelembe véve a rendelet altal előírt hosz-
szúsági méretet, kiváló gondot fordítsunk a 
zöldoltványok megszedésénél arra, hogy a mé-
retet betartsuk s az legyen a principiumunk, 
hogy inkább hosszabban vágjuk le az oltvá-
nyokat, mintsem rövidebben, amikor is az 
üzleti szokásoknak meg nem felelvén, a for-
galomból kizáratnak. Különösen a hosszú izü-
letekkel bíró Ripáriára oltott zöldoltványoknál 
ritka azon eset, hogy a legalsó bütykön alul 
5 centiméternél elvágva, épen kijöjjön a kívánt 
hosszúság, azaz érthetőbben kifejezve magunkat, 
ritka eset, hogy a forradási hely közepétől 
lefelé indulólag 35 centiméternyire épen egy 
bütyköt találunk, amelyen túl 5 centiméter-
nyire elvághatnók az alanyt. Azonban nem 
baj, ha az alanyrészlet hosszabb, mert az üzleti 
szokások nem állapítják meg a maximális ha-
tárt, csupán a minimális határt szabják meg. 
Tehát a fődolog az, hogy a sima zöldoltvány 
a legalsó bütykön alúl levő 5 centiméternyi 
csonkot is számításba véve, a 40 centiméternyi 
hosszúságot is elérje. Az összeforradásnak itt 
is teljesnek kell lennie s a válogatásnál tör-
ténő esavarintás és hajlítás után az összefor-
radás helyén hézagnak támadni nem szabad. 

Ha az üzleti szokásoknak megfelelő sima 
zöldoltványokat egy évre eliskoláztatjuk, hogy 
azután mint zölden készült gyökeres oltványok 
kerüljenek a forgalomba, mint ilyenek szintén 
meg fognak felelni az üzleti szokásoknak. A 
gyökeres zöldoltványokra ugyanazon szabályok 
mérvadók, mint a fásán készült gyökeres oltvá-
nyokra, azzal a lényeges különbséggel, hogy 
itt a maximális határ nincs megadva, holott 
a fásán készült gyökeres oltványoknál e határ 
45 centiméterben van megállapítva. Tehát 
alkalmazva a rendelet vonatkozó részét, azt 
mondhatjuk, hogy „tökéletes a zölden készült 
gyökeres oltvány, ha séitetlen s az üzleti 
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szokásokban az első osztályú vesszőkre nézve 
megállapított kellékeknek megfelelő alanya, a 
talpgyökér kiindulási pontjától a forradási hely 
közepéig mérve, harmincöt (85) centiméternél 
í.em rövidebb — ha teljesen összeforradt s 
az oltványok válogatásánál szokásos hajlítás 
és csavarás közben nyílást (a forradásban héza-
got) egyáltalán nem mutat — ha gyökérzete 
ép és egészséges — ha legalább egy hajtásán 
legalább négy (4) teljesen érett, világos szem 
van — s ha semminemű betegség által meg-
támadva nincs." 

Ügy a sima, vtlamint a gyökeres zöldolt-
ványokra, nemkülönben a fásán készült gyö-
keres oltványokra a fajtaazonosság és fajtisz-
taság tekintetében ugyanaz áll, ami a sima és 
gyökeres vesszőkre, a megengedett 5 % elté-
réssel. Az oltványoknál e szempontból úgy az 
alany, valamint a rája oltott nemes rész veendő 
figyelembe. 

Ha oltványt megrendelünk, nemkülönben a 
rendelést elfogadjuk, a megrendelő levél, vala-
mint a megrendelést elfogadó értesítés vilá-
gosan tüntesse fel: a mennyiséget, az alany 
és az európai rész fajtáját, továbbá az élő-
állítás módját: fás, gyökeres vagy sima zöld-
oltványt kívánunk-e, továbbá az oltás egy-
szerű párosítással, avagy angol nyelves, vagy 
a Czeiner-féle egyszemes ékezéssel készült 
légyen e? Csakis ilyen pontosság mellett lehet 
a zavaroknak, félreértéseknek s az ezekkel járó 
kellemetlenségeknek az elejét venni. 

A szóban forgó miniszteri rendelet intézke-
dik a szőlővesszők és oltványok szállítását és 
csomagolását illetőleg is. A csomagolás és 
szállítás a vesszők s oltványok épségben meg-
maradása szempontjából nem kis jelentőséggel 
bír, mert hanyag csomagolás s szállítás foly-
tán a legkitűnőbb anyag is tönkre mehet, miért 
is szükségesnek vélem a rendelet vonatkozó 
részeit minél tüzetesebb megbeszélés tárgyává 
tenni. 

A szőlővesszők (tehát a gyökeresek is) és 
szőlőoltványok megfelelő darabszámot (100-at, 
esetleg annak többszörösét) tartalmazó, alsó 
és felső végükön, az oltványoknál a felső végen 
a forradási hely alatt, fűzvesszővel, spárgával, 
raffiával kellően megerősített kötegekbe kö-
tendők. Sodronyt a kötéshez nem szabad hasz-
nálni. Hogyha a szállítmányban többféle fajta 
van, akkor minden köteg címkével, jelzőtáblá-
val látandó el, amelyen a mennyiség és fajta, 
oltványoknál úgy az alany, valamint nemes 
rész fajtája jelölendő meg. Ha azonban az 
egész szállítmány csak egy fajtából áll, akkor 
csak egyszer szükséges a megjelölés s nem 
kívántatik, hogy minden egyes köteg külön-
külön címkével láttassék el. A kötegekbe kö-

tött szőlővesszők egy, vagy több kötegenként 
deszkarekeszekbe, esetleg erős, kettős zsák-
vászonba, lehetőleg nedves moha közé, ahol 
ez nem szerezhető be, más megfelelő, kiszá-
radástól óvó anyag közé csomagolandók. A 
gyökeres vesszőknél kiválóan ügyeljünk arra, 
hogy a gyökerek meg ne törjenek s úgy 
csomagoljuk, hogy messzebb távolságra tör-
ténő szállítás esetén se legyen okunk az elszá-
radástól azokat félteni, azért szükséges nedves 
mohát, fürészport stb. használni. A penésze-
sedés meggátlása céljából tanácsos kevés fa-
szénport is a vesszőkre hinteni. 

Ugyancsak ilyen aljárás szerint csomagolan-
dók a szőlőoltványok is, azzal a különbséggel, 
hogy azoknak zsákvászonba való csomagolása 
csakis akkor engedtetik meg, hogyha a meg-
rendelt mennyiség nem több 500-nál. Ennél 
nagyobb mennyiséget feltétlenül deszkarekeszbe 
kell csomagolnunk. Az oltványok nemes részé-
nek hajtásai érintetlenül hagyandók, azonban 
ha túlságos hosszúak a hajtások, akkor ezek-
nek a könnyebb kezelhetés céljából való meg-
rövidítése meg van engedve, azonban a hajtá-
soknak ez esetben is legalább harminc (30) 
centiméter hosszúaknak kell lenniök s minden 
körülmények között legal íbb négy (4) teljesen 
érett világos rügyet kell mutatniok. 

A csomagolás költségeit illetőleg a rendelet 
a következő díjtételeket engedi meg : oltvá-
nyoknál 1000-enként 2 korona, a szőlővesszők-
nél pedig 1000 énként 1 korona 20 fillér szá-
mítható fel csomagolás címén. Egyéb költség, 
bármiféle címen, nem számítható fel. A szál-
lítás költsége, a feladási- vasúti-, gőzhajó- vagy 
postaállomástól kezdve a megrendelőt terheli. 

A szálh'tmánynak hibás vagy gondatlan cso-
magolásából származó sérülésekért a szállító a 
megrendelő által a küldeményről szóló vasúti 
vagy szállítási értesítés kézbesítésétől számított 
3 napon belül felelősségre vonha'ó, oly módon, 
hogy kifogásait bejelenti a községi elöljáró-
ságnak, illetőleg a hegybírónak hegyközségek-
ben s az 1896 : V. t.-c. iránt kibocsátott ren-
delet értelmében szerkesztendő jegyzőkönyvet 
vétet fel. Háromszor 24 óra Jetelte után az 
értesítés átvételétől, nincs többé joga a meg-
rendelőnek a szállítót felelősségre vonni s 
kártérítésre bírni. 

A szőlővesszők s szőlőoltványok kereskedel-
mére vonatkozó törvényes intézkedéseket ezek-
ben, lehetőleg bő magyarázatokkal e1 látva, 
elmondottam. Az olyan vidékeken, ahol a szőlő-
mívelés régóta dívik, tehát a régi bortermelő 
helyeken, ezen intézkedések a legnagyobb rész-
ben úgyis ismeretesek. Nem is a bortermő 
vidékek lakói számára írtam e sorokat, hanem 
azok részére, akik olyan helyeken laknak, ahol 
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a szőlőmívelés csak kisebb mértékben űzetik, 
bár a talaj- és éghajlati viszonyok a szőlőnek 
egyébként kedveznek, azonban áz apáktól 
átvett tradícióhoz híven más gazdasági ágat 
űz a nép. A tanítónak mindig van falúhelyeken 
egy kis kertje, földje s ha a viszonyok a sző-
lőre nézve kedvezők, beültetheti azt szőlővel, 
ha nem is az egészet, de legalább egy részét. 
Ha csupán a saját háztartása számára ültet 
szőlőt, akkor is tudnia kell ama törvényelőírta 
intézkedéseket, melyek a szőlővessző- s oltvány-
forgalomra nézve fennállanak. Mert, ha már 
szőlőt telepít, akár a kertjében, akár a szántó-
földjén, ne sajnálja a költséget arra, hogy vala-
melyik neves termelőtől hozassa a vesszőket 
vagy oltványokat, oly műveletről lévén szó, 
amely évek hosszú soráig kihat, amidőn tehát 
nagyon is kívánatossá válik, hogy az elülte-
tendő anyag elsőrangú és ki áló minőségű 
legyen. Ha azonban vesszőket vagy oltványokat 
— bár kis mennyiségben is — hozat, szük-
séges, hogy ismerje a törvényt, mert csak így 
lesz képes a megrendelt árút megbírálni s annál 
inkább válik szükségessé a törvény tudása 
akkor, ha kellő ügyességgel és szorgalommal 
annyira fejlesztette a szőlőtelepét, hogy vesz-
szőket vagy oltványokat maga is szállíthat. 
Mindegyik esetben útmutatóul és tanáccsal e 
sorok szolgáljanak. 

(Magyaróvár.) Kaclocsa Gyula. 

Az istállók szellőztetéséről. 
Az istálló jó levegőjének és az istálló alapos 

szellőztetésének fontosságára évek sora óta a 
gazdakörökben növekvő h g j elmet fordítanak, 
ami leginkább abból következtethető, hogy a 
gazdasági szaklapokban e tárgynak számos 
hasábot szentelnek. 

Noha a gyakorlati gazdák tapasztalataikból 
számos áldásos tanácsot adnak e tárgyra vo-
natkozólag, mégis óva intjük a gazdatársadal-
mat attól, hogy ezeket az egyes esetekben 
alkalmasaknak bevált tapasztalatokat általános 
érvényre juttassák és az egy istállóra alkal-
mazott szellőztetési eljárást az összes istállókra 
nézve egyedül helyesnek nyilvánítsák, mert 
ezek rendszerint nem hódolnak a zárt helyi-
ségek szellőztetése általános alapszabályainak. 

A berendezés egyszerűsége a legtöbb esetben 
a hatás biztosítékául szolgál, mivel ez kevés 
igényt emel kezelésében. Az ablak- és ajtó-
nyitás, e legegyszerűbb szellőztetési eljárás 
mellett, amely enyhe időjárásban teljesen meg-
felelő, télre és zivataros időre, midőn az 
ablakokat és ajtókat nem szabad kinyitnunk, 
más szellőztetési berendezésekről kell gondos-
kodnunk, amelyek a vihartól és zivatartól 

függetlenül, éjjelen át is az istállót friss leve-
gővel ellátják. De mivel egy ilyen irányú 
szellőztetés a hideg időszakban sokkal fonto-
sabb, mint nyáron, így az istálló meleg leve-
gője és a hidegebb külső levegő közt levő 
hőmérsékleti különbözetben a legegyszerűbb 
eszköz áll rendelkezésünkre az istálló levegő-
iének állandó megújítására. 

A meleg forrása az istálló alsó harmadában 
terül el és azt a meleg állati testek és az 
istállótrágya bocsátják ki. Ezáltal az istállóban 
alulról fölfelé légáramlat indul meg. E természet-
okozta légáramlat felhasználása arra indított, 
hogy a megmelegedett levegőt a mennyezet 
kéményén kivezetjük és a külvilág hidegebb 
levegőjét oldalréseken bevezetjük. 

Hogy e nyílások közvetlenül a padló felett 
vagy pedig az ablak könyöklőjén vannak-e, az 
nem annyira fontos ; a fő az, hogy kellő 
mennyiségű levegő hatolhasson be, amire még 
a falak légátbocsáthatása és az ajtók és abla-
kok nem szoros bezárása is befolyással vannak. 
Az ab'akdeszkák magasságában elhelyezett 
nyílásokon behatoló levegő nagyobb súlyánál 
fogva lefelé száll; lassanként felmelegedve 
ugyarcsak a kürtő felé tódul. Ha a specifiku-
san súlyosabb gázokat, mint a kénhidrogént 
és szénsavat tekintjük, nem kell félelembe 
esnünk ; ezek a gázok ugyanis rögtön össze-
vegyülnek az istálló levegőjével és azzal együtt 
szállnak felfelé. 

Az istálló teteje alatt lévő szellőztető nyí-
lások szintén igen fontosak és nagy befolyással 
birnak. Minthogy ezek az istálló egyik oldalán 
friss levegőt vonnak be és azt a más oldalon 
kibocsátják, úgy a levegő megújításánál közre-
működnek, mivel az istálló levegőjénél jóval 
nedvesebb légáramlatot hoznak be és ezáltal 
megakadályozzák a mennyezeten a csepegő 
lecsapódások megalakulását. 

Ha pedig az említett szellőztetési berende-
zések dacára a mennyezeten mégis mutatkoz-
nék nedvesség, úgy a hiba a nem elegendően 
meleg tetőn vagy pedig abban keresendő, hogy 
a légáramlat nem megfelelő, azaz más szóval, 
hogy az elvezető kémény nem működik hat-
hatósan. 

Visszatérve a kémény hathatósságára, jizt 
mondhatjuk, hogy annak a padlásban eszköz-
lendő melegentartásáról gondoskodnunk kell. 
A szálas takarmányt tartalmazó padlásokon a 
kéménynek takarmánnyal való beburkolása 
szolgál e célra, magtárban pedig a kéményt 
meleget tartó anyaggal kell okvetlenül körül-
vennünk. Ha masszív tetőkön a kémény is 
tömör anyagból, pl. betonból készült, akkor a 
kéménynek kellő melegentartásáról okvetlenül 
kell gondoskodnunk, esetleg egy szűkebb k t -
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menynek beépítése és az akna külső és belső 
falai között egy meleget tartó anyagnak a 
berakása által. 

Sokan a szűkebb és tágabb kémények haté-
konyságának mérlegelésénél tévesen azt hiszik, 
hogy a szűkebb kémények azért válnak be 
jobban, mivel ezekben erősebb a léghuzam. 

A hatékonyság megítélésénél csupán arra 
kell figyelnünk, hogy milyen levegőmennyiség 
távozik el az istállóból egyenlő időközökben 
a kéményen á t? Míg egy m3-nyi levegőnek 
egy 100 cm" átmetszetű kéményen egymásod-
perc alatt való elvezetéséhez a levegőnek 

= 100 cin. = 1 méternyi sebessége 
szükséges, addig ugyanazon levegőmennyiség-
nek ugyanazon idő alitt egy 20 cm2-nyi 
kéményen való elvezetésének másodperei sebes-
ségének = 2500 cm. = 25 m.-nek kell 
lennie. E számokból is kitűnik az, hogy ha 
kisebb átmérőjű kéményeket választva, ugyan-
azon hatást akarjuk elérni, akkor a kémenyek 
számát legtöbb esetben növelnünk kell, mivel 
különben fentebb említett másodpercnyi sebes-
ség, mechanikai segédeszközök felhasználása 
nélkül, nem volna elérhető. Oly energikus 
levegőváltoztatásra, mint azt a fentebb emlí-
tett számok követik, épen nincs szükség; a 
leírt összehasonlítással csupán a szűkebb és 
tágabb átmérőjű kémények hatásának viszonyát 
akartuk kimutatni. 

Az istálló levegőjének oldalfal-nyílásokon 
való kivezetése nem ajánlatos, mivel az állan-
dóan lecsapódó nedvesség és az ezekben lévő 
kén- és salétromképződmények a falat rövid 
idő alatt megrongálják. De ezeknek az alkal-
mazása azért sem jár elégséges hatással, mivel 
e levegő-elvezető nyílások a hideg külfalakban 
vannak elhelyezve és így az istálló levegőjének 
felfelé való szállását megakadályozzák. Némely 
esetben azonban ezen eljárás is helyénvaló, 
amire a mellékkörülmények, mint az istálló 
nagysága és alaprajza, a falak fekvése, a szél 
iránya vannak behatással. A legfőbb azonban 
az, hogy az alkalmazott szellőztetési készülé-
keket szorgalmas gondossággal kezeljük. A leg-
praktikusabb berendezés is hatástalanná lesz, 
ha. helytelenül kezeljük, míg a nem annyira 
célszerű készülék jó eredményt fog felmutatni, 
ha gondosan kezelik. 

Számos tapasztalat nyomán azt állítjuk, hogy 
a mennyezeten épített gőzelvezető kémény, a 
mennyezet alatt az oldalfalakon épített lég-
elvezető nyílások és az ablakkönyöklőn elhelye-
zett légbevezető csövek, amihez még a billenő 
ablakszárnyak is járulnak, a szellőztetésre leg-
alkalmasabb berendezés, természetesen feltéve, 
hogy a kémény tágassága, a nyílások és a csövek 

célszerűen lettek választva. A berendezésnél az 
istálló alakjára és a helyi körülményekre is 
tekintettel kell lenünk. Említett intézkedéseink 
azonban csakis akkor eredményesek, ha az 
istálló falai és mennyezete már szárazak és 
az istálló még elég meleget tart. A nedves 
istállópárák harmatpontja nemcsak a hőmér-
séklettől, hanem a páramennyiségtől is függ. 
Állandó és helyes szellőztetésnél a levegővál-
toztatás annyira szabályozható, hogy a harmat-
pont nem következik be, feltéve azonban, hogy 
a mennyezet elég meleg és nem nyújt alkalmat 
az őt érintő istállólevegő gyors és nagyfokú 
lehűlésére. 

(E. — G.) K. B. N. 

Gazdasági Tanácsadó. 
B. P. Ipoly vecze. 1. Törlesztéses kölcsönt 

az államtól nem nyerhet. Ellenben méhészeti 
eszközöket és későbben, ha okszerű méhész-
kedési ténykedést fel tud mutatni, úgy kap-
tárakat is (a készlet arányában) ingyen kap-
hat, vagy kedvezményes árban, ha eziránti 
kérelmével közvetlenül fordul a földmívelés-
ügyi miniszterhez 1 koronás bélyeggel el-
látott kérvényben. A kérvényt a községi elöl-
járóság, vagy pedig az illető vármegyei gazd. 
egyesület útján lesz legcélszerűbb láttamoz-
tatni és felküldetni. 2. A méhészeti ingyen-
kiadványok már elfogytak. 3. A gyógynövé-
nyek értékesíthetése céljából forduljon közvet-
lenül Laib Rezső gyógyszerészhez, akinek Boos 
községben (Pozsony megye) nagy gyártelepe 
van. — Sz Uy. Bakony-Bánk. Mi cé'ból sze-
rezte meg a kérdéses területet ? csak épen 
hogy földje legyen, akár használhatja azt, akár 
nem ? ! Ilyen könnyelmű lépést kár volt tenni 
s előzetesen kérdést intézhetett volna lapunk-
hoz. Ezen terület a legnagyobb valószínűség 
szerint néhány évig épen semmi termést sem 
fog adni. Legcélszerűbb a földet erősen szal-
más trágyával vagy polyvával beszórni s azt 
mélyen alászántva egy évig pihenni hagyni. 
Egy év múlva, esetleg már a folyó év őszén, 
újból mélyen szántassa fel a földet s vessen 
bele rozsot és lucernát. Tavasszal, Jia sikerül, 
vágassa le a rozsot zöldtakarmánynak, a lu-
cernát pedig hagyja fejlődni. Azonban nem sok 
reményem van arra, hogy egy-két évig ter-
mése is legyen. Megelégedhetik azzal, ha egy-
általában kikel a lucerna és rozs, mert akkor 
már a jövő évben kedvezőbb feltételeknek néz-
het elébe. Mindenesetre jó lesz néhány négy-
szögölet kísérleti térnek kihasítani s azon 
megpróbálkozni a burgonyával és a moharral. 
Igen szeretném, ha a folyó év őszén néhány 
sorban értesítene eljárása módjáról és ered-
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m ínyéről, amennyiben a feladott termelési 
kérdés egyike a légritkábbaknak. — K. L. 
Székelyhídi Nagyobb mennyiségű komló be-
szerez'íetése végett forduljon Csérer Lajos 
komlótermelési szaktanárhoz Kolozsvárra (gazd. 
akadémia). — Cs. B. Szilberek. 1. Fajbarom-
fiak kedvezményes áron vagy ingyen leendő 
beszerezhetése végett forduljon közvetlenül 
azon illetékes állattenyésztési kerületi felügyelő-
höz, akinek kerületébe tartozik az ön községe. 
2. Az udvar fertőtlenítésére legjobban ajánlom 
az udvart jól kisöpörni, utána friss mész-
tejjel jól megöntözni s lehetőleg friss ka-
vicsot és homokot felszóratni. Az épületek 
falai szintén bemeszelendők. Az itató- és etető-
Víílyuk forró vízzel tisztítandók. A baromfíólak 
és a sertésólak 2%-os karbolos vízzel ala-
posan lemosandók s utána bemeszelendők. Az 
alom elégetendő, a homok pedig, amely a 
baromfiólban és a kifutóban volt felszórva 
mélyen aláásandó, lehetőleg oly helyen, ahol 
baromfi nem szokott tartózkodni. — Sz. J . 
Korliiti. A szénaadagolás megfelelően" redu-
kálható az esetben, ha a takarmányrépát poly-
vával, esetleg árpa- vagy zabszalmaszecská-
val keveri. Ez esetben legcélszerűbb a déli 
takarmányozásnál adni a szénát, a reggeli és 
esti takarmányozás alkalmával pedig a takar-
mányrépát. Ez utóbbival takarékoskodjék úgy, 
hogy lehetőleg addig legyen répája, amíg 
tehenének zöld takarmányt nyújthat. — N. K. 
Keszthely. Benne van az irodalom rovatban. 
A közlemény nem közérdekű, sem új dolgot 
nem tartalmaz, amiből tanulhatna az olvasó, 
ennélfogva nem közölhető. Többeknek. Válasz 
levélben megküldetett. 

Gazdasági irodalom. 
— Szőlőin ívelés cím alatt ügyesen, kimerí-

tően megírt füzet jalent meg Bombay Dezső 
tollából, a falusi könyvtár 54—55. számaként. 
Ami magában foglalja mindazt, ami csak a 
szőlőmívelés ismeretére vonatkozik és könnyed 
modorban, érthetően adja elő a szőlő talaja, 
annak előkészítése, gondozása módjait, az álta-
lános tudnivalókat a metszés, karózás, trágyá-
zás, oltásról stb. ; hasonlóan a filloxera elleni 
kezelés, szénkénegezés, homokos talajmívelésről, 
majd az összes szőlőkárosodás és szőlőbeteg-
ségekről (elemi csapások, penészek, molyok, 
bogarak és egyéb betegségek), végül a szőlő 
leszüretelése és az ezzel kapcsolatos eljárások, 
a szőlő eltartása, az adókedvezmények és be-
fejezésül az elterjedtebb szőlőfajok vannak 
ismertetve. A könyvet 43 ábra díszíti, hasznos 
útmutatásokat nyújtva a kezelés körüli teen-
dőkről. Kiadja a Franklin-Társulat. Ára 2 K. 

— Új i rány a méhészetben. Gyakorlati 
oktatókönyv a méhészet köréből, amely meg-
ismerteti a méhészközönséggel azt az eljárást, 
amely mellett miképen lehet kevés munkával, 
tökéletes és biztos eredményt: a legnagyobb 
méztermést elérni. A könyv előfizetési ára, 
bérmentes küldéssel: 1 korona 30 fillér. Ezen 
összeg beküldése után a könyv f. é. március 
havában szállíttatik. Továbbá sajtó alá került 
„Méz a háztartásban" c. munka javított és 
bővített Il-ik kiadása. Hasznos útmutató a 
méznek felhasználásához. Tartalma : mézzel 
készített tészták, sütemények, gyümölesbefőt-
tek, italok stb. készítésének leírása. Méz mint 
házi gyógyszer stb. A könyv 1 korona 30 fillér 
beküldése után bérmentve szállíttatik. Mindkét 
munkára előfizetéseket elfogad a szerző : 
nemesszegi Nemesszeghy Kálmán, nyugalma-
zott rendőralkapitány, Keszthely. A könyvek 

•beszerzését melegen ajánlhatjuk, 
í'.' ,— Gyümölcsészeti Lexikon lesz a címe 
annak a kertészeti irodalomban egyedül álló 
és hézagot pótló könyvnek, amelyet Eötvös 
Lajos gyümölcskertész ad ki 1908 január 
havától kezdve, negyedévenként megjelenő 
füzetekben. A könyv 1500 cím alatt betűsor-
ban fogja gyakorlati alapon, részletesen ismer-
tetni a gyümölcsészetben előforduló összes 
szakdolgokat. A font )sabb szakközlemények 
könnyebb megérthetésére, főkép a gyümölcs-
fák nevelése és metszésénél, több mint 400 
ábra és kép fog szolgálni. Előfizetési ára: egy 
évre (4 füzet) 4 K, félévre (2 füzet) 2 K, 
mely a szer/ő címére: Eötvös Lajos, Tarczal 
(Zemplén megye) küldendő be. 

V e g y e s e k . 
— A méhek és a gyümölcs. A „Gleanings" 

híradása szerint a folyó évben érdekes kísér-
letek tétettek annak megállapítása iránt : bánt-
ják-e a méhek a gyömölcsféléket s a szőlőt. 
Ezen célra népes méhcsaládok mézkamrái há-
romfelé rekesztettek s midőn a mézgyűjtés tel-
jesen megszűnt, az egyik rekeszbe tettek tel-
jesen ép és sértetlen gyümölcsöt és szőlőt a 
legédesebbekből válogatva, a másik rekeszbe 
ugyanilyent tettek, de a gyümölcs és szőlő 
héját megsértették, míg a harmadik rekeszbe 
oly gyümölcsöt és szőlőt tettek, mely sértetlen 
volt, de azt mézzel megkenték. Ezen kísérleti 
méhcsaládok némelyikének semmi mézkészlete 
sem volt. A 6 nap inulva tartott vizsgálatnál 
megállapították, hogy az első rekeszekben lévő 
gyümölcs és szőlő csakoly ép és sértetlen 
volt, mint a betevés alkalmával, úgyszintén a 
harmadik rekeszekben levő gyümölcs is, csak-
hogy a mézet a méhek tisztára felnyalták, a 
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második rekeszben levő, repedthéjú gyümölcsöt 
az utolsó szálig megették a méhek, s csupán az 
üres száraz kéj maradt meg. A mézkészlettel 
nem bíró méhcsaládok éhen vesztek, habár ép 
és sértetlen gyümölcs a méhes közelében is 
szanaszét volt aggatva, de ezt époly kevéssé 
bántották, mint az 1. és 3. rekeszben levőt. 
A gyümölcs vékony héját a méhek nem bánt-
ják, inkább éhen halnak. 

— Az íij hordók előkészítésére a franciák 
használják a mészvizet, sőt oltatlan meszet 
tesznek az új hordóba, melyre vizet öntenek 
s így a meszet a hordóban megoltják. Mésznek 
azonban az a hátránya, hogy a hordó nehezen 
tisztítható meg tőle. Sokkal egyszerűbb eljárás, 
ha a hordót, miután néhány napig hideg vízzel 
áztattuk, kiforrázzuk, ha lehet kigözöljük, 
azután 2 — 3% forró szódaoldattal áztatjuk 
addig, míg az oldat kissé lehűl, mire előbb 
forró s utána hideg vízzel néhányszor jól 
kimossuk. Arra nézve, hogy egyes oldószerek 
mennyi exlrakt anyagot s külön mennyi cser-
savat képesek kioldani a tölgyfából, a st-
michele-i (Déltirol) kémiai laboratóriumban 
végeztek igen érdeke- kísérleteket. A. kísér-
letek eredményéből megállapították, hogy leg-
többet vont ki a fából a 2'5°/o szódaoldat. 
Ennél kevesebbet a hígított (1%>) kénsav, 
még kevesebbet a borkősav (1%), s legkeve-
sebbet a 90 Vo alkohol, úgy, hogy a közön-
séges víz is többet oldott ki, mint az alkohol. 
Legmegfelelőbb tehát az új hordók előkészí-
tésénél a szódaoldat alkalmazása, mert ez az 
eljárás legegyszerűbb, az anyag nem veszélyes, 
mint a kén-av, a hordóból könnyen kitisztít-
haló, nem úgy mint a mész s végül olcsóbb 
anyagot nálánál alig találunk e célra. 

— Szőlőkarók impregnálása. A liajna-
melléki szőlőkben tett megfigyelésekből ítólve, 
egészen bámulatos tartósságot mutatnak az 
olyan szőlőkarók, amelyek' t kátrányolajjal 
impregnáltak. Az így telített karók 80—100-
tólija 27 év múlva is szilárdan áll. Sajnos, 
nincs jelezve a közleményben, hogy minő 
kátránytermékről van szó, vájjon kreosotról-e, 
vagy karbolineumról. Újabb időből ismeretes 
azonban, hogy e hatásában a kreosot és 
karbolineum körülbelül egyforma értékű. Hát-
ránya ez anyagoknak mindenesetre, hogy ha 
nemrég történt a karóknak a velük való telí-
tése, szagot és ízt kölcsönöznek a szőlőnek. 
Ezen azonban segíteni lehet, a karók nem 
hidegen, hanem forrón való kezelésével és 
azzal, hogy az így telített karókat 1—2 évi 
állás után vesszük csak használatba. Annál 
indokoltabb ez, mivel tapasztalás, hogy a 
hideg eljárással telített karók 20 év alatt 
76%, holott a forró eljárással kezeltek ugyan-

csak 20 év alatt 10°/o romlást mutattak 
A kátrányolaj után jóságban a maró higany-
oldattal való telítés következik, de jóval lukra-
tivabb az impregnálást réz- vagy vasgálic-
oldattal végezni, annál inkább, mivel míg az 
az előbbi szerek, kivált száraz faanyag esetén 
igazán jók, addig a kékgálic nyers karók 
kezelésére is alkalmas s mellé még jóval egy-
szerűbb és könnyebb a kivitel ezzel, mint 
maróhigannyal vagy kátrány olajjal. Az igaz, 
hogy a karók tartóssága korlátoltabb kék-
gáliccal való kezelésre, de azért a Rajna 
melletti megfigyelések bizonyítják, hogy míg 
a semmivel sem telített karók 16 év alatt 
mind elkorhadtak, addig a kékgáliccal impreg-
náltak 23 év alatt 68 percentben állták 
helyüket. Maga a kátrány, mint olyan is figye-
lemreméltó karókonzerváló anyag. Jó, száraz 
faanyag a megfigyelések szerint kátránnyal 
kezelve, 17 év alatt 68 percentben állta meg 
helyét, ha az szintén forró eljárással impreg-
náltatott e szerrel. A kátránnyal kezelt karók 
is legcélszerűbben csak egy évi állás után 
vehetők használatba a szőlő elszagosításának 
s elízesítésének veszélye nélkül. Vigyázni kell 
arra is, hogy az ily kátrányos, illetve karbo-
lineumos karó a tőkét ne érje, mert akkor 
kárt tesz benne. M. 

— Here legeltet és. Nem jó, ha a hereföld 
teljesen lekaszálva indul neki a télnek. Kívá-
natos az utolsó kaszálást úgy ejteni, hogy a 
here még némikép meglombosodjon. Az új 
herét, ha meglehetős erős, hasznos lelegeltetni, 
mert ettől erősebben nő a gyökérzete. De ezt 
is csak addig szabad folytatni, míg jó idő jár, 
úgy, hogy fagy előtt még némi levélzet fej-
lődhetik. 

— Az élősövény. Egy francia kertész írja, 
hogy az elhatalmasodott élősövény kárt okoz 
a haszonkertben, hacsak a sövény mellé körös-
körül megfelelő széles útat nem helyezünk. 
Ennek okát abban látja, hogy az ilyen sövény 
az ő gyökereivel elszívja a közelébe került 
ültetvények elől a tápsókat ; másrészről nagy 
felületével és vízpárologtató képességével na-
gyon kiszárítja a közelébe került ültetvénye-
ket. Ebből következik, hogy a sövény mellé 
lehetőleg juttassunk úttesteket. 

Tartalom : Iparostanonc-iskolai tanítói tanfolya-
mok. Littván Sándor. — Népházak. Papp Viktor. — 
Magyar erő a föltalálásban. Hmikó Vilmos dr. — 
A tavaszi búza termesztéséről. Bázsó Imre. — A gyö-
keres vesszők s oltványok a kereskedelemben. Kadocsa 
Gyula. — Az istállók szellőztetéséről. B. B. N. — 
Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. 
Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek FÄek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák Y. és YI. osztálya számára. A népiskolai líj Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda. Bolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

Ez összesen ötvenhét oldalra t e r jedő könyvecske a H i v a t a l o s K ö z l ö n y 1907. évi 27. 
számában megjelent s b í rá la t szerint „úgy tartalmilag, m i n t terjedelmileg megfelel cé l jának. 
Beosztása racionális és könnyen át tekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mérten, világosságra és szabatosságra törekedve ismertet i meg a l egfon-
tosabb polgár i jogok és kötelességek lényegét. Arányos tek in te t t e l van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból ki-
indulva, a helyi községen, azután a magasabb rendű helyi községen, a törvényhatóságon át , az 
államig, illetőleg azon államkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a P r a g -
matica Sanctio a lapján fennáll . Dicsére mondhatni , hogy súly t fekte t az elemi tanuló ér te lmi 
világára is s gondosan ügyel arra , hogy a hazaszeretet szellemében ta r t sa tan í tásá t" . 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mely az egész iskolai évre ó rá ró l -
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 3 0 — 3 5 sor ter jedelmű anyago t ; a művecske elején ado t t 
utasí tás pedig t á jékoz ta t j a a taní tót , hogy miképp ha j tha tó végre az anyagbeosztás a te l jesen 
osztott, t ehá t hattanítós, továbbá az öt-, négy-, három és két taní tós , végül pedig az egytaní tós 
iskolában anélkül, hogy a T a n t e r v idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

M e l e g e n a j á n l j u k e k ö n y v e t a t . t a n í t ó u r a k figyelmébe s m u t a t v á n y p é l d á n n y a l 
s z ívesen é s d í j t a l a n u l s z o l g á l u n k . 

Budapesten, 1908 március 5. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

17.418. szám. 
VIII/8. 1908. 

Pályázati hirdetés 
a Budapes ten és K o l o z s v á r o t t t a r t a n d ó gyümö lcsé -

sze t i t a n f o l y a m o k r a . 
Budapesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben) 

f. évi március 16-tól március 21-ig Kolozsvárott (a 
m. kir. gazdasági akadémiánál) f. évi március 30-tól 
április hő 4-ig gyümölcsészeti tanfolyam fog tartatni. 

Célja ezen tanfolyamoknak : 
aj hogy a fiatalabb lelkészekben a gyümölcstenyész-

tés iránti érdeklődés fölkeltessék s nekik ajkalom 
szolgáltassék arra, hogy a gyümölcstenyésztésben 
némi kiképezést nyerjenek ; 

b) hogy a fatenyésztésnek, a fa nemesítésének s a 
gyümölcs értékesítésének föltételeit, módját és ter-
mészetes követelményeit megismerve és megkedvelve, 
e hasznos és nemesítő foglalkozásnak az életben 
mívelői, tanítómesterei és buzgó terjesztői legyenek. 

A két tanfolyam mindegyikére külön-külön csak 12 
lelkész fog az állam költségére fölvétetni s ezek 
egyenként 32 korona utazási átalányt és napi 5 ko-
rona ellátási díjat kapnak. 

Fölhívatnak azok a lelkészek, akik ezen tanfolya-
mokon résztvenni óhajtanak, hogy 1 koronás bélyeg-
gel fölszerelt kérvényeiket, amelyekben lakhelyük 
(vármegye és község), életkoruk, nyelvismeretük, 
valamint az is fölemlítendő, hogy kedvező-e vidékük 
a gyümölcstermelésre, f. évi március hő 10-ig bezá-
rólag közvetlenül hozzám teijesszék föl. 

Ezen határidőn túl beérkező kérvények nem fog-
nak figyelembe vétetni. 

Az a lelkész, aki már ily tanfolyamon vészt vett, 
nem pályázhatik. Segédlelkészek nem vétetnek föl. 

Az állami ellátási díj mellett fölveendő lelkészeken 
kívül föl fog még vétetni a két tanfolyam mind-
egyikére 3—4 földbirtokos vagy gazdatiszt is, akik 
azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez utób-
biak kérvényeiket szintén f. évi március hó 15-ig 
terjesszék be hozzám. 

Budapest, 1908. évi február hó. 
M. kir . földrnívelésügyi miniszter. 

17.418. szám. 
V1II/3. 1908. 

Pályázati hirdetés 
a K e s z t h e l y e n , T o r d á n , K i sszebenben ós O r o s h á z á n 

t a r t a n d ó g y ü m ö l c s é s z e t i t a n f o l y a m o k r a . 
1. Keszthelyen (a m. kir. gazdasági akadémiánál) 

március 26-tól április 4-ig ; 
2. Tordán az állami kertmunkás-iskolánál április 

1-től 10-ig ; 
3. Kisszebenben az állatni faiskola területén április 

29-től május 8-ig ; 
4. Orosházán (a m. kir. kertgazdasági tanszéknél) 

március 30-tól április 8-ig gyümölcsészeti tanfolyam 
fog tartatni. 

Célja ezen tanfolyamoknak : 
aj hogy a fiatalabb s a fatenyésztés iránt érdek-

lődő tanítók a faiskolakezelés és gyümölcstenyésztés-
ben mind elméletileg, mind gyakorlatilag kiképezést 
nyeljenek; 

bj hogy a tanfolyamot sikerrel végzett tanítók a 
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fatenyésztést és gyümölcstermelést iskoláinkban na-
gyobb sikerrel taníthassák, és 

c) hogy működésük helyén a gyümölcstermeléssel 
foglalkozó földbirtokosoknak a gyümölcsfák nemesí-
tésében, kezelésében és gondozásában kellő útmuta-
tást adhassanak. 

Minden egyes tanfolyamra csak 16 tanító fog az 
állam költségére fölvétetni s ezek egyenként 30 
korona utazási átalányt és napi 4 korona ellátási 
díjat kapnak. Oly tanító, aki ily tanfolyamban mái-
részt vett vagy aki a faiskolájáért földhitelintézeti 
pályadíjat nyert, nem pályázhatik. A fölvételnél azok 
részesülnek előnyben, akik gazdasági ismétlő-iskolát 
vezetnek, továbbá azok, kik oly járásból valók, amely-
ből ily tanfolyamon még egy tanító sem volt. 

Fölhívatnak azon gazdasági ismétlő-iskolai tanítók 
és faiskolát kezelő néptanítók, akik ezen tanfolya-
mokon részt venni óhajtanak, hogy 1 koronás bélyeg-
gel ellátott kérvényeiket, amelyekben lakóhelyük 
(vármegye és község), életkoruk, nyelvisméretük s 
faiskolában töltött eddigi működésük, valamint a 
kezelésükre bízott faiskola terjedelme is megjelölendő 
s ez adatok valósága közvetlen iskolai hatóságuk 
által is igazolandó, ha Keszthelyre folyamodnak f. 
évi március 10-ig, ha Tordára vagy Orosházára folya-
modnak f. évi március 15-ig, ha pedig Kisszebenbe 
folyamodnak, f. évi április 10-ig kizárólag hozzám 
terjesszék föl. 

Ezen határidőn túl beérkező kérvények nem fognak 
figyelembe vétetni. 

Az állami ellátási díj mellett fölveendő tanítókon 
kívül mindegyik tanfolyamra föl fog még vétetni 
3—4 földbirtokos vagy gazdatiszt is, akik azonban 
állami ellátásban nem részesülnek. Ez utóbbiak kér-
vényeiket f. évi március 20-ig ugyancsak hozzám 
terjesszék be. 

A tanfolyamot állami költségen végzett hallgatók 
az országos gyümölcsészeti és fatenyésztési miniszteri 
biztos vagy helyettese jelenlétében elméleti és gyakor-
lati vizsgát tesznek és ennek eredményéről bizonyít-
ványt nyernek. 

Budapest, 1908 február hó. 
M . k i r . f ö l d i n í v e l é s i i g y i m i n i s z t e r . 

( 1 1 / h - l - l ) 

PÁLYÁZATOK. 
A drétomal ág. hitv. evang. leányegyház tanító-

nőjének betegsége folytán helyettest keres. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók vagy tanítónők. Az állás 
azonnal elfoglalható. Szükségeltetik a tót nyelvnek 
ismerete. Fizetés : lakáson és tűzifán kívül havi 66 
korona. A kérvények szükséges mellékletekkel alul-
írotthoz küldendők. Krizsan Zsigmond, ev. főesperes. 

(223-11—2) 
Kiszácsra (Bács m.) ág. ev., okleveles, tótajkú 

tanító kerestetik. Fizetése : lakáson kívül 824 korona 
készpénzben. Bizonyítványok február végéig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (210—11—2) 

Jóhangú segédkántort keresek havi 30 korona fize-
téssel, gyertyajövedelem 8—10 kor., teljes ellátás mo-
sáson kívül ; külön bejáratú szoba, igen jó harmónium-
mal. A helyi szokások ismerete nem föltétlenül kíván-
tatódik, csak jó hang, gyakorlottság a kottaolvasás-
és orgonálásban. Kiskunfélegyházán, 1908 február 
hó. Ulrich Antal, főkántor. (244/a—1-1) 

Három hónapra (március, április, május) helyettes 
kerestetik. Havi 60 korona, bútorozott szoba és fűtés. 
Állás azonnal elfoglalandó. Jelentkezhetnek róm. kath. 
tanítónők vagy óvónők és képezdésznők. Kötelessége : 
a szmollnszkól (u. p. Morvaőr) róm. kath. iskolánál 
I—II. osztályt vezetni. Matulay Júlia, tanítónő, Kutti 
(Nyitra m.) (248- I—1) 

1 0 . SZÁJI. 

A böhönyel egyik róm. kath. osztálytanítói állásra 
folyó évi március 12-ére pályázat hirdettetik. Java-
dalma : egy bútorozott szoba fűtéssel és tisztogatással, 
készpénzben a hitközségtől 600 korona, államsegély-
ből 200 korona. A fizetésnek 1000 koronára leendő 
kiegészítése végett a lépések megtétettek. Pályázhat 
oklevéllel bíró férfitanító. A lelkész rendelkezése 
szerint a kántoriak bármely ágában fungálni tartozik. 
Több intelligens család lévén, esetleg mellékesre 
is számíthat. Pósta és vasútállomás helyben. Kérvények 
Szabó Lajos helyi lelkész, iskolaszéki elnök címére, 
Böhönyére küldendők. (250 — 1—1) 

A szepesváraljal róm. kath. népiskolánál egy 
kántorsággal egybekötött tanítói állás f. évi március 
hó 23-án betöltendő. Fizetése : I. tanítói : 800 korona 
a városi pénztárból ; lakbérpénz 300 korona, addig, 
míg a tanítói természetbeni lakásba, mely most el 
van foglalva, bevonulhat; meszeltetés 4 korona ; 16 
ürméter tűzifa házhoz szállítva, 72 korona értékben ; 
beíratási díjak 150 korona; az ipariskolában vállalt 
oktatásért legalább 140 korona. II. Kántori : évi 120 
korona a templomi pénztárból, stóla- és misedíjak 
körülbelül 180 korona. Kötelességei: a reábízott osz-
tályt vezetni, az istenitiszteletnél, egyházi szertar-
tásoknál és körmeneteknél énekével közreműködni s 
szükség esetében az orgonistát helyettesíteni, éjien 
azért az orgonálásban való jártasság is kívántatik. 
Személyes megjelenés okvetlenül szükséges. Kellően 
fölszerelt folyamodványok Zemancsik István plébános-
hoz, Szepesváraljára beküldendők f. évi március hó 
22-ig. ( 2 5 3 - 1 - 1 ) 

A Bölcske községben üresedésben levő községi 
óvónői állásra pályázatot hirdetek. Ezen állás — sza-
bad lakáson kívül — évi hatszáz (600) korona készpénz-
fizetéssel van egybekapcsolva, mely Bölcske község 
házipénztáránál előleges havi részletekben esedékes ; és 
amely állás 1908. évi április hó 1-én elfoglalandó. 
Az illetmény az állás tényleges elfoglalása napjától* 
lesz folyósítva. A megválasztandó egyén utazási költség-
térítményre nem számíthat. Felhívom a pályázni 
szándékozókat, hogy kérvényüket oklevéllel és jelen-
legi alkalmaztatásukat tanúsító hatósági bizonyítvány-
nyal fölszerelve, hozzám, mint a felügyelő-bizottság 
elnökéhez, f. évi március hó 16. napjáig nyújtsák be. 
Kelt Bölcskén, 1908. évi február hó 27-én. Yajay 
István s. k., óvófelügyelő-bizottsági elnök. 

(255—1-1) 
Nógrád vármegye Palotás filiálisa az egyházas -

dengelegi róm. kath. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Jövedelme : hitközségi járulék értéke 152 ko-
rona, államsegély 648 korona ; egy szoba, konyha, 
kamara, kert. Kötelességek : díjlevélben. Kevés tan-
köteles, igen nyugalmas állás. Választás : március 
9-én délelőtt ; személyes megjelenés előnyös. Orgo-
nálásban jártas tanítónő is pályázhat. Kérvények kül-
dendők : „Iskolaszéki elnök", Palotás. (246—I —1) 

Ladánybene-pusztai (Pest megye) községi iskolá-
nál újonnan rendszeresített tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. A megválasztandó fizetése : 1000 korona, 
mely összegből 900 korona államsegély, 100 korona 

Íledig a község pénztárából fedeztetik ; lakásul ideig-
enesen egy kis padozott szoba. A megválasztott ta-

nítónő köteles az I—II. vegyes osztályt és az ismét-
lŐ8öket, valamint a kézimunkát tanítani, nemcsak 
saját osztályaiban, hanem a felsőbb osztályú leány-
növendékekkel is ; továbbá róm. kath. növendékekkel 
a vallástan tanítása ; a templomban a növendékekre 
felügyelni, miért is csak róm. kath. vallású, okleveles 
tanítónők pályázhatnak. A választás f. évi március 
hó 12-én lesz megtartva. A kellően fölszerelt kérvé-
nyek legkésőbb 1908. évi március hó 10-ig bezárólag 
Székely Lajos, községi iskolaszék elnökéhez nyújtandók 
be, Lajosmizse (Pest megye). Az állás azonnal elfog-
lalandó. (247—1—1) 

N É P T A N Í T Ó K LAPJA. 



9. S55ÂM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 5 

Róm. kath. tanító, ki júniusban képesítőzött, sür-
gősen osztály-, esetleg segédtanítói állást keres. Cím : 
„Okleveles", Szabadszentk irá ly . (244—1—1) 

Beszterczebányai egyházmegye, Tuzs ina lóm. kath. 
iskolájánál állami kinevezés folytán megüresedett 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik március 15-ére. 
Fizetés : községi pénztárból 256 korona, állami segély 
554 korona, lakás természetben az iskolában, fa szük-
séglet szerint, beíratási díj 70 fillér. Kérvények a 
tuzsinai plébániai hivatalba küldendők. (254—I—1) 

A zádorlaki róm. kath. iskola igazgatósága egy 
kisegítő kántortanítói állásra ezennel pályázatot hir-
det 1908 június hó végéig, esetleg továbbra is ; 80 
korona havi fizetés, egy szoba lakással és fűtéssel ; 
minek ellenében a megválasztott köteles helyben az 
összes kántori és tanítói teendőket elvégezni. A" pá-
lyázatok f. évi március hó 13-ig a zádorlaki (Temes m.) 
róm. kath. iskola igazgatóságához intézendők. 

(221-1—1) 
Kaczor lak községi iskolai tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. A választás folyó év március hó 21. nap-
ján, reggel 10 órakor fog Kaczorlakon, az iskola-
helyiségben megtartatni. Pályázóktól a választáson 
való személyes megjelenés megkívántatik. A meg-
választandó tanító köteles az összes kántori teendőket 
is teljesíteni s a harangoztatásról is gondoskodni. 
Javadalmazása : a kataszter szerint 10 h., 666 O-öl 
szántó, rét és legelő, 8 mérő rozs, lélekpénz 6 korona, 
a községtől 330 korona, államsegélyből 350 korona. 
Az 5 hold körüli őszivetésnek a Község által előlege-
zett 140 korona költségét a megválasztandó tanító 
visszatéríteni köteles. A harangoztatásért nyolcad 
szesziónként 1 kéve gabona adatik. Kérvények hozzám, 
március 17-ig beadandók, később érkezettek figye-
lembe nem vétetnek. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Petrics József, iskolaszéki elnök. (259—I—1) 

Mezőkövesdre gyakorlott, jóhangú kath. segéd-
kántort keresek, ki mindent önállóan képes végezni, 
de különösen a búcsúztatók készítésében teljes jár-
tassággal bír. F i ze tés : 1100 korona. Gaal István. 

( 2 5 8 - 1 - 1 ) 
Sorozás m i a t t márc ius 15-ig bármily róm. kath. 

tanítói állást, bármily föltételek mellett — júniusig 
is — azonnal elfoglalok. Okleveles tanító. Miskolcz , 
Zárda-utca 2. sz. (256-1—1) 

HIRDETESEK. H IRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Sziv-utca 26. szám a la t t . 

Utasítások ingyen. (170-46-4) 

1907-beliek! Kiszolgáltak! Bakajelöltek! 
Néhai katonáskodásunk emlékéül 2 érdekes bakanótát 
adok ki énekre és zongorára, katonaképpel, szerző 
képével. Ára 1 korona lesz. Jelentkezzék 1 lapon 
Gáspár János kántortanítónál, Rimaszées. 

(243—II—1) 

Falura két fiú mellé tanítónak, III. elemi osztályhoz 

kerestetik egy p T g T t f * fiatalember. 
Folyamodvány Weigl, intéző címére, Topolovácz, 
Zágráb m. küldendők, honnét közelebbi föltételek 
megtudhatók. (229—1—1) 

Tanítók használatára. 
M a g y a r á z ó m a g y a r n y e l v t a n I I . o. 4 0 f . , I I I . o. 50 f . 
Beszéd- és é r t e l e m g y a k o r l a t I I . o. 50 f. S z á m t a n i gya -
k o r l a t o k és példák I., II. o. 40 f. Almássy Ferenc, 
vezetőtanító, Székesfehérvár, öreg-utcai iskola. 

( 2 3 4 — I I — 1 ) 
r 

Államsegély Kérvény és Mellékletei 
2 K, a tananyagbeosztáshoz nyomtatványfüzetek 
1—2 K beküldése mellett Gyerkes Mihály igazgató-
tanítónál, Székelyudvarhelyt kaphatók. (126—VI—6) 

Olyan nTTnnnl- I rn t -pop l r 8 é v e s leánykám 
okleveles UVUUUl &C1 OáCÜ. m e l l é , ki a német 
nyelvet folyékonyan beszéli és hegedűt tanít kezdőnek. 
Díjazás megegyezés szerint. Ajánlatokat kér Orbán 
Györgyné, íöldbixtokosné. (242—1—1) 

Most j e l e n t m e g ; 
Népoktatás és Tanítóképzés Magyarországon. 

írta : S o m l ó S a l a m o n néptanító. 
Ára 40 fillér. Ezen 32 oldalra terjedő füzet egészen 
új szempontokból bírálja a magyarországi népoktatást. 
45 fillér bélyegért bérmentve küldi Horowitz Adolf 
könyvkereskedése Nagyszombat. (222—II—2) 

A Yaday-Szász fé le 

Tananyagbeosztás 
az egy-, két-, három-, négy-, öt- és hattanítós 
iskolák számára együtt, egy vaskos kötetben 3 K 
5 0 f - é r t e z u t á n c s a k i s V a d a y J ó z s e f közs . 
i s k . i g a z g a t ó n á l k a p h a t ó , N a g y v á r a d o n . (Heti 
és havi beosztás!) (209—III—3) 

Házlebontás miatt 
NÖI KÉZIMUNKÁK 

liiinzöanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes á r j egyzék d í j t a l a n u l . 

Alapíttatott 1888. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
n ő i k é z i m u n k a - n a g y i p a r o s . 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI., Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-kőrút sarok) 
: = sa já t á r ú h á z a m b a he lyezem á t . = = = = = 

Vidékre kiválasztásra is küldök. 
( 1 6 - 5 2 - 1 0 ) 
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Budapest közelében levő többtanerös isko-
VùCl Ol Iánál működő tanítónő, magyar vidéken 
többtanerős iskolánál működő áll. tanítónővel. Cím : 
özv. Bányász Bálintné, Ráczalmás. (214—I—1) 

Pedagógiumi jegyzetek ? S Ä 
szak I —Ili. évfolyamairól, valamint egy tudományosan 
összeállított teljes ásványgyiijtemény jutányosán eladó. 
Cím : Brunner István, Somogyacsa. (245—I —1) 

IC f n r í n t ó r t remek szabásban, elegáns kivitel-
IvJ l U I l l l l t l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít f é r f i ö l t ö n y t , f e l ö l t ő t vagy t é l i k a b á t o t 

K r a u s z F . é s T á r s a 
úr i szabó - i i z l e t e , V I I I . k e r . , B á k ó c z i - ú t 69 . V i d é k r e 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 1 0 5 - 2 6 - 7 ) 

It! IrKnwralr • a z Tanterv szerint. P á l i n -
DJ &UUJ V OB. . kàs B, s Beszéd-, é r t . - gyak . vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2'50, 
P á l i u k á s B . : Elemi iskolai tanítástan 2'—, P á l i n k á s 
B . : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, A l e x y : Vezér-
könyv (eredménytár) a földrajz tanításához 1.20, 
Szabó J. : Irvaólvasás, számolás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve T30, P á l i n k á s B . s Köszöntések könyve, 
új, — '50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács G y u l a , Nagybánya . ( 2 0 9 6 — X — 7 ) 

Á l l a m o a r r p l v kérvényezéséhez! Ö t ö d i k , töké -
a l l d l i l d o g o i j létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a ] 6 nyomt. szinten 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható: Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m ). (70—X-8) 

F EI AVE L LIPÓT utóda Ä Ä 2 T 
B U D A P E S T , I X . , I p a r - n t c a 7. B Ï Â Â 

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadot t árjegy-
zéké t , ingyen és 

bérmentve. 
'.24—52—10) 

HARMÓNIUMOT 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magya r ,v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

S T O W A S S E R J . 
csász. és kir. udv. szállító, 

B U D A P E S T . 
R a k t á r : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában késziiit összes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
L e g n a g y o b b g y á r 

én r a k t á r . 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—9) 
T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

Ezüstnyúl kapható havonként 80 fillérért, 
segédjegyzőnél, Gerjén. 

( 2 5 1 - 1 - 1 ) 

Óriási pekingi kacsa- g n t ? Ä y ° Ä 
rendelhető Fedák I s t v á n n á l , Keczerpálvágásán (u. p. 
Tapolyhanusfalva, Sáros megye). Árjegyzék ingyen. 

(239-11—1) 

Saját talál- n v ó m n l A n ' p n a m leírása, módszer 80 
mányú »ACllIIUIUgCpCUl fillér. Jeges Károly, 

Bács-Feketehegy. ( 1 9 5 — V I — 3 ) 

Máriaénekeink legszebb gyöngyei. 
50 szebbnél-szebb ének, díszes orgonakísérettel csak 
3 korona. Előjátékok. 48 csinos és dallamos orgona-
darab 2 K 70 f. Zámbó Károly, kántor. Szeged 6. 

(219—II—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X I V . b ő v . k i a d á s . 256 o l d a l . Ú j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 íillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyeu. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(1972—XX—16) 

M e g j e l e n t l Í V I i n t i e n Kapha tó ! 

iskolai ünnepélyre 
vezérfonalul szolgál és alkalmas beszédet ad Yaday 

József közs. isk. igazgató 

Iskolai Beszédek 
című műve, a szerzőnél, Nagyváradon, 2 ko-
ronáért rendelhető. (Utánvéttel 2 kor 35 fill.) 

(257-111-1) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
o r g o n a - és h a r m ó n i u m - g y á r a 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. R a k t á r o n 
k i t ű n ő hangú h a r m ó n i a i u n k m i n -
den nagyságban ( 1 7 0 ko roná -
t ó l 10(10 k o r o n á i g ) . Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409-26—14) 

k é s z p é n z é r t vagy r é s i l e t f U e t é s r e 
l eg ju t ányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FDCHS 
t es tvé rekné l 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes ái-jegyzék i ngyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. ( 1 9 3 - 4 0 - 3 ) 

B u d a p e s t , 1908. N y o m a t o t t a m . k i r . tud . -egye temi könyvnyomdában . 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden "héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Y1I1.KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

iv e z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Március 15. 
(—ó—) Hegytetőről-hegytetőre csapott 

föl a máglyák lobogó lángja a biblia 
népének országában, hogy hirdesse a kö-
zeledő ünnepet. Yárosról-városra csapott 
föl a forradalom tüze az 1848-ik év 
tavaszán, hogy hirdesse a szabadságot, 
egyenlőséget és testvériséget. Az ed-
dig békés otthont nyújtó lakóházak 
magasba lobogó lángjai fegyveres töme-
geket, menekülő zsarnokokat, remegő 
királyokat világítottak meg. A népek 
üzentek egymásnak s megértették egy-
mást. Mintha a szabadság istene szállott 
volna le az égből s szólott volna az 
emberiséghez: „Útaim vértől piroslanak, 
holttestekkel vannak kikövezve, de azért 
jertek utánam, babérkoszorút teszek a 
hősök fejére, letörlöm a küzdők homlo-
káról a veritéket, nemzeti színű gyász-
lepelbe burkolom az elesetteket." A né-
pek hallgattak a szabadság istenének 
hívó szózatára; az igazságok, a gondo-
latok, az újkor eszméi, melyek eddig a 
lélek mélyén khaotikus zűrzavarban zson-
gottak, szavakba szöktek s kard került 
a kezekbe, hogy e szavaknak súlyt adjon. 

A népek időnként megfiatalodnak. 
Régi intézményeik, melyek az alkotás 
napjaiban örömmel töltötték el őket, 
megvénülnek, szokásaik, törvényeik, me-
lyek talán fönnmaradásukat biztosították, 
újabb idők, újabb áramlatok hatása alatt, 

tartó oszlopokból fojtogató kapcsokká 
változnak. Ha életerő van a népben, az 
átalakulások egy szebb jövőnek alapjait 
rakják le. Az átalakulás idején csodála-
tosan nagy dolgokat teremt az életerős 
nemzet. Irodalom, költészet, művészet 
szoros kapcsolatban van a politikai újjá-
születéssel. Egy megfiatalodó ország a 
dermesztő tél után virágba boruló tavaszi 
természetet juttatja eszünkbe. A hosszú 
ideig némaságra kárhoztatott, a sokáig 
lekötve tartott erők fölszabadulnak s a 
megfiatalodott nép fölszínre hozza mind-
azt a kincset, mindazt a képességet, 
amely megjelent eddig is, de sohasem 
akkora erővel, ily nagy tömegben. 

1848 március 15-én megfiatalodott a 
magyar nemzet. Lerázta magáról mind-
azokat a terheket, melyek a szabad moz-
gásban korlátozták. Az uralkodó osztály, 
a nemesség önmaga tárta föl azokat a 
kapukat, melyen a nép betódulhatott a 
hatalom, az önrendelkezés területére; 
önmaga hirdette, hogy kiváltságos hely-
zetéről lemond; hogy eltörli az ember 
és ember között fönnálló különbséget. 
A magyar nemességnek ez a nagy ön-
zetlensége élesen megkülönbözteti a mi 
újjászületésünket Európa többi államai-
nak megfiatalodásától. Nálunk az ural-
kodó osztály tagjai önként ajánlották 
föl lemondásukat kiváltságos helyzetükről, 
önként tárták föl a hatalomra, érvénye-
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sülésre vezető ajtókat, míg másutt, majd-
nem kivétel nélkül, szenvedélyes, csata-
rendbe sorakozó tömegek félelmetes nyo-
mása, ágyúk dörgése között nyílottak 
meg e kapuk. A magyar márciusnak 
örökké dicsősége lesz, hogy nem hatal-
mon levő ós jogfosztott társadalmi osz-
tályaink tusakodtak egymással, hanem 
az egész magyarság állott szemben a 
konzervatív udvari párttal, hogy a ki-
vívott jogokban közösen osztozkodjanak. 
Az udvar engedett, a jogok kivívása 
vértelen volt. A siker, az öröm, a bol-
dogság láza egymás karjai közé kerge-
tett halálos politikai ellenségeket, egymás 
karjai közé vallásban, nyelvben, szokás-
ban, érzésben eltérő fajtájú embereket. 
Néhány hétig örömmámorban úszott az 
ország, a nemesség lelkét az adakozás, 
a jótett büszke és jóleső öntudata, a 
jogtalan tömegből az alkotmány bástyái 
közé belépő emberek szívét a hála, a 
megelégedés, a szebb jövő reménye töl-
tötte el. Sohasem volt ily egységes az 
ország hangulata, érzése, mint e rövid 
néhány hét alatt. Jól esik e napokra 
visszagondolni, jól esik beleélnünk ma-
gunkat e korszakba, a nemzet megfiata-
lodásának korába, mint ahogy örömmel 
gondolunk vissza a magunk fiatalságára, 
mikor telve ideálizmussal, érvényesülési 
vággyal, önérzettel, képességeink talán 
túlságos túlbecsülésével megindultunk az 
életbe. Március 15-ike ma már nem a 
sajtószabadságnak, nem a felelős minisz-
térium megalakulásának emlékét idézi 
föl lelkünkben; március 15-ike nemzeti 
ünnepnap, mely azt hirdeti és fogja 
hirdetni örökké, hogy volt egyszer egy 
nap, mikor a mai állam tartóoszlopait 
lerakták, mikor az eggyéforrott nemzet 
a sikertől, a boldogságtól, a reménytől 
lázasan megindult a bizonytalan jövőbe; 
mikor a szabadság friss szellője bátrabbá 
tette a csüggedőket, reménykedőkké a 
kishitűeket, költőkké, művészekké, szóno-
kokká, hősökké mindazokat, kiknek lel-
kében azelőtt csak a csírák voltak meg. 

Tizenkét pontban foglalta össze a már-
ciusi ifjúság a nemzet kívánságait. Nagyot 
haladt azóta az idő, politikai és társa-
dalmi, gazdasági és kultúrai helyzetünk 
óriási átalakulásokon mentek keresztül, 
a magyar nemzet akkori kívánságai 
részben a teljesülés útján, részben telje-
sítve vannak, mégis érdemes a 12 pont-
tal megismerkednünk, mert a mai Magyar-
ország rájuk van építve. E pontozatok 
a következők: 1. Kívánjuk a sajtó sza-
badságát, a cenzúra eltörlését. 2. Felelős 
minisztériumot Budapesten. 3. Évenkénti 
országgyűlést Pesten. 4. Törvény előtti 
egyenlőséget, politikai és vallási tekintet 
nélkül. 5. Nemzetőrséget. 6. Közteher-
viselést. 7. Az úrbéri terhek megszűntetését. 
8. Esküdtszékeket képviselet ós egyenlőség 
alapján. 9. Nemzeti bankot. 10. A kato-
naság esküdjék meg az alkotmányra; ma-
gyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a 
külföldieket vigyék el tőlünk. 11. A po-
litikai státusfoglyok bocsáttassanak sza-
badon. 12. Kívánjuk az uniót Erdéllyel. 

Véres áldozatok, hosszú szenvedés kel-
lettek, míg e pontok nagyobb részét 
megvalósíthatták, kisebb részükért ma is 
folyik a küzdelem. A szenvedés és öröm, 
küzdelem és csüggedés napjaiban öröm-
mel gondolunk március 15-ikére, mely 
napon nemcsak újjászületésünk emlékét 
ünnepeljük, hanem annak az igazságnak 
megvalósúlását, hogy egy életerős nemzet 
előtt, ha tagjai között összetartás van, 
ha társadalmi osztályai az önzetlenség 
magaslatára tudnak emelkedni, nyitva 
az út a halhatatlanságra. 

„Nem mind javítás, ami egyes érdekeknek 
hízeleg és tartós csak az, mely igazságon épült, 
valódi szükségen segített s a nemzet életéből 
önként fejlett ki. Ismerni kell tehát a nemzet-
nek előbb önmagát és ismernie kell szükségeit ; 
aztán megvitatni célt és eszközöket, dolgot és 
módokat, minden oldalról s ha ekkor elkövet-
kezik a törvényhozás ideje, áldásdús leend 
mindenik törvény, mert egy-egy szociális meg-
győződést mondott ki." 

(Kossuth I.. : P. H., 1841., 1. se.) 
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Pedagógiai akadémiák. 
Irta: Kóródi Miklós. 

Köveskúti Jenő igazgató úr és Molnár 
Ferenc úr e tárgyban eszméket vetnek föl. 
Arról írnak, bogy a tanítói kvalifikációt ma-
gasabbra kell emelni. Egyik a mostani tanító-
képzők fölé gondolja helyezni az akadémiákat, 
a másik úgy tervezi, hogy a középiskola el-
végzése után következzék a tanítóképzés a két-
éves akadémián. 

E kérdéssel is úgy vagyunk, mint vala-
melyik irálytanban olvastam, hogy beszél az 
ember a dohánytermelésről és végzi a csillagá-
szattal. Ugyanis, mikor a tanítóképzésről be-
szélünk, tulajdonképen és elsősorban a nép-
iskoláról, sőt mi több, egész nép- és közép-
iskolai rendszerünkről kell szólani. Nem tudom 
ugyanis elfogadni azt a nézetet, amire Köves-
kúti igazgató úr okoskodását fölépíti, hogy a 
tisztesség a magasabb kiképeztetésben rejlik s 
ezért a tanítónak a kenyér mellé adjunk tisz-
tességet, más szóval magasabb képzettséget. A 
tisztesség nem a magasabb képzettségben, 
hanem a föladatoknak jó megoldásában rejlik 
s abban, hogy a tanítói kar azt a célt, melyre 
hivatva van, elérje munkája által. Eddig, 1868 
óta a magyar tanítóság nemcsak elérte azt a 
célt, atni eléje volt tűzve, de sőt annál jóval 
magasabbra is emelkedett s így a tisztelet és 
becsülés, melyet iránta a nemzet érez, valóban 
létrejött s az 1907. évi XXVII. t.-c.-ben ki-
fejezésre is jutott. 

Most újabb jövő előtt állnak, újabb célok 
tűzettek ki. E célokat én három kategóriába 
szeretném foglalni. És pedig : az első volna, 
hogy a népnek, ismétlem a népnek ! műveltségét 
előre vigyék. Másodszor, hogy a nem magyar-
ajkú lakosságot az eddiginél intenzívebb módon 
megtanítsák a magyar nyelvre és bevezessék a 
magyar nemzet szellemi világába. Harmadszor, 
hogy a rendkívüli erővel előnyomuló szociális 
kérdésekben a népet helyes úton vezessék. A 
másodikra nézve, félreértés kikerülése cé'jából 
megjegyzem, hogy az intenzívitást arra a 6000 
tanítóra értettem, akik vagy semmit sem tud-
nak magyarul, vagy olyan keveset, hogy nem 
képesek, sőt, idegen szellemben élvén, száudé-
kuk sincs a magyarnyelv terjesztése körül na-
gyobb erőt kifejteni és a nemzet szellemébe a 
népet bevezetni. 

1868-ban ezek a célok még homályosak 
valának. Akkor a főcél volt a nemzeti állam 
fekő részének, parlamentnek, bírói karnak, vár-
megyének, városoknak, tudományos és közép-
fokú iskoláknak művelt magyar emberekkel 
való benépesítése. Ez okozta, hogy minden 
iskolafajok között a középiskola volt mostanáig 

legbecsesebb közoktatási intézetünk. Csak mel-
lesleg jegyzem meg, hogy a középiskola nagy 
népszerűsége veszített erejéből, egyszerűen azért, 
mert nincs már mai napság akkora fontossága, 
mint 40 évvel ezelőtt. Különben is, ki kellett 
képződnie a tanítóságnak, hogy tisztán lehes-
sen látni annak, mint kulturális tényezőnek 
hatásképességét s ez az idő körülbelül nap-
jainkban következett be. Az az érdekes tüne-
mény, hogy egyrészt csak most kezd a tanító-
ság igazi jelentősége nyilvánvalóvá lenni, más-
részt, hogy a középiskola túltengése csak nap-
jainkban tünedezik elő, a fönti történelmi okra 
vezethető vissza. A középiskola túltengése pedig 
valóságos beteges jelenség a magyar közép- és 
általában közoktatásban. Ma mindenki közép-
iskolát akar végezni, de ugyanakkor lépten-
nyomon halljuk a sok panaszt a túlterhelt-
ségről a közönség és a túltömöttségről a tanárok 
részéről. Mindazonáltal a polgári iskola is kö-
zépiskolai nivóra törekszik s a tanítóképzést is 
a középiskolára akarják fektetni. Vagyis nyil-
vánvaló, hogy a középiskola célja és föladata, 
de munkaköre és munkaképessége körül is 
bekövetkezett a zűrzavar. Legnagyobb bajt 
azonban a középiskola a népoktatás megnyo-
morítása és a néptanítóság előhaladásának 
meggátlása által okoz. Azáltal ugyanis, hogy 
nem a népiskolát végzett, tehát 12-ik élet-
évüket betöltött növendékek közül újoncoz, 
hanem lenyúl a 10-éves korig, elrontja a nép-
iskola V. és VI. osztályát, mert városokban 
és nagyobb községekben a gyermekek legjava 
mind a közép- vagy polgári iskolába terelődik. 
Kiválóan bizonyítja e tény fönforgását az a 
körülmény, hogy egyre-másra jelennek meg 
miniszteri rendeletek az V. és VI. osztályok 
szervezéséről s mindig sikertelenül. Ez okból 
Magyarországon mindennemű iskolai reform 
kezdete és vége, alfája és ómegája, hogy: a 
középiskola fölemeltessék a népiskolai tanköteles 
kor fölé. 

Ebből a tételből számos közoktatásügyi 
következtetést lehet vonni a középiskolára, a 
polgári fiú- és leány-, a felsőbb leány- és a 
népiskolára, valamint a tanár- és tanítóképzés 
közötti összefüggésre, a tanítóképzésre s a 
tanítók előhaladására, valamint számos családi 
és társadalmi kérdés nyer eme tétel által igen 
célszerű megoldást. Maradjunk most már a 
tanítóképzés keretében. (A többi következményt 
a szerkesztő engedelmével máskor vonom le.) 
A középiskolának ilyetén fölemelése a népiskola 
fölé, teljessé teszi a szigorúan vett népiskolát, 
de még inkább a népoktatást. Föladata lesz 
a néptanítónak, hogy a népművelés anyagát 
tartalmilag, didaktikailag és pedagógiailag tel-
jesen és ingadozást nem tűrő módon meg-
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állapítsa. Ma? Ez csak homályosan látszik, de 
ha azt látja és tudja a néptanító, hogy őt a 
középiskolai tanár nem váltja föl épen, mikor 
legfontosabb teendőjét kellene elvégeznie, akkor 
helyzete tiszta lesz s rögtön tudni is fogja, hogy 
mit tegyen. De, természetesen, már maga a 
tanítóképzés is menten más képet nyer. Más 
ugyanis a tanítás akkor, ha csak arról van 
szó, hogy az írás, olvasás, számolás, a lakóhely-
ismeret és a hazai földrajz taníttassék és ismét 
más, ha az összes közismereti tárgyak taní-
tása válik minden kételyt kizáró módon a 
tanító föladatává. A fizika, vegytan, természet-
rajzszertárakat, laboratóriumokat kívánnak, a 
hazai és világtörténelem, alkotmánytan bővebb 
ismeretanyagot magának a tanítónak is, a 
számtannak és mértannak az életben szükséges 
részei rákényszerítik a tanítót, hogy mélyre-
hatóbb mathematikai ismeretekre tegyen szert 
és így tovább. Ezt mihamar megérzi a tanító-
képző is és e céloknak megfelelő módon alakul 
ki. Önkéntelenül fog fölvetődni a gondolat, 
hogy úgy a népiskolai tanítás, mint a tanító-
képzés fokozatosságot kapjon. Legyen egy négy-
osztályú elemi iskola, melynek föladatául tűze-
tik, hogy az írás és olvasás mesterségébe és 
az alapvető számolásba bevezesse s a beszéd- és 
értelemgy akoliatok, valamint olvasókönyv alap-
ján előkészítse a gyermekeket a magasabb 
népiskolára s egyúttal nem magyarajkú vidéken 
elsajátíttassa a magyar nyelvet. 

És legyen egy kétosztályú népiskola, mely a 
fónnebb elősorolt és még más tantárgyak (egész-
ségtan, gazdiságtan, háztartástan) segélyével 
befejezze a népműveltséghez szükséges oktatást. 

Ebből aztán menten a tanítóképzés szak-
szerűsége egyrészt és fokozatossága másrészt 
következik. 

Nem vagyok egy véleményen azokkal s így 
Molnár Ferenc úrral sem, akik nagy súlyt 
helyeznek a pályaválasztásra. A legtöbb ember 
nem választja a pályát, hanem megy vasúthoz, 
postához, vármegyéhez stb., aszerint, hogy hova 
tud bejutni. Sokkal fontosabb a pályaválasz-
tásnál, hogy aki valamely pályára lép, abban 
jól kiképeztessék. Ez pedig hatványozott mér-
tékben áll^ a gyermeki lelket művelni hivatott 
tanítóra. Epen ezért sokkal jobb rendszer lenne 
a mainál, hogy a tanítóképzőbe hat elemi nép-
iskolát végzett, jeles előmenetelü, 13 éves ifjak 
vétetnének föl s a tanítóképző ne négy, hanem 
hatosztályú lenne s az összes ismeretek, melyek 
taníttatnának, állandóan vonatkozásban lenné-
nek a tanítói hivatással. Ha a népiskola a fön-
nebb előadott módon alakíttatnék, valamivel 
magasabb képzettséget adna, mint a közép-
iskola két alsó osztálya s mindazokat a tanulni-
valókat mellőzné, amelyek a népoktatás kere-

tén kívül esnek. A hattanfolyamos tanítóképző 
pedig időbelileg behozván a most is fönforgó 
4, meg 4 évet (két népiskola, meg hat képezde), 
műveltség szempontjából is annyira fölemel-
hetné a tanítót, mint a mai, azzal a különb-
séggel, hogy a szakszerűségre nagyobb súlyt 
vethetne. 

Az így képzett és képesített tanító jogosít-
tatnék, hogy az elemi iskolában, melyet fön-
nebb négy osztályúnak jeleztem, taníthasson. 

És itt eljutottunk a Köveskúti igazgató úr 
által fölvetett pedagógiai akadémiák eszméjé-
hez. De egyúttal kapcsolatba tudjuk hozni a 
Molnár Ferenc úr gondolatát is előbbiével, 
valamint a magunkéval is. Ugyanis még 5 
egyetem van tervbe véve. Előre látható, hogy 
Szeged, Pécs, Pozsony, Kassa és Debrecen 
lesznek az új egyetemek helyei. Tehát Buda-
pestet és Kolozsvárt is számbavéve, a közle-
kedési viszonyok mai kedvező állapota mel-
lett semmi ok nem forog fönn, mely lehetet-
lenné tenné, hogy a hatosztályú elemi képző 
fölé, egyenesen az egyetemekkel kapcsolatosan 
s azokkal szerves összefüggésben ne létesít-
tessenek a kétosztályú népiskola számára képe-
sítendő, mondjuk főtanítói pedagógiai akadémiák. 
Ezzel meg volna oldva a tanítók előhaladásá-
nak, az intenzívebb népoktatásnak és a tan-
felügyelői kvalifikációnak kérdése s egyúttal a 
népiskolai tanítóság annyira előre haladna a 
tanítói kvalifikációban, hogy egy igen rövid 
lépés összekapcsolná a közép- és elemi iskolai 
tanítóságot, de egyúttal, a ma egymást alig 
ismerő elemi és középiskolát is. 

Megjegyzem, hogy jelen fejtegetésem nyitva 
hagyja azt a kérdést, hogy mi lenne az olyan 
iskolákkal, ahol csak egy tanítóra van szükség ? 
Erre nincs természetesebb felelet, mint az, liogy 
ahol csak egy van, az legyen olyan, mely az 
igényeknek teljesen megfelel. Tehát legyen 
akadémiát végzett egyén. 

Igénytelen fejtegetésem lényegben nem mond 
ellen a Köveskúti és Molnár urak elvi állás-
pontjának, de mégis annyiban eltér, hogy nem 
magát a tanítóképzést jelzi elsőrangú föladat-
nak, hanem a közoktatás korszerű reformját 
s a tanítóképzés ennek mint szükségszerű 
következménye lép előtérbe. Mindenesetre fon-
tos körülmény, hogy most mikor tantervrevízió 
van küszöbön, ne a toldozás-foltozás ismétel-
tessék, hanem gyökeres átalakítás menjen 
végbe, mert az bizonyos, hogy közoktatásunk 
jelen állapotáról olyan embernek, aki szakszerű 
betekintésre képes, még gondolkodni sem kel-
lemes. 

« e x f o »  
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Egységes vezetés. 
írta • Saskeöy József. 

A súlyosbodó közgazdasági viszonyok mind 
nehezebbé és nehezebbé fogják tenni egyesnek 
és köznek a helyzetét. A takarékosság' poli-
tikája kerül uralomra, ez pedig szinte követeli 
majd, hogy a községek s az egyházak iskolá-
jukat az állam gondjaira bízzák. Talán nem 
sok idő multán teljesül a modern pedagógusok 
vágya : a magyar iskolák, vagy legalább is azok 
zöme állami kezelésbe kerül. Hiszen új törvé-
nyeink még alig néhány hónaposak s eddig is 
közel ezer iskola ment át állami kezelésbe, 
pedig a nagyarányú államosítás csak 1911-től 
kezdődik csak istenigazában. Remélhető, hogy 
néhány évtized múlva egységes nyelvű, egységes 
jellegű iskoláink lesznek csupán, nem lesz 
haszontalan tehát már most gondoskodni az 
egységes vezérletről, vezetésről, egységes szel-
lemről. Ez különben az állami közoktatás ügyé-
nek addig is csak használna, míg az egész 
vonalon győzedelmeskedik az államosítási akció. 

Az iskolák államosítása egy nagyszerű gon-
dolat, egy nagyszerű cél szolgálatában áll s ez 
a magyar nemzeti állam teljes és tökéletes 
kiépítése. Más, vegyes nemzetiségű államokban 
ez közéleti és társadalmi békés munkálkodással 
érhető el, nálunk, sajnos, szellemi háborúval 
csupán. Ennek a háborúnak a hadseregét tobo-
rozza s ennek az ideális hadseregnek a költ-
ségét állapítja meg új törvényünk. 

Ha ezt a hazafias, nagyszerű harcot tökéletes 
diadallal akarjuk megvívni, akkor nem elegendő 
csak a közkatonákról s csak azok ellátásáról 
gondoskodni. Gondoskodnunk kell a vezérkar-
nak s a főtiszteknek helyes taktikájáról, az 
egységes vezérletről s arról, hogy az egész had-
sereget egységes seellem hassa át, s végül a 
vezérkar s a főtisztek pozíciójának megerősí-
téséről. 

A magyar nemzeti állam kiépítésének ideális 
háborújában a fővezér a miniszter, akinek vezér-
karát a kir. tanfelügyelők teszik. Az egyes 
csapatok, szakaszok vezetése az iskola-igaz-
gatókra hárul. A miniszter az egész seregnek 
feje, irányítója, aki a vezérkar egyes tagjait, 
a főtiszteket és a közkatonákat őrhelyükre 
állítja, gondoskodik ellátásukról, megszabja a 
legrészletesebb haditervet s a taktikát, mellyel 
a győzelmet biztosítani lehet. A vezérkar tagjai 
a megyei dandárokat vezetik, ellenőrzik, hogy 
a szakaszok a haditervet pontosan végrehajtják- e 
és lelkesítik, buzdítják a csapatokat. Az egyes 
szakaszok vezetői, az igazgatók hajtják végre 
a felsőbbség parancsait, rendeleteit, a vonal-
pontosságig megállapított haditervet, kioktatják 
a legénységet a helyes taktikára, felvilágosítják 

azokat tévedéseikről s gondoskodnak az egész-
séges fegyelemről, a munkát hasznosítják, a 
tudást, tehetséget, hajlamot okosan értékesítik. 

Ebből a rajzból kitűnik, hogy a népoktatásügy 
fő faktorai a miniszter, a tanfelügyelő s az 
igazgató-tanító. Ezek agilitásától függ oktatás-
ügyünk színvonala, ezek munkásságától függ 
a nemzeti álmok teljesülése. E három faktor 
működésének összhangzásban kell lenni, külön-
ben a kivitelben rések, hézagok támadnak, 
melyek kockáztatják a sikert, a győzelmet. Egy-
ségre kell törekednünk az irányításban is, a 
vezérletben is, az ellenőrző munkában is. Ezt 
pedig a kölcsönös érintkezés által érhetjük 
csak el. 

Ahány megye, annyiféle az elv, a rendszer, 
a szellem az oktatásügy kormányzásában. Még 
ugyanazokat a paragrafusokat, miniszteri ren-
deleteket s az Utasítás egyes pontjait is más-
képp alkalmazzák itt, mint amott. A tanítás és 
nevelés munkájában is másnak tulajdonítanak 
fontosságot, másra helyezik a fősúlyt az egyik 
megyében s másképp járnak el a másikban. 
Nincs egységes kormányzati rendszerünk a fel-
ügyeleti hatáskörben s nincs egységes, meg-
csontosodott iskolai szellemünk. Nézzük meg a 
hadsereget : a Bácskában úgy oktatják a legény-
séget, mint Prágában, mint Brassóban, üeb -
reczenben ugyanaz a kaszárnyai szellem, mint 
Gráczban s bekötött szemmel választhatunk ki 
katonatisztet a hadsereg vezetői közül : az egyik 
a másiknak hasonmása. Ugyanaz a gondolkodás, 
ugyanaz az érzés, ugyanaz a típus, ugyanúgy 
cselekszik mindegyik, mint a fejük, a generális. 

Egységes eljárásra kell törekednünk a vezér-
letben. Úgy volna jó, ha a vezérkar tagjai, 
a kir. tanfelügyelők, időről időre, talán évenként 
egyszer-kétszer, az elemi iskolai ügyosztály 
vezetőjének, vagy az államtitkárnak, esetleg a 
fővezérnek, a miniszternek elnöklésével össze-
gyűlnének, ahol tapasztalataikról tanácskozná-
nak s megállapodnának az egységes eljárás 
módozataiban. A kir. tanfelügyelők azután a 
helyi módozatokat, az iskoláknak egységes 
adminisztrálását viszont évenként többször meg-
beszélnék az igazgatók értekezletén. Ezek a 
konferenciák már módszeres jellegűek lennének, 
melyeken az általános helyi bajok, a hibás mód-
szerek, a nevelés és oktatás színvonalának eme-
lése érdekében teendő újítások lennének meg-
vitatandók. 

Ha rajtam múlna, én az oktatásügy súly-
pontjává az igazgató-tanítót tenném, aki naj)i 
munkájával legtöbbet tehet az iskolai neve Ive-
oktatás érdekében. Az iskolai rend, a tanítás 
jó eredménye, a gyermekek hazafias nevelése 
leginkább javítható a helyi intéző által. Utasí-
tásunk ezt papíron, nagyon szépen így írja elő, 
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de akik a viszonyokat ismerik, jól tudják, hogy 
az legtöbb helyt írott malaszt. Az igazgatói 
állást rendszeresíteni kell, megszilárdítani kell 
annak pozícióját s az iskola fejévé kell tenni. 
Ne lehessen az igazgatót fegyelmi eljárás nél-
kül ebbeli minőségéből elmozdítani. 

Kipróbált, agilis, munkás, kellő pedagógiai 
intelligenciával, tapintatos modorral rendelkező 
tanítókat alkalmazzunk ez állásra, de ne legyen 
az csak írógép, aktaelintéző, hanem szellemi 
faktor. 

Az igazgatók aztán a vett utasítások értel-
mében adminisztrálnák iskolájukat; de nem 
annyira az irodában, mint a testületi üléseken. 
Az igazgató főteendője legyen a hospitálás, 
evégből, ha lehet, mentsük fel őket a tanítás 
alul is, vagy legalább kevés óraszámra köte-
lezzük őket. Ok azután tapasztalataikról szá-
moljanak be egy részletes vita keretében a 
tantestületi üléseken. Az egytanerős iskola tanítói 
is megjelennének a kir. tanfelügyelő értekezletén. 

Ilyen egységes vezérlettel és vezetéssel köny-
nyebben célt érünk; egységes lesz az iskolai 
szellem, a tanítási rendszer, a nevelői munka, 
így biztosabban elérhetjük nagy ideálunk meg-
valósulását: a magyar nemzeti állam teljes és 
tökéletes kiépítését. 

A siketnéi i iák k i sdedóvója . 
írta: Borbély Vidor. 

A hazai népoktatásról gondoskodó 1868. évi 
XXXYII1. t.-c. a siketnémákról úgy gondos-
kodik, amint épen akarjuk. Ha úgy tetszik, azt 
magyarázhatjuk belé, ami nincs benne, de ki-
zárva sincs ; ha pedig nem tetszik a belémagya-
rázás, akkor tiltakozunk az ellen, ami nincs a 
törvényben. Szól pedig ez a törvénycikk így : 
„2. §. Azonban a testileg vagy szellemileg 
gyenge gyermekeket a tiszti orvos bizonyítására 
az iskolaszék (117. §) rövidebb vagy hosszabb 
időre fölmentheti az iskolábajárás kötelessége 
alól. 3. §. Ragályos bajban, vagy elmebeteg-
ségben szenvedők, avagy taníthatatlan tompa-
elméjüek kizárandók a nyilvános intézetekből." 

Ki mondja meg, hogy e törvény alapján a 
siketnéma köteles-e a népiskolába járni, vagy 
nem? (Más törvény még ennyire sem érinti a 
siketnémák ne\ élését, tanítását.) Egyrészt jó 
volna, ha a siketnémák tankötelezettsége bele-
magyarázható voira a törvénybe, mert akkor 
az iskolai rend és fegyelem folytán veszítenének 
valamit állatias vadságukból s ragadna valami 
rájuk az emberies vonásokból is. No meg akkor 
így összegyűjtötten inkább rájuk terelődnék" a 
figyelem, hogy t. i. valamit kell velük tenni, 
mert az épérzéküekkel együtt nem taníthatók. 
Azonban egyes elszórt kísérletezéseknél egyéb 

nem történt eddig e téren. És mégis — ennek 
ellenére, hogy a törvény nem jött segítségül, 
a siketnémákkal való bánni nemtudás pedig 
kizárta őket az iskolából — a hazai siket-
néma-oktatás figyelemre méltó előrehaladott 
állapotban van. A mult század kilencvenes évei-
nek végén s'a mostani századnak elején a siket-
némák külön oktatására szolgáló intézmények 
száma 16-ra szaporodott, amelyekben már 
1000-en jóval felül van a tanulók száma. (Siket-
némák számára vannak iskolák : Váczott, Buda-
pesten 2, Kecskeméten, Szegeden, Temesvártt, 
Aradon, Kolozsvártt, Debreczenben, Ungvártt, 
Egerben, Jolsván, Körmöczbányán, Pozsonyban, 
Sopronban, Ivaposvártt.) Igaz, hogy e szám a 
tanköteles korúaknak még csak mintegy 25%-a, 
de aki tudja, hogy mily harcot kellett részben 
a közönség tájékozatlanságával, részben az 
anyagi szükséggel vívni, az méltányolni is tudja 
Náray-Szabó Sándor alkotásait. Mert úgy ez 
intézmények létesítése, mint általában a siket-
néma-oktatás mai állapota is az ő nevéhez 
fűződik. Az ő alkotása a siketnémák előkészítő-
iskolája is, mely más szóval kisdedóvója a siket-
némáknak. 

A siketnémák iskoláiba a növendékek álta-
lában csak a 7. életév betöltése után vehetők 
föl. Ennek a népiskolai szokástól eltérő eljá-
rásnak oka az, hogy az a betegség, mely annak 
idején siketséget okozott, a szervezetet többé-
kevésbé megrongálta már s így ez általában 
fejletlenebb, gyengébb, mint a hasonló korú 
hallóé. Még hozzá: az ily gyermekek többmire 
a szegényebb táplálkozásit néposztályból kerül-
nek ki. A siketség és némaság pedig az illető 
gyermeket alsóbb szellemi színvonalon is tartja, 
hogysem a hangok képzésének tudatos létre-
hozását sikerrel kezdhetnők meg a siketnéma 
6 éves korában. Tehát csak a 7. életéve után 
kerülhet iskolába a siketnéma. 

Ott, ahol egyáltalán nincs még gondoskodás 
a siketnémákról, vagy ahol csak a kezdetleges-
ség fokán van még e tanítási ág, a fönnebbi 
intézkedés teljesség számba menő áldás. Ott 
azonban, hol az első alkotásokon túl vagyunk 
már, a jótevés fokozata s az eredményesebb 
nevelés és tanítás többet is kíván. 

A siketnémák szülői nagyobbrészt a kevésbé 
művelt néposztályhoz tartoznak, még nagyobb-
részt pedig ahhoz az osztályhoz, melynek többet 
kell törődnie a mindennapi kenyér megkeresé-
sével, mint gyermekének nevelésével. Az ily 
szülő, ha siketnéma kisded gyermekét őrizni, 
nevelni akarja, mindennapi szükséges kézimunká-
jától vonná el magát. De ez nem történik meg. 
Ide több vagyon, nagyobb lelki erő, fino múltabb 
érzés kell, mint amennyivel az ily szülő általá-
ban bír. Ott hagyja gyermekét őrizetlenül a 
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jó Isten gondjára s a szomszédok, járókelők 
véletlen felvigyázására. Amiként a siketség is 
50°/o-nál nagyobb arányban a kellő gondosság 
hiányából eredt, akként most az ellenőrzés nélkül 
hagyott siketnéma gyermek egy-egy községnek, 
községrésznek lehet vagyoni megrontója. 

Hányszor olvashatjuk, hogy a pallérozatlan 
siketnéma tudatlanságából házak, községek 
hamvadnak el ; hogy a gúny- és boszantástól 
felingerült siketnéma emberéletben tesz kisebb-
nagyobb kárt stb., stb. IIa az épérzékú kisdedek 
számára indokolt a kisdedóvó, ez az elővigyázat, 
óvás, óvakodás, még kívánatosabb a négyérzékű, 
tudatlanabb és vadabb érzésű siketnémával 
szemben. 

Mert a kisdedóvó nemcsak a rossztól óvja 
meg a siketnéma környezetét, de mint elő-
készítő- iskola az elmét is hamarább megnyitja 
a jó számára, a szívet az emberies érzésre készíti 
elő s az eredményesebb tanítás és nevelés útjait 
szemmel láthatóan egyengeti. A siketnéma 
ugyanis, midőn 7 éves korában iskolába kerül. 
nemcsak hogy magát kifejezni s az embereket 
megérteni nem tudja, de az enyém-tied fogal-
mát sem ismeri ; a jó és. rossz között különb-
séget tenni csak annyira tud, amennyit önfenn-
tartási ösztöne súg neki. Az illendőségről s a 
társadalmi altruizmusról, mely az emberi társa-
ságot együtt tartja, halovány sejtelme sincs. 
Egy személyben nemcsak társadalmon kívüli, 
de egyszersmind társadalomellenes lény is, kit 
az emberi müveit társadalom részére meg kell 
hódítani, hogy ne mondjam : szelídíteni. 

Miért várjunk e művelési folyamat megkez-
désével a 7. évig ? Most, midőn a humanizmus 
oly divatját tartja, hogy néha beteges túlten-
gésbe is átcsap, már nem nagy és merész a 
valóságos humanizmus kívánsága, hogy e gyer-
mekeket minél előbb szakszerű nevelésben s 
aztán tanításban részesítsük. Igen. szakszerű 
gondozásban. Mert tapasztalataink alapján már 
most mindjárt ineg kell mondanunk, hogy a 
szülők — tisztelet a kevés kivételnek — nem 
értenek a siket néma gyermekeik neveléséhez. 
Vagy elhanyagolják, vagy pedig helytelen irály-
ban nevelik őket. Ez utóbbi esetben a szülők 
jóságos szíve megesik a siketnémaságon s gyer-
mekük önkényének, féket nem ismerő önzésé-
nek csak újabb tápot adnak elnézésükkel, 
engedékenységükkel, kényeztetésükkel. így aztán 
később — ha akarnának is — nem tudnak 
vele szemben érvényt szerezni az okos parancs-
nak, rendelkezésnek. 

A gyermek, a szülő és a társadalom érde-
kében tehát minél előbb megfelelő iskolába 
adandók az ily kisded siketnémúk. 

Ily kisdedóvó, előkészítő-iskola van hazánk-
ban a váczi siketnéma-intézetben. Ez az első s 

ezidőszerint egyedüli hazánkban. 1905-ben szer-
vezte a közoktatásügyi kormány. 5—Ö éves 
gyermekek vétetnek fel, kiket az intézet igaz-
gatója és egy óvónő foglalkoztat, nevel, tanít. 

A nevelés kiterjed a test mindennemű óvására, 
az egészség fenntartására, a rend és fegyelem 
iránti érzék fölkeltésére, a tisztaság megszeret-
tetésére, az illő magaviselet, tisztességadás 
megszokására, a jóérzés fölkeltésére stb., stb. 

A foglalkoztatás iránya és célja az, hogy az 
időt hasznosan töltse ki : szokjék a gyermek 
a figyelemhez, utánozáshoz s aztán a hasznos 
cselekvéshez, a munkához; ügyesedjék keze-
járása, finomodjék ízlése, csiszolódjék értelme, 
gyarapodjék ismerete s oly derűt nyerjen a 
kedély, mely nem léhasággal, hanem tartalmas 
vígsággal tölti meg azt. 

A foglalkoztatás kiterjed különböző egyes és 
társasjátékokra, állatok, cselekvések utánzására, 
tornagyakorlatokra, különböző alakoknak, szí-
neknek, anyagoknak, mennyiségeknek felismeré-
sére, esetleges kirakására, lerajzolására, előállí-
tására s betúalakoknak írásár.i. 

Ezek a foglalkoztatások mind a nevelés és 
tanítás érdekében történnek. 

Ezeken kívül gyakorolják a szájról olvasást 
is. A növendékek egy év multán több szót meg-
értenek a szájról, anélkül, hogy még kiejteni 
tudnák, ami még nem is feladata ez előkészítő-
iskolának. Mindazonáltal a hangfejlesztés is cél. 
Megtanulnak, a szükséghez képest, az orron 
és szájon át lélekzeni, — ami a beszéd első 
föltétele — látás útján felismerik, tapintásuk 
révén megkülönböztetik s utánozzák egyik-
másik hangot. Megtanulnak tehát a részletre 
is figyelni, ami igen nevezetes eredmény. 

Vannak oly kisded siketnémák is, kik némely 
hangokat még meghallanak és olyanok is, kik 
még némi elmosódott beszédmaradvánnyal lép-
nek be az előkész tő-iskolába. IIa otthon ma-
radnak vala, ez a kis besiédmaradvány is 
megsemmisül. I t t azonban tanul szájról olvasni 
a kisded s van, aki a hangot jól (arány lagosan 
jól) képeztesse vele, nem némul el a gyermek. 

Ezek megszívlelendő dolgok lévén ama sze-
rencsétlen szülők részére, kiknek siketnéma 
gyermekük van, vegyék tehát figyelembe, hogy 
bánatuknak némi egyhítésére van hazánkban 
intézmény. Az ide beadott 5 — 6 éve?-gyermek 
egy, esetleg két évig marad az előkészítő-
osztályban s aztán több reménnyel adható akár-
melyik siketnéma-iskolába. Az ily gyermeket, 
mint némi előkészítésben részesültet, a siket-
néma-iskolák is örömestebb veszik fel. Az érdek-
lődőknek — mint az intézet igazgatója — 
szíves készséggel adok részletesebb tájékoz-
tatást is. t 
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SZÉPIRODALOM. 
Széljegyzetek. 

A tudomány minden ága egy-egy lépcső, 
mely Istenhez vezet s a költészet sem 
egyéb, mint ösvény az égiek felé. 

* 

Az írónak sem árt, ha néha úgy cselek-
szik mint a gazdaember. Ez nem szántja 
föl minden földét, de egy-egy területet meg-
hagy ugarnak. A pihent föld, ha újra műve-
lés alá veszik, dönteni fogja a termést. 

•V. 

Kik legritkább lények a világon? Sze-
retetreméltó vénasszony és kedves öreg 
ember. 

* 

Nagy ember csináljon nagydolgokat. Aki-
csinyeket meg tudják a kicsinyekis csinálni. 

JA 

Az igazi nagy embert az jellemzi, hogy 
semmiféle körülmények közt sem szédül 
meg, és sohasem nézi le embertársait. 

* 

Naggyá csak úgy lehet valaki, ha az 
igazságot szolgálja. 

Valamely nagy eszme zászlója alá állni 
komoly, férfias meggyőződésből, s híven 
kitartani mellette mindvégig: becsületes 
elhatározás, nemes életcél. Elvek szolgá-
latába állni a saját érdekeink s hasznunk 
istápolása céljából: erkölcsi zsebrákság, 
stréber-erény. 

Ahhoz, hogy a munkában gyönyörű-
séget találjunk, nem kell egyéb, csak az, 
hogy a munkát — szeressük. 

Jókai mondta egyszer nekem : 
Ha valami ötleted, gondolatod támad : 

jegyezd föl rögtön. Lásd, ha az ember az 
utcán jár s meglát a földön egy krajcárt : 
lehajol érte. Egy ötlet, egy gondolat min-
dig többet ér egy krajcárnál. 

Endrödi Sándor. 

Az igaz jótétemény. 
Szólott az ínség két kis gyermekéhez : 
„Könny és Panasz, elküldlek vándorútra 
Kenyérkeresni, mert mi éhezünk, 
Vígaszkeresni, mert szomorkodunk. 
Te, Könny, légy néma, s te, Panasz, szelíd. 
Hol szív dobog az emberi kebelben, 
Meglátnak és megértenek." 

A két kis koldus útrakelt. 
Fényes, nagy utcák, paloták sora, 
Kis házikók, gyárak dübörgő réme, 
Örömben úszók, s munkában fáradottak, 
Az élvező, s a dolgozó világ 
Fogadta őket. A Könny nem beszélt, 
Csak a Panasznak nyílt meg ajka szóra : 

„Jó emberek, ím kérünk titeket 
Nevében annnak, ki a szeretet 
Nagy érezését adta a világnak : 
Testvéri szemmel nézzetek reánk ! 
Gyöngék vagyunk. Dajkánk az ínség. 
Erőt ki adna nekünk? Erőt, 
Jövendő munka biztos kútfejét, 
Erőt, amelytől némul a panasz, 
Erőt, amely fölszárít könnyeket, 
A vágynak szárnyat és a karnak izmot 
Es a szíveknek élő hitet ad ! 
Ezt kérünk tőletek, jó emberek." 

Az emberek hallgatták a Panaszt. 
Egyik adott, mert tetszett a beszéd, 
Másik adott, lerázni vágyva őt, 
A harmadik mogorván int kezével, 
Nem ér reá, tömérdek dolga van, 
Ám egy-két fillért ő is odadob. 
S a két tarisznya napról napra telt. 
De a Panasz tovább is esdekelt, 
Fájó terhét cipelve házról-házra, 
Miként ha mást, mint alamizsnát várna. 
S ím egy napon egy nyájasarcú ember 
Äleglatja őket, hosszan nézi . . . nézi 
És szól : 

„Jertek, fiúk, zörgessetek be nálam. 
Ajtóm megnyílik nektek szívesen, 
Mert aki kér a munkának nevében, 
Azt testvérszívvel ölelem magamhoz, 
Az emberméltóságnak őre az, 
S jövendő sorsát ő intézi el ; 
Ám aki kér, mert tetszőbb ez neki, 
Mint testetőrlő munkában törődni, 
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S a hiú jóság ingyenkenyerén, 
Mint renyhe vendég dőzsöl gondtalan : 
Ajtóm előtte zárva lesz örökké. 
Törjön rögöt és éljen munkaáron, 
Testvérem az és én szívemre zárom !" 

Csodás dolog történt e szóra: 
A Könny ragyogni kezdett mint a gyémánt, 
Villogva szórta színes sugarát, 
S ki eddig néma volt, megszólala 
Szívet dobogtató meleg szavakkal, 
Áldotta azt, ki megnyilatkozott, 
Hirdetve millióknak üdvösségét. 

Es a Panasz, — elnémult mindörökre. 
Kérded : ki volt a csodatevő ? 

Neve: Igaz jótéte,nény. 
Gual Mózes. 

A szeszélyes géniusz. 
fPeJcár Gyula fölolvasása a divat filozófiájáról.) 
Ki csinálja a divatot ? Egy fajtánkból való 

nagy ember, Rousseau azt mondja, liogy a 
csúnya. Azt mondja ugyanis : a csúnya nők 
találják ki a divatot és a szépek elég bolon-
dok követni. Aligha van igaza. A divat egy 
örök gondolat, mely szükségszerüleg keletkezett 
és szükségszerűiér él és uralkodik. Mert a divat 
az emberiség gondolat- és érzésvilágának a 
visszfénye. Mindenben tükröződik. A legnagyobb 
eseményben és a legcsekélyebb mozzanatban 
Szellemiekben és anyagiakban egyaránt. Úgy-
annyira, liogy aki megírná a divat történetét, 
a legtökéletesebb világtörténelmet írná meg. 
Erre mutatott reá Pékár Gyula, az iparművé-
szeti múzeumban tartott szellemes csevegésében. 
Csodás akarat a divat I'ekár szerint. Szeszélyes 
géniusz. Alapmotívuma a változékonyság. Az 
embereknek abból a közismert tulajdonságából 
fakad, hogy mindenki másnak akar látszani, 
mint a mi. Nincs a divatnak olyan képtelen 
szeszélje, mely ne győzne, ha csak rövid időre 
is. Ha a divatot szembesítjük az esztétikával, 
azt látjuk, hogy megdönti az örökszép elméle-
tét. A divat csak játszik a széppel, csinossal, 
ízléssel és elegánciával. Lehet esztétikai értéke, 
de magas polcra emelheti a rútat is. Az egyes 
emberek foglalkozhatnak az örök széppel, de 
a tömeg mindig csak a divatos szépnek hódol. 
Igy pl. a művészetben eddig a cinquecento 
óriásaiért, Leonardo da Vinciért, Michelangelo-
ért, Rafaelért rajongott mindenki. Most Ruskin 
divatba hozta a quattrocento mestereit, Boti-
cellit, meg a többit. Az irodalomban egyszer 
Goethe Wertlierje, aki csupa szív tetőtől tal-
pig, máskor Byron Don Juánja, kinek csak 
annyi szíve van, amennyit másoktól IOJJ, az 

ideál. 20 év előtt Maupassant novellái, ma 
Wilde irodalma hipnotizálja Európa nagy ré-
szén az olvasókat. Shakespeare 250 éves ural-
mát döngetni kezdi Tolsztoj. Még a tudomá-
nyok terén is érvényesül a divat. Egyszer a 
szintézis jegyében folyik a kutatás, máskor 
analitikus módon. A filozófiában hol Hegel 
ideálizmusának, hol Spencer pozitivizmusának 
építenek oltárt. 

Az előadó meghatározása szerint a divat az 
emberi viselet és viselkedés örökké változó 
szabályzata. Az utánzáson alapul. Forrása: 1. 
Az utánzott iránt érzett tisztelet. 2. A vágy, 
hogy egyenlőkké legyünk, versenyre kelhes-
sünk a fölöttünk állókkal. Ha mást nem, leg-
alább a nagyok hibáit utánozza a szolgai 
alattvaló. Ha a Fidsi-sziget fejedelme vélet-
lenül elesik, vagy a darfui szultán lefordul a 
lováról, kísérete azonnal érinti orrával a föl-
det. De talán nem is kell olyan messze vidé-
ken kóborolnunk. XIV. Lajos kopasz fejének 
köszönhették a fodrászok a paróka divatját. 
Néhai Andrássy Gyulának egy esti mulatságon 
félrecsúszott a nyakkendője. Falóra múlva min-
den gavallér nyakravalója ferdén állt. Szt. 
Lajos francia király nagylábú leánya hozta 
szőnyegre az uszályos ruhát. Es így tovább, 
egészen fiatal poétáinknak Petőfi-féle szárnyas 
inggallérjáig. 

A vetélkedésből fakadó fényűzést a közép-
korban tilalmakkal szorították vissza. Szép 
Fülöp 1294-ben eltiltja a polgári nőt a her-
melin, az aranyos öv és az ékszer viselésétől. 
A nemes hölgynek csak egy, a várúrnőnek 
évente két ruha készítésére ad engedelmet. II. 
Rákóczy György a királyszín (vörös) bársonyt 
magának tartja fönn. XIV. Lajos az ezüst- és 
aranybrokátszövetet foglalja le fölkent sze-
mélyének. 

Ellenmondásnak látszik a kor szellemének 
bélyegét hangoztatni akkor, amidőn az egyese-
ket jelöljük meg olyanokul, mint akiktől az 
első lökést kapja a divat. Pedig nem ellen-
mondás. Mert ezt az első lökést is a korszel-
lem szuggerálja. Ezt bizonyítja a tömegnek 
irányában tanúsított fogékonysága. Általában 
véve a tömeg lélektana nagy szerepet visz a 
divat fölvirágoztatása körül. Aki tehát vala-
mely elfajult irányú divat ellen kíván küzdeni, 
az szélmalomharcot vív, ha közvetlenül a 
lábrakapott szokás ellen hadakozik. Sikerre 
csupán az esetben számíthat, lia a tömeg 
lélektanára képes jóltevő befolyást gyakorolni. 
Bizony nem nehéz belátni, hogy tág tér nyí-
lik itt a tanítói működésnek, mely nem csekély 
mértékben irányíthatja a tömeg gondolat- és 
érzésvilágát. 

Havas Irma. 
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KÖNYVESHÁZ. 
À gyermeki elme 

ép és rendéilenes működése, egészségtana s védelme. 
(Il-ik, lényegesen bővített kiadás, 2 képmelléklettel és 
32 szövegképpel. Pedagógusok, orvosok, jogászok és 
a művelt nagyközönség számára írta : Ranschburg Pál 
dr., idegorvos, az állami pszichológiai intézet vezetője. 

Kiadta az Athenaeum r.-t. Ára 6 korona.) 
„A gyermeki elme" első kiadása három év 

előtt hagyta el a sajtót. Alig másfél év alatt 
teljesen elfogyott. A munka eme váratlan kelen-
dősége arra bírta a szerzőt, hogy azt újra sajtó 
alá rendezze. E rendezés azonban lényegesen vál-
toztatott az egész munka beosztásán. Szinte azt 
lehetne mondani, hogy a szerző egészen új mü-
vet adott. E nagy átalakításra két körülmény 
szolgáltatott okot : először, hogy az első kiadás 
egyes részleteit a szerző igen tömören dolgozta 
föl, amiért különösen a laikus olvasóközönség 
kissé nehézkesnek találta, másodszor a lefolyt ; 
három év alatt, a gyermeklélektani kutatások 
annyi új anyagot szolgáltattak az új kiadáshoz, 
hogy mindezek ismertetése önkéntelenül is nö-
velte a mű terjedelmét. 

A munka fejezetről-fejezetre való ismertetésével 
csak azért nem foglalkozom, mert a szerző annyi 
értékes anyagot halmozott össze, hogy annak rész-
letes ismertetése messze túlhaladná a lap amúgy 
is túlságosan igénybe vett kereteit. Csak azokat 
a kérdéseket szándékozom kiemelni, amelyek 
legszorosabb kapcsolatban állanak az iskolai ne-
veléssel és oktatással. 

Ilyen első és legfontosabb kérdésnek tekint-
hetjük a szerzőnek a nevelésről vallott fölfogását. 
A szerző megkülönbözteti a normális és az ab-
normális (ideges) gyermekek nevelését. A neve-
lés lényegét a gyakorlat elméletére alapítja és 
azt abból vezeti le. 

A Herbart pedagógiai rendszerében találkozunk 
először a gyakorlat fontosságával. Csakhogy a 
Herbarti pedagógia gyakorlata csak a tanultak 
emlékezetbe véséséi ől áll, ellenben a modern 
pedagógia a gyakorlat fontosságát nemcsak a 
megértett anyag megszilárdításában látja, hanem 
a gyakorlat elméletét az egész nevelésre és ok-
tatásra vonatkoztatja. 

Lássuk csak, miként alkalmazza Eanschburg a 
gyakorlat elméletét a nevelésre. A gyakorlat élet-
tani magyarázatát Wundt, állatidegeken végzett 
kísérletei alapján ismerteti. Wundt ugyanis ki-
mutatta, hogy az ingerület sokkalta könnyebben 
szalad végig azokon a pályákon, amelyeket már 
többször bejárt. Tudnivaló, hogy az ingerület, ha-
csak céltudatosan nem járatjuk ugyanazon a pályá-
kon, ugyanazon ingerre más-más eredményt hozhat 
létre. Az ingerületnek eme céltudatos, tervszerű és 
következetes nevelése által, a szülő vagy nevelő 

a szó legszorosabb értelmében kicsiszolhatja, meg-
szabhatja, sőt kiépítheti a későbbi egyéniség gon-
dolkodásának és cselekedeteinek útjait. 

Az idegpályák kicsíszolására legalkalmasabb 
módnak tartja a szuggeszciót. Ezen alapszik a 
jó és a rossz példa hatása. A gyermek erkölcsi 
érzését nem szóval, hanem cselekedettel neveljük, 
mert a gyermek érzékletei emlékképeinek segé-
lyével gondolkozik, nem pedig csak jeleivel, sza-
vakkal. A szó a gyermekre nézve sokkal üresebb, 
mint az igazi érzéklet. 

A nevelésről szóló elmélkedését azzal fejezi be 
a szerző : óvakodjunk attól, hogy nevelésünkkel 
a gyermeket a veleszületett szabadságérzetétől, 
amidőn ezt a szükséges korlátba szorítjuk, meg 
ne fosszuk és akaratát erőszakossággal megtörni 
ne igyekezzünk, ellenkezőleg, ápoljuk azt. Csak 
az ilyen nevelés eredménye lehet az, hogy a gyer-
mek a jót, a helyest a saját szabad elhatározá-
sából cselekszi. 

A helyes és céltudatos nevelés kérdésével kap-
csolatosan azt mondja a szerző : a gyermeki hibák 
nagyrésze megszokásában, állandósulásában, a fő 
okozó tényező a rossz példa. Ott, ahol a gyermek 
örökké fegyelmetlenséget, feleselést, perpatvart 
stb. lát, nehéz dolog tőle ezek ellenkezőjét várni, 
vagy még inkább követelni. A szülők nagyrésze 
ez esetben a testi büntetéshez folyamodik, ami 
a lehető legszerencsét enebb cselekedet. A testi 
büntetés makaccsá, eltompultta és mindennemű 
büntetés iránt teljesen érzéketlenné teszi, alap-
jában véve a legjobb indulatú gyermeket is. Ilyen 
esetekben a leghatásosabb eszköz : a nevelő jósá-
gos türelme. Ha a türelem és jóság hatását nem 
is tapasztalja azonnal a nevelő, csak kitartás és 
következetesség s az eredmény nem marad el. 

Nem ajánlja a szerző, az ideges gyermeket 
kényeztetni, azt minden, még a gyermeki élettel 
is járó kellemetlenségtől, küzdelemtől megóvni ; 
sőt ellenkezőleg, az ideges gyermeket elő kell 
készíteni minden küzdelemre, mely reá az elet-
ben vár. IIa az ideges gyermek lelkébe bele-
vésődik annak tudata, hogy kötelessége nemcsak 
magáért, hanem családjáért, a hazáért, társada-
lomért is élni, akkor ama kicsinyes lelki tusák, 
amelyek az ideges embereket oly sokszor a leg-
végsőbb elhatározásokba kergetik, sokat veszíte-
nek intenzitásukból : minél jobban domborodik 
ki benne kötelességérzete embertársaival szemben, 
annál sikeresebb lesz küzdelme a beteges disz-
pozíciók ellen. 

Ideges gyermekkel való bánásmód legyen nyu-
godt, határozott, következetes és derűs. A szel-
lemi és testi munkabíró képességét fejlesszük 
minden irányban, de a túlzásoklól gondosan óva-
kodjunk. 

A szerző megismerteti az olvasót az elme és 
a test fejlődésének fokozataival, a test, különösen 
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a koponya fejlődése és annak méretei és az ér-
telmi fejlettség között mutatkozó összefüggések-
kel ; középponti idegrendszerrel és annak műkö-
désével s zavaraival ; a paizs és más mirigyek 
szerepével az emberi test és értelem fejlődésében. 

Ezeket követik az érzékek működése, fejlődése 
és fontossága az értelmi nevelés szempontjából. 
Kiváló fontossággal bír előttünk tanítók előtt a 
beszéd létrejöttéről, annak bonctani, élettani fej-
lődéséről, a beszédzavarokról, azok okairól, vala-
mint egyes beszédhibák gyógyításáról, esetleg 
leszoktatásáról szóló rész. 

Ezek után rátér a szerző a gyermek gondolat-
világának ismertetésére. Különös figyelmet érde-
melnek itt azon lelki folyamatok leírásai, amelyek 
különösen a tanítással függenek össze. Ilyenek a 
képzettársítás, képzetfelújítás és annak akadályai. 
(Miért nem jut valami eszünkbe?) A fölfogási 
típusok ; érzelmek befolyása a tanulásra ; a tanulási 
típusok és ezek vizsgálata. E fejezetben dönti 
meg a szerző azt a régi föltevést, hogy a gyer-
mek emlékezőtehetsége jobb, mint a felnőtteké. 

„Hogyan tanuljunk?" Ennek a kérdésnek 16 
oldalt szentel. Itt bemutat sok-sok kísérleti ered-
ményt, részint a saját, részint a mások vizsgála-
taiból. Eme kísérletek legnagyobb részben olyanok, 
hogy bárki meggyőződhetik azok helyességéről, 
ha azokat megismétli. 

Igen nagy figyelmet érdemel „Hogyan számol 
a gyermek?" című fejezete. Ez a fejezet és az 
idevonatkozó vizsgálatok fölkeltették az egész 
világ gyermektanulmányi köreinek érdeklődését, 
mert e kérdésben, eddig sehol a világon nem 
kísérleteztek rendszeresen. 

A kísérletek, illetve vizsgálatok értékét leg-
jobban növeli az a körülmény, hogy azok a leg-
jobb tehetségű gyermekektől, a legnagyobb fokú 
gyengeelméjű (hülye) gyermekekig hajtattak végre, 
amiből azután végeredményképen igen szépen álla-
pítható meg a normális gyermek munkateljesítő 
képessége és annak megbízhatósága. 

Amint már a címlap is mutatja, szól a mű 
a gyermeki elme egészségtanáról és védelméről. 
Vakban, a szerző mindent elkövet arra nézve, 
hogy az olvasót és az illetékes köröket a gyer-
meki elme védelmének fogalmával és fontosságá-
val megismertesse. E fejezet kereten belül ismer-
teti a szellemi munka gazdaságos (ökonomikus) 
berendezéset. Itt világítja meg azon kérdéseket 
is, mit tehet az iskola a gyermeki elme védelme 
érdekeben ? Milyen tehetségű tanulókhoz kell 
kalmazni az iskolai tanítás menetét, melyik egy-
huzamos vagy kettéosztott tanítás felel meg a 
gyermek lelkifejlődés igényeinek. 

A gyermeki elme rendellenességeinek 62 ol-
dalt szentel. Első pillanatra, úgylátszik, mintha 
eme fejezet bennünket nem is érdekelne, de csak-
hamar tapasztaljuk, hogy az itt elmondottak 

nagyon is közelről érintenek. Példának említek 
csak néhányat. Kit nem érdekelnek a gyermek 
múlékony hibásságai és tökéletlenségei, a szel-
lemi rendellenességek és a gyermekkori öngyil-
kosságok okai ? Melyik gyermek alkalmas és me-
lyik nem a nyilvános iskoláztatásra ? 

A gyermekkel született terheltség elleni véde-
kezést a gyermek szüleinél kezdi, amikor kimu-
tatja, hogy a legtöbb terhelt gyermek beteg és 
alkoholista szülőktől származik. Egyben kimutatja 
azt is, miként lehet védekezni az öröklési ter-
heltség ellen. Végül ismerteti a züllő és bünte-
tett gyermekek védelmét. 

íme ezekben adtam számot a Ranschburg dr. 
munkájáról. Már e szűkre szabott ismertetés is 
meggyőzheti az olvasót e munka kiválóságáról s 
aktualitásáról. A könyvet minden tanító kiszámít-
hatatlan haszonnal lapozgathatja ; az pedig, aki a 
gyermeklélektan mai állapotáról hű képet óhajt 
maganak alkotni, ebben a munkában alapvető 
forrásmunkát talál, amely nemcsak a benne föl-
halmozott értékes anyagot nyújtja, hanem föl-
sorolja az idevonatkozó egész irodalmat. 

Barton Imre. 
Vezérkönyv a magyar nyelv tanításához. 

Ligárt Mihály pápai tanítóképző-intézeti tanár, 
gyakorlóiskolai tanító ily című munkájának má-
sodik kiadását rendezi sajtó alá. Az előfizetési 
fölhívás szerint a tantervben kiszabott anyagot 
191 mintaleckében dolgozta föl azon módszer 
szerint, melyet a tanítóképző-intézet gyakorló-
iskolájában alkalmaz. A 20—25 nyomtatott ívre 
terjedő könyv azonban csak akkor jelenhet meg, 
ha az előfizetési összeg legalább a nyomatás költ-
ségeit fedezi. Akik tehát a munkát megszerezni 
óhajtják, azok f. évi március hó végéig a szer-
zőhöz forduljanak. A munka ára fűzve 4 K, mely 
összeg csak a mű megjelenése után, annak u'an-
vételes elküldése alkalmával fizetendő. 

HIVATALOS 11 ÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő árnak és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 18.159. sz.) 

A népiskolai ifjúsági könyvtárak szervezése 
alkalmával az a nagyfontosságú cél. lebegett a 
közoktatási kormány előtt, hogy hasznos olvas-
mányok útján a nemzet tagjainik millióiban az 
olvasás szeretstM—ir-«—tudúi< eágyát~i'ölébressze 
és hogy serdülő ifjúságunk már zsenge korában, 
körülbelül tízéves korától kezdve hozzá szokjék 
az olvasgatáshoz, a könyvtárhoz s ahhoz a gon-
dolathoz, hogy a jó könyvtár minden emberre 
nézve a tiszta örömök kiapadhatatlan forrása. 

Már pedig az állami elemi népiskolákhoz ki-
küldött országos közoktatási tanácstagok jelen-
téseiből sajnosan arról értesülök, hogy bár gon-
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do-au kezelik az ifjúsági könyvtárakat: a tanulók 
alig használják azokat. 

Minthogy különös súlyt helyezek arra, hogy 
népünk elméjét a nép- és ismétlő-iskolából ki-
kerülve még azután is saját boldogulása érdeké-
ben hasznos művek olvasgatása által képezze : 
fölhívom tanfelügyelő urat, iskolalátogatásai al 
kai mával és a tanítóegyesületi gyűléseken nyoma-
tékosan hívja föl az állami elemi tanítókat,, 
igyekezzenek a tanulóifjúságban az olvasás szere-
tetét és a tudás vágyát fölébreszteni és e célra 
az ifjúsági könyvtárt minél jobban fölhasználni. 

Budapest, 1908 február L4. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
K i n e v e z t e : Porzsolt Zsuzsánna oki. tanító-

nőt az abrudbányai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Fogcirasi Eszter oki. tanítónőt a feketeardói 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Hilberth 
Stefánia györgyfalvi állami óvónőt a kolozsvári 
Petőfi-utcai áll. óvóhoz másodóvónőül. 

Jelen állásában végleg megerős í te t te : 
Joneszku János temesmiklósi közs. határőr vidéki 
el isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Bohuczhy Ist-
vánná. szül. Juhay Margit szolyvai munkakép-
telen áll. óvónőnek 500 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Szalontai Ferenc nyug. piricsei ref. tanító 
ÖZY., szül. Csatlós Erzsébetnek évi 300 K-t; 
néh. Keresztes Jenő medgyesi áll. el. isk. tanító 
özv, szül. Patrubány Máriának évi 720 K-t; 
néh. Iíetser János zólyomi áll. el. isk. igazgató-
tanító özv., szül. Schön Máriának évi 8 6 0 K-t, 
János nevű kkorú árvájának 113 K 33 f-t, 
mindössze 100-3 K 33 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
X. Gíy. Kihéd. Az elemi népiskola V. osztályából 

bárki és bármikor tehet magánvizsgálatot, ha a IV. 
osztályt mindjárt 10 évvel ezelőtt végezte is. — 
Tudakozó. Szíveskedjék a gazdasági ismétlő-iskolák 
Szervezetének 46. g-át elolvasni, amelyből megtud-
hatja. hogy a gazdasági ismétlő-iskolai szaktanítók 
mikor vonhatók be a közismereti tárgyak tanításába. 
De megtudhatja azt is, hogy ez a szakasz nem vonat-
kozik a külön szaktanítós gazd. ismétlő-iskolákra. — 
V. E. V.-Boglár. 1. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 21. §-a 
értelmében a községi és hitfelekezeti iskolai tanító 
alkalmazása akkor függ a miniszter jóváhagyásától, 
ha az alapfnetés kiegészítéséhez az állam 200 K-t 
meghaladó segéllyel járul. 2. Az 5° n-os iskolai adó az 
állami egyenes adók után vetendő ki. (1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 35. §.) — Elemi iskola. Oly értelmű 
rendelet még nem adatott ki. Nem téveszti össze a 
madarak és fák napjával ? — Rogozsel. Hatósági 

orvosi bizonyítvánnyal igazolt betegsége miatt kérje 
megelőző szolgálatának a beszámítását. Hogy kérvénye 
figyelembe fog-e vétetni, azt még megközelítőleg sem 
mondhatjuk, mert a válaszadáshoz szükséges tényállást 
nem ismertette meg velünk. —Kíváncsi. Ahhoz, liogy 
valamely állami tanítót a tanfelügyelőség-hez szolgálat-
tételre berendeljenek, külön képesítés nem szükséges. 
Ha van valahol üresedés, a minisztérium többnyire 
oly állami tanítókat rendel be tanfel ügy előségi szol-
gálatra. kik betegség miatt tanítani nem képesek, de 
irodai szolgálatra alkalmasak. Önnek, mint közs. tanító-
nak, nem lehet kilátása a berendelésre. Azt, hogy a 
berendelt tanítóból mennyi idő alatt lehet tanfelügyelő, 
az illetőnek képessége és képzettsége határozza meg. — 
H. 1. Szatmár. Betegség esetén, vagy más rendkívüli 
körülmény miatt a katonai kiképzés elhalasztását lehet 
kérni. Az azonban kétséges, hogy tanfolyamra való 
jelentkezés okából teljesíteni fogják-e kérelmétV Egyéb-
iránt folyamodjék az illető gyalogezred parancsnok-
ságához és csatolja a katonai igazolványi könyvét. — 
Ottoinány. Egyik kérdése sem közérdekű ; szíveskedjék 
kérését megújítani és leveléhez megcímzett levelező-
lapot mellékelni s akkor válaszolunk. — P. A'. Eaczkod. 
Községi igás közmunka teljesítésére az igavonó állatok 
tulajdonosai kötelesek. A kézimunka-kötelezettség, 
illetőleg annak váltsága alól az alkalmazott tanítók 
föl vannak mentve. — P. K. Brassó. Előző levelére 
nem emlékezünk : kijelenthetjük azonban itt is, hog}7  

az erdélyrészi és a felvidéki polg. iskolák igazgatóinak 
és a kir. tanfelügyelőknek címeit nem közölhetjük, 
mert ily jegyzék összeállítására szükséges idővel nem 
rendelkezünk. — 1). S. Tunyog. Többször mondottuk 
már, hogy hitfel. tanítóknál a kántori díj a legkisebb 
alapfizetés erejéig a nyugdíjigénynél is beszámíttatik. 
Soraiból azonban azt vesszük ki, hogy önnek a fize-
tése a kántori illetménj- figyelmen kívül hagyásával 
egészíttetett ki, valószínűleg azért, mart díjlevelében 
ezen illetmény egyáltalában nem szerepel. Félreértések 
kikerülése végett arra kérjük, hogy ügyét részletesen 
ismertesse meg velünk és csak azután adunk érdem-
beli választ. — P. I. T. 1. A gazdasági ismétlő-iskolák 
számára kiadott Szervezet és Tanterv 34. §-a értel-
mében a gazdasági ismétlő-iskolai tanulók tan- és 
beíratási díjat nem fizetnek. Kövesse tehát az eddigi 
gyakorlatot. 2. Osztályismétlésre utasított tanulóktól, 
ha általános tandíjmentesség nincs kimondva, illetőleg 
lia a tandíj fizetésének kötelezettsége alól szegénységük 
miatt nem lettek fölmentve, a tandíj szintén besze-
dendő. 3. Nem ismerünk erre külön rendelkezést, de 
méltányossági okokból fölmenthető. — M.-né. Név-
telen levelekre nincs válasznunk. — Merkur. Ha az 
Utasítás 36. § ában foglaltaknak megfelelnek, akkor 
a fölmerült esetet elkerülhették volna. Most más 
egyebet nem tehetnek, mint hogy az illetéktelenül föl-
vett összeg erejéig nevezettet beperlik a kir. járás-
bíróságnál. — Dobóruszka. Az ország összes tanítóinak 
címtára tudtunkkal nem jelent meg. Évekkel ezelőtt 
kiadatott egy könyv az orsz. tanítói nyugdíjintézet 
kebelébe fölvett tanítókról, de ez a jelenlegi viszo-
nyoknak megközelítő képét sem nyújthatja. — 
Kérelem. W.-nak külön fogadási napja nincs. —• 
Gara. V-t hold kert kataszteri hold szerint értelme-
zendő, mert ez a hivatalosan elfogadott számítási alap.— 
Gy. M. és C. L Tornatanfolyam ügyébén szíveskedjék 
a Nemzeti Tornacsarnok igazgatóságát (VIII., Szent-
királyi-utca) megkeresni. — H. I. Taksony. Lapunk 
ingyenes példányban csak az iskoláknak küldetik 
meg. Olvashatja ott a gondnokság is. — K. F. A 
tantestület egyes tagjai között fölmerülő viszálykodás 
eseteiben az iskolaszéknek a békés egyetértés helyre-
állítására kell tärekednie ; ha ennek sikere nem 
volna, a kir. tanfelügyelőséghez tesz jelentést. — 
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Segély. Oly kivételesen indokolt esetben lehet se-
gélyért folyamodni. A. kérvényt beadhatja a beteg 
állami tanító neje is» Az orvosi bizonyítvány csato-
landó. A kérvényre 1 K-s bélyeg szükséges. — 
St. F. A közig, bíróságnak a nyugdíjba beszámítandó 
évek tárgyában hozott határozatát közöltük lapunk mult 
évfolyamának 14. számában, „Két ítélet" cím alatt. — 
K. F. Dunaföldvár. A férj nyolc évi beszámítható 
ízolgálata után az özvegy sem állandó özvegyi ellá-
tásra. sem végkielégítésre nem tarthat számot. Az 
iskolafenntartó azonban köteles a félévi fizetést és 
lakást kiadni. — L. M. T.-tíjfaln. 1. Földgömbökre 
nézve szívesen szobái felvilágosítással a Tanszermúzeum 
elnöksége (Bpest, VIII., Szentkirályi-utca 47.). 2. Vetítő-
készüléket a hozzávaló képekkel és felolvasásokkal az 
Uránia-egyesület ad (Bpest, VIII, Rákóczi-út 21.). — 
F. E. N. Halász. A „tiszteletdíjat" a nyugdíjba be 
nem számítják. — Beteg. Szabadságolása iránt for-
duljon a felügyelő-bizottsághoz. — Zenész. 1. Közép-
iskolai énektanításra előkészítő nyári tanfolyamokról 
nem tudunk. 2. Nyugdíjigénye rendezését minden 
egyes fizetésemeléskor kell kérnie. - - A. 1. Oly özvegy, 
kinek félje még 10 beszámítható évig nem szolgált 
a tanítói pályán, sem özvegyi ellátásra, sem végkielé-
gítésre nem tarthat számot. Az 1875. évi XXXII. t.-c. 
18. §-a értelmében : „10 évnél kevesebb szolgálati 
idő után elhunyt szülők árvái csak akkor nyernek 
segélypénzt, ha teljes szegénységük kimutattatik és 
szülőjük legalább 5 évig szolgált." Jáijanak el eszerint. 
2. Beszámítják. — V. Ï. Regöcze. A tanítói föld jöve-
delme teljesen, a liántori fizetés csak akkor számít-
tatik nyugdíjba, ha az alapfizetés kiegészítésénél is 
beszámíttatott. Községi tanítók kántori fizetése sem az 
alapfizetésbe, sem a nyugdíjba be nem számítható. — 
Romulus. Gyermekei biztosítása ügyében forduljon az 
Eötvös-alap titkári hivatalához (Budapest, VIII., Szent-
királyi-u. 47.). — L. E. 1. Oly rendeletet, mely a községi 
tanítót a hittan tanítására kötelezné, nem ismerünk. 2. A 
I I. korpótlékra való igénye attól a naptól kezdődik, 
amikor a II. korpótlékot már teljes 5 évig élvezte. 

Országgyűlés. 
(Március 5 — 7.) 

A magyar delegáció megtartotta záróülését, 
amelyen megállapította, hogv a közös minisz-
terek valamennyi előterjesztése meg van sza-
vazva, úgy a magyarok, valamint az osztrákok 
részéről. Ennélfogva fölterjesztik a határozato-
kat uralkodói jóváhagyás alá. 

Ezzel voltaképen be is van fejezve a dele-
gációk működése; de most egy fontos kérdés 
még függőben maradott. Az osztrák delegáció 
ugyanis határozatot hozott, hogy vegyenek fel 
pótlólag a hadügyminisztérium költségvetésébe 
11,660.000 koronát a katonatisztek fizetésének 
és a legénység zsoldjának megjavítása céljából. 
A magyar bizottság, mellyel ez a határozat 
hozzájárulás végett közöltetett, azt válaszolta, 
hogy a fizetésemelés indokait egészen méltá-
nyolja, de a mi törvényünk alapján nem sza-
vazhat meg olyan közös költséget, amely az 
illető minisztérium költségvetésébe, a két kor-
mánnyal történt előzetes megállapodás alapján, 
fel nem volt véve. Ez pedig nem volt. 

Azt hitték, hogy ebbe a válaszba az osztrá-

kok belényugszanak és a fizetésemelés kérdése 
a közelebbi delegációra marad, amelyet úgvis 
össze akarnak hívni már májusra, hogy a jövő 
évi közös költségvetést megállapítsa. Azonban 
nem így történt. Az osztrák delegáció ebben 
a kérdésben nagy vitát indított, amelyben erő-
sen hánytorgatták, hogy a tiszti fizetésemelés-
nek semmi köze a magyar katonai követelések-
hez. Sokan és ismételve kifejezték azt is, hogy 
ők elleneznek minden engedményt, amely a 
magyar államiságnak katonai dolgokban adatnék. 

A magyarok nem várták be az osztrákok 
vitájának végét, hanem csütörtökre szépen haza-
jöttek Bécsből. 

Csütörtökön, e hó 5-én, megint munkába fog-
hatott a képviselőház. A házszabály-módosító 
indítvány mellett egy függetlenségi képviselő, 
ellene egy tót és egy román nemzetiségi tar-
tottak beszédeket. Zajos, sőt szenvedélyes jele-
neteket támasztott egy horvátnyelvü felszólalás. 
Horvátországban ugyanis lefolytak a képviselő-
választások és nagy többséggel győzött az a 
párt, melynek tagjai annyira akadályozták a 
mult évben a magyar országgyűlés működését. 
Míg képviselőházuk meg nem alakul és küldöt-
teit a magyar országgyűlésre meg nem választja, 
a régi tagok jogosultsága áll érvényben. Azok 
közül többen meg is jelentek, hogy a házsza-
bályok fölötti tanácskozásban résztvegyenek. 
Egyikük horvát nyelven akait beszélni szemé-
lyes kérdésben. A magyar képviselők hevesen 
követelték, hogy beszéljen magyarul. A Ház 
elnöke elismerte, hogy van joga horvátul be-
szélni, de kérte, hogy ez alkalommal vagy ma-
gyarul beszéljen, vagy halassza el fölszólalását, 
mert horvát tolmács nincs jelen ; az pedig meg-
engedhetetlen, hogy az elnök ne értse, miről 
beszélnek. Supilo úr, a horvát szónok azonban 
makacson folytatni akarta beszédét. Erre oly 
fokú felzúdulás támadott, hogy kénytelen volt 
leülni. Egy felszólalásból kifolyólag Kossuth 
Ferenc miniszter elismerte, hogy neki is volt 
része ama horvát párt többségre jutásában, 
amely most Magyarországgal szemben foglal 
állást. Azt hitte, hogy a törvények hűséges 
megtartása és szabad szellemű kezelése érzület-
ben is közelebb hozza hozzánk a horvátokat. 
Bevallja, hogy csalódott. Pénteken Bánff'y Dezső 
báró, volt miniszterelnök, beszélt a házszabály-
módosító indítvány ellen. Nem magát a módo-
sítást ellenzi, csakis a tárgyalás alatt levő 
szöveget. O maga azt a szöveget ajánlja elfo-
gadásra, amelyet Andrássy Gyula gróf hozott 
volt javaslatba a Tisza István gróf módosító 
indítványa helyett. A tárgyhoz több szónok 
azért nem beszélhetett, mivel ülés elején affelett 
a kérdés felett indíiott házszabályvitát az ellen-
zék, hogy helyes-e horvát tolmácsot alkalmazni. 
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A tolmács ott volt cs Supilo úr megtartotta 
horvát besze'dét, amelyet most senki sem zavart. 
Később a clisszidensek, demokraták és párton-
kívüliek huszonhármán zárt ülést kértek. Azon 
kifogásolták, hogy az elnökség tagjai egymástól 
eltérőleg alkalmazzák a házszabályokat Emle-
gették a Bánffy-féle indítványt is. Miután azon-
ban zárt ülésen határozatot hozni nem lehet, 
a belügyminiszter azon kijelentésével, hogy a 
tapasztalt eljárás nagyon obstrukciószerú, véget 
ért a zárt ülés, de a tanácskozásra kitűzött idő is. 

A szombati ülésben horvát, tót, szerb, román 
nemzetiségi képviselők beszéltek, mindnyájan 
az indítvány ellen. A horvát Supilo most ma-
gyarul beszélt, de olyan tanokat hirdetett, hogy 
általános és heves felháborodást hívott ki. Fejte-
getésének értelme az, hogy a házszabályok, 
amennyiben a horvátokkal közös ügyek tárgya-
lására is vonatkoznak, csak akkor válnak ér fé-
nyesekké, ha elébb a zágrábi országgyűlés is 
jóváhagyta. 

WekerJe Sándor dr. miniszterelnök azonnal 
és keményen visszautasította ezt a vakmerő 
elméletet. Azt mondotta, hogy az ilyen érvelés 
nem a jogi fejtegetés, hanem az elmekórtan 
körébe tartozik. 

Faj da (Vojvoda) Sándor román nemzetiségi 
képviselő be-zéde elől a folyosóra vonultak az 
összes magyar képviselők. Ez az úr nem szólalt 
fel a mult év tavasza óta, amikor súlyos meg-
botránkozásnak volt előidézője azzal, hogy egy 
magyar-gyalázó verset helyezett el a Ház napló-
jában. 

Az ülés nevezetessége volt még Nagy Dezső 
képviselő felszólalása a budapesti lakásnyomor 
miatt. A lakosság egyre szaporodik ; nagyobb 
építkezések nem történnek és fölötte sok magán-
lakást közhivatalok, iskolák foglalnak el. Kor-
mánynak és fővárosnak gyorsan segíteni kell. 

Az egyre terjengősebbé és bizonytalanabbá 
váló képviselőházi tárgyalások következtében az 
a hh terjedt el, hogy a kormány készen áll fel-
oszlatni a Házit és új választásokat rendelni el. 

A függetlenségi pártban már régebben mu-
tatkozó elégedetlenségek miatt annak intéző-
bizottsága e héten is ülést tartott. Most már 
elhallgattak azzal a követeléssel, hogy a párt 
egymagára vegye át az egész kormányzatot ; 
sőt előtérbe nyomult a vezérek ama felfogása, 
hogy a koalíciót fenn kell tartani legalább az 
új választási törvény megalkotásáig. Azt azon-
ban most is hangoztatták, hogy a főiskolai 
karban és a főrendiházban érvényre kell emelni 
a függetlenségi párt számarányát. Tekintélyes 
szó emelkedett arra nézve is, hogy a delegáció 
intézményét meg kell szűntetni. Még mindig 
foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy a párt 
munkatervét legalább 10 évre állapítsák meg. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Elégtétel . A Magyar Tudósító jelenti : 

Björnson és Tolsztoj támadásai, amelyekkel 
Apponyi Albert grófot röviddel ezelőtt illették, 
a külföld komoly ós objektív ítélöközönségében 
is megbotránkozást keltettek, de egyúttal rokon-
érzést és érdeklődést is ébresztettek Apponyi 
Albert gróf iránt. Ennek a rokonérzésnek tanú-
jelét adta a művelt világ legelőkelőbb tudósai-
ból, politikusaiból, íróiból és művészeiből alkotott 
és az egész világon elterjedt Alliance Scientifique 
Universelle, mely február 27 én Athénben tartott 
kongresszusán az egyesület magyar tagjának, Tóth 
László királyi ítélőtáblai tanácsjegyzőnek, a spa-
nyol akadémia tagjának kellően kifejtett indít-
ványára Apponyi grófot egyhangú lelkesedéssel 
díszelnökévé választotta meg és kimondotta, hogy 
a kongresszus a maga, valamint az egész görög nem-
zet, nevében megtiszteltetésnek tartja, hogy a grofot 
díszelnökének vallhatja. Ebből az alkalomból az 
athéni lapok lelkes hangú cikkekben ismertetik 
Apponyi életrajzát és mint Európa legkiválóbb 
szónokát és a béke nemes barátját üdvözlik. 

— Gyermektanulmányi beszámoló. A 
Gyermektanulmányi Társaság közgyűlésében mult 
évi működéséről színes képet vetített tisztikara. 
Szóhoz jutott dr. Jablonkay Géza a titkár, dr. 
Vértess Jóisef, a dr. Ranschburg Pál vezetése 
alatt munkálkodó kísérleti szakosztály jegyzője, 
Nagy László az adatgyűjtő szakosztály elnöke, 
dr. Perényi József pénztáros, Medgyesi János, 
a számvizsgáló-bizottság előadója és Acsay Mihály 
iiókkköri titkár, ki elnökével, Siposs Orbánnal 
rándult föl Szolnokról. A társiság tagjainak a 
száma már siinte megüti a 400 at. Köztük 130 
elemi iskolai tanító, 25 középiskolai, 30 képző-
intézeti, 25 gyógypedagógiai, 4 egyetemi tanár, 
5 tanfelügyelő, 1 mérnök, 1 bíró. Bevétele fölül-
haladja a 4000 K-t. Ebben bénne van a közokt. 
miniszter 2000 K-ás állami segítsége és a székes-
főváros 1000 K-ja. A társaság két buzgó szak-
osztálya serényen dolgozik. De kell is, mert 
lóntos és terhes muukát végez. Négy heti kísér-
letezés adatainak földolgozására egy esztendő is 
szükséges. Hanem van is látszatja a derék mun-
kának. Dicsőséget szerez vele a magyar tudo-
mánynak a külföldön is, mely előtt elámított 
öreg íróművészek tintapecséttel szennyezik be 
jó hírnevünket. Főkép Németországban és a 
belgák földjén lelkesednek törekvéseink sikerén. 
Egy belga tudós még tagtársunknak is fölcsa-
pott. A társaságnak Gyermek című folyóiratát 
a gróf Edelsheim Gyulay Lipót elnöklete alatt 
álló Orsz. gyermekvédő-liga adja ki. Érdekes, 
hogy a folyó tanévben tartott nyilvános érte-
kezlet előadói között három orvos volt. Köztük 
természetesen a „Gyermeki elme" című nagy 
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munka érdemes szerzője, dr. Ranschburg P. 
Körülbelül 3000-en látogatták az eddigi fölolvasá-
sokat. Azok háromnegyede pedagógusaink sorá-
ból telt ki ; a közönség nagyobbik fele a liázi 
erények képviselőinek érdeklődését tanúsítja. A 
tanácsi asztalfőn két magyar lord ült. Mind a 
kettő pedagógus. Az egyik magyar mágnás, a 
másik a székesfőváros polgármestere Gróf Teleki 
Sándor tisztelettel hajtotta meg elnöktársa előtt 
azt a zászlót, melyet eréllyel lobogtat a társaság 
keletkezése óta izmos kezében a nemes gróf. A 
társaság nem keletkezhetett volna dr. Bárezy 
polgármester hathatós erkölcsi és anyagi támo-
gatása nélkül. A kezdet nehézségein túlesett a 
társaság. Sikerei a magyar nemzeti nevelésügy-
nek sikerei. (H. I ) 

— Szabad líceum Sátoraljaújhelyen. A 
sátoraljaújhelyi polgári fiúiskola tantestülete a 
polgári iskola helyiségében november, december, 
január és február hónapokban felnőttek részére 
összesen 30 ismeretterjesztő előadást tartott es-
ténként. Kertész Ödön igazgató a magyar iroda-
lom, Gyulai Károly polg. leányiskolái igazgató a 
világtörténelem, Salamon Ernő és Diószegiig 
László a fizika és csillagászat, Sá/rosi Ödön a 
művészet és Gárdos Mór az ásványtan és geoló-
gia köréből tartották előadásaikat. 

— Ifjúsági egyesület Mosonban. Február 
16-án volt Mosonban az ifjúsági egyesület alakuló 
gyűlése, melyen részt vett Jánossy Gyula moson-
megyei kir. tanfelügyelő is. A gyűlésen Czingraber 
Lajos pápai kamarás elnökölt. Az ifjúsági egye-
sület célját Göndör Ferenc áll. iskolai igazgató 
fejtegette, akit az egyesület elnökévé választottak. 
Ezután a kir. tanfelügyelő tartott be;zédet, amely-
ben az igazgatónak elismerését és köszönetét 
fejezte ki az egyesület megalakításáért és örven-
dett, hogy intencióit ily hűen követték. A gyűlést 
húsz számból álló ünnepély követte, mely a gyű-
léssel együtt a községi vendéglő dísztermében 
folyt le. Ott voltak a magyaróvári tanítók is, 
Petrovics József igazgató vezetése alatt. Az egye-
sületnek 4 alapító és 120 pártoló tagja van. 
Rendes tagjai az ipariskola és a gazdasági ismétlő-
iskola növendékei, valamint azok az ifjak, kik 
még 17. évüket nein töltötték be. Ezek száma 200. 

— Finn iskolaorvos a budapesti isko-
lákban. Festadius A. dr. finn iskolaorvos európai 
tanulmányúton jár s útba ejtette Budapestet is. 
Meglátogatta a dob-utcai elemi, a fehérsas-téri és 
Peterdy-utcai polgári iskolákat és a Ferenc Jozsef-
intézetet. Különösen az egészségügyi szempontok 
érdekelték. Előzékenyen fogadták és kalauzolták 
mindenhol s nem győzte dicsérni iskoláink példa-
szerű berendezését. Útján Ispánovits Sándor és 
Bély Mihály tanfelügyelő kísérte a finn vendéget. 

— Az i f j ú s á g i e g y e s ü l e t e k . Fekete Antal 
g f örgyfalvi igazgató kéri tanítótársait, hogy ahol 

van ifjúsági egyesület, szíveskedjenek — hiva-
talos úton — a következő kérdésekre válaszolni, 
legkésőbb két hét alatt. (Cím : Ali. el. isk. igaz-
gatósága Györgyfalva, u. p. Ajtón, Kolozs m.) 
A választ csak a számokra kell megadni. 1. A 
község neve, megye. 2. Az egyesület neve. 3. 
Az egyesület hány éves ? 4. Az első évi rendes 
tagok, 5. a jelen évi rendes tagok, 6. a pár-
toló tagok, 7. az alapító tagok, 8. ha vegyes : 
nők, ifjak száma. 9. Fenntartható-e a vegyes 
ifjúsági egyesület? 10. Heti összejövetelek napjai. 
11. Mivel foglalkoznak? 12. Ta,tatnak-e nyil-
vános felolvasások és hányszor egy évben? 13. 
Ezeken a felolvasásokon az ifjúság szerepel-e, 
péld. szavalattal, énekkel? 14. Színdarabok elő-
adásával foglalkoznak-e? 15. Jár az egyesület 
részére szépirodalmi lap, napilap? 16. Volna-e 
szükség ilyen különleges lapokra? 17. Mennyi 
volt az első évi vagyon, a jelen évi? 18. Miből 
gyűlt össze? 19. Ha megszűnt az egyesület, mi 
okból? 20. Kell-e sok biztatás az ifjaknak a 
jelentkezésre és látogatásra. 21. A közönség 
érdeklődik-e az intézmény iránt? 22. A községben 
van-e más nemzetiségű ifjúsági egyesület ?"23. Fi-
gyelembe vehető észrevételek, tapasztalatok. 24. Mi 
a véleménye általában az ifjúsági egyesületekről ? 

— Ezüs t lakoda lon i . A tornaaljai ref. tanítói 
lakásban szép ünnep volt : légid. Litkey György 
tanító és neje ezüstlakodalmukat tartották, melyen 
az ezüstlakodalmas párnak tizenegy gyermeke és 
két unokája volt jelen. A boldog párhoz vejük, 
Deésy Sándor ref. lelkész intézett megható be-
szédet. A lakodalom, akárcsak a régi jó világban, 
két nap s két éjjel tartott. 

— Erdélyrészi Tanítók Takarékpénztára. 
Az erdélyrészi tanítók Pallós Albert elnöklete 
alatt, a vármegyei tanítótestületi elnökök részvé-
telével, szövetke?eti formában, új pénzigtézetet 
alapítanak, melynek kitűzött célja az, hogy az 
évi tiszta nyereség jelentékenyebb része kultú-
rális és humánus törekvések előmozdítására for-
díttassék. Nagy jelentőségű ily intézet megalapí-
tása, különösen a Királyhágóntúli részben, ahol 
a nemzetiségi takarékpénztárak évenként száz-
ezreket fordítanak -az egyházak, iskolák támoga-
tására. A szövetkezet 50 koronás és 5%-ot 
kamatozó üzletrészeket bocsát ki s havi részle-
tekben is törleszthető. A belépés iránti nyilatkozatok 
Elek Gyula címén Kolozsvárt (Papp-utcai áll. el. 
isk.) jelentendők be. 

— J u b i l e u m . Tiszaroff nagyközségben szép 
ünnepe volt a tanítóságnak. Szitás István tanító 
30 éves tiszaroft'i tanítóskodása alkalmából Németh 
Vince iskolaszéki elnök és Rofifi Borbély Géza 
főgoudnok kezdeményezésére az úri kaszinó nagy-
termében összegyűltek a jubiláns tisztelői, barátai 
s számos felköszöntőben ünnepelték a közszere-
tetben álló tanítót. 
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— Pályatételek. A Vasvármegyei Altalános 
Tanítóegyesület az alábbi tételek kidolgozására 
pályázatot hirdet : 1. Milyen alkalmazható irányok 
és eszmék merültek fel újabban a pedagógiában ? 
2. Fejszámolási előnyök az ezres körben, lecke-
minta alakjában. Pályadíjak mindkét tételre külön-
külön : I. díj 50 K, II. díj 30 K, III. díj 20 K. 
Pályázati határidő: 1908. évi augusztus 1, 
ameddig is az idegen kézzel írott pályamunkák 
— a szerző nevét tartalmazó jeligés zárt levél 
kíséretében — Pálmay Ödön elnökhöz (Szombat-
hely) küldendők be. Pályázhatnak a Vasvármegyei 
Altalános Tanítóegyesület tagjai. A pályázat ered-
ményét a f. évi közgyűlésen hirdetik ki. A pálya-
munka az egyesület tulajdona lesz, a szerzői jog 
érintetlenül hagyásával. — A Szabolcsvárm. Tanító-
egyesület a következő pályatételeket tűzte ki : 
I. „Az általános ismétlő-iskola célja." E téíel 
keretében kifejtendő: Az általános ismétlő-iskola 
célja azon körülményre való tekintettel, hogy az 
ismétlő tankötelesek legnagyobbrészt 2 — 3 — 4 
osztályt végeztek. Ennek következtében, hogy 
föladatát megoldhassa, egyes tanfokozatain mely 
tantárgyak adhatók elő s mennyi lehet azoknak 
anyaga a törvényben előírt heti óraszám mellett. 
Mely népoktatási jelleggel bíró intézmények (tan-
műhelyek) alkalmasak pótolni az ismétlő-iskolát, 
illetve biztosíthatják az ismétlő-iskolai tankötele-
zettség alóli mentességet. II. „Van-e létjogosult-
sága a vármegyénként szervezendő szabad tanító-
egyesületeknek '? Ha igen, miként lehetne az iránt 
a tanítóság érdeklődését fokozottabb mértékben 
fölkelteni?" Pályadíj külön-külön 60 korona. 
Csak egyesületi tagok pályázhatnak. Az idegen 
kézzel írt, jeligével ellátott pályaművek 1908 
szept. l - ig Nyíregyházára Orsovszky Gyula el-
nökhöz küldendők. 

— A v a k o k budapesti orsz. kir. nevelő- és 
tanintézetének igazgatósága (VII., István-út 95. sz.) 
értesíti a közönséget, hogy a folyó tanévben 11 
magán- és 5 országos alapitványi hely üresedik 
meg. Akik ez ingyenes alapítványi helyek egyi-
két elnyerni óhajtják, forduljanak kérelmükkel 
az intézet igazgatóságához, ki a szükséges föl-
világosítást megadja. Fölvételért folyamodhatik 
vallás- és nemzetiségi különbség nélkül minden 
8 — 1 0 éves korú vak gyermek, akinek a vaksá-
gon kívül más testi vagy szellemi fogyatkozása 
nincs ; 14 éves korig azok folyamodhatnak, kik 
az iskoláztatás idején vesztették el szemük vilá-
gát. Az intézettel kapcsolatos óvóba pedig 5 — 7 
éves gyermekek folyamodhatnak. A fölvétel sze-
gény gyermekek részére ingyenes. A jelentkezés 
határideje: 1908. évi április 15. 

— F ö l h í v á s . A csíki tanítóegyesület a nem 
állami tanítók részére félárú vasúti menetjegy 
engedélyezése iránt kérvénnyel fordult a keres-
kedelmi miniszter úrhoz. Az egyesülettől nyert 

megbízás folytán ez úton csatlakozásra kérem 
föl a/. ország összes tanítóegyesületeit. Csíkdelcén, 
1908 febr. 20. László Péter, elnök. 

— H a l á l o z á s o k . Kumper János nyug. döbrö-
közi (Tolna m.) kántortanító 65 éves korában 
elhunyt. — Kovács János ipolybéli ev. ref. kán-
tortanító életének 46., boldog házasságának 22. 
és tanítóskodása 27. évében hosszas szenvedés 
után febr. 26-án elhunyt Ipolybélen. — Mártonffy 
Imre székesfővárosi el. isk. tanító, író és lap-
szerkesztő f. hó 2-án, életének 39., működésének 
20. évében rövid szenvedés után meghalt. Áldás 
emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Árvácska. Nem ajánljuk, hogy verseit bárhová is 

beküldje : gyenge szárnypróbálgatások. — Verselés. 
Az első után jobbat várunk öntől. — Kondoros. Ör-
vendünk, hogy levelünk megnyugtatta Köszönet az 
érdekes adatokért. — Gy. (Beteg fin ágyánál.) Gyenge 
szárnypróbálgatás. — F. (Értelmi cenzus.) Ezt a kér-
dést magasabb szempontból kell tárgyalni. — Desi-
derats. A Tudnám és a Sírbolt című tehetség jelét 
mutatja. Megérdemli a buzdítást. — Désakna. Alig 
hisszük, hogy felhívásának sikere lenne. Honnan teremt-
senek elő a tanítóegyesületek 10 ezer K-ás ágyalapít-
ványokat ? Állami érdek és kötelesség a tüdőbajos 
tanítók elhelyezése, ápoltatása. — Ambíció. Magától 
értetődik, hogy azokon a tanfolyamokon egyúttal a 
magyar nyelvet is tanítják. Cikkének közlése fölös-
leges. — R. I. (Ipolyszakállas.) Nincs terünk a nyilt 
levél leközlésére. — E. £ . (Csurgó.) Jön a Gazdasági 
Népoktatásban. A másikat átadtuk az illető rovat 
vezetőjének. — K. J. (Budapest.) Chalupka Rezső 
füzete, az Agresszív magyar kultúrpolitika, kapható a 
szerzőnél, Székelyudvarhelyen. — M. V. (Vichodna.) 
Küldjön be egy pár rajzot, szakértőkkel megbíráltat-
juk s akkor majd talán útbaigazítást adhatunk a 
további eljárást illetően. — G. (Március 15. sth) Mu-
tatkozik bennük némi írói készség. — K. J. (Adenoid 
vegetációk.) Sorra kerül. — Sz. J. (Pedagógiai akadé-
miák.) Roppant virágos a stílusa. Ha valami mondani-
valója lesz : törekedjék egyszerűségre, világosságra. — 
M. (Pászto-rfiú.) Nem vált be. — K. I. (A Fánagy-féle 
portalanító szerről.) Az olvasó közönséges reklámcikk-
nek venné. Nem közöljük. — 1868. Elemi dolgokat 
mond el. — K. (Porszemek.) Fel-felcsillan a tehetség 
ezekben az apróságokban, de a közlésre még nem 
értek meg. — D. (Versecz ) Örömmel vesszük tudo-
másul, hogy Verseczen szépen terjed a magyar nyelv ; 
hogy az iskolába beírt 93 kereskedőtanonc közül csak 
20 horvátországi meg boszniai nem tud magyarul ; 
hogy van sok magyar cégtábla ; van magyar dalkör 
stb. ; de március közepén nem közölhetünk reflexiót 
oly cikkre, mely január elején jelent meg. 

T a r t a l o m Március lő. ( - Ó - . ) — Pedagógiai 
akadémiák. Kóródi Miklós. — Kgységes vezetés. Saskeőy 
József. — A siketnémák kisdedóvója. Borbély Vidor. — 
Szép iroda lom : Széljegyzetek. Endrödi Sándor. — 
Az igaz jótétemény. Gaal Mózes. — A s7eszélyes géniusz. 
Havas Irma. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Országgyűlés. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
A pozsonybesztercze i kántortanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. Jövedelem díjlevél szerint. Termé-
szetbeni lakás s készpénz, föld s egyéb jövedelmek-
ben 1013 korona 68 fillér. Pályázatok a pozsonybesz-
terczei róm kuth. iskolaszéki elnökre címezve kül-
dendők. Személyes megjelenés a választás napján, f. 
évi március hó 31-én kívántatik. Kofrányi Alajos, 
iskolaazéki elnök. (252—III—1) 

A kókai róm. kath. fiúiskolához május végéig he-
lyettesítő kerestetik. Díjazása havi 60 korona s egy 
szoba. Ha működése megfelelő, megválasztását a jövő 
tanév elején biztosra veheti. Kérvények Kóka, (Pest 
m.) az iskolaszék címére küldendők. Személyes be-
mutatkozás előnyös. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(262-1—1) 
A baksafalvai (u. p. Szentelek, Vas m.) róm. 

kath. népiskolához osztálytanító kerestetik. Jövedelem : 
egyszobás lakás bútorral, fűtéshez elegendő fa. Fize-
tés : 640 korona a hitközségtől egyelőre ; államsegély-
ért folyamodva van. Tanítja az I—II. osztályt. Tan-
nyelv: magyar-német. Határidő: március 14. Válasz-
tas 15-én. Pályázhatnak oki. tanítók. Kérvények az 
iskolaszéki elnök úrhoz, Baksafalvára küldendők. Ben-
csits József, iskolaszéki elnök. (264—I—1) 

Ternes m. Voj tek róm. kath. iskolájánál a második 
osztályú kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : 1000 korona készpénz, havi előleges 
részletekben. 10 kor. iroda- és 100 korona faátalány, 
melyből az iskola is fűtendő. 150 korona kántorság-
ért. 200 • - ö l beltelek. Természetbeni lakás : 2 szoba, 
konyha, udvar, padlás és éléskamra. Kötelességei : a 
III—VI. évfolyam vezetése. Ismétlő-iskola tartása. Az 
összes kántori teendőket önállóan vezetni. Útiköltség 
nem adatik. Kérvények március 19-ig bezárólag, az 
iskolaszékhez nyújtandók be. (270—1—1) 

A somogydrávaszentmártonl róm. kath. isko-
lánál megüresedett oszálytanítói állomásra 1908 már-
cius 14-ig bezárólag pályázat hirdettetik. Javadalma : 
1. Az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében államsegél-
lyel 1000 (egyezer) korona ; 2. Egy egyszerűen búto-
rozott szoba és a többiek pótlására 100 korona. Köte-
lessége : az iskolaszék által megállapított tanterem-
ben, esetleg a gazdasági ismétlő-iskolában tanítani. 
Szükség esetén a kántorságban önállóan segédkezni. 
Nők is pályázhatnak. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

( 275 -1 -1 ) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ker . , Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-16-5) 

f iQPfpl megye, Medgyesegyháza nagyközség-
VdCl Cl, bői, 7 tanerős iskolától állami tanítónő. 
Cím : Berkovits Boriska, Medgyesegyhá a. 

(267-1 -1 ) 

Pallas Lexikonnal elcserélném ^ X y . ' 
képező kamarámat, mely teljes fölszereléssel 280 koro-
nát ér. Áll. tanító, Bogdarigós „20." Temes m. 

(269—1—1) 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

ERDÉLY és SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, Y III., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Használati utasítás ingyen! 

' (23-43—32) 

Saját talál- g v á m n l n i y á n n m leírása, módszer 80 
mányú ù / id l l lUlUgCpClU fiiiér. j e g e s Károly, 

Bács-Feketehegy. (195—VI—4) 

Keresztkötésü küldeményekért felelősséget nem 
vállalok ! 

Épen most jelent meg a második kiadása a köz-
ismert Makkay-féle tananyagbeosztásnak, melyben 

w Minden tanító 
készen kapja az általa vezetett osztály 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
ha e művet megrendeli, mely könnyű áttekinthetőségé-
nél fogva páratlan ! Arak : 1 tanítósé 3 K ; 2 tanítós, 
III—VI. oszt. 2 K ; két összevont osztályé 1'50 K ; 
az egyes osztályoké 1*20 K. Megrendelhető a pénz ós 
minden füzetnél 30 f póstadíj, ajánlási díj 80 f előleges 
beküldése mellett Dosztál Kálmán „Erzsébet" könyv-
nyomdájában, Dicsőszentmárton. (194—III—3) 

Első magyar , villamos e rő re b e r e n d e z e t t hangsze rgyá r 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

BUDAPEST. 
RAKTÁR: II., Lánchíd-u. 5. 
GYÁR: II., Öntöház-utca 2. 

Ajánlja saját gyá rában készült, e l i s m e r t 
legkiválóbb minőségű hangszere i t . 

Régi iue»terhege«lűk 
vétele és eladása. 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—10) 
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járási székhelyről többtanerős iskolához bár-
hova Pósta, vasút helyben. 300 korona lak-

bér. Szeredi J., Alsóárpás. Fogaras m. (266—1—1) 
Cserél 

T n Q - f ï r i i f ' û l r t A k i k 1858. évben, Győrött nyer-
l ü S t V ü I C I l . tetek tanítói képesítést, július 
hónapban találkozóra oda jöjjetek el, levelezőlapon 
értesítsetek engem. Egervár Vas menye, Farkas 
György, néptanító. (249—1—1) 

r_» r X1„U bárhová, csakis 1 tanerős állami iskolai 
U d C l d c H tanítóval s csak ev. ref. vallásával, oly 
föltétellel, ha a tanító falujában pap, templom nincs, 
az iskolában isteni tisztelet nem tartatik s ha az 
iskolában hittant a tanítón kívül más személy nem 
tanít. 5 tanerős áll. iskolánál működöm az alföldön. 
Vasút, pósta helyben van. Címem : Marikovszky Béla, 
Simonyifalva, Arad megye. (271—1—1) 

Óriási pekingi kacsa- tontyúk - tenyésztojás 
rendelhető Fedák Istvánnál, Keezerpálvágásán (u. p. 
Tapolyhanusfalva, Sáros megye). Árjegvzék ingyen. 

(239 - II—2) 

á l íoTncpíya lw kérvényezéséhez! ülődik, töké-
AiídlJJöfcgCij létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 1C nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m ). (70—X-9) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, is-
kolaberendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg 
küldi ú jonnan 

kiadott ár jegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve. 
'24—52—11) 

Madarak és fák napjára 
az ünnepély teljes anyagja Vaday J., kitüntetett 
könyvében, 11-ik kiadás, dalosfüzettel bérmentve 2 K. 

Részletes tananyagbeosztás 
mindenféle iskola számára, együtt egy vaskos füzet, 
heti és havi beosztás ára 3 K 50 f. Megrendelhetők 
Vaday József, igazgató-íunító címén Nagyváradon. 

(263-111 — 1) 

Iakola-hcgcdűk kaphatók 
8, á, 5, C, 8 frtért és feljebb. 

I s k o l a - és t e m p l o m i harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg Á. ós Testvére 
es. es kir. udvari haugszergyár 

központi üzletében, 

BUDAPEST, Rákóczl-út 36 T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 

kaiiínitó. (1634—25—19) 

1907-beliek! Kiszolgáltak! Bakajelöltek! 
Néhai katonáskodásunk emlékéül 2 érdekes bakanótát 
adok ki énekre és zongorára, katonaképpel, szerző 
képével. Ara 1 korona lesz. Jelentkezzék 1 lapon 
Gáspár János kántortanítónál, Rimaszécs. 

(243—II—2) 

Tanítók használatára. 
Magyarázó magyar nyelvtan II. o. 40 f., III. o. 50 f. 
Beszéd- ós értelemgyakorlat II. o. 50 f. Számtani gya-
korlatok és példák I., II. o. 40 f. Almássy Ferenc, 
vezetőtanítő, Székesfehérvár, öreg-utcai iskola. 

(234—11—2) 

Olyan ArrAnnt tor íKíplr 8 é v e s leánykám 
okleveles UVU11UI H.01 CöGlY mellé, ki a német 
nyelvet folyékonyan beszéli és hegedűt tanít kezdőnek. 
Díjazás megegyezés szerint. Ajánlatokat kér Orbán 
Györgyné, földbirtokosné. Mezőmadaras, Marostorda 
megye. (242 -I—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas-kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1972-XX—17) 

1K f f tv - ín tór t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
I J IUI 111 LCI L ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

fíraiiKz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—8) 

Pedagógiai, filozófiai, nyelvtani, 
szépirodalmi s régi könyvek magyar, német, tót, 
utóbbiak latin nyelven egy tanfelügyelő hagyatéká-
ból eladók. Budapest, ÜÜői-út 3. sz., III. emelet, 
8. ajtó. (260-11—1) 

Házlebontás miatt 
H Ö I K É Z I M U N K Á K 

biiuzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alnpít tütot l l>N:i. 

B É R C Z I D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI., Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-körút sarok) 
:. ™ saját áriiliázamba helyezem át. — 
Vidékre kiválasztásra is küldök, 

(16-52—11) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I T H S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intését, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
köeségi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja4' szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél keveaebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 

; módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
! be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r^-saét 
I tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d i jak is 

előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEU., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR t . 

Kéziratoltat nem adunk vissza. 

Egységes társadalom. 
Az embernek mint öntudatos lénynek, 

magasabb rendű élete nem pusztán a 
többi szerves lényektől megkülönböztető 
tulajdonságában, a gondolkozásban áll, 
hanem abban is, hogy mint egyed és 
mint egy kollekciónak, a társadalomnak 
tagja egyaránt célokat tűz maga elé, 
Eszményeket alkot, követelményeket állít 
föl, melyek nélkül ide-oda hányatnék, 
mint a zajló tengeren az irányt vesztett, 
kormány nélkül ide-oda hánykódó sajka 
s egész élete nem volna egyéb tengő-
désnél, a sötétben való botorkálásnál. 
Ezek az eszmények, követelmények aztán 
különfélék lehetnek, jogiak, vallásiak, 
társadalmiak (ez utóbbiak ismét vagy 
erkölcsi követelmények, vagy illemsza-
bályok, konvencionális elvek), de vala-
mennyiüknek kettős jellegük, céljuk van: 
egyrészt, hogy az embereknek cseleke-
deteit, viselkedését irányítsák, vezessék, 
másrészt, hogy nekünk, valamennyiünk-
nek módunkban legyen a már megtör-
tént cselekedeteket ezekhez hoz?/' mér-
nünk és azok fölött ítélnünk, luotőli g 
azokat helyeseknek vagy helyte'^nekn 
tartanunk. Ezeket a követelményeket a 
jog elmélete törvénynek, az erkölcs el-
mélete pedig normának nevezi, ami cse-
kély árnyalatbeli különbséggel ugyanazt 
jelenti. 

Meg szoktuk különböztetni az államot 

a társadalomtól s eszerint megállapít-
hatjuk, hogy a jogi törvények az állam 
életét, az ember politikai ténykedését, 
az erkölcsi normák a társadalomnak az 
életét, az ember erkölcsi tevékenységét 
vannak hivatva irányítani, vezetni és 
befolyásolni. 

A mi magyar államunkban is, mint 
mindenütt, minden állampolgárra nézve 
ugyanazon törvények az irányadók s é " 
tekintetben más és más helyi törvé-
nyeknek helyük és értelmük egyáltalá-
ban nincsen s az állam mint egységes 
egész, ha másképen nem lehet, kényszer 
útján is érvényt szerez a maga törvé-
nyeinek minden egyes állampolgárral, 
vagy alattvalóval szemben. 

Társadalmunk azonban már nem mond-
ható ilyen egységesnek, mert az, ha 
politikailag ma már nem is vagyunk 
részekre osztva, mint még például nem-
rég is az Erdéllyel való unió létrejötte 
előtt, felekezetekre, nemzetiségekre, osz-
tályokra van oszolva és azt az egységes 
magyar társadalmat, melyről már a 
tizennyolcadik század végén a jó Kármán 
József álmodozott s melynek megterem-
tésén írói működésével fáradozott, hiába 
keressük még napjainkban is, nem talál-
juk sehol. 

Különösen mai napság lehetetlen észre 
nem vennünk, hogy magyar társadal-
munk talán sohasem volt annyira szét-
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darabolva, annyira egyes önálló s a 
többivel az érintkezést, az összeolvadást 
nem kereső és egyáltalában nem akaró 
részekre marcangolva, mint épen most. 
Említsük-e a felekezeti külön társadalmi 
egyesületeket, a felekezeti harcot, amely 
ha még nem tört is ki, de jövőben ezzel 
fenyeget? Erről mi nem akarunk ez al-
kalommal szólani, de i t t van a ké t 
úgynevezett szocialista társadalom, a 
keresztyén szociálisták és a szociáldemo-
kraták, a népszerűen fekete és vörösnek 
keresztelt szociálisták kasztja. 

Hiába hirdetik a tudósok, hogy a 
társadalom olyan, mint a szerves test, 
melynek minden része, minden porcikája 
egy központba, mint gyúpontba fut össze, 
hiába érezzük mindnyájan e követel-
ménynek jogosultságát és nagyjelentő-
ségét, ama szeparatisztikus társadalmi 
alakulatok fönállanak 8 azok előtt mi 
sem hunyhatunk szemet. Törekednünk 
kell a megbontott egyensúly helyreállí-
tására, a már elvált vagy elválásnak 
indult részeknek összeolvasztására s ekként 
az egységes magyar társadalomnak a 
megteremtésére, annyival is inkább, mert 
maga az államhatalom itt kényszereszkö-
zökkel föl nem léphet, megtorló lépé-
seket nem tehet s legföljebb csak prae-
ventív eszközökkel élhet, mert a társa-
dalom kell hogy autonom, azaz bizonyos 
tekintetben független legyen az állam-
tól. Ne feledjük Petőfi mondását, hogy: 
„a porszemet, amely magában áll, elfújja 
egy kis szellő, egy lehellet, de hogyha 
összeolvad, összenő, ha a porszemekből 
szikla alakul, a fergeteg sem ingathatja 
meg." Magyar társadalmunk is csak úgy 
bírja meg az esetlegesen fenyegető fer-
geteget, ha összeolvad, egységessé válik. 

De hát mi az, ami még a felső tíz-
ezerhez, SjZBiZ cL vezető osztályhoz tar-
tozó embereket is elválasztja egymástól? 
Az, hogy nemcsak a vallásra, hanem az 
erkölcsi eszményre, a normára nézve 
sem tudnak egymással megegyezni. Sokan 
a haladás eszméjét írva zászlójukra, 

szakítanak a régi jó magyar erkölccsel, 
amely az etikai ideálizmusból, a Kant 
és Hegel eszményi világnézetéből vagy 
a tiszta keresztyén vallás ideális forrá-
saiból táplálkozott s amely a XIX-ik 
század első felében oly mélyen áthatotta 
a Kölcseyek és Berzsenyiek, Petőfik és 
Tompák, Ivossuthok és Deák Ferencek, 
a Tarczyak és Kerkápolyiak, Szeremleiek 
és Erdélyiek lelkét. 

Sok gondolkozó emberrel találkoztam 
már az életben, ki jól látva ezeket az 
áldatlan állapotokat, kifejezést adott 
kínos töprengéseinek s mintegy ajkán 
lebegett a kérdés : hát te ember, te 
tudós, te bölcsész, mutass kivezető útat 
ebből a tömkelegből, mondd meg, melyik 
párthoz csatlakozzam, a feketéhez-e vagy 
a vöröshöz, kit kövessek, kiben bízzam, 
kinek higyjek 'l ! 

A felelet ezekre a kérdésekre sokkal 
egyszerűbb, mint ahogy első pillanatra 
látszik. Vissza kell térnünk ama nem új, 
de maradandó alapokra fektetett nemes 
magyar ideálizmushoz, melyet a mi nagy 
államalkotóink, a magyar renaissancenak 
vezérei hittek és vallottak és melynek 
áldásos voltáról szívük mélyéig meg 
voltak győződve. Ez az ideális erkölcsi 
világnézet — mint említettük — jórészt 
Kantra, Fichtére mint gyökérre vezet-
hető vissza, 
- Ennek az erkölcsi ideálizmusnak, mint 

világnézetnek a gyökere az, hogy ennek 
vallója, követője a keresztyénség szelle-
mében önmagát szellemi lénynek tudja 
és érezi, míg ezzel szemben a Comte és 
Marx tanait valló szociálisták az ember 
fizikai oldalára vetik a súlypontot. Ez 
utóbbiak az erkölcsiséget azonosítják a 
hasznossal, a kellemessel, amazok azt 
tartják, hogy az erkölcsnek semmi köze 
a haszonhoz és az élvezethez, a gyö-
nyörhöz és ma már szakítanunk kellene 
azzal a pogány fölfogással, mintha éle-
tünk célja a boldogság volna. 

Társadalmi tekintetben a szociálisták 
az egyenlőség eszméjének minél tökéle-



1 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

tesebb megvalósítására törekednek, az 
ideálisták a szabadság eszméjét írják 
zászlajuk l'a. Ez utóbbiak még mindig 
hisznek az önzetlen felebaráti szeretet-
nek mindenható erejében, ama három 
vezérlő gondolatban, melynek aegise 
alatt a XVIH-ik századi francia forra-
dalom is állott s ezek: az egyenlőség, 
testvériség és szabadság. Hogy miképen 
valósulnak meg aztán ezen eszmékben 
rejlő abszolút érdekek a gyakorlati élet-
ben, erről a következő alkalommal 
szólunk. „ ,, , „ Ä Dr. Szekely Gyoryy. 

A Nemzeti Színház kötelességei. 
— Két közlemény. — 

(B. M.) Az egész magyar sajtó élénken fog-
lalkozik most a Nemzeti Színházzal, abból az 
alkalomból, hogy újjáépítésének terve aktuálissá 
lett. Sokan az újjáépítés nehéz kérdésére vonat-
kozó tanácsokkal állnak elő, de legtöbben arról 
írnak, hogy a színházat belülről is át kell ala-
kítani : az ország első drámai színpada a züllés 
útján van, új szellem, új vezetés kell az új épületbe. 

Ne taglaljuk most, igazuk van-e, vagy sem. 
Ennek a lapnak nem hivatása, hogy színházak 
működését állandó figyelemmel kísérje, egy-két 
rövid cikkben pedig nem lehetne ilyen nagy 
kérdést eldönteni. Az, aki a színház működését, 
mai állapotát ismeri, tudni fogja, mennyiben 
felel meg azoknak a kötelességeknek, mennyire 
és hogyan használja fel azokat az eszközöket, 
melyeknek mi egyszerű felsorolásával megelég-
szünk. Ennyit azonban szükségesnek tartunk, 
nem azért, mert a színházak ügye most már 
a kultuszminisztérium hatáskörébe tartozik, 
hanem mert olyan színházról írunk, amelynek 
a magyar kultúrához a legszorosabb köze van. 

I. 
A Nemzeti Színház kötelességei ma mások, 

mint hetvenegy esztendővel ezelőtt, alapítása 
esztendejében voltak. Sok kötelességet átvettek 
tőle más színházak, sok újat rakott rá a haladó 
idő. Valamikor egyedüli erős vára volt a ma-
gyarságnak, egy német város közepette. Ma 
nagyon kevesen szorulnak már a színház ma-
gyarosító hatására s ezek is hét-nyole színház 
és vagy tíz kisebbrangú műintézet között válo-
gathatnak, ha magyar szót akarnak hallani ; 
idegent csak ocsmány mulatóhelyeken találnak 
már. A színpadról elhangzó nyelv tiszta ma-
gyarságára is majdnem minden színháznak 
gondja van : ebben még vigyáznia kell a Nemzeti 

Színháznak, hogy túl ne tegyenek rajta. Az új 
kötelességekre, amelyek a Nemzetit más szín-
házaktól megkülönböztetik, később térünk rá. 

A színház nagy apparátusában nagyon sok-
féle művészet vesz részt. Mindegyiknek meg-
vannak a maga speciális követelményei ; mind-
egyik másképen fest üzleti színházban s másképen 
az államiban. 

Az első és legfontosabb művészet, amiről 
színházzal kapcsolatban beszélni kell, voltaképen 
a színészet lenne. De ez csak látszólag van így. 
A színész a teste a színháznak, de az irodalom 
a lelke; a nemzeti életre, műveltségre való 
hatását elősegítheti a színész, de lényegében 
csak az irodalomnak köszönheti azt. Azért 
legelsősorban az irodalomról legyen szó. 

„Pártolni" ma már a magyar irodalmat nem 
kell. Ez nem lehet ürügy arra, hogy a színház 
klasszikus repertoárja hiányos legyen. A Nemzeti 
Színház legelső irodalmi feladata, hogy rendes 
közönségének évek során át a világirodalom 
remekeit kitűnő előadásban mutassa be. Ne 
lehessen olyan művelt budapesti ember, aki 
húsz éven át járt a Nemzeti Színházba és nem 
látott egy tisztességes ícmsí-előadást. (Ugyan 
kár olyan messze mennünk — Bánk bánt sem 
játszotta 15 év óta elfogadható színész.) 

A klasszikus repertoárt nem szabad a köny-
nyen lelkesülő és fejletlen ízlésű ifjúságnak 
teljesen kiszolgáltatni. Megnézné azt a nagy-
közönség is, ha nem csúsztatnák be szinte lopva 
az újonnan betanult klasszikus darabokat a 
műsorba, hanem valóságos bemutató módjára, 
gondos előadásban, jó színészekkel, jó és eredeti 
rendezéssel készülnének rájuk. Ha egy külföldi 
magánszínház háromszázötvenszer adhatja egy-
másután a Szentivánéji álmot, ugyan miért ne 
volna érdemes annyit áldozni egy Shakespeare-
vagy Goethe-darabra, mint egy rossz, de pro-
tekciós magyar szerző fércelményére ? 

Mindez persze nem sikerülhet egyszerre, 
nevelni kell hozzá a publikumot is, a színé-
szeket is. De egy állami színháznak nem szabad 
visszariadni néhány üres háztól. Az „üres" ház, 
amelyben talán száz vagy kétszáz kultúrára 
szomjas ember hallgat egy remekművet, ezer-
szer több hasznára van a hazának, mint a zsúfolt 
ház, mely valami Sardou-féle rémdrámán rontja 
ízlése meglévő maradványait és a színház tekin-
télyét. 

Üzleti szempontból darab a Nemzeti Színház-
ban színre ne kerüljön. Ezt az egy bűnt állami 
színháznál semmi sem mentheti. Eltévelyedhetík 
a legjobb igazgató ízlése is, de tudva az ízlése 
ellen nem szabad cselekednie. És nem szabad 
őt olyan helyzetbe hozni, hogy ilyesmire kény-
szerítve érezze magát. Erről különben lesz még 
szó később. 

12* 
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Tehát — klasszikus repertoár ! Ez a köte-
esség a színházra nézve rettenetes mulasztások 

helyrepótlását jelenti. Katona, Vörösmarty nem 
áll méltó helyén a repertoárban. Bánk bán ú j 
szereposztást, ú j rendezést, Csongor és Tünde 
pedig szégyenletes formája helyett olyan kiállí-
tást és előadást, mely a magyar Szentivánéji 
álmot megilleti. Kisfaludy Károly darabjait nem 
abban a felháborítóan nevetséges „kegyelet-
formában" akarjuk látni, amelyben évenként 
egyszer, kopott díszletekkel és harsogó siígóval 
beadják a jó ifjúságnak. Tessék belehelyezni 
ezeket a darabokat abba a Biedermayer-leve-
gőbe, melyben íródtak ; kiállítani és eljátszani 
stílusuknak megfelelően : rögtön kiderül, hogy 
Kisfaludy még él, csak eddig játszani nem 
tudták ! Ehhez azonban rendező kell, akinek 
a stílusról van némi fogalma. 

Az idegen klasszikusokat tervszerűen állítsa 
be műsorába a színház. Két-három esztendő 
után letünhetik egy-egy darab, hogy tíz-tizenöt 
év múlva új betanulással, ú j felfogással ismét 
színre kerüljön : de addig nem szabad nyugodni, 
amíg legalább ötven-hatvan klasszikus nincs 

llandóan repertoáron, vagyis színre nem kerül 
venként legalább egyszer. Ez jelentene, mond-

juk, 100—120 klasszikus előadást egy évben, 
számításba véve azt is, hogy az illető évben 
bemutatott klasszikus müvek nagyobb helyet 
foglalnának el a műsoron. Ez a szám nem nagy. 
Meg kell gondolni, hogy a Nemzeti Színház 
kb. 300 esti, 40-nél több délutáni s talán 50—60 
várszínházi előadást rendez. Epenséggel nem 
túlzott kívánság tehát, hogy három aktuális 
magyar vagy külföldi darab előadása után egy 
klasszikus este vagy délután következzék. 

Ebben persze a legnagyobb nehézség az, hogy 
így évenként legalább 5—6 klasszikus bemu-
tatóra kellene a legnagyobb gonddal előkészülni, 
ami (a költségekről és a kisebb jövedelemről 
nem beszélve) időbelileg lehetetlen a mostani 
viszonyok között, mikor szinte hetenként követik 
egymást a „modern" darabok bemutatói. 

Ezeknek a viszonyoknak meg kell változni. 
Lehet talán (erről később lesz szó) azon is 
segíteni, hogy a „modern" darabok ne köves-
sék olyan gyorsan egymást az elmúlás útján. 
De elsősorban : több és jobb rendezőre, másod-
sorban : a személyzet igazságosabb felosztására 
van szükség. A Nemzeti Színháznak tavaly — 
az igazgatót nem számítva — három rende-
zője volt, most tudtommal kettő van, hacsak 
titokban nem szerződtettek egyet. Két rendező 
van tehát rég nem adott darabok próbáira, 
újak berendezésére, vezetésére, az előadások 
nézőtérről való figyelésére, az egyes színészek-
kel való korrepetálásra (ha ugyan ilyesmiről szó 
lehetne a Nemzetinél), a díszletek, jelmezek, 

berendezések stílszerű megállapítására (ha ugyan 
— lásd föntebb) — két rendező ! Ezen nem 
sokat változtat az, hogy az igazgató néha maga 
rendez egy-egy előadást. 

Tehát több rendező, legalább négy, tekin-
télyes, nagy tudású ember, aki e színház külö-
nösen elkapatott színészeinek imponálni tudjon. 
Es a színészek igazságos felhasználása. Erről 
sokat lehetne beszélni. Tény az, hogy a szín-
házba szerződött rengeteg művész kényelmesen 
megbirkózhatnék a mostaninál nagyobb számú 
bemutatókkal is (pedig ez a szám képtelenül 
nagy), ha egyesek nem volnának kénytelenek 
szinte minden darabban játszani ; kéthetenként, 
néha nyolcnaponként egy-egy szomorú végre 
jutandó szerepbe beleélni magukat, hogy a 
premiéren a súgó után valahogy elmakogják és 
egy hét múlva ne is emlékezzenek r á . . . má-
sokat meg az igazgató szeszélye nem kárhoz-
tatna hónapokig tartó hallgatásra. 

A klasszikus darabok műsorbaillesztésében a 
vezető elv egyrészt a legnagyobbak ellen el-
követett vétkek expiálása, másrészt bizonyos 
történeti fejlődés, irodalmi kapcsolatok bemu-
tatása legyen. Az első szempontból néhány év 
alatt sorra kell venni Shakespeare és 1b en 
legfontosibb alkotásait. Shakespearenek, mond-
juk, két müve beállítható évenként ; megfelelő 
előadásban biztos a hatása. Ibsent eddig a 
Nemzeti Színház tökéletesen félrejátszotta, nem 
is beszélve arról, hogy a közönséget úgy nevelte, 
hogy ne is tetszhessék neki. Mihelyt ez a kö-
zönség komolyabb irányban nevelődik és a 
darabokat — Ibsen fejlődése rendjében — jól 
adják elő : a hatás nem maradhat el. A Buda-
pesten vendégszereplő némít színészek, vagy az 
Ibsent igazán értő Thália-társaság előadásaiban 
a legsúlyosabb Ibsen-darabok is érvényesültek. 

A fennmaradó két-három klasszikus bemutató 
kezdje a görögökön, adja meg a tisztességet 
pl. az érték és hatás dolgában egyaránt kiváló 
és eddig nagyon mellőzött Euripidesnek, a leg-
modernebb görög klasszikusnak. Shakespeare 
spanyol kortársait, sőt talán egy-két korabeli 
angolt is meg lehetne szólaltatni. Molière, majd 
Goldoni méltó helyükre kerülhetnének — mind 
a kettőnek sok érdekességet adhatna a XVII. 
és a XVIII. századot jól ismerő, nagy stílus-
érzékü rendező. A francia klasszicizmust nekünk 
nem kötelességünk feltámasztani, de már a 
romantika érdekel a mi Vörösmartynkra való 
hatásánál fogva, s valamelyik drámájának be-
mutatásával egy esztendőben Ruy Blas vagy 
Hernani kerülhetne színre. Ezek sok tekintet-
ben hatnának a mi közönségünkre. Dumas és 
az új romantika elég soká uralkodott nálunk, 
az most jó ideig pihenhetne. 

A német irodalomban Lessingnek, Schillernek 
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és különösen Goethének sok jó előadással tar-
tozunk, sok rossz, lehetetlen előadásért. A Faust 
új fordítása, kiosztása, rendezése, kiállítása el-
odázhatatlan feladat. Tasso,r Götz nagyon meg-
érdemelne néhány estét. Uj, bő és modernül 
fölszerelt színpadon az utóbbinak előadása is 
csak jóakarat kérdése. És hol marad Kleist, 
akinek hiánya szégyen minden modern színház 
műsorára ? Legalább a Prinz von Homburgra 
szükség van s idők folyamán előkerülhet az 
Eltört korsó, Heilbronni Katica, Penthesileia is. 
Hol van Hebbel, aki az ötvenes években szere-
pelt a Nemzeti Színház műsorán, de ma talán 
ezer magyar ember sincs, aki egy munkáját 
ismerné ? Pedig micsoda kincsek vannak benne 
elrejtve ! Es ő is hat megfelelően előadva — 
tanú rá a Thália Mária Magdolnája. Hol van 
Hauptmann, akinek a Nemzeti Színház való-
ságos rosszakarattal választotta ki egy gyönge 
darabját, hogy nálunk örökre diszkreditálja ? 
Miért nem adták a Magányos embereket, a 
Szegény Henriket, a Prémes bundát stb. ? Ennek 
mind meg kell történnie, a közönséget nem 
lehet mesterségesen megakadályozri abban, hogy 
a mai irodalom közvetlen előzményeit, ható 
erőit megismerje. 

De nem sorolhatjuk fel azt a nagy sereg 
drámát, amely oly szégyenletes módon hiányzik 
a Nemzeti Színház műsorából. Amíg ezek és 
társaik szerepelni nem kezdenek ott, nem is 
beszélhetünk a színház kultúrális szerepéről. A 
következő cikkben áttérünk a modern magyar 
és külföldi darabokra s ezekkel kapcsolatban 
a legfontosabb kérdésre, mely az eddigi és még 
ezután feltárandó eszmék lehetőségére döntő 
hatással van : az igazgató helyzetére. 

Nemzeti kultúránk megújhodása. 
írta: Végh István. 

Nemzeti kultúránk fejlődésében határjelző, 
korszakos időszak az 1907-ik esztendő. Nem-
zeti életünk önállóságra, függetlenségre törekvő, 
hazafias föllendülése, az 1907. : XXVI. és XXVII. 
t.-c.-nek megalkotása, életbeléptetése, amellett, 
hogy fölkeltették a már hanyatló közérdeklődést, 
a magyar nemzeti kultúra m;nden tényezője, 
mindé i tagozata iránt, a közel 40 éves nép-
iskolai törvény által kijelölt fejlődési iránynak 
erőteljesebb, önállóbb jelleget, öntudatosabb 
nemzeti tartalmat adtak. 

A törvényhozás igazán nagy és cihatározó 
lépést tett dőre. Végre valahára fölismerte, 
köztudattá tette, hogy nemzeti népnevelés 
nélkül önálló, nemzeti állam nincs, nem lehet, 
nem is kepzelhető. Nemzeti kultúrát, a nemzeti 
kultúrának értékes, jövőt teremtő tartalmat, 
csak az anyagi nyomorúságtól ment, a lenyű-

gözés jármától fölszabadított, önálló cselekvési 
szabadsággal fölruházott, hazafias érzületű taní-
tósággal lehet teremteni, illetve fejleszteni. 

Hogy e nagy és ideális cél érdekében ho-
zott törvények nem mindenkit elégítenek ki s 
hogy nekünk is vannak jogosult panaszaink, 
az a dolog természetében rejlik. Ez olyan 
jelenség, mely kisebb-nagyobb mértékben min-
den törvénynél előfordul. Egy azonban bizo-
nyos és ez az, hogy a magyar nemzeti kultúra 
megújhodásához, a magyar nemzeti állam kiépí-
téséhez, az igazi alapvető munkát e törvények 
segélyével el lehet és el is kell végezni. 

Nincs olyan törvény a világon, melyről min-
denki azt mondja, hogy az tökéletes alkotás 
. . . de olyan sincs, melynek hiányait, becsü-
letes, hazafias, erélyes végrehajtással pótolni 
ne lehetne. Igen ! A törvény megvan, csak 
hazafias, erélyes, jó végrehajtás kell s rövid 
időn látni fogjuk mindenfelé, még a legszél-
sőbb, a legtúlzóbb perifériákon is a magyar 
állameszme őrtüzeit, lelkesedéssel harcoló kato-
náit a sikerrel vívható harc egyedüli helyén, a 
magyarnyelvű népiskolában ; hallani fogjuk 
zengzetes magyar nyelvünket, a tót, a német, 
az oláh, a horvát anyanyelvű polgártársaink 
ajkain is. És eljő az az idő, midőn a haza 
minden polgára büszkén vallja magát az egy-
séges magyar nemzettest tagjának. 

De a törvény maga csak foglalatja, a címer, 
a zászló csak külső jelei az iskola magyar 
nemzeti voltának. A tanítóságtól függ mindaz, 
amit a törvényekkel a törvényhozás, a kul-
tuszminiszter elemi akarnak s attól, hogy az 
illetékes tényezők, maga a municípium, a nem-
zeti élet, a magyar alkotmányosság, a nemzeti 
állameszme e menedéke, védbástyája, ennek 
végrehajtó közegei, mennyi kultúrális érzéket 
tanúsítanak a törvények végrehajtásában s a 
magyar tanítók tevékenységének erkölcsi és 
anyagi támogatása és védelme tekintetében. 

A föladat, melynek megoldását a nemzet a 
tanítóságtól várja, nem olyan könnyű, mint 
amilyennek egyelőre látszik. Tiszta magyar 
vidéken nem mondom, hogy nehéz, de nemze-
tiségi és felekezeti elfogultsággal telített vidé-
ken, hol a nemzetiségi fanatizmus uralkodik 
a helyzeten, bizony nehéz föladat vár a taní-
tókra. Ily helyeken a néptanító folytonos harci 
tűzben áll föladatáért, ha hivatásának magas-
latán áll, ha esküjéhez hü akar maradni. Ha 
pedig lanyhán, mint szokás mondás: „szem-
húnyva" ímmel-ámmal végzi tisztét, könnyen 
esküszegés bűnébe esik. 

A magyar néptanítónak a meggyőzés és meg-
győződés erejével arra kell törekedni, hogy a 
magyar nemzeti kultúra e hazában még az 
egyesek számára is olyan életszükség legyen, 
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mely nélkül semmi téren sem lehet boldogulni; 
hogy e hazában magyar nemzeti érzület és a 
magyarnyelv tudása nélkül senki semmire sem 
számíthat. Társadalmi mozgalmat kell terem-
teni, mely ennek az eszmének áll szolgálatában. 
Oda kell hatni minden irányban, hogy e hazá-
ban lehetetlen legyen minden francia madma-
zel, angol „guvernant", német nevelő vagy 
nevelőnő, mert ezek mind-mind a magyar 
nyelv és a magyar hazafias szellem rovására 
élősködnek itt. Ne vigyék a magyar anyák 
leányaikat külföldre, cseh, német leánynevelő-
intézetekbe, maradjanak itthon, mint itthon-
maradtak a magyar nagyasszonyok. Jönni kell 
— hiszem, hogy jönni is fog — e téren is 
egy igazi nemzeti purifikáció, melynek nyomán, 
a ma idegent majmoló, külföldiért lelkesedő, 
idegen kultúrát éhező vagyonos és főúri csa-
ládaink körében is otthonra talál a magyar 
nemzeti kultúra s magyar lesz teljesen az a 
nemzedék, melynek jövendő köztevékenységétől 
függ a nemzet s a haza sorsa. 

Föl e téren is a munkára ! 

KÖNYYESHÁZ. 
Dramaturgia i dolgozatok. 

(írta : Gyulai Pál. A Franklin-Társulat kiadása-
A két kötet ára 1G korona.) 

Gyulai Pál dramaturgiai dolgozatait lapoz-
gatom s az öreg Toldi Miklós képe jelenik 
meg előttem. Az öreg Toldié, kinek fáradt 
teste már kívánja a nyugalmat, de még egy-
szer fölül öreg, csontos lovára, felölti régi 
világból való fegyvereit s vágtat föl Budára, 
hogy megmentse az ország címerét. A bámuló 
nép mulatni szeretne a rozsdás vitézen, de a 
félelmetes alak, az öldöklő harcokról tanúskodó 
fegyverek tiszteletet parancsolnak. A nép meg-
döbbenve nyit utat. Az öreg Toldi még egy-
szer csodákat művel, megmenti a nemzet be-
csületét ; majd erejével és akaratával föl akarja 
tartóztatni a rohanva száguldó időt. Ereje 
ebben megtörik, szomorúan hal el, mint egy 
özönvízelőtti állat utolsó sarjadéka, mely a 
világpusztulás után nem találja többé ismerős 
tanyáját, megszokott környezetét, tápláló eledelét. 

Gyulai Pál már évek óta azzal a szemmel 
nézi irodalmi és társadalmi életünket, mint az 
öreg Toldi nézhette a körülötte megváltozott 
viszonyokat. Mióta nagy irodalmi harcait vívta, 
sok minden kifejlődött, átalakult, megváltozott. 
Sajtónk hihetetlen mértékben megerősödött, de 
e fölvirágzásnak természetes következménye lett, 
hogy lapjaink legnagyobb része már nem az 
egész nemzet, hanem csak egy párt, egy fele-
kezet, egy társadalmi osztály, egv csoport 

érdekeiért, igazságaiért harcol. Régi, féltett 
színházunk mellé egész seivg virágzó vállalat 
sorakozott, de e vállalatok nem a nemzeti 
érzést, az összetartás gondolatát, a mult dicső-
ségét hirdetik és erősítik elsősorban, hanem 
helyet kapnak színpadjainkon a minden népet 
érdeklő vagy egyes társadalmi osztályok, cso-
portok fájdalmát hirdető darabok mellett o ya-
nok is, melyek az emberi lélekre több kárral 
járnak, mint haszonnal. Mi a különböző iro-
dalmi irányok mérkőzésében, az írók nagy 
számában, az olvasók hihetetlen megszaporo-
dá-ában, az európai eszmék és a nemzeti irány 
küzdelmében, összeolvadásában csak gyönyör-
ködni tudunk, mert meg vagyunk győződve, 
hogy az irodalmunkban ma megnyilatkozó 
zavar egy igazán termékeny korszaknak meg-
előzője. Az eljövendő nagy íróknak már nem 
kell a közönség közömbössége, a nyelv fejlet-
lensége, az elfogultság, a megnemértés miatt 
elvérezniök ; kidolgozott nyelv, művelt közön-
ség, minden iránt fogékony olvasók, hihetet-
lenül kifejlődött sajtó várja őket. 

Gyulai Pál könyve visszavezet bennünket a 
múltba. A múltba, melyet szeretünk nemesebb-
nek és őszintébbnek, nagyobbnak és tisztább-
nak látni a jelennél. Pedig temetőben járunk. 
A temetőben levő nap fénye rávilágít még egy-
szer a lesüppedő sírhalmokra, megaranyozza a 
magasba emelkedő síremlékeket, ráveti fényét 
a kidőlt fakereszfcekre s egyszerre é ' étre kel 
az egész korszik, fölkelnek a halottak, bele-
illeszkednek a kor viszonyai közé s büszkén 
hivatkoznak arra, hogy övék a halhatatlanság. 
A sírjuk fölött megnyilvánuló eleven, lüktető 
élet belőlük szívja a táplálékot; tévedésük és 
erényük, munkájuk, fáradozásuk és törekvéseik 
nélkül síri csend honolna közöttünk. Nem az a 
néhány irodalmi munka, melyet besoroztunk 
klasszikusaink közé, az ő fáradozásuk ered-
ménye, hanem nekik köszönhetjük a nyelvet, 
melyen beszélünk és írunk, nekik a közönséget, 
melyet véres verejtékkel lépésről-lépésre kellett 
meghódítaniuk. És ez nem egyedül a közülök 
kimagasló óriások munkájának eredménye, 
hanem az egész táboré, a jeltelen sírokban 
nyugvó, ma már majdnem névtelen hősöké. De 
ki tartaná őket számon? Az emberiség mindig 
igazságtalan volt ; szeretett gyönyörködni a 
tengerből kiemelkedő szigetek pompázó erdei-
ben, nem gondolva rá, hogy e szigetek hosszú-
hosszú munkának eredményei s milliók holt-
teste fölött pompázik az élet. 

Gyulai Pál több mint 35 esztendő küzdel-
mes irodalmi életére vet világosságot most 
megjelent munkájával. Első kritikái még abban 
az időben jelentek meg, mikor a közönségnek 
fogyatékos műveltségénél fogva igen nagy szűk-
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sége volt arra, hogy egy európai műveltségű 
ember helyes szempontból állítsa eléje a szín-
darabot ; mikor a közönség, az író, a színész 
tanulni akart ; mikor nem egyszer szenvedélyes 
viták folytak egy-egy fölvetődött kérdés körül ; 
mikor annak a veszedelemnek volt kitéve a 
nemzet, hogy egyetlen fővárosi színházát, egyet-
len művelődésre képes közönségét (a vidék 
akkor még nagyon el volt maradva) az e'rzéki-
ségre vagy más alacsony emberi tulajdonságra 
számító írók megejtik. Főleg az a veszedelem 
fenyegetett, hogy a külföldön sikert aratott 
darabokat a pesti közönség a külföld nyomása 
alatt, válogatás nélkül elfogadja s a színház a 
jellem és erkölcs nemesítésének intézménye 
helyett erkölcsrontó vállalko2ássá sülyed le. 
Gyulai Pál alakja ekkor nő meg előttünk. 
Kritikái olyanok, mint egy-egy lángostor, mely-
lyel a kufárokat akarja kiverni az irodalom 
templomából; úgy harcol, mint egy félelmetes 
küldöttje a magyarok istenének, ki pallossal 
áll őrt a Bach-korszakban, majdnem egyetlen 
nemzetföntartó intézményünk kapujában. 

Kritikáiban az erkölcsösség mellett melység 
is van. Nem egy kritikája valóságos tanulmány. 
Okoskodásai meglepőek, de logikusak, gondo-
latai mélyek, mégis azonnal fölfoghatók, vég-
következtetései megdönthetetle leknek látszó 
előzmények záradékai. Boncolgatás közben oly-
kor a maró gúny fegyvereit használja, legtöbb-
ször azonban megmarad a jóakaratú figyelmez-
tetés, a kellemetlen, de nem fájdalmas zs irtö-
lődés mellett. Különös gyönyörűséggel olvastuk 
dolgozatainak azokat a részeit, melyekben vala-
mely dráma fejtegetése közben általános kér-
désekre tér át, kifejti nézeteit a drámai jellem-
ről, a tragikumról, a kor szükségleteivel és 
hangulatával járó drámai törekvésekről, a köl-
tészet céljáról és eszközeiről. Munkáinak többi 
része már az irodalomtörténeté, az elméleti 
részek minden müveit embert érdeklő, örök-
életű igazságokat hirdetnek. Es mily egyszerűen, 
mily meglepően tömören tudja a legsúlyosabb 
igazságokat is kifejezni! Ezeknek az igazsá-
goknak nem ártott az idő. Lassan átmennek a 
köztudatba, közös kincseivé lesznek nemzetének 
s Gyulai megéri az igizi halhatatlanságot; e 
gondolatokból általános igazságok lesznek, 
anélkül, hogy szerzőjükre gondolnánk. 

Szeretnék e drámabírálatait értékessé tevő 
gondolatokból néhányát idézni, de terem nin-
csen rá. Meg kell elégednem egy rövid idézet 
közzétételével, mely t mellett, hogy egyik leg-
szebb gondolatát foglalja magában, ráillik a 
mai viszonyokra is. 1855-ben írja egy darab 
ismertetése közben, egy olyan francia színda-
rabnak boncolgatásakor, melynek szerzői lát-
szólag erkölcsös célt akartak szolgálni. „Én 

régebben ösztönszerűleg sohasem éreztem rokon-
szenvet oly emberek és költőkhöz, kik sokat 
beszéltek az erkölcsről. Most némi tapasztalat 
nyomán alig állhatom őket s azt hiszem, hogy 
Rousseau sohase mondott igazabbat, mint 
akkor, midőn azt mondá: „Midőn az erény 
elhagyja a szívet, az ajkakra menekül." A fran-
cia költők némelyikét nagyon megszállotta az 
erkölcsösség. Nem árt kételkedni az erkölcsös-
ségben. A költészetben az erkölcsösség maga 
a költészet, tiszta és költői fölfogása az élet-
nek, embereknek és viszonyoknak s a biztos 
költői igazságszolgáltatás, melyet a világrend 
kényszerűsége parancsol, azaz a valódi keresz-
tyén világnézet, melyet sem a tudomány, sem a 
pietizmus, sem az előítélet tévedései be nem 
mocskoltak." 

A vén Toldi előjött még egy-zer rozsdás 
fegyvereivel, hogy megforgassa. Suhintására 
menekül a bűn, búvik az erkölcstelenség, fut 
a léhaság. A fegyverek, a mult nagy csatáiból 
való fegyverek, melyek irtották a gazt és útat 
törtek a jelennek, elsőrendű acélnak bizonyul-
tak. Kissé szokatlan már formájuk, alakjuk, 
forgatási módjuk, rozsdát is rágott rájuk az 
idő, de rendkívül értékesek ma is, mert a 
rozidák alatt kitűnő acél van ; az elavult dara-
bok fejtegetése közben örökké modern eszmék 
és gondolatok láttak rapvilágot. 

Nemrégiben írtunk Salamon Ferenc drama-
turgiai dolgozatairól ; pár hét múlva G\ ulai 
munkáival kellett foglalkoznunk. Nagy öröm-
mel gondolunk mindig e két munkára, mert 
segítségükkel oly nyugodtan és biztosan j ír-
hatunk irodalmunk egyik korszakában, mint a 
mesehős, kinek bűvös vesszőt adnak kezébe 
jóakaratú tündérek. Dr. Lenyyel Miklós. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
* Ábrányi Emil. Negyven esztendeje pen-

geti a lantot Ábrányi Emil, de ezt nem ő adja 
hírül a világn ikv Valaki kisütötte róla, hogy 5 
is jubilálhatna. Ábrányi Emil azonban nem azok 
közé a poéták közé tartozik, akiket boldoggá 
tesz a zajos ünneplés és még kevésbé azok 
közé, kik minden lehető és lehetttlen alkalmat 
megragadnak a közönség megadóztatására. Az 
ő ünnepe csöndes ünnep: kimerül az őszinte 
tisztelők meleg kézszorításában. Az utolsó év-
tizekben kevés költőnk szerzett oly elévülhe-
tetlen érdemet a nemzeti szellem ápolásában, 
a nemzeti öntudat erősítésében, mint Ábrányi 
Emil. Jól esik lelkünknek ezt följegyezni róla, 
épen ma, mikor március 15-ikét ünnepli a ni m-
zet s országszerte megdobogtatják a s> íveket, 
Ábrányi Emil költeményei. Ez a rövid meg-
emlékezés egy szál virág akar lenni a mi ré-
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sziinkről : a legillőbb a költőhöz, ki szerénysé-
gével is példája az igazi magyar költőnek. 

* Irodalmunk a londoni kiállításon. A lon-
doni kiállításon méltóképen lesz képviselve a 
magyar irodalom is. A Tudományos Akadémia 
kiállítja a kiadásában megjelent angol fordításo-
kat, valamint az Angolországra vonatkozó érte-
kezéseket. A Kisfaludy Társaság kiküldi a 
állításra Shakespeare műveinek és a többi világ-
hírű angol író munkáinak magyar fordítását. 
Igen sok munkát küld a többi tudományos és 
irodalmi társaság is. A könyveket Erődi Béla dr. 
gyűjti össze. 

* Munka és játék. A Munka és játék havi 
folyóiratnak, mely Teleki Sándor gróf ós Gutten-
berg Pál szerkesztésében az ifjúság technikai 
nevelését szolgálja, megjelent az 1. és 2. száma. 
A kézügyesítő oktatás körébe eső, jól megírt 
cikkeket tartalmaznak e számok s tanítóink nagy 
hasznát vehetik a folyóiratnak, melynek előfize-
tési ára egész évre 8 korona. Kiadóhivatal : VI., 
Andrássy-út 21. 

* Magyar zeneszerzők Frankfurtban. Március 
22-én nagy zenekari hangversenyt rendez a frank-
furti „Palmen garten "-ben a Kaernpfe karmester 
vezetése alatt álló filharmóniai zenekar. A mű-
soron ket, magyar szerző szerepel nagyobb sza-
bású munkával és személyes közreműködésével. 
A/, egyik Wogrich Miksa magyar születésű, de 
régen külföldön élő zongoraművész és zeneszerző, 
a másik pedig ifjabb Toldy László. Wogrich 
c- moll zongorahangversenyét mutatja be, Toldy 
pedig ,. Kain1" című szimfóniái költeményét dirigálja 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. A „vezető-tanító" címzést az Utasítás nem ismeri ; 

téiy azonban, hogy a gj akorlatban ez az állás meg-
van. így Budapesten is rendesen 15—20 „vezető-tanító" 
van megbízva iskolaigazgatással. Ezek az állások azon-
ban a fizetési szervezetben gyökereznek s kormányható-
ságilag jóvá is hagyattak. Bizonyára önöknél is így 
le.-z. A vezetők azonban épúgy meghívandók az iskola-
széki ülésekre, mintáz igazgatók, ahol iskolájukat illető-
leg előadók. Szavazati joggal azonban nem bírnak. — 
B. I. Vagyrebra. 1. Az országos tanítói nyugdíjintézet 
javára fizetendő 30 f-es járulékok az 1891 évi XL1II. 
t.-c. 10. §-a értelmében a mindennapi tankötelesek 
után fejenként szedendő be. Ismétlő-iskolába járó tan-
kötelesek a jelzett járulék fizetése alól az 1896. évi 
67.338. sz. a. kelt rendelet értelmében fel vannak 
mentve. 2. Testileg vagy szellemileg gyenge gyerme-
keket, a tiszti orvos bizonyítására, az iskolaszék rövi-
debb vagy hosszabb időtartamba fölmentheti az isko-
lábajárás kötelezettsége alól. A ruhátlanságot a törvény 
nem érinti, de embertelenség volna a hiányosan öltö-
zött gyermekektől megkívánni azt, hogy hideg téli 
napokon messzebb útról iskolába jöjjenek. Az ily 
növendékeknél társadalmi úton kell lehetővé tenni, 
hogy rendesen járhassanak iskolába. 3. A fél geográfiai 
mérföld távolságban levő tanyák tankötelesei az anya-
községben levő iskolába kötelesek járni. 4. Alig hihető, 
hogy az ország területén volna oly község, mely az 

állam nagyobbmérvű tímogatása mellett nem volna 
képes a tanítónak megfelelő lakást vagy lakbért adni. — 
B. B, Addig, míg lakpénzt élvez, semmiféle igénye 
nincs kertilletményre. Majd ha a lakás felépül, kéije 
a kert használatát, vagy az átalányul megállapított 
évi 20 K-t ; addig azonban, míg az emelendő lakást 
át nem adták, az elhelyezésre kijelölt tőlek bére az 
iskolafenntartót illsti meg. — O. I. Nagylak. Az ok-
mányok hitelesítése ügyében már többször nyilatkoz-
tunk. Szíveskedjék utána nézni. — Kisösz. Azt az 
üzenetünket, hogy többtanítós iskoláknál az általános 
mellékletek, minők a községi, hitközségi költségvetés, 
iskolai költségvetés, vagyonleltár stb. csak az egyik kér-
vényhez csatolandók, a többinél pedig a. csatolásra hivat-
kozni kell, illetékes helyen szerzett értesülésünk alapján 
írtuk meg. Arról már mi nem tehetünk, hogy önöktől 
minden esetben az összes mellékleteket kívánják. — 
Villánykövesd. Tessék lapunk ezen rovatát figyelem-
mel kísérni, mert egyéb közleményeink miatt nem 
tehetjük azt, hogy ugyanazon válaszainkat minduntalan 
megismételjük. — M. F. Hmvásárliely. Személyi pótlék 
engedélyezése iránti javaslatot a közig, bizottság útján 
a kir. tanfelügyelő teszi meg. A javaslathoz csatolandó : 
az oklevél, a szolgálati bizonyítványok, a családi álla-
potot feltüntető hatósági bizonyítvány. Hitfelekezeti 
tanítóknál az egyházi hatóság véleményét a minisz-
térium közvetlenül hallgatja meg. önnek elsősorban 
a tanfelügyelőséghez kell fordulnia és mutassa be ott 
az okmányait. — Sigma. Nem ismervén hitközségük 
szervezetét, nem állapíthatjuk meg azt, hogy a rabbi 
jogosan viseli-e az igazgatói címet ? Ezt önök jobban 
tudhatják, mint mi. — R. R. A Tanítók Tanácsadója 
újabb kiadásban, mely teliát az 1907. évi XXVI. és 
XXVII. t.-c. ismertetését is magában foglalná, nem 
jelent meg. — Érdekelt tanítók. Lapunk szűk kerete 
miatt e helyen közreadandó válaszainkkal sokszor 
heteken át várakoznunk kell ; nem győzzük azért 
eléggé hangsúlyozni, hogy azon t. olvasóink, kik sze-
mélyes érdekű vagy sürgősebb jellegű ügyeikben föl-
keresnek, szíveskedjenek címzett levelezőlapot, vagy 
bélyeget csatolni, mert azt senki kedvéért meg nem 
tesszük, hogy a beérkezés sorrendjének megbontásával 
egyes utóbb érkezett levelekre előbb válaszoljunk. Az 
önök ügyére vonatkozóan különben csak annyit mond-
hatunk, hogy amennyiben azon föltevésben vannak, 
hogy a kedvezőtlen javaslat nincs megokolva, fordul-
janak panasszal közvetlenül a minisztériumhoz. Meg-
jegyezzük még, hogy a tanteremnek állítólag nem 
elég magassága (mi azt elégségesnek tartjuk) számba 
nem vehető kifogás. — R. I. M. Nyugdíjigényébe nem 
számítják be ; szolgálati éveinél esetleg figyelembe 
vehetik. Ez utóbbiért* folyamodjék. Fehérgyarmat. 
1. A gazdasági ismétlő-iskolák számára kiadott Szer-
vezet és Tanterv 32. § ának utolsóelőtti pontja értel-
mében a gazdasági ismétlő-iskolához véglegesen alkal-
mazott szaktanítók tiszteletdíja nyugdíjba beszámítandó 
illetmény s ez okból a díjlevélbe fölveendő. 2. A föl-
vételnél természeteden elsősorban a képesítés minősége 
jön figyelembe ; de hogy a magánvizsgálat kérésénél 
a gyengébb képesítés elutasításra szolgáló körülmény 
volna, arról nincs tudomásunk. — M.-né B. Az igaz-
gató-tanítónak oly kivételes hatalmat semmiféle Uta-
sítás nem biztosít. Tessék panaszait az iskolaszék-
nek, esetleg a kir. tanfelügyelő úrnak előadni. — 
1. Ebben a kérdésben a közig, bizottság van hivatva 
dönteni. Szíveskedjék a tényállás megismertetésével 
oda fordulni. — Fiatal tanító. 1. A póttartalékba 
való helyezésre oklevele és tényleges szolgálatát igazoló 
bizonyítványa alapján van jo'ga. 2. Egyéves önkéntes-
ségre tanítói oklevele ad igényt. 3. Ugyancsak oklevele 
alapján vétetheti fel magát a Pedagógiumba. A föl-
vétel iránt forduljon az intézet igazgatóságához. 
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SZÉPIRODALOM. 
Füst. 

Átrobog vonatom 
Felséges tájakon. 
Csak sejtem, hogy azok, 
Mert alig láthatom. 

Fekete fátylon át 
Néz rám a szép vidék, 
Mint lány, ha kedvesét 
Temetőbe vivék. 

És hiába ragyog 
Fátyol mögött a nap, 
Nekem minden, mi szép, 
A sötétbe' marad. 

Az undok füst belep 
Erdőt, rétt t , hegyet, 
Nem látok semmi mást, 
Csak a füstfelleget. 

így járok búsan én, 
A bánat embere; 
Szépet nem láthatok, 
Szemein füsttel tele. 

Magammal hordom a 
Rút füstöt : bánatom, — 
Lelkemről lelobog 
Fekete fátyolom . . . 

Vértesy Gyula. 

Dorkó. 
írta : Móricz Zsigmond. 

Dorkó egészen közönséges parasztasszor y volt ; 
épen olyan zöldre fakult, sötét, perkálruhát 
viselt, mint a többiek, a fejrevaló kendője is, 
úgy le volt húzva mélyen az arcába, ahogy 
nálunk szokás. 

Nem látszott belőle semmi, épen úgy, mint 
a többi falusi asszonyokból. 

Néha el is csudálkoztam rajta, hogy ezek az 
asszonyok mind egyformák ; mindössze, hogy 
egyik testesebb, a másik soványabb. Mégis 
milyen különbség van köztük. Az egyik bíróné, 
a másik csordásné, a harmadik meg csak bo-
londos Dorkó. 

A nagyapám pap volt Galamboson. Az ő 
konyhájíban lebzselt ez a Dorkó örökké, ott 
ismertem meg. 

Mondom, ígv szemre egészen közönséges 
parasztasszony volt. Hat napig futott, fáradt, 

szaladt, sürgött-forgott, dolgozott. Senkihez sem 
szólott, ha beszéltek hozzá, még mélyebbre le-
húzta a kendőt a szeme elébe, hogy csak a 
sötét árnyékból bámult elő nagy üres szemével 
s valami érthetetlen szót dünnyögött válaszul. 

Hanem a hetedik napon nagy változás tör-
tént vele. 

Ilyenkor egyszerre csak ott hagyta a dolgát, 
még dagasztásközben is kiállott, lelökte a fekete 
fejrevalót s piros lityakját félrecsapva, elkez-
dett kacagni, tréfálni, dalolni. Kiállott az udvar 
közepére, csípőre tette a kezét s csuda-bolon-
dos nótákat dalolt, hogy: 

Templomot is építettünk sonkából, 
Kimeszeltük téjfellel. 

No ilyenkor híre szaladt a faluban rögtön, 
hogy a bolondos Dorkónak „feljött a hava". 

Gyerekek az iskolából megszöktek, mezőn a 
libát otthagyták, héja a csirkét elvihette, macska 
a tejfelt mind leszedhette, ilyenkor senkinek se 
volt okos dolga, mikor a bolondos Dorkónak 
feljött a hava. 

Az valami nagyszerű látvány is volt. 
Ma is látom. 
Ott állott Dorkó nénő a uagy eperfa alat t ; 

t ő , ráncos szoknyáját két oldalt feltűzte csípőig, 
alóla kivirított a veressel foldozott kék alsó-
szoknyája. Haja szétbomladozva szürkülő tin-
csekben repült a szélben ; piros kendőbe bónyált 
kontya furán lötyögött a fejebúbján. 

Valami soha nem látott táncot járt . Csatto-
gott a fatalpú papucs ; néha felrúgta magasra, 
aztán elkapta félkézzel. Olykor leguggolt s 
pergett a sarkán mint a csiga, majd felugrott 
s eszeveszetten rúgta a port. 

És dalolta fíilhasító hangon: 
Harangot is tettünk bele gömböcből, 
Uavangkötélt kolbászból. 

Nem lehetett azt nevetés nélkül nézni. Olyan 
könnyen, vígan, játszva hopp-hoppozott, hogy 
mi is kedvet kaptunk tőle. A gyerekek versenyt 
táncra kerekedtek s eltanulták egyes mozdula-
tait Volt egy-két legény a faluban, aki lako-
dalomkor, bálban, kalákában, éjfél felé, mikor 
már veszekedett nagy volt a jókedv, eljárta a 
bolondos Dorkó táncát. 

Ez volt a mulatság tetőpontja s az egész 
társaság dalolta hozzá a nótát. Még pedig úgy, 
hogy a táncos egyedül fúj ta a verset, a tömeg 
pedig karban a refrént : 

Ages, bindes, áges, bindes, gádsóre, 
Séj, bolond idítö. 
Suskindáré, suskinda. 
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Így szokták ezt az eperfa alatt is. 
A Dorkó táncának egy nagyszerű körforgó 

volt a vége. 
Csak úgy egyedül nekiiramodott, balkezét 

csípőre csapta, jobbjával betyárosan, menyecs-
késen a fejéhez kapott s olyat perdült, liogy 
a kapunál állt meg. 

Ött újra neki fohászkodott, egyet kettőt tip-
pentett, toppantott, aztán újra lendületet vett 
s az utca közepéig bokázott. 

Es így tovább, végig az utcán, ki a falun, 
ki a határba. A nagy pusztai csordakútnál 
szokott megállani. 

Másnap, harmadnap szekéren hozták haza. 
Akkor egy darabig ágyban feküdt. Befelé 

fordult a falnak ; világért nem nézett volna 
senkinek a szeme közé. Aztán egy idő múlva, 
nagy nyögések, szuszogások közt fölkelt s el-
kezdett a konyhában csöndesen tenni, venni. 
Örökké mohogott valamiért, mindenkire, még 
a nagytiszteletes asszonyra is, de abból senki 
sem értett egy szót sem. 

* 

Megkérdeztem Miskát, a harangozót, Dorkó 
felől egyszer. 

— Mondja, minek táncol Dorkó ? 
Miska rám nézett, még az a kopott harcsa-

bajusza is bámult a kérdésemen. 
Épen fát vágott a színben, mikor betoppan-

tam hozzá ezzel a kérdéssel. A fejsze fölemelve 
volt a kezében, hogy lesújt vele a tőkére ; de 
most megállott a levegőben s csak egyszerűen 
leeresztette maga mellé. 

Azzal marokra fogta bornyúszájú ingujját s 
megtörölte vele az orcáját. 

Én csak vártam hűségesen a feleletet. 
Miska egyet gondolt, újra fölemelte a fejszét 

s összeráncolt szemöldökkel sújtott le a tőkére, 
hogy az egybe kettéhasadt. 

Akkor megtámasztotta a fejszéjét a favágító 
tönkőhöz, újra rám nézett és nagy bölcsesség-
gel szólt: 

— Mert bolond. 
Ennél többet nem tudtam belőle kivenni. 
— Azért táncol, mert bolond. Ha nem volna 

bolond, nem táncolna. 
— Hát maga nem táncol. r o 
— E n ? 
— Maga. 
Miska dühösen felkapta a fejszét s ketté 

hasította egy már takarosan odaigazított tuskót. 
Akkor megállott s odanézett rám oldalt: 
— Én is táncolok. De én nem vagyok bolond. 
Ezzel el volt intézve a dolog. Miska vágta 

a fát s beszélhettem neki akármit, rá se he-
derített. 

* 

— Azután megkérdeztem Zsófit, a cselédet, 
mert nagyon szerettem volna végire járni, miért 
táncol Dorkó. 

— Zsófi! 
— No, ifiúr ! . . . 
— Mondja, miért táncol Dorkó? 
— Hihihi, hehehe, mindig ilyen furcsákat 

tetszik kérdeni ifiúr. Hihihi. Minek táncol Dorkó ? 
Hihihi. Mert bolondos az istenadta. 

— Mi az, hogy bolondos. 
— Hihihi. Be furcsákat tetszik kérdezni. 

Látszik, hogy diák lesz ifiúr is, ha megnő. 
Hihihi. Hát én tudom, minek bolondos? Hát 
csak az úgy van, hogy bolondos, oszt bolondos, 
osztán azér bolondos, mert ha feljön a hava, 
hát rákezdi a hoppárét, hihihi. 

Zsófinak is eddig terjedt a bölcsessége. Egyéb 
okát nem tudta, csak azt, hogy : 

— Hihihi, hehehe, bolondos, hát bolondos. 
* 

Dorkó, szokása szeiint, a konyhában volt. 
Súrolta a faedényeket. Az ő keze alatt minden 
olyan volt, mint a csillag. A fa fehér, mint a 
hó, a réz csillogó, mint az arany. A serpenyők-
ben megnézhette magát Zsófi, aki csakugyan 
szívesebben nézegette magamagát, mint azt, 
hogy mit dolgozzék. 

Odamentem Dorkóhoz. Leültem egy kis 
székre. Fehér diófaszék, egy darabból van az 
ülője s a háta ; ma is megvan, kegyelettel őr-
zöm, itt áll az íróasztalom előtt. 

Sokszor elszoktam én így üldögélni Dorkó 
mellett. Tudtam, hogy nem szeret beszélni, én 
is hallgatag gyermek voltam. Jól megfértünk. 

Egyszer csak neki duráltam magam s meg-
kérdeztem. 

— Kinek szokott maga táncoliá, Dorkó. 
Máig sem értem, miért kérdeztem így. De 

jól kérdeztem. Dorkó kezében megállott a súroló-
kefe s kiesett a fach'zsácska. 

Rám bámult. Kékes, duzzadt szájaszéle nyitva 
maradt s arca ép olyan vörös volt, mint a re'z-
üst belseje. 

Óvatosan letett a kezéből mindent, kezét 
megtörülte a kötőjébe, megigazította fején a 
kendőt, mint lányok szokták, ha tükörbe néznek. 

Azzal odahajolt hozzám, két tenyeréből töl-
csért csinált s ezt súgta a fülembe: 

— Béninek. 
Elámultam. 
Látta rajtam a csodálkozást s beszédes lett. 

De folyvást suttogva mondta: 
— Béni azt mondta, hogyha mással táncolok, 

megöl. En azt mondtam, ; hogy hát kivel tán-
coljak, ha ő nincs ott. 0 azt mondta, hogy 
táncoljak magamba, gondoljam, hogy vele 
vagyok. És magamba táncoltam, a legények 
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megirigyelték, megölték Bénit. De én azért 
mégis m a g a m b a táneolok, t j u h a j , hopp . Azt 
gondolom, velem van Béni. 

Ezzel fe lugro t t , l e rán to t ta fejéről a fekete, 
baboskendőt s ott ál lott e lőt tem piros l i tyakkal . 

Fel tűzte a szoknyáját koréba, s ki az eperfa alá. 
É s fe lha rsan t a n ó t a : 

Megbolondult a cigányok vajdája, 
Cigányasszony sátorfáját számlálja. 

Es elkezdte a fura, bolondos, csodálatos táncot . 
Miska vállra vete t t fejszével cammogot t el 

mellette. 
Hogy engem meglátot t , odavágot t a szemé-

vel kétszer, háromszor is. S a kapuból vissza-
szólt, ököllel intve egyet. 

— Bolond! . . . 
Zsófi is kiszaladt a to rnácra és kacago t t 

torkaszakadtából . 
— Hihihi, hehehe. No, ifiúr, mit m o n d t a m 

Bolondos, h á t bolondos. 
N a g y a p á m is kijött . A g g ó d ó arccal nézte Dor -

kót . Megcsóválta a fejét s szomorúan m o n d t a : 
— Szegény teremtés. Szegény asszony. 
Fölnéztem nagyapámra . S komolyan szóltam : 
— Miért ? Jó l teszi, én is úgy tennék N e is 

táncoljon mással , ha Bénit megölték. 
Később e lmondtam nagyapámnak a Dorkó 

beszédét. Ebbő l tud ta m e g ő is, mi volt oka 
a Dorkó bolondságának. 

A falu pedig már ha r sogo t t a zagyva nótától : 
Ages, bindes, áges, bindes, gádsóre, 
Séj, bolondidító 
Suskindáré, suskinda ! 

És bolondos Dorkával bolondságában vele 
táncol t az egész falu. 

Pedig ő senkivel sem táncol, senkinek sem 
táncol, nemes komolyságból. 

Csak Béninek. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
Egykoronás emlékérmék. 

A 111. kir. péuz ügy minisztérium vezetésével meg-
bízott miniszterelnök 1907. évi 140.308. szám alatt 
az ausztriai veretű egykoronás emlékérmék ismer-
tetése tárgyában a következő hirdetményt bocsá-

totta ki. 

HIRDETMÉNY. 
Utalással a koronaerték érméinek ismertetése 

tárgyában, 1*92. évi december hó 23-án, 90.410. 
sz. a. kiadott hirdetményre, ezennel közhírré 
teszem, hogy a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok es országok kormánya egykoronás 
ezüst emlékérméket az alábbi rendelkezések sze-
rint veret ós bocsát forgalomba. 

Az egykoronás ezüst emlékérme két lapján 
0 Felségének mellképe látható következő kör-
irattal: „Franc. Jos. I. D. G. Imp. Austr. Rex. 

Boh. Gal. III. etc. et Ap. Res. Hung." A hát-
lapon, a fénysugarakkal körülvett császári korona 
alatt a következő kezdőbetűk: „F. J. I." látha-
tók, amelyek babérággal vannak átfonva. Ez 
alatt az „1 Cor." értékjelzés, a császári korona 
jobb- és baloldalán pedig az „1848." ós illető-
leg „1908." évszámok vannak alkalmazva. A 
hátlap körirata következő: „Duodecim Lustris 
Gloriose Peractis" az érme karimája sima s rajta 
mélyített betűkkel e szavak olvashatók: „Viribus 
unitis." A lapok pereme emelkedett és sima és 
azon belül gyöngysor (gyöngy-gyöngyöt érintve) 
vonul végig. 

Ezeknek az érméknek súlya, finomsága és át-
mérője azonos a már forgalomban levő egy-
koronás "érmék súlyával, finomságával és átmé-
rőjével. 

Az egykoronás emlékérméknek minden állami 
ós egyéb közpénztárak által, valamint a magán-
forgalomban leendő elfogadására nezve az 1892. 
évi XVII. t.-c. 19. §-ának és az 1892. évi 
XVIII. t.-c.-be becikkelyezett érmeszerződés XI. 
cikkének rendelkezései irányadók. 

Az egykoronás emlékérmék rajza jelen hirdet-
ményhez van mellékelve. 

Budapest, 1908 február hó 20-án. 
A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 

ni. kir. miniszterelnök helyett : 
P o p o v i c s s. k., 

államtitkár. 

A v a l l a s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m. kir. m i n i s z t e r : 
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a szászrégeni 

róm. kath. fel. iskolákba járó szegény tanulókat 
segélyző egyesületnek, amely a szászrégeni róm. 
kath. felek, iskolákba járó szegény tanulót 
220 korona értékű ruhaneművel látott el; Idősb, 
gróf Zichy Jánosnak, aki a zsélyi róm. kath. tel. 
iskolát két tanteremmel és két tanítói lakással 
1043 K költséggel újraépítette; a „Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár" nak, amely a szegedi 
közs. el. isk.-ba járó szegény tanulók segélyezé-
sére 400 K-t adományozott; a „Budapesti II. 
ker. Szegénysorsú Iskolás Gyerekeket Segelye/.ő 
Egyesület"-nek, amely 358 szegénysorsú iskolás 
gyermeket téli meieg ruhaneművel látott el. 

K i n e v e z t e : Ütő Sándor iglói áll. polg. isk. 
segédtanítót a X. fizetési osztályba rendes taní-
tóvá ; Mácza István oki. tanítót a mindszenti 
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tanyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Csellár Albert 
oki. tanítót a vágbányai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; VTadár Emil okleveles tanítót állami 
elemi rendes tanítóvá és az 1879. évi XVIII. 
törvénycikkben rendelt magyar nyelv tanítására, 
szolgálattételre ideiglenesen a deánfalví ág. hitv. 
ev. el. isk.-hoz osztotta be; Krascsenics Olga 
oki. tanítónőt a sápi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Csaprányi Lujza gyorok-csángótelepi áll. 
állandó menedékházvezetőnőt a gyorok-csángó-
telepi áll. óvóhoz óvónővé ; Issekutz Gizella oki. 
óvónőt a györgyfalvi áll. óvóhoz óvónővé ; Cho-
bodiczky Emma magyarcsanádi közs. óvónőt a 
magyarcsanádi áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Tihanyiné 
Siebold Sarolta muraszerdahelyi és Czinzek István 
rác/,kanizsai áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt 
1908 szeptember 1-i hatállyal kölcsönösen. 

Szolgálattételre berendel te : Bodali Pál 
zágonbárkányi áll. el. isk. tanítót a háromszék-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott : Kóhut Mór deb-
reczeni munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 
1720 K-t; Rittner György cservenkai róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 920 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Qaal Sándor kidéi áll. el. is i . tanító özv., 
szül. Farkas Teréznek évi 840 K-t; Csizmás 
Vazul buzdi munkaképtelen gör. kath. tanítónak 
évi 240 K-t; néh. Hárka Pál liarczi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Miskolczy Róza Máriá-
nak évi 560 K 50 f-t; néh. Vajda Ignác buda-
pesti izr. polg. fiúisk. tanító özv., szül. Fischer 
Juditnak évi 980 K-t, Imre és Sándor nevű 
kkorú árváinak egyenként 163 IC 33 f-t, mind-
össze 1306 K 66 f-t; néh. Orbán József nyug. 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Prandl Emmának 
évi 720 K-t, három kkorú árvájának összesen 
360 K-t; néh. Lúgosán Pátrik nyug. furdiai 
tanító özv., szül. Grozeszku Juliannának évi 447 
K-t ; néh. Török Endre tauczi áll. el. isk. tanító 
Bela, Viola, Mária és Ernő nevű kkorú álcáinak 
egyenként 113 K 33 f-t, együtt 453 K 32 f-t, 

— Adat az agg norvégnek. Csanád vár-
megye közigazgatási bizottsági ülésén Láng 
István tanfelügyelő jelentette, hogy hivatalosan 
meglátogatta a nagylaki oláh iskolát, ahol az 
V. osztály növendékei Európa minden államáról 
tudomással bírtak, Magyarországról azonban 
nem tudtak semmit. Az iskola egyik tanítója, 
Petrovics György, államellenes izgatás miatt egy 
ízben be is volt zárva. Az iskola vezetéséből 
hiányzik minden hazafias irány. A bizottság 
elhatározta, hogy az illetékes püspökhöz átír 
fegyelmi eljárás megindítása végett. 

A földrajzi tudás fejlesztése. 
(A Földrajzi Társaságból.) 

Isten ellen való vétek a korszerű teknikának 
oly csodaszerű emelkedése mellett, holt fogal-
makkal megtömni iskolás ifjúságunkat. Az volna 
a feladatunk, hogy meglátogassunk vele min-
dent, amit meg lehet nézni. Mert csak így 
mehet át a tudás a véribe. De hát az csak-
ugyan megvalósíthatatlan, hogy a tanító meg-
mutathassa mindazt, még hozzá ott a helyszí-
nen, ami megnyilvánul a térben. Ha Mohamed 
nem mehet azonban a hegyhez, jöjjön a hegy 
Mohamedhez. Molnár Vince nem ugyan az első, 
ki kieszelte a módját, ámde oly mértékben 
tökéletesítette, hogy immár nincs lehetetlenség 
a fizikai földrajzoktatás mezején. Mekanikai 
leleményességével és ügyességével megszerkesz-
tett három olyan szemléltetőeszközt, melynek 
segítségével 260 földrajzi fogalmat elevenít meg. 
A Földrajzi Társaság folyó havi ülésén mutatta 
be mind a hármat. Egyik domborműve az örök 
lió vidékét tárja elibénk. Tobzódhatunk a hó-
borított szeszélyes alakú hegycsúcsok, az álló 
és mozgó jégmezők, jéghegyek szemléletében; 
romboló és alkotó munkájukban. A hegyvidék 
alatt liliputi barlang tátong. Boltozatáról holtra-
raeredt cseppkő- és jégkarok nyúlnak le külön-
böző változatokban. Mások a fenékről törnek 
fölfelé. Az egésznek az ára 200 K. Villamos-
teleppel 20 K-val több. A másik dombormű 
a folyónak élettörténete az egész atyafiságáéval. 
Van itt mindenféle forrás, szökőkút, vízesés, tó 
stb. és sok olyan földalakulás, mely valaha vizi-
tündért ringatott kebelén. A harmadik tábla 
egyik sarka a vulkánok tüzvilágával ismertet 
meg. Többi részén a víz és levegő ostromló 
ereje és hatalma tüaik föl. Pl. a hullámzó ten-
gertől leráncigált part ; a ragadozó széltől ka-
jánul kimart sziklafal, stb. A kevésbé ismert 
geológiai fogalmak, mint kanyon, sellő, morotva, 
garmada; takir-, szerir- és hannuada-talaj is 
megtestesülnek Molnár Vince kitartóan munkás, 
teremtő újjai alatt. A második és a harmadik 
rész külön-külön 70 K. A három együtt a vil-
lámos lámpával 340 K. 

Nincs domborművein egy körömfeketényi 
parlagon heverő terület sem. Együtt van ott a 
föld színének minden díszlete. A polgári és elemi 
tanítóképző-intézetek növendékeinek és az érett-
ségire készülő ifjaknak hasznos istápja lehet a 
tudásszerzés göröngyös útján. De így a maga 
egészében talán nem való a középfokú oktatás 
alsó osztályaiba. Ha az egyenként 65 cm hosszú, 
45 cm széles 3 darab 260 fogalmának rengete-
gén keresztülhajtjuk a serdülő lelket, elszédítés-
nél egyebet alig érhetünk el. 

Nem Molnár Vincén múlik azonban, hogy 
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három helyett akár 30 keretbe foglalja ábráit. 
Amint Bardóez Pál fővárosi szakfelügyelő bíz-
tatására megszerkesztette a budai hegyek vidé-
két, úgy elkészítené az ország iskolái számára 
hazánk bármely jellegzetes tájékának arculatját. 
Ha kevesebb fogalmat nagyobb alakban dol-
gozna ki, alkotásainak jelentős képzőereje lenne, 
nemcsak a középiskolában, de még az elemiben 
is. De hát ez csupán pénzkérdés. 

Előadónk kezemunkája a külföldi szakem-
berek szeme elé kerül nemsokára. A londoni 
kiállításra viszik. Bízunk benne, hogy dicsősé-
get szerez a magyar névnek. 

Havas Irma. 

Országgyűlés. 
(Március 9 — 14.) 

A képviselőház március 11 iki ülésében, kér-
désekre adott válaszok alakjában, fontos minisz 
teri kijelentések történtek. A volt alkotmány-
talan Fehérváry-kormány hívei egy idő óta 
mozgolódni kezdettek, Polgári Radikális Párt 
címen szervezkedtek. Nemrég lefolyt gyűlésük 
alkalmával előre kinyomatott hosszú beszédet 
mondott ama kormány belügyminisztere, Kris-
tóffy József. Egyebek közt azt állította, hogy 
a mostani kormány uralomra jutását ő mozdí-
totta elő ; hogy az előbbi kormány a mostani 
vezéremberek kívánságára kötötte meg a tör-
vényhozás együtt nem létében a külföldi keres-
kedelmi szerződéseket. Megvádolta a kormányt, 
hogy ki akar térni az általános választói jog 
életbeléptetése elől, amelyet ő kezdeményezett 
és az ő befolyására tett föltételül a király. 

Welcerle miniszterelnök hozzáintézett kérdésre 
azt válaszolta, hogy ő Kristóffyval nem érint-
kezett, sem annak miniszterkedése alatt, sem 
azóta. (Kossuth Ferenc hozzátette, hogy ő sem.) 
Az általános választói jogról szóló törvény be 
lesz terjesztve még a nyári szünet előtt ; ősszel 
tárgyalják. Annak a Kristóffy részéről is kifeje-
zett kívánalomnak, hogy őt vád alá helyezzék, 
nem tesz eleget. A kormány már alakulásakor 
elhatározta, hogy az elébbi rendszer embereit 
nem veszi üldözőbe, mert az országnak békés 
munkálkodásra van szüksége. A rendes működés 
megzavarását csak olyanok kívánják, akiknek 
nincs vesztem valójuk. 

Nyilatkozott a miniszterelnök a horvátországi 
helyzetről is. A bánt a magyar kormány javas-
latára nevezte ki a király. Állását egyáltalán 
nem érinti az a körülmény, hogy a horvát 
tartománygyűlésen nines többsége. A kormány 
föltétlen tiszteletben tartja Horvátország tör-
vényes jogait. Állami nyelvének sértéséről szó 
sincs. Kölcsönös megértés esetében kész lett 
volna a kötelezettségen felül eső kedvezményeket 

is adni. Ha azonban támadás érné az állam 
biztosságát s a személy- és vagyonbiztosságot, 
a bán rendkívüli eszközök alkalmazására nyer 
felhatalmazást. 

A hatalmas választ az egész Ház tudomásul 
vette, kifejezetten a di-szidensekbôl alakult 
balpárt is. (A horvát tartomány gyűlést mái-
második ülésében elnapolták bizonytalan időre 
királyi kézirattal, mert tagjai féktelen kitöré-
sekre ragadtatták magukat. A két főpárt, a 
Starcsevics hívei és a koalieiósok egymást is 
vadul szidalmazták.) 

Apponyi grófhoz a szebenmegyei iskolai álla-
potok felől intéztek kérdést már régebben. Most 
adott válaszában érdemleges kijelentéseket tett. 
Tudja, hogy azon törvényhatóságban kevés a 
magyar iskola. Amennyiben a magyarság meg-
védése szükségessé teszi, szaporítani fogja ott 
is, másutt is. Másnyelvű iskolákban is biztosítva 
lesz a magyar nyelv terjesztése, a tanítási sza-
badság teljes fenntartása mellett, csak adjanak 
időt a kormánynak lényegbevágó előterjesztései 
tárgyalására. A tanfelügyelők számát szaporítani 
fogja. Mirtse. ottani segédtanfel ügyelőnek át-
helyezését kívanta a kérdező, azt állítván, hogy 
oláh. A miniszter megállapítja, hogy Mirtse 
székely. (Háromszékmegyei törzsökös székely 
család. Szerk.) Különben nem az a döntő, hogy 
minő nemzetiségű, hanem az, hogy kitünőleg 
tölti be állását. A sz beni állami gimnázium 
túlzsúfoltságán polgári iskola szervezésével kíván 
segíteni. A polgári iskolák óhajtott reformját 
keresztül viszi. 

A katonatiszti fizetések és a legénységi zsold 
emelésének kérdése interpelláció következtében 
került a magyar képviselőház elé március 14-én. 
Fölvilágosítást kértek a miniszterelnöktől a 
közös külügy- és közös hadügyminisztereknek 
az osztrák delegáció előtt tett azon nyilatkoza-
taira, hogy a fizetésemelés már a májusi dele-
gációnak elé lesz terjesztve és ők azon lesznek, 
hogy mindkét oldalról elfogadtassák, még pedig a 
folyó év kezdetétől számítva. A magyar minisz-
terelnök azt felelte, hogy a közös miniszterek-
nek épen úgy jogukban áll, mint másnak, 
jelezni, hogy mire törekednek. Tárgyalás a 
magyar kormánnyal még csak a tiszti fizetések-
ről volt, de abban sem jutottak megállapodásra, 
A legénységi zsoldról még nem is tárgyaltak. 
Mihelyt megállapodás lesz, tájékoztatni fogja 
a törvényhozást. 

Megdöbbentő zavargásokká fajult tüntete'se-
kat rendeztek a budapesti szociálisták &z álta-
lános választói jog követelésének jelszavával. 
Az a vélemény, hogy hatással volt rájuk a 
Kristóffy beszéde. Március 12-én még csak 
a nemzeti és országos kaszinók ablakait vertek 
be ; 13-án már tördélték az utcai lámpákat, 
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zúzták a magánházak ablakait kövekkel, ső t 
lövésekkel t á m a d t a k a rendőrségre , belőt tek 
vendéglők ablakain. A rendőrségnek erőfeszí-
tésébe került a megvadul t tömeg szétkergetése ; 
miközben vagy 40 embert le tar tóz ta to t t . And-
rássy gróf, belügyminiszter nyilatkozott e dolog-
ról a március 14 iki ülésen. Azt mondot ta , 
hogy a szociálisták maguk ellen dolgoznak az 
ily kihágásokkal. Neki az a szándéka, hogy a 
választói r e fo rmmal utat nyisson számukra a 
parlamentbe. N e csodálkozzanak azonban, h a 
ily maga ta r t ás u tán erős ellenzésre fog ta lá ln i 
ama törekvése. Mint belügyminiszter a leg-
messzebb menő eréllyel fogja megvédeni a 
személy és vagyonbiztosságot . Miután a zavar -
gások a szakszervezetekből indul tak ki, i smét -
lődés esetén föl fogja oszlatni azokat, va la-
mennyit. 

A képviselőház napirendjén a házszabály-
módosító indí tvány volt márc ius 9-től 15-ig. 
Beszélt néhány balpárt i és sok nemzetiségi , 
persze mind ellene. Egyik jó magyar szónok 
ki is fejezte, hogy nincs egyéb céljuk, m i n t a 
határozat késleli etése 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— S á g h y G y u l a . Az Országos Polgári Isko-
lai egyesület elnöki tisztjéről Ballagi Aladár 
tudvalevően lemondott s utódjául Sághy Gyula 
egyetemi tanárt, a képviselőház közoktatási 
bizottságának elnökét _ ajánlotta. A budapesti 
körhöz tartozó tanárok egy csoportja felkérte 
Sághyt az elnökség elvállalására és Sághy a 
megtisztelő bizalmat köszönettel fogadta s örö-
mest vállalja az elnökséget, minthogy Apponyi 
miniszter is rokonszenvvel látja az ő jelöltetését. 
Sághy megígérte a küldöttségnek, hogy lelkesen 
fog munkálni a polgári iskolának hét osztályúvá 
való fejlesztésén s egyúttal azon, hogy a polgári 
iskola novelláris úton kivétessék a népiskolai 
keretből, a pedagógium pedig főiskolai rangra 
emelkedjék. A küldöttség azzal a tudattal távo-
zott, hogy a polgári iskola ügye jó kézbe került, 
s ebben a tudatában a magunk részéről is meg-
erősíthetjük : Sághy Gyula múltja kezesség erre. 

— K é t t a n f e l ü g y e l ő k i t ü n t e t é s e . A király 
Petri Mór dr.-nak, Pest Pilis-Solt-Kiskún vármegye 
tanfelügyelőjének és Körösi Henriknek, a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumba beosztott tan-
felügyelőnek, a közoktatásügy terén kifejtett buzgó 
működésük elismeréseül a királyi tanácsosi címet 
adományozta. Petri Mór és Körösi Henrik ki-
tüntetése kétségkívül jó hatást tesz országszerte. 
Mindkettő régi, kiváló munkása a népoktatásnak 
s szép hangzású nevük van az irodalomban is. 

— J u b i l e u m . Csulak Lajos brassói állami 
tanító, ki mint író is szép nevet szerzett az ő 

kedves székely históriáival, harminc éve szol-, 
gálja nagy lelkességgel a népoktatás ügyét. 
Ebből az alkalomból a brassói Székely Társaság, 
melynek Cmlak a titkára, melegen ünnepelte 
ezt a derék embert, ki a magyar társadalmi 
akcióknak is igazi lelke, élesztője. A társaság 
legutóbbi ülésén Zakariás János orsz. képviselő 
méltatta Csulak tanítói, írói és társadalmi mű-
ködését s fejezte ki a társaság háláját. Magunk 
is ismerjük évek hosszú sora óta Csulak Lajos 
működését, ismerjük az ő tartalmas és szerény 
egyéniségét. A magyar tanítóság méltán lehet 
büszke rá. Ügy is mint tanító, úgy is mint író 
egyik dísze ő a népoktatás apostoli seregének 
s igaz örömünkre szolgál, hogy alkalmunk nyílt 
az ő nevének szentelni e néhány sort. 

— S z ü n i d e i t a n f o l y a m o k J é n á b a n . Ez 
évben ismét rendeznek Jénában szünidei tanfo-
lyamokat férfiak ós nők számára, augusztus 5-étől 
18-áig. Az idei előadások programmja még gaz 
dagabb a tavalyinál. Hét részre oszlik. A ter-
mészetrajzot 12. a pedagógiát 9, a német gyar-
matok ismertetését 4, az iskolai higiéniát 6, 
a theológiát, történelmet, irodalmat, nyelveket 
5—5, a nemzetgazdaságot és társadalomtudo-
mányt 12 kurzusban adják elő. Egy-egy liurzus 
6 vagy 12 órás. Újdonság az idén többek kö-
zött az iskolai higiénia előadása, ami minden 
tanítót érdekelhet. Magyarországról különben 
elég sűrűen látogatják ezeket a tanfolyamokat, 
melyek sok tanulsággal, követendő példával szol-
gálhatnak nekünk. Az érdeklődőknek részletes 
programmot küld a tanfolyam titkársága (Secre-
tariat, Fr. Clara Biomeyer, Jena, Garten-strasse 4.) 

— T a n í t ó k m e g j u t a l m a z á s a . Az aradi 
Kölcsey-egyesület elhatározta, hogy a Trefort 
Ágoston emlékezetére létesített alap kamataiból 
ebben az évben két olyan aradmegyei tanítót 
jutalmaz meg 2CfO—200 koronával, akik teljes 
hatosztályú osztatlan népiskolában az új nép-
iskolai tanítástervben megszabott követelmények-
nek legjobban felelnek meg. Elsőbbségük azok-
nak a tanítóknak van, akik nem magyarajkú 
községben működnek. A pályázó tanítók május 
l- ig adhatják be kérvényüket a Kölcsey-egye-
sület elnökének. A választmány által kijelölendő 
iskolákban három szakértőből álló bizottság fogja 
május hónapban megvizsgálni az eredményt. 

— A f o g y a t é k o s e l m é j ű g y e r m e k e k é r d e -
k é b e n . A bét év óta fennálló budapesti állami 
kisegítő-iskolában évente 1 3 0 — 1 4 0 gyengetehet-
ségű gyermek részesül oktatásban. Iskoláik be-
fejeztével e gyermekek legnagyobb része ipari, 
vagy mezőgazdasági pályákra lép. Mivel azonban 
a gyengetehetségű gyermekek elmebeli fogyat-
kozását teljesen eltűntetni nem lehet s a leg-
nagyobb részüknél is marad vissza bizonyos 
nehézkesség és egyoldalúság, épen azért e gyer-
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mekekiiek inaséveik alatt, sőt sokszor későbbi 
életükben is több türelemre, jóakaratra, elné-
zésre és támogatásra van szükségük. Szükséges 
tehát a gyengetehetségű gyermeket az iskolán 
túl is támogatásban részesíteni. A kisegítő-
iskolából kikerült gyengetebetségű ifjak támo-
gatásához szükséges anyagi eszközök gyújtása 
minden kultúrállamban a társadalom feladata. 
Ecélból alakúit meg a közokt. minisztérium 
engedélye alapján a segélyző-bizottság is. Az 
adományokat kérik a gyengetehetségü gyerme-
kek segélyző-bizottsága részére, Budapest, VIII., 
Mosonyi utca 6. szám alá küldeni. A segélyző-
bizottság élén állanak : Éltes Mátyás igazgató, 
Káplán Gyula gyógyped. tanár, a bizottság 
pénztárosa, Frey József gyógyped. tanár, a bizott-
ság titkára, Skultéty Lajos gyógyped. tanár, 
Esztergom főegyházmegyei áldozópap, a bizottság 
ellenőre. 

— A soproui tanítók javadalma. Sop-
ronból írják : A város közigazgatási bizottsága 
rendkívüli ülésben tárgyalta a városi népisko-
lák tanítóinak javadalmához való állami hozzá-
járulás dolgában benyújtott kérvényeket. Ezek 
közül az ág. evangélikus és az izraelita nép-
iskolák tanítóinak kérvényeinél, kik korpótlé-
kukat eddig is állami segítségképen kapták, 
javasolta a bizottság a kiegészítést, a róm. 
kath. hitközség azonban, mely eddig még állami 
segítséget nem kapott, a törvény szerint járó 
korpótléknál nagyobbat ad tanítóinak, miért 
is ezek pótlékának kiegészítését a bizottság nem 
javasolhatta. A javadalmi jegyzőkönyveket a 
kérvényekkel együtt felterjeszti a bizottság a 
miniszterhez 

— If júság i egyesületek. A szolyvai ifjúsági 
egyesület, dalárdája közreműködésével, mely 6 
négyszólamú hazafias éneket adott elő Bereczky 
Sándor áll. tan. vezetése mellett, márc. 1-én szépen 
sikerült táncmulatságot rendezett, melynek tiszta 
jövedelme 30 K 72 fill. volt. Ebből 10 K-t a róm. 
kath. templom javára adott, a többi pedig gyü-
mölcsözés végett ' az egyesület birtokában levő 
és a szolyvai takarékba elhelyezett 185 K 86 
f hez csatoltatott. Az egyesület pénzvagyona ez-
időszerint 206 K 64 f, mely összeg azonban a közel 
jövőben gyarapodni fog, miután a jegymegvál-
tások még mindig folynak és az intelligencia 
köréből többen fognak belépni az alapító tagok 
sorába. E mulatságon a dalárda, mely immár 
2-szer lépett fel nyilvánosan ez iskolai évben, 
igen szép sikert aratott és fellépésével, műkö-
désével a jelen volt közönség teljes megelége-
dését vívta ki. — A Kolozsi Ifjúsági Egye-
sület, Kovács József, állami tanító és egye-
sületi igazgató jelentése szerint f. tanévi műkö-
dését nov. 25 én kezdette meg s február 26-án 
végezte be. Ezidő alatt 12 fölolvasó-estét ren-

deztek s 113 pontban foglalkoztak az ifjúság 
képzésével. A tagok száma 12-3 volt, kik mind-
végig élénk érdeklődéssel látogatták az estéket. 
Fokozta az érdeklődést Molnár Emil tanító lel-
kes közreműködése s Münstermann Győző, városi 
polgármester, dr. Halász János, tb. vármegyei 
főorvos, Csorna Endre, városi főjegyző. Bíró Elek, 
unitárius lelkész és Szabó Jenő, gazdasági szak-
tanító részvétele és előadások tartásában. A 12 
fölolvasó-estén 18 ismeretterjesztő előadást tar-
tottak, nevezetesen : a jó erkölcsről, Bíró Elek, 
a pénzről, Münsíermann Győző, a tüdővészről, 
dr. Halász János, az adókról. Csoma Endre; 
a növény életműködéséről, a vetésforgó megálla-
pításáról, a vetőmag megválasztásáról, Szabó 
Jenő; a levegő nyomásáról, a folyadékok sűrű-' 
Bégéről, a kolozsi öltözködésről, Molnár Emil; 
a honfoglalásról, a koronázásról, a grammofon-
ról, Deák Ferencről, a földről, az italról, Luca-
napról, Amerikáról, Kovács József. A ismeret-
terjesztésen kívül minden este szavalat és ének 
is volt s közben víg elbeszéléseket olvastak föl. 
A szavalatok és énekek tanítását Molnár Emil 
tanító látta el. A 12 estén 30 költeményt sza-
valtak el az ifjak. Népdalt 6 esetben tanultak 
egyszólamban. Szép, magyar dalok terjesztése 
volt a főcél. A „Kolozsi Polgári Dalkör" két 
esetben működött közre, népdalegyveleget éne-
kelve Kovács József vezetésével. Spáda Endre, 
Kiss Géza és ifj. Bernát István kolozsi iparosok 
időnként beszélőgépjükkel szép népdalokat énekel-
tettek. Egy esetben két helybeli zenészfiúval duettet 
hegedült, Molnár Emil pedig fuvolán játszott 
népdalokat. Minden este utolsó pontjául víg 
elbeszélést olvastak föl, még pedig : Molnár Emil 
10, Kovács Berta 1, Kovács József 1 esetben. 
Dec. 31-én este színielőadást is rendeztek. Színre 
került a „Virágfakadás." Az estély tiszta jöve-
delme 18 K 40 f-t tett ki, mely, ha tekintetbe 
vesszük a csekély 20 fill, belépti díjat, elég szép 
eredmény. Versenyszavalatok is voltak. Nyertes 
lett Bemáth István. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
február havában belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg nevüket : 
Freund Vilma budapesti tanítónő Ferenczi-re ; 
Cotoroin (Kotorój) Péter petrozsényi áll. el. isk. 
tanító Kemény-re ; Setz Frigyes kiskőrösi népisk. 
tanító Szilágyi ra ; Bocsa Atanáz feliérvizi tanító 
Rónai-ra,-, Hahacht József bajai tanító Vigyázó-ra. 
(T. S.) 

— Magánvizsgálatok a Pedagógiumban. 
A m. kir. áll. Pedagógium mindkét szakcsoport-
jának magán-osztályvizsgálatai 1908 május 19-én 
és 20-án fognak megtartatni. 

— Adomány az Eötvös-alapnak. A pineze-
hely-gorbói takarékpénztár mint részvénytársaság, 
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ifjú. Hajas János felügyelő bizottsági tag kérésére, 
10 koronát küldött hozzánk az Eötvös-alap ré-
szére. Rendeltetése helyére juttattuk. 

— E m l é k k ö n y v . A somlyóvidéki ev. tanító-
egyesület 50 éves fennállásának emlékére Pataky 
Béla esékuti tanító szerkesztése mellett jubileumi 
„Emlékkönyvéét adott ki. Az Emlékkönyv, mely 
53/* ívre terjed, magában foglalja az egyesület 
50 éves törtenetét és 1907 okt. 7-én Ajkán az 
egyesület alakulása helyén tartott ünnepének le-
folyását. Akik e tartalmas emlékkönyvet meg-
szerezni óhajtják, 1 K 30 f beküldése mel-
lett megrendelhetik nagytiszteletű Kiss Lajos 
egyesületi elnöknél Nagyalásonyban (Veszprém 
megye). 

— P á l y a t é t e l . A Brassómegyei Ált. Tanító-
egyesület választmánya 50 koronás jutalmat tűz 
ki e tétel kidolgozására : „Miképen lehetne a 
felnőttek továbbképzését a legsikeresebben bizto-
sítani?" A pályamunka beadásának határideje: 
1908. évi augusztus 31. A pályamunkák a tanító-
egyesület elnökének a címére, a szokásos módon 
küldendők be. A brassómegyei áll. elemi ós a 
brassói róm. kath. főelemi iskolák igazgatóit arra 
kéri az elnök, hogy a fenti pályatételt a veze-
tésük alatti iskolák tanítótestületeivel közölni 
szíveskedjenek. 

— Eskóros (epileptikus) gyermekek is-
k o l á j a . A közoktatásügyi miniszter, arra való 
tekintettel, hogy az epileptikus nehézkóros gyer-
mekek iskoláztatását illetőleg hazánkban eddig 
úgyszólván semmi sem történt, elhatározta, hogy 
lehetőleg már a jövő 1908—09. tanév elején 
külön osztályt nyit a számukra. Súlyos és gya-
kori rohamokban szenvedő s inkább kórházi 
ápolásra szorúlt epileptikusok ide föl nem vehe-
tők ; fölvételre csak azok számíthatnak, akiknél 
a rohamok ritkábbak s ezek sem súlyos termé-
szetűek. Fölhívatnak tehát az érdekelt szülők, 
hogy epileptikus gyermeküknek ezen iskolába 
való fölvétele céljából az állami kisegítő-iskola 
igazgatóságánál (Budapest, VIII., Mosonyi-utca 
6. sz. a.) jelentkezzenek. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A „Vas 
vármegyei Altalános Tanító Egyesület "-nek a 
budapesti Ferenc József Tanítók Házában léte-
sített szobaalapítványi helyére az 1908/909. tan-
évre oly tanítóknak a budapesti tudomány- vagy 
műegyetemen, vagy egyéb fő- és szakiskolákon 
tanuló kiváló előmenetelű, példás magaviseletű 
fiai pályázhatnak, kik egyszersmind a Vasvár-
megyei Altalános Tanító Egyesületnek s az 
Eötvös-alapnak tagjai s akik tagsági kötelezett-
ségüknek az alapszabályokban körülírt módoza-
tok szerint mindenben megfeleltek. A fölvételre 
folyamodók a kérvényhez mellékelni tartoznak : 
1. a születési bizonyítványukat ; 2. végzett tanul-
mányaikról s erkölcsi viseletükről szóló bizonyít-

ványaikat; 3. azt az okiratot, hogy a Tanítók 
Házába való fölvételt jogósan kérik ; 4. vagyoni 
és családi viszonyaikról szóló hiteles ós kimerítő 
bizonyítványt ; 5. hatósági orvosi bizonyítványt. 
A hiánytalanul fölszerelt kérvények az Eötvös-
alap elnökségéhez címe/ve, 1908 május hó l- ig 
nyújtandók be Pálmay Ödön, szombathelyi közs. 
isk. tanító, egyesületi elnökhöz. 

— A tan í tó i munkásság elismerése. A 
Budapest X. ker. Függetlenségi Kör márc. 10-én 
tartotta tisztújító közgyűlését, melyen a polgár-
ság bizalma igen szépen nyilvánult a tanítóság 
iránt. Elnök lett Minké Béla ig.-tanító, alelnök 
Szó'cs János tanító és titkár Keller Sándor 
tanító. 

— H a l á l o z á s o k . G-ótseh Győző bácsfekete-
hegyi tanító március 3-án munkás életének 40-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. — Tas-
nádi Beér Ferenc tanítóképző-intézeti tanár f. hó 
7-én munkás életének 43-ik és boldog házasságá-
nak 15-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt 
Budapesten. — Bisztrán Antal szepesbélai áll. 
tanító f. hó 5-én életének 42-ik, boldog házas-
ságának 10-ik évében elhunyt. — Lénárd Fe-
rencné, szül. Tóth Irma életének 43-ik, boldog 
házasságának 13-ik évében f. hó 10-én elhunyt 
Zsobokon. — Knor János szenteleki kántor-
tanító, Vas vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak tagja, f. hó 11-én 46 éves korában, buzgó 
tanítóskodásának 27-ik s boldog házasságának 
22-ik évében elhunyt Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
A. Jó dolgok, de anekdotákra nincs helyünk. — 

Zalabagonya. Cikkének egyik-másik pontját illetékes 
helyen figyelembe ajánljuk. Közlése fölösleges, mert 
javaslatai nagyrészt közismeretesek. — F. (Az én 
végzetem.) Forrongó tehetség munkája. Reménységgel 
nézünk további munkássága elé. — Luló. Erejét meg-
haladó kérdésről elmélkedik. — Tavaszi felhő, öszi 
napsugár. Gyökeres simítással talán közölhető lenne. 
Próbáljon mást írni, hátha azzal több szerencséje lesz. — 
E. L. Mindkettőben mutatkozik a tehetség némi jele. 
Az első bíztatóan indul, de végén ellapul. A másik 
nem elég világos. Aztán : örömei — kérésemet ma mái-
nem megy rímszámba. — T. J. (A tanítók véradója.) 
Sorra kerül. — Ámor. Versben és prózában egyformán 
gyönge. — B. Ii. (M - e.) Örülünk, hogy a nép érdek-
lődését fel tudta kelteni. Ez az első. Enélkül a leg-
jobb akarat is kudarcot vall. A másik dologban leg-
jobb, ha tanfelügyelőjéhez fordul, ő tehet leghitelesebb 
tanúságot közhasznú működéséről s azt a minisztérium-
ban bizonyára méltányolni fogják. 

Tartalom : Egységes társadalom. Dr. Székely 
György. — A Nemzeti Színház kötelességei. (B. M.) — 
Nemzeti kultúránk megújhodása. Végh István. — 
Könyvesház. — Irodalom és művészet. — Tanítók 
tanácsadója. — Szépirodalom : Füst. (Vers.) Vértesy 
Gyula. — Dorkó. Móricz Zsigmond. — Hivatalos rész. — 
A földrajzi tudás fejleszlése. Havas Irma. — Ország-
gyűlés. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: F A E K A S SANDOE. 

Állampapírok és államadósságok. 
Az állami háztartásban előforduló kiadások 

fedezésére rendes körülmények között az állami 
bevételek szolgálnak. Ezek azonban nem min-
dig folynak be oly mértékben, hogy belőlük 
az esedékes fizetéseket teljesíteni lehetne. A 
kormány ilyenkor más forrásokból kénytelen 
a kiadásokat fedezni. Első sorban felhasználja 
a pénztáraiban őrzött letéteket, melyek után 
úgyis rendes kamatot fizet. Ha ezek nem elég-
ségesek, akkor kölcsönt kell felvennie. Meg-
teheti ezt úgy, hogy valamely pénzintézethez 
fordul és onnan veszi kölcsön rövid határidőre 
a pénzt, vagy rövid lejáratú kamatozó kincstári 
jegyeket bocsát ki és ezekkel teljesít fizeté-
seket. Ha pedig a kamatokat meg akarja 
takarítani és az országos törvények ezt lehe-
tővé teszik, akkor államjegyeket használ fize-
tési eszközül, melyeket azután pénztárainál 
el is fogad. Bármely módot is válassza azonban 
arra, hogy — mondjuk — pillanatnyi pénz-
zavarából kimeneküljön, minden körülmények 
között adósságot csinál, melyet azonban a 
befolyó jövedelmekből rövid idő múlva ki-
egyenlíthet. Hitelezői ilyenkor, akár egyesek 
legyenek, akár a nagyközönség, rendszerint 
saját polgáraiból kerülnek ki. Az államadósság 
ezen alakját lebegő vagy függő államadósságnak 
nevezik. 

Sokszor megtörténik azonban az, hogy gazda-
sági vagy politikai szempontok oly költségek 
viselésére kényszerítik az államot, melyek 
egyszerre oly nagy pénzkiadással járnak, hogy 
arra a rendes bevételek fedezetet nem nyúj-
tanak. E költségek néha egyáltalában nem 
térülnek meg sohasem, pl. a siker nélkül 
viselt háború költségei; néha a költségekkel 
eszközölt befektetések közvetlenül növelik a 
nemzeti jövedelmet és így a kiadások, vagy 
legalább azoknak kamatai hosszú idő alatt 
visszatérülnek, pl. vasúti vonalak, vagy csatorna-
hálózatok építési költségei, máskor pedig a 
rendkívüli kiadásokkal létesített intézmények, 
pl. kultúrális intézetek, csak közvetve járulnak 
hozzá a nemzeti jövedelem emeléséhez és így 
az ezekre fordított kiadások sem térülnek meg 
közvetlenül és rövid idő alatt az állami jöve-
delmekben. Nem volna tehát jogos, hogy az 
ily befektetések költségei egy nemzedék vállaira 
nehezedjenek, ha az utódoknak is javára fog-

nak szolgálni ; de ha haszontalanok is voltak 
a kiadások, akkor sem vállalkozhatik az akkori 
nemzedék azoknak viselésére, mert a nagy s 
improduktiv költség feltétlenül tönkre juttatná. 
Kölcsönből fedezi tehát az állam az ilyen 
természetű kiadásokat és miután a kölcsönt-
törlesztő jövedelem közvetlenül, vagy egyálta-
lában nem folyik be az állampénztárba, vagy 
csak sok évre elosztva, kisebb részletekben, 
ezért az ilyen célokra felvett kölcsön örökös 
vagy legalább is hosszú lejáratú lesz. A köl-
csönt azután vagy az állam polgárai adják, 
ha a nemzet elég tőkefelesleg felett rendel-
kezik, vagy más nemzetek adják az illető 
állam rendelkezésére. A kölcsönvevő állam 
tartozása fejében állami kötelezvényeket bocsát 
ki, melyeket rendszerint közvetítő pénzemberek 
útján juttat a kölcsönadókhoz. Az államadós-
sági kötelezvényekben az adós állam kötelezett-
séget vállal arra, hogy a kötvény kamatait a 
meghatározott időben pontosan megfizeti. Ha 
a kamatfizetésen kívül más kötelezettséget nem 
vállal a kibocsátó állam, akkor az állampapírt 
örök járadéknak vagy járadék-papírnak hívják. 
Ha azonban — de ez a ritkább eset — az 
állam arra vállalkozik, hogy visszafizeti a 
papír névértékét is bizonyos határidőn belül, 
akkor törlesztéses állampapírnak nevezik a 
kötvényt. A kötvények ellenében felvett kölcsön, 
a függő államadóssággal szemben, az állam 
állandósított adósságát teszi. 

Folyton növekvő gazdasági szükségleteink 
és különösen a vasúti hálózat egy nagy részé-
nek az utóbbi évtizedekben történt államosí-
tása, nálunk is az államadóságok rohamos 
emelkedését vonták maguk után. A mult évi 
állami költségvetésben 321,194.151 korona 
volt az államadósságok kamataira, törlesztésére 
és a kezelési költségekre előirányozva. 

Rendezett pénzügyeinkre mutat azonban az 
a körülmény, hogy e nagy összegből csak 
2,560.274 korona esik a függő államadóságok 
kamataira és kezelési költségeire. Ez adósságok 
legnagyobb részét a bírói letétek teszik, me-
lyeknek 372%-os kamataira 1,444.095 korona 
van előirányozva. Kisebb összeggel (1,040.000 
kor.) szerepelnek a kincstári jegyek kamatai ; 
a fennmaradó rész pedig a közjegyzői és árva-
letétek kamataira szolgál. A múlttal szemben 
e számok nagy haladásról tanúskodnak és a 
zárószámadások szerint a haladás folytonosan 
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tart, mert függő államadósságunk évről-évre 
csökken. 

Csökken a törlesztóses államadósságok álla-
déka is. Megszűntek már a különböző 5 és 
472%>-kal kamatozó vasúti kölcsönök, a 472 Vo-
kal kamatozó regale-kártalanítási kötvények 
és csak néhány tartozásunk van melyeknek 
kötvényei előre megállapított időn belül tör-
lesztendők és melyeknek kamatai és tőketör-
lesztő hányadai terhelik költségvetésünket. Leg-
fontosabb törlesztéses állampapírunk : 

a 4'U-os magyar földtehermentesítési kötvény. 
Az 1888. évi XXXII. törvénycikk alapján 1889 
január 1-én bocsáttatott ki. Ekkor a magyar-
országi földtehermentesítési adósság — ide-
értve az erdélyi és temesi földtehermentesítési 
adósságot is — 172,576.285 forint volt. Ezen 
összeg kiegyenlítésére kiadtunk 199,509.000 
forint névértékű és bemutatóra szóló 4°/o-os köt-
vényt, melyek eladásából összesen 173.205.303 
frtot vettünk be. A kötvények 100, 500, 1000, 
5000 és 10.000 frtosak és 70 év alatt, fél-
évenkénti kisorsolások útján törlesztetnek. Ka-
matszelvényeik minden év május és november 
1-én kerülnek beváltásra, amikor a szelvényért 
a kötvény névértéke után esedékes félévi ka-
matot, minden levonás nélkül bármely adó-
hivatal kifizeti. Az 1907. évben e kötvények 
részben való törlesztésére 2,233.800 koronát, a 
kamatokra pedig 14,875.260 koronát fordítot-
tunk. A még be nem váltott kötvények név-
értéke 371,349.400 koronát tesz ki. 

Kisebb összeget igényelnek költségvetéseink-
ben a szőlődézsma váltság, a maradvány és 
ir tv ány földek és a majorsági zsellérföldek meg-
váltásából eredő terhek, melyekre összesen 
320.000 korona tőketörlesztés és 47.7000 ko-
rona kamat van az 1907. évi költségvetésben 
felvéve. 

Törlesztéses adósság a Vaskapu-kölcsön, 
melynek ellenében 3°la-al aranyban kamatozó 
államkötvényeket bocsátottunk ki. E kölcsön 
az 1871-dik évi londoni szerződés, illetőleg 
az 1879-dik VIII. törvénycikkel nálunk be-
cikkelyezett berlini szerződés határozatai értel-
mében vált szükségessé, amennyiben ezen 
szerződések arra kötelezték a dunai parti álla-
mokat, illetőleg az osztrák-magyar monarchiát, 
hogy az aldunai Vaskapunál lévő hajózási 
akadályokat elhárítsa. Feljogosíttattunk azonban 
arra is, hogy addig, míg a szabályozás költ-
ségei megtérülnek, a Vaskapun áthaladó hajók-
tól ideiglenes díjat szedhessünk. Az Ausztriá-
val történt megegyezés után magunk vállal-
koztunk a Vaskapu szabályozására és a munka 
költségeire az 1895. évi XVI. törvénycikk 
alapján 45,000.000 a r m y korona névértékű, 
3%-al aranyban kamatozó kölcsönt vettünk 

fel. A kibocsátott kötvények 480, 2400 és 
12.000 arany korona névértékűek, mely név-
érték 20, 100 és 500 font sterlingnek felel 
meg. Ennek az a magyarázata, hogy a köt-
vényeket leginkább Angolországban és Hollan-
diában helyeztük el. Jellemző államhitelünkre, 
hogy ezen kötvényekből annak idején 72-szer 
akkora mennyiséget akartak átvenni, mint 
amennyi kibocsátásra került. A kötvényeket 
90 év alatt váltja be az állam úgy, hogy 
évenként egyszer a törlesztési tervben meg-
állapított névértéküeket kisorsolja. A kamatot 
a szelvények ellenében minden év január és 
július 1-ső napjain fizetik ki minden levonás 
nélkül. Ezen államadósság törlesztésére az 
1907. évben 144.000 koronát, kamataira pedig 
1,311.120 koronát fordítottunk. Az 1985. évi 
július 1-én lejáró adósságból még 43,407.000 
korona van hátra. 

Van két államadóságunk, melyek kamatait 
részben vagy egészben a?on kötvények birtoko-
sainak fizetik ki nagyobb és kisebb nyeremé-
nyek alakjában, kiknek kötvényeit az évenként 
tartatni szokott nyereményhúzások alkalmával 
kisorsolják. Ezen kötvények a magyar nyere-
ménykötvények és a tiszai sorsjegyek. 

A magyar nyereménykötvény az 1870. évi 
X. törvénycikk alapján bocsáttatott ki. A fel-
vett kölcsön 30,000.000 forint névértékű és 
a Duna folyam Budapest melletti részének 
szabályozására használtatott fel. A nyeremény-
jegyek száma 300.000, de mindegyik két 
ugyanolyan sorozat- és szorszámmal ellátott 
50 f r t névértékű részjegyből áll. Kamatot a 
kötvénybirtokos nem kap, résztvesz azonban 
az évenként háromszor, illetőleg 1891 óta két-
szer tartott sorsolásokon, amikor, ha nyeremény-
jegye kisorsoltatik, nagyobb (500—100.000 
forint) nyereményben részesülhet. Ha azonban 
a nyereményjegyet nagy nyereménnyel nem 
húznák ki, úgy névértéke a törlesztési húzá-
sokon megtérül és az elvesztett kamatokért 
56 —100 fr t kárpótlásban is részesül. E nyere-
ménykölcsönt 50 év alatt törleszti az állam és 
így az utolsó sorsolás 1920 május 15-ikén 
lesz. 1907 ben ezen kölcsön tőketörlesztésére 
950.000, nyeremények alakjában kifizetett ka-
mataira pedig 1,498.000 koronát fordíto'tunk. 
A kölcsönből még 26,340.000 korona nincs 
törlesztve. 

A 4°/o-os tiszai sorsjegy a Tisza és mellék-
folyóinak szabályozására és Szeged város újjá-
építésére felvett 44,000.000 forint névértékű 
nyereménykölcsön alkalmával bocsáttatott ki. 
A kölcsön felvételére az 1880. évi XX. törvény-
cikk hatalmazta fel a kormányt, amely a kölcsön 
ellenében 440.000 darab 100 forint névértékű 
sorsjegyet adott ki. Az egész sorsjegyekből 
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egyes pénzintézetek 25 forintos címleteket hoz-
tak forgalomba, melyekből négy van ugyan-
ezen sorozat és sorszámmal ellátva. A sors-
jegyek a után 4%-os kamatot minden év április 
és október 1-én fizetik ki. A tőketörlesztés 
úgy történik, hogy 50 éven át minden a leg-
kisebb nyereménnyel kihúzott sorsjegyet 120 
forinttal váltanak be. Ezenkívül évenként két-
szer — április és október 1-én — nyere-
ményhúzások vannak, mikor 1 sorsjegyet 
90.000 és 5 sorsjegyet 1000 fr t nyereménnyel 
sorsolnak ki. 1907-ben ezen kölcsön törlesz-
tésére 1,760.000 koronát, kamataira pedig 
3,125.920 koronát fordítottunk. A kölcsönből 
még 59,480.000 korona nincs törlesztve. 

Törlesztéses kamatnélküli kölcsönünk is van. 
1899-ben ugyanis Ausztria az osztrák-magyar 
banknak helyettünk 18,000.000 koronát fizetett 
ki. Mi ez összeget 1900-tól kezdődőleg 50 év 
alatt évi 360.000 koronás részletekben fizet-
jük vissza Ausztriának. Ebből még 15,120.000 
korona nincs törlesztve. 

Olyan államadóságunk, mely után csak 
kamatot fizetünk, de tőkéjének törlesztésére 
magunkat nem köteleztük, négyféle kötvény 
kibocsátásával keletkezett. Legnagyobb mennyi-
ségben a 4°U-os magyar koronajáradék került 
kibocsátásra. Ezen állampapírból 100, 200, 
500, 1000 és 10.000 korona névértéküek 
vannak forgalomban. Minden kötvény 2°/o-os 
kamatait minden június és december 1-én fize-
tik ki. A legelső 4%-os koronaértékű járadék-
kölcsönt 1.062,000.000 korona névértékben 
1892-ben vettük fel az 1892. évi XXI. tör-
vénycikk alapján, mely felhatalmazta a kor-
mányt, hogy a még akkor forgalomban volt 
5°o-os állampapírokat felmondhassa és ezek-
nek beváltására 4%-os koronajáradékot bocsát-
hasson ki. A felmondott állampapírok leg-
nagyobb részben vasútrészvények voltak, a 
legtekintélyesebb összeget azonban az 5%-os 
magvar papír járadék képviselte. 1900-ban az 
1900. évi VIII. törvénycikk alapján vasúti 
beruházásokra 107,108.030 koroaát vettünk 
fel 4°/o-os koronajáradék ellenében. Az 1902. 
évi Y. törvénycikk felhatalmazta a kormányt 
arra, hogy a 4%%-os regale - kártalanítási-
és a 472 és 5%-os vasúti kölcsönkötvénye-
ket felmondhassa és ezek ellenében, valamint 
59,796.000 koronát kitevő vasúti beruházási 
költségekre 4%-os koronajáradékokat bocsát-
hasson ki. Rövid két év múlva ismét nagy 
járadékkölcsönt vettünk fel, melyet az 1904. évi 
XIV. törvénycikk szerint vasútak építésére, 
vasúti dunahídak készítésére és az egyes 
mini ztériumok ügykörében szükségessé vált 
beruházások költségeire kell fordítani. E köl-
csön összes kötvényei még nincsenek kiadva, 

de ez év folyamán már valószínűleg mind for-
galomba kerülnek. A 4%-os koronajáradék 
kibocsátható kötvényeinek összes értéke ma 
2.730,064.700 koronát tesz ki, mely összegnek 
4%-os kamatai fejében 109,202.588 koronát 
kell évenként a költségvetésbe beállítani. 

Van 3 V 2 % - O S koronajáradékunk is, melyet 
az 1897. évi XXX. t.-cikk alapján bocsátottunk 
ki. Eredetileg 94,000.000 korona névértékű 
kötvényeket kellett volna kibocsátaui, de csak 
60,000.000 kor. került értékesítésre, mert a 
második részletet kitevő 34,000.000 koronára 
az elővételi jogot élvező pénzcsoport nem re-
flektált. Nem járt azonban teljes kudarccal e 
kölcsön elhelyezése, mert az első kibocsátást 
több mint kétszeresen túljegyezték, sőt, ami 
eddig még nem igen történt meg, Budapesten 
is több mint 10 millió koronát jegyeztek e 
kölcsönből. Mindazonáltal a kormány nem eről-
tette tovább e kölcsön elhelyezését, hanem az 
ezen járadékkal be nem szerzett összeget az 
1900-ban kibocsátott 4%-os koronajáradékok-
kal szerezte be. A 3 % % - o s koronajáradék 
kötvényei is 100, 200, 500, 1000 és 10.000 
korona névértékű címletekben vannak kiállítva. 
A kamatok január és július l-jén esedékesek. 
A kölcsön kamatai költségvetésünket évenként 
2,100.000 koronával terhelik, ami a 60,000.000 
korona adósság 372%-os kamatjának megfelel. 

A 4%-os magyar aranyjáradék aranyforint 
értékben kiállított, aranyban kamatozó állam-
adóssági kötvény. Első kibocsátása 1881-ben 
történt, mikor az 1881. évi XXXII. törvény-
cikk alapján a pénzügyminiszter felhatalmaz-
tatott arra, hogy 400,000.000 aranyforintnyi 
6%-os magyar aranyjáradékainkat felmond-
hassa és helyettük 545,000.000 aranyforint 
névértékű 4%-os aranyjáradékot bocsáthasson 
ki. A kötvények második és harmadik soroza-
tát az 1887. évi XXXII. és az 1888. évi YI. 
törvénycikkek alapján hozták forgalomba. A 
47,000.000 aranyforint névértékű kötvények 
eladási ára a pénztári készletek helyrepótlására 
és az államháztartási hiány fedezésére szol-
gált. Az 1892. évi XXI. törvénycikk, végül 
90,000.000 aranyforint névértékű aranyjáradék 
kibocsátására hatalmazta fel a kormányt, mely 
összegből 18 millió aranyforint 5 és 6°/o-os 
vasúti elsőbbségi kötvények beváltására szol-
gált, 72 millió pedig a valutarendezés céljaira 
lett volna felhasználandó. Ez utóbbi célra azon-
ban csak 24 millió aranyforintot fordítottunk 
és így csak 634,000.000 aranyforint névértékű 
aranyjáradék van forgalomban. A kötvények 
100, 500, 1000 és 10.000 aranyforint név-
értéküek. Aranyban fizetendő 4%-os kamatjuk 
félévenként, január és július l-jén esedékes. 
E kamatok fizetésére évenként 60,914.000 ko-

12' 
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rona szükséges, mely összeg valamivel több 
mint az 1.521,600.000 koronát kitevő adósság 
4Vo-os kamatja, de ez abban találja magya-
rázatát, hogy a kölcsön legnagyobb részben 
Angliában és Hollandiában van elhelyezve, 
ahol a szelvényeket aranysterlingekkel váltják 
be, ami többé kerül, mintha aranyforintokban 
történnék a kamatfizetés. 

Nem törlesztendő államadósság jellegével 
bír azon 472 százalékos kötvények névértéke 
is, melyeket az állam az 1902. évi V. törvény-
cikk alapján a községeknek adott, a község 
tulajdonában volt regale-kártalanítási kötvé-
nyekért, melyek a törvény szerint bevonat-
tak, a 105,377.750 korona névértékű ilyen 
kötvény van a községek birtokában, melyek 
után az állam évenként 4,743.999 kor. ka-
matot fizet. 

Az állami költségvetésben jelentékeny ter-
het képviselnek egyes vasutak átvétele folytán 
az állam által elvállalt adósságok törlesztései 
és kamatai. 1907-ben e célra 48,631.436 K-t 
fordítottunk, mely összegből 43,540.203 kor. 
a kamatokra esik. Ily természetű adósságunk 
454,832.186 koronát tesz. 

Egyes minisztériumok is kénytelenek voltak 
sok esetben az általuk kezelt alapokból köl-
csönöket felvenni, hogy az ügykörükben esz-
közölt beruházások költségei nem egy összeg-
ben, hanem több évre elosztva terheljék a 
költségvetést. 1907-ben körülbelül 160,000.000 
koronát tettek ki e rövid idő alatt törlesztendő 
adósságok, melyeknek törlesztésére és kama-
taira 9,958.563 koronát fordítottunk a mult 
évben. 

Ausztriával közös államadósságunk is van. 
Ennek függő része már megszűnt azzal, hogy 
a közös államjegyek (a régi 5 és 50 forintos 
papírpénz) beváltása már véget ért. Az adós-
ság állandósított része azonban még fennáll, 
de ezt is az 1908. év január 1-én életbelépett 
kiegyezéssel már valahára véglegesen rendez-
tük. Sokat írtak a közelmúlt időben tartot t 
kiegyezési tárgyalásokkal kapcsolatban azon 
nehézségekről, melyekkel a közös államadósság 
rendezése járt. A két kormány folytonosan 
alkudozott, hogy az ügyet saját államának 
érdekei szerint elintézze, míg végre meg tud-
tak egyezni. 

Az adósság két részből áll. Egyik része az 
államjószágokra bekebelezett törlesztéses köl-
csön, másik része az Ausztria által 1867-ben 
fölvett járadékkölcsön. Van még egy csekély 
része, mely a két állam pénztáraiban elhelye-
zett tiszti biztosítékoknak felel meg. Az egész 
úgy keletkezett, hogy Ausztria 1867-ben 
22-féle kötvényben elhelyezett adósságait egy-
séges állami járadékkölcsönnel akarta kiegyen-

líteni. Volt e tartozások között még 1805-ből 
származó is. Volt szorosan vett államadósság, 
de az egyes örökös tartományok, egyes kerü-
letek, sőt a raguzai jótékony-intézetek és a 
passaui káptalan adóságai is szerepeltek. 
A tartozások egy része felmondható, másik 
része fel nem mondható volt. Ezért a köt-
vények kibocsátása is 30 éven át tartott, 
miután ezen idő alatt lehetett csak a régi 
kötvényeket teljes összegükben beváltani és 
helyettük az ú j papirt kiadni. Az egész tartozás 
2.500,000.000 forintot te t t ki és az ennek 
fejében kiadott kötvények két csoportot alkot-
tak. Az ezüstben kamatozó régi államadósság 
beváltására az ezüstben kamatozó egységes 
Ő°/o-os államadóssági kötvények kerültek for-
galomba ; a nem ezüstben kamatozó régi 
államadósságot pedig papírban kamatozó 
egységes 5%-os államadóssági kötvényekkel 
váltották be. 

Mindkét kötvény örökjáradék; 50, 100, 
1000 és 10.000 frt névértékű címletekben 
van forgalomban. Az 5°/o-os kamatot az 
50 forintosoknál minden évben egy összegben, 
a nagyobb névértékű kötvényeknél pedig 
évenként két részletben fizetik ki. A kamatból 
az osztrák államkincstár javára 16% jövedelmi 
adót vonnak le, így a papír tulajdonképen 
csak 4 '2%-ot hoz. 

Mi az 1867. évi XII. törvénycikkben ugyan 
kimondottuk, hogy idegen államok adósságai 
bennünket jogilag nem terhelhetnek, de az 
1867 : XV. törvénycikkben vállalkoztunk arra, 
hogy Ausztria ezen adósságainak törlesztéséhez 
évi 1,150.000 irttal, kamataihoz pedig évi 
29,188.000 frttal járulunk hozzá. Beleegyeztünk 
azután még abba is, hogy úgy a kamat-
jövedelmi adó, valamint a tőketörlesztés foly-
tán előállott kamattehercsökkenés is Ausztria 
javára essék. Csak a visszafizetett tiszti biztosí-
tékok kamatait számítottuk le, ami eddig az 
általunk viselt kamatteherben 55.343 korona 
apadást eredményezett. Kikötöttük azt is, hogy 
mikor az államjószágokra bekebelezett kölcsön 
törlesztve lesz, akkor ennek kamatai a meg-
állapított hozzájárulásból levonandók. Termé-
szetes, hogy ugyanakkor megszűnik a 300.000 
koronás évi tőketörlesztés is. 

A legutóbb megkötött kiegyezésben eme 
közös államadósságokat rendeztük úgy, hogy 
az államjószágkölcsön törlesztéséig, mi évenként 
1,980.000 koronával járulunk hozzá a törlesztés-
hez és a kamatteherhez és az állampénztáraink-
ban elhelyezett biztosítékokat saját számlánkra 
átvesszük. Az egységes járadékadósság kama-
taira évenként 58,339.339 korona 52 fillért 
fizetünk, de jogunk van e kamat hozzájárulást 
10 éven belül 1.348,886.462 korona 82 fillér 
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tőke kifizetésével megszűntetni. Ez egyezség 
azt jelenti, bogy megszabadulhatunk a közös 
adósságtól és saját államadóssággá változtat-
hatjuk. Aminek előnye pedig alban fog nyil-
vánulni, hogy e tőkét kisebb kamatozású 
járadékpapírok ellenében vehetjük majd fel. 
Feltéve, hogy a pénzpiac helyzete a közel 
jövőben annyira javul, hogy járadékkötvények 
előnyösen lesznek eladhatók, pl. 95°/o-on, akkor 
mi e tartozást 1.419,880.483 korona névértékű 
kötvénnyel kiegyenlíthetjük, melyeknek 4°/o-os 
évi kamata 56,795.219 korona 32 fillér, ami 
költségvetésünkben a kiadásoknak évi 1,544.120 
korona 20 fillérrel való csökkenését eredményezi. 
Természetes, hogy reánk nézve előnyösebb lett 
volna az, ha abban tudtunk volna megegyezni, 
hogy állandó évi hoz sáj a'rulásunk 5%-os kamat-
ként véttessék számításba, aminek lett volna 
némi alapja abban, hogy a közös adósság 
kötvényei 5%-osak voltak. A másik álláspont-
nak is volt abban jogosultsága, mert a köt-
vények után tényleg csak 4"2°/o kamatot 
fizettek. Már pedig minél alacsonyabbra vesszük 
a kamatlábat, annál nagyobb tőke kamatoz-
tatásának felel meg egy állandó összeg. így, ha 
az említett állandó kamathozzájárulást 4'2°/o-os 
kamatnak vesszük, 1.389,031.893 kor. tökével 
válthattuk volna meg adósságunkat, tehát 
körülbelül 50 millióval több lett volna tarto-
zásunk. Ha azonban 5°/o-nak számítottuk volna 
a kamatot, akkor közel 180 millióval kisebb 
tőkével egyenlíthettük volna ki a tartozást. 

7.000 millió koronát tesznek ki tehát állam-
adósságaink. Tekintélyes összeg, de nem ad 
aggodalomra okot, mert elvállalt kötelezett-
ségeinknek mindeddig eleget tudunk tenni. 
Gondolkodóba ejthet azonban az a körülmény, 
hogy ez összeg igen nagy részével a külföldnek 
tartozunk. Statisztikai adatok a dolog termé-
szeténél fogva nen állhatnak rendelkezésünkre, 
de úgy mondják, hogy államadósságunk 53%-a 
van ezidőszerint külföldön elhelyezve. Ez eset-
ben évenként 150 millió koronánál többet 
fizetünk ki a külföldieknek, amiért most semmit 
sem kapunk, legfeljebb a beváltott szelvényeket, 
melyeket azután elégetünk. Mennyire emel-
kednék nemzetünk jólléte, ha államadóssági 
kötvényeink 1 — 2 millió kistőkés kezén meg-
osztva itthon lehetnének. Pedig ez nem volna 
lehetet'enség. Hisz Franciaországban rendes 
dolog, hogy az állampolgár nemcsak adózója, 
hanem hitelezője is az államnak és adójának 
egy részét állampapírjának kamatjában vissza-
kapja. 

Igaz, hogy magasabb nemzetgazdasági szem-
pontok szerint előnyösebb, ha a nemzet adós-
ságokat a külföldön vesz fel és saját tőke-
fölöslegét termelési vállalatokban magasabban 

kamatoztatja. De ezt reánk nem lehet alkal-
mazni, mert mi jövedelmi fölöslegeinket a leg-
jobb esetben takarékpénztárba tesszük, hol 
alacsony kamatláb mellett hever addig, míg 
egy lakodalom, nászút, jubileum vagy más 
efféle alkalmatosság költségeire felhasználjuk. 
Rendesen azonban fényűzési célokra használjuk 
el azt a kis pénzt, ami a lakás, élelem és ruhá-
zat költségein felül megmarad. A fényűzési 
cikkeket pedig a külföldtől vesszük. Az a sok 
drága prém, tolldísz, virágos selyem- és bársony-
szoknya, cifra cserép- és üvegárú stb, mellyel 
az úri és parasztasszonyok magukat és ^ laká-
saikat díszítik, mind külföldről kerül. És így 
kétszeresen adózunk a külföldnek : elküldjük 
adósságaink kamatait hűségesen, minden szel-
vény-esedékességkor csengő aranypénzben és 
megvesszük értéktelen lim-lomját, adva érte 
acélos búzánk és tüzes boraink árát. 

Pedig nem mondhatnók, hogy nem szeretünk 
szerezni. Földet, házat, szőlőt szívesen vásárol 
népünk és ezek megszerzéséért sok dologról 
képes lemondani. De ehhez aránylag nagy tőke 
kell. Azt azonban kevesen tudják, hogy kis 
vagyon papírban is lehet. Az állam jó adós, 
örökké él és így ha kölcsönt adunk neki, a 
kamatot biztosan megkapjuk. Ha pedig előre 
nem látható körülmények arra kényszerítenek, 
hogy kis vagyonunkat pénzzé tegyük, akkor 
az állampapíron minden veszteség nélkül túl-
adhatunk; hiszen annak árát úgy szabályozza 
a tőzsde, mint a búzáét, kelendősége pedig 
mindig biztosítva van. 

Kívánatossá kell tenni tehát a nemzet minden 
rétegében az állampapírok megszerzését, mert 
ez nemcsak hazafias kötelesség, hanem okos 
dolog is. 

Snazel Ferenc. 

Válogatott kísérletek 
a népiskolai kémia i és természet tani taní-

tás i anyag köréből. 
Nem akarok a kémia és természettan nép-

iskolai tanításának módszeréről hosszasabban 
értekezni, csupán csak a hivatalos tanterv, 
illetőleg utasításoknak néhány idevonatkozó 
pontjára utalok. Az utasítás a természettudo-
mányok eddigi tanítását a népiskolai oktatás 
legelhanyagoltabb részének tartja, pedig a 
reálismeretek mellőzése nagy kárára van a 
nép műveltségének s az ipar és földmívelés 
egyaránt megkövetelik a természettudományi 
ismereteket. Az utasítás a tanítás legfőbb 
céljai között a tárgytanítás feladatául a világ 
elemi megismerését tűzi ki és pedig, egyrészt 
az erkölcsi és szellemi, másrészt az anyagi 
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világ megismeresét. Az utóbbira a természet-
tudományok vezetik a tanulót s így a tanító-
nak arra kell törekedni, hogy a gyermek fel 
tudja ismerni a fontosabb természeti jelensé-
geket és erőket, hogy lassan-lassan fel tudjon 
emelkedni a természet bámulatos rendjének 
megismeréséhez. Meg kell tanítani a gyerme-
ket arra, hogy érzékeivel tudjon és szeressen 
élni, hogy a természet jelenségeit megfigyelje 
és hogy szerzett ismeretein alapuló gondol-
kodással a természeti törvények megismerésé-
hez és azoknak alkalmazásához jusson. Helye-
sen mondja az utasítás, hogy a nép értelmét 
fel kell világosítani, hogy a természettudomá-
nyokon alapuló vívmányokat megértse és azok-
nak basznítt vehesse s habár a népiskola sokat 
nem tehet e téren, de legalább megvetheti az 
alapot s fogékonnyá teheli a népet a termé-
szettudományi ismeretek iránt. Ezért a nép-
iskolai természettudományi oktatásnak első-
sorban gyakorlati jellegűnek kell lenni, vagyis 

1. ábra. A foszfor elégetése üvegharang alatt. 

oly gyakorlati ismereteket kell nyújtani a 
gyermekeknek, melyeket az ők életviszonyaik 
szükségesnek mutatnak, s amelyeknek gyakor-
lati alkalmazását megértik. Ezért tűzi ki a 
tanterv az elemi iskolai kémiai és fizikai taní-
tás feladatául az egyszerűbb és gyakoribb 
jelenségek megismertetését és megmagyarázá-
sát s követeli, hogy a tanítás a gyakorlati 
életben, iparban, gazdaságban, stb. alkalmazott 
és természeti törvényeken alapuló készülékek-
ből, szerkezetekből és szerszámokból induljon 
ki, amelyeket a tanulók nagyobbára már 
ismernek. 

Másfelől igen helyesen követelik az utasí-
tások azt is, hogy a tanítás a természetben 
végbemenő s főképen a kísérletek által előállí-
tott természeti tüneményekből induljon ki. A 
kísérletet a kémiai és fizikai tanítás egyik 
legfontosabb eszközének tekinti, melynek fel-
adata egyfelől a tanulók meglévő megfigyelé-
sének hiányos és hézagos voltát pótolni, a 
tanulók megfigyelési képességét fejleszteni, 
másfelől a tanítás által felvetett kérdésekre a 

feleletet megadni s így a természeti törvény 
megismerésére vezetni. A kísérletekre tehát a 
népiskolai kémiai és fizikai tanításban is kiváló 
gondot kell fordítani s ezért a tanítónak ebben 
a tekintetben megfelelő ügyességre és gyakor-
latra kell szert tennie ; a bemutatandó kísér-
letet a tanítás előtt meg kell próbálnia s az 
óra előtt »indent elő kell készítenie és össze-
állítani, hogy a kísérletek sikerüljenek s azo-
kat könnyen végre lehessen hajtani. A kísérlet 
egyszerű és világos legyen és a tünemény 
lényegét tüntesse fel. A tanító az eszköz részeit 
és szerepét s a kísérlet egyes mozzanatait 
világosan magyarázza meg s úgy végezze a 
kísérletet, hogy valamennyi tanuló jól lássa 
azt. Amennyiben pedig a megfigyelésre szük-
séges, ismételje is a kísérleteket. Végül, mint 
ideált azt tűzi ki a tanterv, hogy a tanító 
ott, ahol lehetséges, a tanulókkal is végeztessen 
egyszerűbb kísérleteket és az egyszerűbb eszkö-
zöket magukkal a tanalókkal készíttesse el. 

2. ábra. Oxigénfejlesztés vörös higanyoxidból. 

A tanterv és utasítások a kísérletezés fon-
tosságának elismerése és hangsúlyozása a szem-
léltetés szükséges és elkerülhetetlen voltát 
emeli ki s valóban kémiai és fizikai tanítás 
megfelelő, tehát a kísérleteken alapuló szem-
léltetés nélkül nem is képzelhető. I t t a szó-
magyarázat, a képek semmit sem érnek; sőt 
a gyermekeknek úgynevezett tapasztalataira 
való hivatkozás, tekintettel a gyermekek által 
a természetben szerzett sok téves és hiányos 
szemléletére s megfigyelésre, vajmi keveset 
érnek ; csak a kísérletek világosítnak fel, győz-
nek meg s állítják elő azokat a tényeket, 
melyekből a tanításnak ki kell indulni. 

Helyesen követeli a tanterv, hogy amennyire 
csak lehet, magukat a dolgokat kell szemlél-
tetni, a kémiai és fiz kai oktatásban, tehát a 
tüneményeket, a törvények gyakorlati alkal-
mazását ; s minden alkalommal a szemléletre 
kell buzdítani, oktatni és nevelni a gyerme-
keket. De a szemléletnek csak akkor van ér-
téke, ha a gyermek tudja, mire kell figyelmét 
irányoznia. A szemléletre való oktatás után 
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azonban a gon lolkozást is önállóságra és te-
vékenységre kell szoktatni. Nem szabad tehát 
az ismereteket készen adni a gyermekeknek, 
nekik maguknak is kell dolgozniok, hogy meg-
szerezzék az ismereteket. A tanítónak és tanuló-
nak tanulás alkalmával együtt kell dolgozni 
és keresni az igazságot, a tanulónak a tanító 
ügyes útbaigazító kérdéseire kell megpróbálni 
a kérdés megoldását s az egész osztálynak 
részt kell venni ebben a munkában. A kérdés 
megfejtése örömmel tölti el a gyermeket s 
amit a gyermek így szerzett meg, azt egy-
könnyen nem felejti, az él és tovább hat lel-
kében. Csak az oly dolgokat kell közölni a 
tanulóval, melyeket ő hiányos tapasztalatai vagy 
szemléletei miatt ki nem találhat, de tudásának 
ezt a részét is önmunkálkodó gondoskodás 
alapjává, eszközévé kell tenni. Nem szókkal 
kell megterhelni a gyermek elméjét, hanem 
szemléletek s tapasztalatok szerzésére s azok 
okos feldolgozására s így a gondolkozás egész-
séges módjára kell a gyermeket szoktatni. így 
valósíthatja meg az iskola az egész methódika 
legfőbb elvét: az önmunkásságra való nevelést. 

Az utasítások ezen legkiemelkedőbb vonat-
kozásainak előrebocsátása után lássunk először 
is néhány népiskolai kémiai kísérletet. 

I . Kémiai k ísér le tek. 
1. kísérlet. A levegő összetételének kimu-

tatása. Tegyünk egy tálban lévő vízre parafa-
lemezt, erre ragasszunk égő gyertyát vagy 
kisebb csészikébe borszeszt öntve, gyújtsuk 
meg s tágasabb nyílású üvegharanggal borít-
suk le (1. ábra), hogy a kissé víz alá merült 
üvegharang megakadályozza a levegőnek az 
égő gyertyához vagy borszeszhez való jutását: 
ekkor a gyertya vagy borszesz az üvegharang 
alatt csakhamar kialszanak, azután pedig a 
víz kezd az üvegharangba felnyomulni, végre 
annak Vs-öd részét kitölti. Ha az üvegharang 
nyílását a víz alatt megfelelő nagyságú üveg-
lemezzel elzárjuk s így az üvegharangot a 
vízből kiemelve, felfelé tartjuk, a levegő a 
megmaradt 4/s-öd részébe ismét égő gyertyát 
tartunk, az azonnal kialszik. 

E kísérletből kitűnik, hogy a levegő aek 
Vs-öd része oxigén, mely az égést táplálja s égés 
közben elhasználtatott, annak helyébe nyomult 
be a víz; 1A-öd része pedig a nitrogén, mely-
ben az égő gyertya kialszik. 

2. kísérlet. Oxigén-fejlesztés. Ha üvegretor-
tába vörös kénesőoxidot teszünk, a retortához 
két gyűjtő üveggömböt (2. ábra), ehhez pedig 
átfúrt parafadugóval N alakban hajlított üveg-
csövet kapcsolunk, melyet, miután a levegőt 
hevítéssel a retortából kihajtottuk, vízzel félig 
megtöltött tálba állított s vízzel megtöltött 

és nyílásával lefelé fordított üveghengerbe 
(gázfelfogó-hengerbe) vezetjük. Azután a re-
tortát borszesz- vagy gázlámpával hevítjük, a 
vízen át buborékok távoznak el. Később, mi-
kor a retorta izzásig felmelegedett, a nyakára 
fénylő szürke réteget alkotva, kénesőcseppek 
rakodnak le, a gázfelfogó-hengerben pedig 
oxigén gyűlt össze, melyben az izzó fenyőfa 
szálka lángra lobban. 

Ez a kísérlet, melyet az utasítások is aján-
lanak, több szempontból tanulságos ; feltün-
teti egyfelől egy vegyületnek a hő hatása 
alatt alkotó részeire való szétbontását, másfelől 
oxigén-fejlesztésre alkalmas. A kísérlet végre-
hajtása azonban meglehetős nehézséggel jár, 
mert erősebb hevítést követel, amelyet csak 
nagyobb borszesz-lámpával és több ideig, néha 
V2 óráig való hevítéssel idézhetünk elő. Azért 
ez a kísérlet nagyobb mennyiségű oxigén elő-
állítására nem alkalmas. 

A retortának a víz alá vezető csövét előbb 
ki kell venni a vízből, mielőtt a borszesz lám-
pát elvesszük alóla. Ellenkező esetben a külső 
légnyomás a vizet felszorítja a retortába s azt 
elrepeszti. (Folyt, köv.) 

(Budapest.) Miklós Gergely. 

A tevékenység, mint a gyermek 
érdeklődésének motív urna. 

(Folytatás.) 
Ami most már a külső tevékenységnek 

érdeklődéskeltő hatását illeti, ennek főjellem-
vonása azon körülményből származik, hogy 
csak közvetve hoz létre érdeklődést a tárgyak 
iránt. A külső tárgy érzéklése közvetlenül 
magát a tevékenységet hozza létre. Azonban 
az a kedvérzet, amely a tevékenység nyomán 
jár, maga a tárgy iránt, mint előidéző ok 
iránt is kedvező hangulatot támaszt s élénkíti 
a tárgy felfogását, képzetét, minek következté-
ben a tárgy iránt érdeklődés támad. Az érdek-
lődés folyamatát tehát tulajdonképen az érzék-
let indítja meg s a cselekvés csupán mint az 
érzéklet és az érdeklődés érzelme közötti köz-
vetítő, erősítő tényező szerepel. Az így szár-
mazó érdeklődés ereje eg>enes arányban áll 
a cselekvéssel. Minél élénkebb tevékenység 
fűződik a tárgyhoz, annál nagyobb mértékben 
érdeklődik iránta a gyermek. 

A tevékenységi érdeklődésnek ezen saját-
ságos keletkezésmódja magyarázza meg azon 
fejlődéstani tényt, hogy a tevékenység a gyer-
mekkorban sokkal gyakrabban hoz létre a 
külső tárgyak iránti érdeklődést, mint a kis-
dedkorban. A kisdedkorban, mint fentebb is 
fejtegettük, a gyermek tevékenysége leggyak-
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rabban befelé irányul, ami az érdeklődést in-
kább elvonja a tárgyaktól, mint föléje tereli. 
Ellenben a gyermekkorban a reális tevékeny-
ség természetszerűen szüli meg a tárgyak 
iránti érdeklődés folyamatokat. 

A cselekvésnek érdeklődéskeltő hatása a 
következő tapasztalati tételekbe foglalható: 

1. A külső érzéklet egymagában igen gyak-
ran nem elegendő az érdeklődés-folyamat létre-
hozására. 

'2. Egyenlő ingerű különböző külső tárgyak 
közül a gyermek azon tárgy iránt érdeklődik, 
amely cselekvésének vágyát fölébreszti. 

3. Ugyanazon tárgy akkor támaszt a gyer-
mekben érdeklődés-folyamatot, amikor öt cselek-
vésre ingerélni képes. 

E tételek bizonyítására szolgálnak a követ-
kező megfigyelések. 

Egyik pusztának telkén szekerek, ekék, 
boronák, hengerek és egy szecskavágó jár-
gánygép hevertek. A fiúgyermekek egyikük 
iránt sem érdeklődtek különösen. Mikor azon-
ban a járgánygépet megmozdítottam, akkor 
mind odagyülekeztek s elkezdték a gépet haj-
tani. Ettől fogva csak a járgánygéppel foglal-
koztak, a többi eszközre ügyet sem vetettek. 

A fóti gyönyörű grófi parkban a gyermekek 
meglehetős közömbösen haladtak az útakon, 
a hatalmas fák árnyékában, a szép pázsitok 
és virágágyak mellett. Egyszerre a platán-
sorba értünk. A platánfákon éppen vedlőben 
volt a fakéreg s az út telve volt lehullott 
kéregdarabokkal. A gyermekek ezt meglátva, 
valósággal megrohanták a platánfákat, lefej-
tették héjukat, felszedegették a héjdarabo-
kat a földről s azok tördelésével mulatták 
magukat. 

Egyik tanyának szérűjén a boglyák, a sze-
kerek s egyéb tárgyak nem izgatták különös 
mértékben a fiúgyermekeket. Mikor azonban 
egy lajtkocsin tülköt találtunk s abba bele-
fújtam, igen nagyfokú érdeklődés mutatkozott 
ezen tárgy iránt azon szempontból, hogy vele 
tülköljenek. 

A fiúgyermekek a mezei sétákon a vete-
mények iránt alig érdeklődtek, a töknek tekin-
télyes levelei sem hatották meg őket. Mikor 
azonban egyszer a töklevél szárából kürtöt 
csináltam s belefújtam, egy szempillantással 
átalakult a gyermekek érdeklődése. Türelmet-
lenül ostromoltak kérésükkel, hogy csináljak 
trombitát. Nagy koncertet csaptak. Ezentúl 
egész hazáig érdeklődésük középpontja a tök 
lett. Beszaladgálták a tökért a környéket s 
éles megfigyeléssel még a távoli patak part-
ján is felfedezték a töklevelet. Hasonló frap-
páns hatása volt a leánygyermekekre ugyan-
ezen kísérletnek. 

Természetszerűen merül fel az a kérdés, 
hogy a tevékenységnek, mint az érdeklődés 
tényezőjének, milyen értéke van az intelligencia 
fejlődése szempontjából. A tevékenységnek az 
intelligenciára való hatása attól függ, hogy 
mennyiben képes a belőle származó érdeklődés 
objektív szemléletekre vezetni. 

Kétségtelen, hogy már az ingerületekből 
ösztönszerűleg támadó eselekvés is számos 
ismeret forrása. Cselekvés közben a tárgyak-
kal való közvetlen érintkezés önkénytelenül 
is a tárgyak számos tulajdonságának megisme-
résére vezeti a gyermeket. Azonban az impulzív 
tevékenységből származó érdeklődés alapjában 
véve szubjektív vonást mutat. Ugyanis cselek-
vés alkalmával a gyermek a tárgyra hatni 
akar ; minélfogva a tárgy a gyermeket csak 
mint a cselekvés eszköze vagy tárgya érdekli, 
s csak azon szempontból ismerkedik meg a 
tárggyal, amely szempontból arra a hatást ki 
akarja fejteni. A töklevél-kürtön az érdekelte 
a gyermeket, hogy elég mélyen van-e be-
metszve ; az ökörtülkön az a nyílás, ahol a 
tülköt meg lehet fújni ; a lepkén főleg a repü-
lése, nyugvása; az ostoron, hogy van-e rajta 
„sugár". E tárgyak többi tulajdonságaival nem 
törődtek. Ezek a tapasztalatok szubjektív okok-
ból származtak ugyan, de mégis bírtak már 
objektív tartalommal. 

Habár az impulzív tevékenységgel kapcso-
latos érdeklődésből is származnak már gya-
korlatilag értékes ismeretek, mindazáltal az 
intelligencia kialakulása az öntudatos tevé-
kenységből származik. Miként „Az érdeklődés 
fejlődéstana" című dolgozatomban kimutattam,1 

az öntudatos figyelem és az értelmes emléke-
zet kezdetben nem önálló értelmi erők s nem 
elszigetelten fejlődő képességek, hanem az 
öntudatos tevékenység fokozatos kialakulásá-
nak termékei. Az ott közölt fejtegetések bizo-
nyítják, hogy a tevékenység öntudatosságának 
és az intelligenciának alaki fejlődése között 
párhuzamosság áll fenn. Ez a párhuzamosság 
azonban nem csupán az alaki fejlődésre, hanem 
az ismeretek empirikus gyarapodására nézve 
is kimutatható. A tevékenység öntudatossága 
ugyanis a eselekvés céljának és eszközeinek 
objektív megismerésére vezet. Hogy a cél és 
eszközök öntudatos felfogása miként alakul ki 
a tevékenységből, azt a követkevő alkalom-
mal mutatjuk ki. (Vége köv.) 

(Budapest.) Nayy László. 

* Megjelent a Magyar Paedagógia 1907. évfolya-
mának áprilisi és májusi füzeteiben ; németül „Dei 
Entwicklung des Interesses de< Kindes" cím alat-
a Neumann-féle Experimentelle Paedagogik V. köteté-
nek 3—4. füzeteiben és külön füzetben is. Kiadta 
0. Nemnich. Lipcse. 



1 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 

ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: JANCSÓ B E N E D E K -

A tanítóság előkészítése 
az iskolán kívüli oktatás feladataira . 

Nem tudjuk, hogy milyen lesz az iskolán 
kívüli oktatás most készülő országos szerve-
zete, de annyit előre is gyaníthatunk, hogy 
a helyzet természetes folyományaképen annak 
alapvető — mondjuk : népakadémia tagozatá-
ban, a munka oroszlánrésze faluhelyeken a 
magyar néptanító vállaira fog nehezedni. A 
magyar néptanítóság a maga átlagában e fel-
adat megoldására a legteljesebb mértékben 
alkalmas is. De hogy e külön és újabb fel-
adatával teljesen tisztába jöhessen, azoknak, 
kik az iskolán kívüli oktatást vezetni fogják, 
nem szabad bizonyos szempontokat szem elől 
téveszteniök. Figyelembe kell venniök min-
denekelőtt, hogy a magyar néptanító a tanító-
képzőintézetekben a szociológiából, a nemzet-
gazdaságból épen semmit sem tanult, hogy 
tanuló éveiben köz- és magánjogi ismereteket 
is igazán csak mogyoróhéjban volt alkalma 
szerezhetni. Irodalmunk e tekintetben való 
hiányos volta és fejletlensége miatt a tanító-
képzésben elmulasztottakat magánszorgalomból 
önképzés útján később sem igen pótolhatta. 

Miután a szociális kérdések iránt való ér-
deklődés és a nemzetgazdaság főbb igazságai-
nak és törvényeinek megismerésére irányuló 
vágyakozás a szociáldemokrata izgatások hatá-
sának eredményeképen a legelzártabb vidékek 
falusi népességébe is egyre inkább behatol, 
feltétlenül szükségesnek látszik, hogy a magyar 
néptanító a szociális kérdéseket s a nemzet-
gazdaság főbb igazságait és törvényeit annyira 
megismerje, hogy a népet ez irányban kellő-
képen fel tudja világosítani. Sőt — szükség 
esetén — meg is tudja cáfolni azokat a köz-
keletű szociáldemokrata jelszavakat és tétele-
ket, amelyeket a szociálista szakszervezetek 
tanítása és a szociáldemokrata sajtó a nép 
között hihetetlen mértékben elterjesztett. A 
szociáldemokrata eszmék és törekvések gyors 
térfoglaiásának korlátozásáról szó sem lehet 
mindaddig, míg a tanító, kinek munkássága 
elsősorban van hivatva e feladat megoldására, 
nem járatos a szociológia és a nemzetgazdaság 
alapvető tanaiban. 

De hogyan jusson a magyar néptanító ha-
marosan mindez ismeretek birtokába? Szerény 
nézetem szerint ennek két útja és módja van : 

Az első és a legközelebb levő az volna, ha 
a közoktatásügyi kormány azoknak a tanítók-
nak, akik az országosan szervezendő iskolán 
kívüli oktatás alsó tagozatában tanítói mun-
kásságra szándékoznak vállalkozni, a nyári 
szünidőkben a szociológiából, a nemzetgazda-
ságtanból, továbbá a köz- és magánjogi isme-
retekből rövidebb, de legalább háromhetes tan-
folyamokat rendeztetne az ország különböző 
pontjain — lehetőleg főiskolai jellegű taninté-
zetekkel bíró városokban. Ilyen tanfolyamok 
rendezése szért is célszerűnek mutatkozik, mert 
hiszen maguk ezek a tanfolyamok is egy-egy 
láncszemet alkotnának az iskolán kívüli okta-
tás felsőbb tagozatában. Ezenkívül azt sem 
szabad felednünk, hogy külföldön, Angliában 
és Amerikában az University-Extension nyári 
tanfolyamainak, Németországon az egyetemek 
szünidei tanfolyamainak hallgatósága majdnem 
háromnegyed részében népiskolai tanítókból 
áll, pedig ez országokban az iskolán kívül eső 
oktatás népakadémiai tagozatában folyó mun-
kásság nem nehezedik olyan, majdnem teljes 
kizárólagossággal a néptanítóság vállaira, mint 
fog nehezedni nálunk. Sőt Lipcsében a mult 
nyári szünidőben épen olyan továbbképző isko-
lai-tanítóképző tanfolyamot tartottak, mint a 
minőre e sorokkal az intéző körök figyelmét 
fel akarjuk hívni. E tanfolyam előadásainak 
anyaga a következő volt : a) tudományos elő-
adások a társadalmi és ipari törvényhozás leg-
nevezetesebb alkotásairól, b) a nemzetgazda-
ságtan alapelvei, különös tekintettel a jelenkor 
gazdasági viszonyaira és feladataira, c) az 
ipari egészségtan főbb tételeinek megismerte-
tése, d) a továbbképző iskolaügyről általános-
ságban és módszeres előadások a továbbképző-
iskolái tanításról, e) a lipcsei továbbképző 
iskolák meglátogatása, f ) vita-esték rendezése 
a tanfolyamban előadott tárgyakra vonat-
kozóan. 

Ezeken a rövidebb tanfolyamokon a jel-
zett tudománykörök főbb igazságait egyenként 
tizenkét-tizenhat előadás keretében igen alkal-
mas módon meg lehetne ismertetni a tanfolyam 
hallgatóival, sőt ami még ennél is fontosabb, 
be lehetne vezetni őket e diszciplínáknak leg-
alább magyarnyelvű irodalmába. Meg lehetne 
nekik adni azt az irodalmi alapot, amelyen 
aztán tovább haladva, saját szorgalmukból meg-
szerezhetnék azt a teljes jártasságot, amelyre 
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oly égető szükségük van, de amelyet ezidő-
szerint nemcsak ők, hanem a tudományosabb 
képzettségű középiskolai tanárok is a maguk 
átlagában nélkülöznek. Egy ilyen tanfolyam 
ösztönt és irányt adna a maga hallgatóságá-
nak arra vonatkozóan, hogy az irodalmi segéd-
eszközök célszerű felhasználásával a szóban-
forgó tudományágakban magukat alaposan ki-
képezhessék. 

Ezeknek, a kiváló szakférfiaktól tartott soro-
zatos előadásoknak, a tanfolyam bevégződése 
után, a könypiacon is meg kellene jelenniök. 
Bevezető részét alkotnák annak az irodalmi 
vállalatnak, amelynek rendeltetése, mint má-
sodik eszköznek, az lenne, hogy a magyar nép-
tanítóságot rákészítse arra a munkásságra 
amely az iskolán kívüli oktatás keretében osz-
tályrészéül fog jutni. Nézetünk szerint, hogy 
a rendezendő tanfolyamoknak szélesebb kör-
ben is meg legyen a ma^uk üdvös hatása, 
célszerű lenne, ha gondoskodás történnék olyan 
irodalmi vállalat megindításáról is, amelyben 
a tanítóság leendő munkásságának mint egy 
vezérfonalául mintaelőadásokban, kellő tudo-
mányos tartalommal és irodalmi formában ki-
dolgozva, megtalálná mindazokat az ismeret-
ágakat, amelyeket hivatva lesz a maga közsé-
gében szervezendő tanfolyamon előadni. Ha 
egyházi körökben helyesnek, célszerűnek és 
hasznosnak tartják az akadémiai képzettségű 
lelkészkedő falusi papság számára úgynevezett 
Prédikációs Tárak s hasonló beszédgyüjtemé-
nyek szerkesztését és kiadását, miért ne lehetne 
a néptanítók számára is ilyen vezérfonalul hasz-
nálható tudományos előadások gyűjteményét 
ajánlani ? 

Egy ilyen irodalmi vállalat megindítása nem-
csak a szűkebb értelemben vett falusi iskolán 
kívüli oktatás szempontjából, hanem a nép-
tanítók tudományos továbbképzése miatt is 
rendkívüli fontosságú. Egy-két év alatt tanító-
társaink hozzájutnának egy mintaszerű kis 
tanítói tudományos kézikönyvtárhoz, amely-
nek segítségével tovább képezhetnék magukat 
mindazokban az ismeretágakban, amelyektől 
most irodalmi segédeszközök hiánya miatt 
falusi magányukban, mintegy el vannak zárva. 
Egy ilyen hivatalosan támogatott, vagy épen 
kezdeményezett tudományos irodalmi vállalat 
nagyban elősegítené a magyar tanítóság tudo-
mányos képzettsége és műveltsége színvonalá-
nak látható emelkedését, amelyhez közremun-
kálni a nyugat-európai országokban szervezett 
iskolán kívüli oktatás a maga felsőbb tago-
zataiban első rendű kötelességének ismeri. 
Nem szabad felednünk, hogy az iskolán kí-
vüli oktatás segítségével a nép műveltségének 
színvonalát sikeresen csak úgy emelhetjük, ha 

vele párhuzamosan a néptanítókét is igyeke-
zünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel 
emelni. D. M. 

Iskolán kívüli oktatásunk 
múltjából. 

A megindult munkásság képe. 
De részt vettek ez intézmény támogatásában 

és fejlesztésében az iskolai munkától távolabb 
eső társadalmi körök is. így Aradon 1871 
márciusában Nagy Sándor aradi alispán buz-
gósága következtében úgynevezett tudományos 
estélyek rendezése intlul meg. Az első estélyt 
március közepén egy vasárnap tartották meg. 
Tárgya Zárai Ödön felolvasása volt a villamos-
ságról. A megyeház nagyterme zsúfolásig meg-
telt közönséggel, amelynek túlnyomó többsége 
a polgári osztályhoz tartozott. 

A magánosokkal versenyre keltek a ható-
ságok is. így a többi között Czegléd városá-
nak képviselőtestülete 1872 október tizedikén 
Szalui főjegyző indítványára kimondja: 

1. hogy magáévá teszi a felnőttek oktatásá-
nak ügyét egész terjedelmében. Meghagyja a 
polgármesteri hivatalnak, hogy a város külön-
böző részeiben fekvő iskolákban megfelelő 
számú tantermeket szereljen fel a szükséges 
lámpásokkal. Világítás és fűtésről gondoskodjék. 
Rendeztessen be az írni-olvasni tudó, de a 
továbbképző tanfolyamban résztvenni akard 
felnőtteknek is egy külön tantermet. 

2. Hasson oda, hogy a felnőttek oktatása 
idejekorán megkezdődjék. 

3. A tanfolyam megkezdéséről a város la-
kossága a szokásos módon : a templomok előtti 
kihirdetés és dobszó által értesítve legyen. 

4. Minden egyes városi képviselő iparkodjék 
rábeszélés, biztatás által odahatni, hogy a 
felnőtt, netalán írni vagy olvasni nem tudó 
egyének mentől számosabban vegyenek részt 
a tanulásban. 

5. A városi iskolaszék megbízatik az ügy 
körül netán előfordulható egyéb teendőkkel, a 
szervezeti s ellenőrzési munkálatokkal. 

Ez adatok alapján határozottan megállapít-
hatjuk, hogy 1870-től 1873-ig igen sikeres és 
folyton fokozódó munkásság folyt nálunk a 
felnőttek oktatasának előmozdítására. Hogy e 
munkásság most vázolt kezdő stádiuma hatá-
rozottan kiállta a versenyt a francia mozgalmak 
hasonló korszakának munkásságával úgy ter-
jedelmére, mint eredményeire nézve. Bizonyítéka 
ez állításnak az is, hogy az 1873-ra felvett 
70.000 forint állami segítség elégtelennek, 
majdnem csak felének bizonyult a valóságosan 
e célra kiadott összegnek. 
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A felnőt tek oktatásának megszűnése. 

Trefort minisztert azonban e biztató ered-
mények sem bírhatták rá, hogy azt a törvény-
javaslatot, amelynek a legrövidebb idő alatt 
való beterjesztését Irányinak márciusban oly 
határozottan megígérte, letegye a képviselőház 
asztalára. Sőt az 1874-iki költségvetésben — 
tekintettel az ország erősen megrendült pénz-
ügyi helyzetére — e célra 10.000 forinttal 
kevesebbet, összesen 60.000 forintot vett fel. 
Irányi 1873 december 17-én a közoktatásügyi 
költségvetés tárgyalásakor sajnálatát fejezte ki, 
hogy a miniszter az összeget leszállította. Igaz 
ugyan, hogy a pénzügyi helyzet takarékosságot 
parancsol, de a közművelődés ilyen fontos 
ágában nincs helye a takarékoskodásnak. Egy-
ben a miniszter figyelmét felhívja azokra a 
visszaélésekre is, melyek a felnőttek oktatásáért 
járó díjak felszámításánál — egyes lapok hír-
adása szerint — némely lelkiismeretlen fanífók 
által elkövettettek. Addig is, míg a két év 
előtt benyújtott törvényjavaslat tárgyaltatnék, 
a miniszter saját hatáskörében intézkedjék, 
hogy az ilyen visszaéléseknek vége vettessék. 

A miniszter Irányi e felszólalására semmit sem 
felelt. Nem hogy benyújtotta volna a megigért 
törvényjavaslatot,ellenkezően, 1873.év végén egy 
rendelettel 1874-re e tanfolyamokat beszüntette. 
Irányi értesülvén a miniszter ez intézkedéséről, 
1874 január 24-én a képviselőházban azt kér-
dezte a minisztertől: mi az oka, hogy a mi-
niszter e tanfolyamokat felfüggesztette, illetőleg 
arról értesítette a tanfelügyelőket, hogy a fel-
nőttek oktatásáért járó díjakat a jövő 1874-ben 
nem fogják kifizetni, holott 1874-re 60.000 
forint van e célra előirányozva? A miniszter 
ez interpellációra nem felelt, azért Irányi három 
hét múlva, február 14-én megismételte s rög-
tönös feleletet kért. 

Trefort miniszter három nappal később, 
február 17-én felelt és válaszának tartalma a 
következőkbe vonható össze : A felnőttek ok-
tatása 1873-ban, nem egészen megfelelő siker-
rel ugyan, de oly méreteket öltött, hogy költ-
ségei az előirányzott 70.000 forintot 55.000-rel 
meghaladták s összesen 125.000 frtra rúgtak. 
Az 55.000 forint deficit megfizetésére két út 
állt a miniszter előtt : vagy póthitelt kérni, de 
a jelenlegi pénzügzi helyzetben erre nem érezte 
magát hivatva; vagy a 74-iki 60.000 f î t do-
tációból fizetni meg. Ez utóbbira határozta 
magát. Az eredmmy ugyanaz, mert ha 73-ban 
hetvenezeret és 74-ben hatvanezeret költöttek 
volna, akkor is ugyanannyian tanultak volna 
két év alatt, mint most egy év alatt. Ami a 
jövőt illeti, a minisztérium megindította a 
vizsgálatot és tanulmányozást arra nézve, vájjon 

Magyarországon csakugyan lehet-e sikerrel 
oktatni a felnőtteket! Ha kiderül, hogy igen, 
akkor a jövőre nagyobb összeget fog a háztól 
e célra kérni. Ellenkező esetben az intézményt 
el kell ejteni. De ha mégis tartjuk, másképen 
kell szervezni. Mert kérdés : vájjon falukon 
lehet-e a földmívelő népet, ha egy bizonyos kort 
elért, sikeresen oktatni az írásra és olvasásra? 
1874-re megmaradt 5000 forint, azt a pesti 
népoktatási körnek adják, mert itt legnagyobb 
sikerű a felnőttek oktaíása. 

Irányi nem vette tudomásul a" miniszter 
válaszát. Ha nem mert póthitelt kérni, minisz-
tertársaival egyetértően, fedezésére találhatott 
volna alkalmas forrást. De nem volt joga ön-
fejétől megváltoztatni a budgettörvényt, mert 
az is épen olyan törvény, mint a többi. Nem 
tudja, mit értett a miniszter a siker hiánya 
alatt? 60—70 éves embereket nem lehet meg-
tanítani írni-olvasni. De nem ilyenekről van 
szó, hanem 15 évesnél idősebbekről. A költség-
vetés tárgyalásakor figyelmeztette a miniszteit 
a lapokban jelzett visszaélésekre, de hogy nem 
mutathatni fel sikert, egyáltalán nem lehet 
állítani. Az ellen pedig egyenesen tiltakozik, 
hogy a tervezett vizsgálat és tanulmányozás 
arra is kiterjessze figyelmét, hogy az intéz-
ményt megszüntessék-e vagy nem? Erről mái-
nem lehet szó. A csemetét nem lehet kivágni 
azért, hogy egy pár fattyuhajtás van rajta. 

De hát miből állottak azok a visszaélések, 
amelyekre Irányi is, meg a miniszter is céloz-
tak s mik voltak egyáltalán azok az okok, 
amelyeknek alapján felvethették azt a kérdést, 
hogy mint kellő eredményt nem mutató intéz-
ményt e tanfolyamokat esetleg célszerűnek 
mutatkozhatik megszüntetni? Megkapjuk ehhez 
a kulcsot, Fitó Lajosnak abban a cikkében, 
amely 1873 október elején a Sopron című 
lap 36. számában jelent meg s amelyet a 
Néptanítók Lapja 1873 október 9-iki 41. 
számában a sugalmazottság nem minden lát-
szata nélkül lenyomatott. 

E cikk állításai szerint a tanítók a legtöbb 
helyen minden felügyelet és ellenőrzés nélkül 
kezdették meg, folytatták és végezték be a 
tanfolyamokat. Majd, hogy a kimutatást le-
gyen valakivel aláíratniok, e tanfolyamot idő-
közben bejelentették egyik vagy másik elöl-
járónak, aki talán egyszer-kétszer betekintett 
az iskolába, de legtöbb esetben nem szegezhe-
tett magának biztos meggyőződést a munka 
igazi értékéről és eredményéről. így a felter-
jesztett kimutatások nagyon megbízhatatlan 
adatokat szolgáltattak népkultúránk statisztiká-
jához és hogy az állam eredmény fejében a 
látszatot soha annyira nem díjazta, mint a fel-
nőttek számára rendezett eddigi tanfolyamoknál. 
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E lesújtó ítéletből azonban egyáltalán nem 
azt a következtetést vonja le, hogy e tanfo-
lyamokat, mint fölöslegeseket, meg kell szűn-
tetni. Ellenkezően, fenntartásuk mellett van, 
mert azok célszerűek és hasznosak. Eredmé-
nyesek is lesznek, csak komoly és becsületes 
ellenőrzésre van szükség. Sőt tovább megy. 
Az iskolaszerű tanítás helyébe a haladottabbak 
számára faluhelyeken is sorozatos, 6 felolva-
sásból álló ciklusokat indítványoz. Oly módon, 
mint az divatban van Németországban is. Az 
irodalmi értékkel bíró felolvasásokat ki is kel-
lene nyomatni. Azok aztán igen becses anyagát 
alkothatnák egy falusi népkönytárnak is. 

A felnőttek oktatásának fenntartása érdeké-
ben ír cikket Szentkwthy Károly ev. ref. lelkész 
is ugyancsak a Néptanítók Lapja 1873 októ-
ber 23 iki számában. Nem igaz — mondja 
Szentkuthy — hogy népünkben nincs hajlam 
a tanulásra és ez az oka, hogy nincs minden 
községben felnőttek oktatása. így csak azok 
beszélnek, akik nem tettek erre kísérletet, 
mert nincs bennük hajlandóság a néppel való 
foglalkozásra. Ahol akarat volt, ott mindenütt 
létesült ilyen tanfolyam, sőt átment az életbe, 
mint eredményes intézmény. E munkásságot 

'csak rendezni kell. A jelentkezőket osztályozni 
kell : az első csoportba az analfabéták jönnek, 
a másodikba azok, kik bírnak az alapismere-
tekkel, de tovább akarnak haladni. A tanító 
járjon el tervszerűen. Csináljon tananyagbe-
osztást. Tanítani kell az íráson olvasáson és 
számvetésen kívül természettudományi, gazda-
sági, történelmi és alkotmányjogi ismereteket. 
Körülbelül mindazt, mit a népiskolában. A 
különbség csak a módszerben van. Legjobb 
a felolvasó és az olvastató módszer. Nem kell 
ragaszkodni a rendszerességhez. Udvösebb a 
tananyagból egyes részleteket adni elő. 

A felnőttek oktatásának e javítására és 
tökéletesítésére vonatkozó fejtegetések azon-
ban akadémikus jelentőségűek lehettek csupán, 
mert az intézmény sorsa hivatalosan már meg 
volt pecsételve. Nem tudom, hogy a minisz-
tériumban megtartották-e a felnőttek oktatásá-
nak értékes vagy értéktelen voltát megállapító 
azt az ankétot, amelyről Trefort 1874 február 
17-iki válaszában említést tet t? Erre vonat 
kozóan csak a minisztérium irattára adhatna 
felvilágosítást. Egy évvel később 1875 elején 
jelent meg a miniszternek az a rendelete, amely 
a felnőttek oktatását megszüntette. Azt mondja 
e rendelet, hogy a tanfelügyelők és az iskola-
fenntartó hatóságok az eddigi tapasztalatok 
alapján meggyőződhettek, hogy a felnőttek 
oktatásának ez a megkísérlett módja sem a 
reáfordított munkának, sem az arra kiadott 
tetemes költségnek megfelelő eredményt nem 

mutatott fel. Más útját-módját keli megkísér-
lem a felnőttek oktatásának. A tanítás ez 
anyagául önként kínálkozik a népnek azon 
foglalkozásokba való okszerű bevezetése, ame-
lyeket pénzkeresés céljából házilag űz, vagyis 
azon foglalkozásokra való tanítás, miket házi-
ipar név alatt foglalunk össze. Meghagyja 
tehát a tanfelügyelőknek, hogy írják össze, 
hogy tankerületeikben miféle háziipart űz a 
nép ? Milyeneket űzött és esetleg minők 
lehetnének meghonosíthatok P Aztán ez össze-
írásokat becsomagolva terjesszék fel a minisz-
tériumba. 

Valószínű, hogy a tanfelügyelők ez össze-
írásokat összegyűjtötték és felküldötték a mi-
nisztériumba. Hogy aztán ott ez iratcsomagokat 
felbontották-e, vagy nem? nem tudom. Annyi 
azonban bizonyos, hogy ennek a háziipartanítási 
akciónak sikere semmi sem volt. De ha lett 
volna, még akkor sem lett volna az a népnevelő 
hatása, ami az állam erkölcsi és anyagi segít-
ségével folytatott felnőttek oktatásának. 

A f ranc ia mozgalom további sorsa és 
eredményei. 

Végigkísérvén a francia példa és hatás 
nyomán keletkezett felnőttek oktatásának ha-
zánkban lezajlott mozgalmát minden fázisá-
ban, összehasonlítás és a jövőre nézve levon-
ható tanulságok kedvéért nem lesz talán fölös-
leges rövid összefoglaló pillantást vetni arra 
is, hogy mi lett sorsa a Jean Macétól meg-
indított és a Duruytől hivatalosan felkarolt 
mozgalomnak eredeti hazájában, Francia-
országban ? 

Macé a harmadik köztársaság alatt fokozot-
tabb tevékenységet fejt ki. Azt mondotta, hogy 
Franciaországot a német iskolamesterek győz-
ték le és épen ezért a francia iskolamesterek-
nek feladata Franciaországot bukása után 
ismét felemelni. A népoktatás kötelezővé, 
ingyenessé és világivá tétele érdekében a há-
ború előtt megindított mozgalmat a békekötés 
után tovább folytatja. Két hónap alatt a kér-
vény aláíróinak száma 350.000-ről másfél-
millióra emelkedik. Teherszállító kocsi viszi az 
aláí ásókat Versaillesbe. A köztársaság méltá-
nyolja érdemeit és a kormány a szenátus 
tagjává nevezi ki. De mind hasztalan! Duruy 
Viktor s vele együtt az állam teljes és foko-
zódó anyagi támogatása nincs mellette. Az 
állam anyagi támogatása 1874-ben egymillió 
frank volt. De a következő években mindig 
apad, míg végre a nyolcvanas évek közepén 
húszezer frankra szállt le. A kurzusok és a 
hallgatóság száma is párhuzamosan apad a 
nyújtott állami segítség fogyásával. 1887-ben 
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a hallgatók száma, amely a hetvenes évek 
első felében állandóan megközelítette az egy-
milliót, 187.612-re apadt le. 

Körülbelül ebben az állapotban van egészen 
a kilencvenes évek közepéig. Ekkor a közok-
tatásügyi kormány újra felkarolja a felnőttek 
oktatását. Apostolává szegődik Petit Eduard 
generálinspektor, ki azóta nemcsak hivatalos 
vezetője, hanem igazán apostola és lelke is a 
l'enseigment populairenek vagy az oeuvres 
postscolairesnek. Az 1895 január 11-én kiadott 
dekrétum, amely elrendeli hogy a felnőttek 
számára, ahol szükséges és alkalmasnak lát-
szik, mindenütt tanfolyamokat kell rendezni, 
fordulópontját alkotja e mozgalomnak. Az 
1894/5. iskolai évben összesen csak 8.288 ilyen 
tanfolyam volt az országban. A dekrétum 
megjelenése után következő évben e tanfolya-
mok száma 15.738, tehát majdnem kétszerese. 
Négy évvel később 1899/900-ban 38.291. És 
ugyanebben az évben a beírt tanulók száma 
850.000-re rúg. Tehát eléri a régi számot. 
Költségei e tanfolyamoknak 5,590.000 frankra 
rúgnak. Ebből az állam csak 320.000 frankot 
fizet. A departementák és a községek 2,270.000 
frankkal járulnak ez összeghez, a többi 
2,500.000 frank pedig az egyesületek járulé-
kaiból, alapítványok kamataiból, magánado-
mányokból, gyűjtésekből, tandíjakból és ünne-
pélyek rendezéséből folyt be. 

Hogy a francia törvényhatóságok, megyék, 
városok és községek ily jelentékeny összeggel 
segítik e tanfolyamokat, oka elsősorban az, 
hogy a megyei és községtanácsok tagjai kivétel 
nélkül belátták, hogy a felnőttek oktatása 
Franciaországban a népkultúrának, amelytől 
az ország jövője függ, elsőrangú feltétele. De 
ezenkívül hatalmas ösztönzőül szolgál az 
1895-iki dekrétumnak az a pontja is, amely azt 
mondja, hogy az állami segítség csak akkor 
adható meg, ha a község gondoskodik a 
helyiségről, a fűtésről és a világításról. E ^ 
állami segítség azonban sohasem lehet na-
gyobb a tanfolyam költségeire szükséges összeg 
felénél. 

Hogy a társadalom támogatása majdnem 
akkora, mint a községeké, egyenesen a Macé 
által alapított Ligue française de l'enseigne-
mentnak tulajdonítható. Ez a liga 1881-ben 
újraszerveződött és ma középpontja egy olyan 
társadalom-paedagógiai tevékenységnek, amely 
terjedelmére a mi fogalmainkat igazán meg-
haladja. 1900-ban összesen 2125 kisebb-
nagyobb közművelődési és népnevelési egye-
sület tartozott kötelékébe. Ezek közül a leg-
tekintélyesebb és a legnagyobb hatással mű-
ködő Cercle Parisien, több mint 3000 taggal. 

(Folyt, köv.) 

A bécsi Volksheim. 
A múlt század hetvenes éveiben Angliában 

hatalmas lendülettel megindult népművelési 
mozgalom, mely az egyetemek kiterjesztésében 
(University Extension) csúcsosodott ki, mi-
hamar átcsapott a kontinensre is, hol város-
szerte alakultak a különfélébbnél különfélébb 
népművelési intézmények, melyek azonban az 
angol intézményektől lényegesen eltérő műkö-
dést fejtettek ki. E század legelején azonban 
már sokfelé alakultak a Toynbee-Hallhoz 
többé-kevésbé hasonló szervezetű intézmények, 
így Németországban (Hamburg, München stb.) 
s Bécsben is, hol mindenütt „ Volksh ei m " - okat 
alapítottak. 

A bécsi népszerű egyetemi tanfolyamok 
(Volkstümliche Universitätskurse) hallgatói 
mozgalmat indítottak avégből, hogy az angol 
népművelési intézmények, valamint a francia 
„Université populaire" mintájára olyan nép-
szerű főiskola (Volkshochschule) létesüljön, 
melyben a hallgatóknak alkalom nyujtassék 
arra, hogy népszerű előadások, előadás-
sorozatok és szaktanfolyamok hallgatásával, 
olvasással és laboratóriumokban való dolgo-
zással gyarapítsák és bővítsék ismereteiket. 
E mozgalom megindítói 1901 februárjában 
felhívást bocsátottak ki, melyben a lakosság 
minden rétegét fölkérik arra, hogy ki-ki támo-
gassa ennek a szép eszmének megvalósítását 
közreműködésével, csatlakozásával. 

E felhívás eredményeképen már febr. 24-én 
megalakult a „Volksheim"-egyesület. 

Már a megalakulást követő napon ki-
bérelték a XIV. kerületi Urban Loritz-tér 
1. számú házának világos és tágas pincéjét, 
hol előadó-, olvasó-, társalgó-szobákat, fizikai 
és kémiai laboratóriumokat rendeztek be s 
1901 április 25-én a Volksheim megkezdte 
működését. 

Az első félév (Sommersemester) programmja 
elég változatos, azon a következő előadások, 
kurzusok és tanfolyamok szerepeltek : latin, 
német és angol nyelv-tanfolyamok, német iro-
dalom, történelem, mathematika, fizika, filozófia, 
növénytan, egészségtan, biológia stb. Ősszel, a 
téli félév elején, mintegy ezer tagja volt a 
Volksheimnak, mely ekkorra már könyvtárát 
is megnyitotta, novemberben pedig a pince 
fölötti egyik, majd egy évvel későbben az 
azzal szomszédos másik földszintes lakással 
megfcővítette helyiségeit. Ebben a félévben 
kezdték meg tanulmányi kirándulásaikat (mú-
zeumok, képtárak, majd gyártelepek stb. meg-
tekintése szakavatott vezetés mellett), továbbá 
énekgyakorlataikat s vasárnapi estéken a hall-
gatók szórakoztatásáról gondoskodtak. 
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Az első év végén összesen 1132 tagja volt 
a Volksheimnak, kik a könyvtárnak 1226 
müvét használták. A könyvtár 1040 kötetből 
állott, de kapott a Volksheim még 1191 
kötetet és 1403 füzetet állandó létéiként 
(utánzásra méltó példa), valamint használatra 
314 kötetet a könyvtár egyesülettől. A könyv-
tár t tehát nem nagyon ostromolták a tagok, 
de feltűnő, hogy tudományos (nemzetgazdasági, 
társadalomtudományi, biológiai és természet-
tudományi) műveket sokkal többet olvastak, 
mint szépirodalmit, ami fő>ént a könyvtár 
anyagának volt köszönhető. Ezzel magyaráz-
hatjuk egyúttal a csekély olvasói kedvet is. 
Kezdettől fogva támogatták a Volksheim tö-
rekvéseit a bécsi Népszerű Egyetemi Tan-
folyamok, a Népművelő-egylet és a Jogvédő-
egylet. 

A második esztendőben 66 sorozatos elő-
adást (kurzust) rendeztek már, az első évi 55-tel 
szemben. Ebben az évben a Volksheim hall-
gatói maguk között külön csoportokat, osztá-
lyokat alakítottak, de minden szervezet nélkül 
s ezek a csoportok és osztályok csak három 
évvel későbben (két évvel későbben, mint a 
budapesti Erzsébet Népakadémiában) alakultak 
át rendes szervezetű csoportokká, osztályokká, 
klubbokká, persze a Volksheim-egyesület ke-
belén belül s azzal szoros kapcsolatban, a 
Volksheim elnökségének közvetlen felügyelete 
alatt. Ma már hét ilyen külön csoportot ala-
kítottak. mint : az angol klub, az irodalmi klub, 
a természetrajzi osztály, a filozófiai, a turisz-
tikai, a zenei szakcsoportok és a fotográfiai 
szakosztály. A Volksheim saját könyvtára a 
második évben mintegy 1000 kötettel szapo-
rodott s hallgatói 1937 művet használtak. A 
tagok létszáma 1479, a bevételek 13.500, a 
kiadások pedig 16.700 koronára rúgtak. Ebben 
az évben a pénztárosi jelentésben ú j tétellel 
találkozunk, az „építési alap"-évsú, mely 4.800 
korona. Igen ám, de ez az alap a harmadik 
évben már 81.000, a negyedikben pedig 200.000 
korona volt! A harmadik évben már 45.000 
koronáért telket is vásárol a Volksheim s 
1904 december 18 án a XVI. kerületi Klopfer-
tér 7. sz. alatti ingatlanán saját házának alap-
kövét is elhelyezi! 

A negyedik évben 1337 (a harmadikban 
1251) tagja van a Volksheimnak. Könyvtára 
652 (890) kötettel szaporodott s hallgatói 
összesen 3494 (2951) müvet használtak. A 
200.000 koronára fölszaporodott építési alap, 
mely oly gyorsan keletkezett, arra buzdította 
a Volksheim elnökségét, hogy az építéssel 
komolyan foglalkozzék. Rövidesen szereztek 
200.000 koronás olcsó építési kölcsönt amor-
tizációra s a Népművelő egylettől 20.000 

korona hozzájárulást, melyért ellenértékként 
átengedték ennek a pince nagy részét nép-
könyvtár céljaira, amely népkönyvtárt a Volks-
heim úgy sem nélkülözhette volna. Az építés 
költségeit (a telek vételárán felül) mintegy 
340.000 koronában állapították meg, de nagy-
termet nem terveztek, mert ez nagyon meg-
drágítja az építkezést. Amikor ezt Rotschild 
meghallotta, 50.000 koronát adományozott a 
Volksheim építési alapjának, azzal a kikötéssel, 
hogy nagytermet is építsenek. Ilyen nagy 
adomány több nem volt, de egy 20.000 ko-
ronás és igen sok 1—5000 koronás szépen 
tarkítja az adományok jegyzékét! 

1905 november 5-én nyílt meg az új Volks-
heim szép háromemeletes sarokházában. A ház 
tulajdonképen két épületből áll. Az egyik, a 
főépület, az előadó termek, laboratóriumok 
stb. elhelyezésére szolgált, a másik ezzel össze-
kapcsolt épületben van az 500 személyt be-
fogadó, karzatos nagyterem, melynek üléseit 
amfiteatrum-szerűen helyezték el. Ez a nagy-
terem nemcsak ünnepélyeknek való, hanem 
azokat az előadásokat, amelyek nagyobb számú 
hallgatót érdekelnek, szintén abban tar t ják 
meg, mely okból nagy, a szükséges gáz- és 
vízcsapokkal, villamáram-kapcsolókkal fölsze-
relt kísérleti asztala, füst (bűz) elvezető ké-
ménye és vetítő berendezése is van. 

Világos, magas és tágas pincéjében helyez-
ték el a Népművelő-egylet nagy könyvtárát, 
a Volksheim könyvtárának egy részét (a letét-
könyvtárt), az alkoholmentes vendéglőt, a torna-
termet, a ruhatárat, mentőszobát, műhelyt és a 
központi fűtéshez szükséges gőzfejlesztő kazá-
nokat. 

Földszintjén van a Népművelő-egylet na°;y 
olvasója 142 ülőhellyel, valamint a Volksheim 
könytárának másik része (saját könyvei) és 
olvasója. Az első emeleten van a pszichológiai 
kísérleti laboratórium, a természetrajzi osz-
tály, egy kisebb előadóterem és a preparáló 
helyiség. 

A fizikai és kémiai laboratóriumok a máso-
dik emeleten vannak. Az előbbi 3, az utóbbi 
4 helyiségből áll, 14, illetve 20 dolgozó asz-
tallal, igen célszerű berendezéssel. Padlójuk 
aszfaltozott, a szükséges gáz-, víz- és villam-
áramvezetékek külön, vaslemezekkel befödött 
csatornában fekszenek s így igen könnyen 
hozzáférhetők. Ugyanitt van még egy nagy 
és egy kisebb előadóterem is. A nagyobbik 
vetítésre, a kisebbik laboratóriumi munkálatok 
bemutatására, kísérletezésre is alkalmas. 

A harmadik emeletre jutot t a művészettör-
téneti osztály, a nagy rajzterem, három sötét-
kamara, a fényképező műterem, szertár, kis 

' akvárium. 
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Az egész épület berendezése egyszerű, na-
gyon célszerű és igen csínos. Mintegy félmillió 
koronába került, melyből még 50.000 korona 
fedezetlen. 

Az új otthonban a Volksheim 1906-ban 81 
sorozatos előadást tartott, melyeket összesen 
2517-en hallgattak. Hét szakcsoportjának (osz-
tályának) 11 sorozatos előadását 200-an hall-
gatták. Mintegy 10.600 kötetnyi könyvtárában 
kb. 3000 a szakcsoportoké, 4764 a Volksheimé, 
a többi letétként őriztetik. Összesen 3358 mü-
vet használt tavaly a Volksheimnak összesen 
1893 tagja. 

A Volksheiméhoz hasonló előadásokat, kur-
zusokat és tanfolyamokat számos egyesület 
rendez Budapesten. A népszerű egyetemi tan-
folyamokhoz hasonlíthatók a budapesti nép-
szerű főiskolai tanfolyamok, csakhogy Bécsben 
egész éven át és több helyütt rendezik azokat, 
nálunk pedig csak az egyetemen két 6—6 órás 
ciklust. Előadásokat, kurzusokat (sorozatos 
előadásokat) és tanfolyamokat nálunk a 
Szabad-Liceum és az Erzsébet-Népakadémia 
rendeznek. Népkönyvtára e három intézmé-
nyünk közül csak az Erzsébet-Népakadémiá-
nak van. 

A Volksheimhoz leginkább az Erzsébet-
Népakadémiát hasonlíthatjuk s az összehason-
lítás eredménye, igen röviden összefoglalva, 
ez : egyes és sorozatos előadásokat, valamint 
tanfolyamokat az Erzsébet-Népakadémia kb. 
kétszerannyit rendez 7 hónapos, mint a Volks-
heim 12 hónapos egyleti évében. A Népaka-
démiának háromszor annyi tagja van, mint a 
Volksheimnak s míg a bécsiek 3, illetve 6 
koronát fizetnek évenként s egész évre fizet-
nek, addig a iSJ épakadémián csak 25 fillért 
fizetnek a tagok s csak abban a hónapban, 
amelyben előadást hallgatnak, vagy a könyv-
tárt használják s nem kötelesek sem egész 
évre fizetni, sem pedig fix időtartamra tagok-
nak megmaradni. A könyvtár forgalma és a 
hallgatók száma aránytalanul nagyobb az 
Erzsébet-Népakadémián, mint a Volksheimban 
s a tagok nálunk a könyveket nemcsak 
az olvasóban használhatják, hanem haza is 
vihetik. 

Előnye a Volksheimnak a Népakadémiával 
szemben a saját otthona, annak tökéletes föl-
szerelése, laboratóriumai és alkoholmentes ven-
déglője. Olyan előnyök, melyeknek hiánya 
nagyon is érezhető, de amelyeket — remél-
hetőleg — nemsokára túlszárnyalhat az Er-
zsébet-Népakadémia, mihelyt t. i. az 1907: 
XXVIII. t.-cikknek a Népakadémia végleges 
otthonára vonatkozó pontját a kormány végre-
hajtja. Vörösváry Ferenc. 

Az istenhegyi népművelési 
egyesület. 

Korunkban a népkultúra — úgy látszik — 
kinőtt az elemi iskola szűk keretéből s az 
előbbi fogalmat a népiskoláé jóval kisebb mér-
tékben fedi, mint régen. Más szóval, pusztán 
az elemi iskola által eléri eredményt még nem 
tekinthetjük a népműveltség olyan színvonalá-
nak, amelynek elérésénél az egyéni, társadalmi 
és nemzeti érdek többet nem követelhet. Ma 
már a népmüveltséget illetőleg nem elégszünk 
meg a művelődés azon fokával, amely — ha 
az egyént saját jólétének eredményes munká-
lására képessé tette — teljesen betöltöttnek 
véli hivatását. Ez még nem modern népkul-
túra. Szükséges ezenkívül az egyénnek olyan 
szellemi színvonalra emelése is, amelynél fogva 
lelkes szolgálatába álljon azoknak a társadalmi 
intézményeknek, amelyeknek áldozatkész szol-
gálata nélkül egyéni, társadalmi, nemzeti jólét 
nem érhető el. A népkultúrát áldásos erejűnek, 
nemzeterősítő hatalmúnak bízvást mondhatni 
ott, ahol ez a műveltségi fok eléretett. 

Az államnak és a társadalomuak egyaránt 
kultúremberekre van szüksége, mert csak ezek-
től várhat hasznos szolgálatokat, de viszont a 
mai élet pezsgő forgatagában csakis kultúr-
ember boldogulhat. 

A művelődésnek szilárd alapokon nyugvó ily 
külterjes szolgálatát józan ésszel a népiskolától 
nem várhatni. Ebből foly az a másik bizonyos-
ság, hogy a népiskola korántsem tekintheti 
magát a népműveltség egyedüli tényezőjének, 
hanem kultúrális ténykedéséhez számos társa-
dalmi intézmény közremunkálására van szük-
sége, hogy a cél által követelt népműveltségi 
színvonal eléressék. Az iskola munkája alap-
vető ugyan, _de ahol más hatóerő gyámolítását 
nélkülözni kénytelen, ott az iskola zsenge 
vetése korán elhervad s alig marad meg belőle 
egyéb gépies ügyeskedésnél. 

Az iskola munkájához tehát céltudatos tár-
sadalmi tevékenységnek szükséges csatlakoznia, 
hogy a népkultúra a legfontosabb nemzeti és 
társadalmi érdekek által parancsolt színvonalra 
emelkedhessék. Ebből a társadalmi munkából 
természetszerűleg a tanítóságot illeti az orosz-
lánrész. 

Ez a gondolat vezérelte a budapesti I. ker., 
Diana-utcai elemi iskola igazgatóját s a nehéz 
munká jában közremunkáló tanítótestületet, hogy 
a Svábhegy, jobbára németajkú lakosaiból 
népművelési egyesületet toborozzon. Bizonyos, 
hogy a népműveltségnek nincs is ennél bizto-
sabb emeltyűje. 

Mily bámulatos eredményeket mutatna fel a 
népkultúra, ha az ország valamennyi községé-
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ben az iskola támogatásával ebhez hasonló 
intézmény létesülne ! Népművelési egyesületek 
alakítása különösen azokban a nagyszámú falusi 
községekben végtelen fontosságú, amelyeknek 
egyedüli kultúrintézményük a népiskola. Meny-
nyivel könnyebbednék ez intézmény létesí-
tésével a tanító iskolai munkája is, s mennyi 
örömet szerezue a tanítónak az egyesületi 
munkálkodás nyomában fakadó siker ! Mily hat-
ványozott mértékben emelkednék a tanítói állás 
értéke, a tanítóság társadalmi megbecsülése ! 

A fontos ügy iránt érdeklődő lelkes buz-
galmú tanítóink tájékoztatására a fentemlített 
népművelési egyesületet a következőkben ismer-
tetjük : 

Az egyesület 1907 január 18-án alakúit. 
Az alapozási munkálatok sok időt vettek 
igénybe. Ezek közül szükséges rámutatnunk a 
módra, amellyel a nevezett iskola tanítótestü-
lete az egyesületté tömörülést előkészítette. 
Tette ezt olyképen, hogy általa az iskolai 
munka is intenzívebbé váljék. Havonként t. i. 
szülői értekezleteket tartott^ vasárnaponként 
mesedélutánokat rendezett. így megtalálta a 
szükséges érintkezési kapcsdatot a szülőkkel, 
a néppel. Az egyesület létesítése elől a lelkes, 
csüwedetlen fáradozás lassan elhárította az 

DD 
akadályokat s a jóíáhagyott alapszabályok 
szellemében az élénk tevékenység 1907 dec. 
16-án megkezdődött és szép reményekre jogo-
sító sikerrel folyik Bérezik Árpád, Láner 
Gyula miniszteri tanácsosok és Egán Ede 
vasúti felügyelő elnökök vezetése mellett. 

Az egyesületnek 54 rendes és 21 pártoló 
tagja van. Pártoló tagjait főként az iskolát 
elhagyó ifjakból toborozza, hogy az önképzés 
gyümölccsé érlelje bennük az iskola által 
elhintett magvakat s a komoly, tisztes férfiakkal 
való érintkezés folytán annál bizonyosabban 
meggyökerezzenek lelkükben a társadalmi eré-
nyek. A pártoló tagok, amennyiben ifjúságuknál 
fogva vétettek fel ilyenek gyanánt, 24 éves 
korukban lehetnek az egyesület rendes tagjaivá. 

Az egyesület céljául tűzte ki, hogy tagjainak 
műveltségi fokát emelje, tudásukat szélesbítse, 
a magyar nyelvet és a nemzeti szellemet 
ápolja és így tagjait odaemélje, hogy mint a 
magyar hazának nemzeti öntudattól áthatott 
fiai érvényesíthessék férfiúi munkásságukat a 
közélet terén, a közérdek javára. 

A cél elérésének szolgálatában áll : 1. Az évi 
munkaprogramm, amely 54 előadást ölel fel a 
magyar történet és irodalom, alkotmánytan, 
számtan, egészségtan, végül a mezei gazdaság 
és kertészet köréből ; ezekhez sorakozik néhány 
kiválóan fontos aktuális kérdés megismertetése. 
Az előadásokat jobbára a tanítótestület tagjai 
látják el, de néhány nagyon fontos kérdés 

előadására az igazgatónak sikerült szak-
embereket s a társadalom kiváló férfiait meg-
nyerni. Ezek az ismeretterjesztő előadások 
hetenként háromszor, este 6 órakor kezdődőleg, 
tartatnak. 

2. Ugyancsak az esti órákban, hetenkint 
kétszer, kezdők és haladók számára írás- és 
olvasást an folyam szervezte tett. 

3. Az egyesület tagjaiból vegyeskar alakúit, 
amely az esti előadások után tartja gyakorló 
óráit. 

4. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsának adománya folytán az egyesület 
népkönyvtár birtokába jutott. 

5. Az öntevékenység buzdítására s a nemes 
szórakozás megkedveltetésére a« egyesület 
időnként a tanítói zenekar közreműködésével 
nyilvános és hazafias ünnepehit rendez. 

6. A tagok mulattatására az egyesület 
helyiségében társasjátékok állanak a tagok 
rendelkezésére. 

7. Ingyenes színházjegyek kieszközlésével 
lehetővé teszi, hogy szegénysorsú tagjai is 
gyönyörködhessenek időnként a színházi elő-

I adásokban. 
8. Az Uránia Tudományos Szinház által 

átengedett képek és szövegek felhasználásával 
urániai előadásokat rendez. 

9. Társas kirándulásokat rendez kultúrális 
intézmények, nagyobb ipar- és gyártelepek 
megszemlélésére. 

10. Irányítja, segíti és ösztönzi tagjait az 
önművelődés útján. 

Ezekkel az eszközökkel reményű a fent-
említett népművelési egyesület, hogy eléri 
nagy célját : szívben, lélekben magyarrá, művelt 
polgárrá nevel egy csomó embert. 

Ha ez a példa ragadós volna s egymásután 
keletkeznének szerteszét a hazában hasonló 
célú egyesületek : akkor büszke öntudattal, 
jogosan mondhatná a magyar néptanító, hogy 
ő féltett nemzeti és társadalmi érdekek apostoli 
buzgalmú gondozója ; akkor mondhatná valóban 
a nemzetiségi végvidékeken működő magyar 
tanító, hogy ő a magyar nemzeti állam őrtálló 
k a t o n á j a ! Asztalos Gyula. 

Tartalom. Tudományos Ismeretek: Állampapírok 
és államadósságok. Snazel Ferenc. — Válogatott kísér-
letek a népiskolai kémiai és természettani tanítási 
anyag köréből. Miidós Gergely. — A tevékenység, 
mint a gyermek érdeklődésének motívuma. (Folyt.) 
Nagy László. — Iskolán Kívüli Közoktatás : A taní-
tóság előkészítése az iskolán kívüli oktatás feladataira. 
D. M. — Iskolán kívüli oktatásunk múltjából. (Folyt.) 
— A bécsi Volksheim. Vörösváry Ferenc. — Az isten-
hegyi népmívelési egyesület. Asztalos Gyula. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák Y. és YI. osztálya számára. A népiskolai líj Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda. Bolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

E z összesen ötvenhét oldalra t e r j edő könyvecske a H i v a t a l o s K ö z l ö n y 1907. évi 27. 
számában megjelent s b í rá la t szerint „úgy tar talmilag, min t terjedelmileg megfelel cél jának. 
Beosztása racionális és könnyen át tekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mér ten , világosságra és szabatosságra törekedve ismerteti meg a legfon-
tosabb polgár i jogok és kötelességek lényegét. Arányos tekinte t te l van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból k i -
indulva, a helyi községen, azután a magasabb rendű helyi községen, a törvényhatóságon át, az 
államig, illetőleg azon államkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a P r a g -
matica Sanctio a lapján fennáll . Diesére mondhatni , hogy súlyt fektet az elemi tanuló értelmi 
világára is s gondosan ügyel arra, hogy a hazaszeretet szellemében ta r t sa tan í tásá t" . 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mély az egész iskolai évre óráró l -
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 3 0 — 3 5 sor te r jedelmű anyago t ; a művecske elején ado t t 
utasítás pedig t á jékoz ta t j a a taní tót , hogy miképp h a j t h a t ó végre az anyagbeosztás a tel jesen 
osztott, t ehá t hat tanítós, továbbá az öt-, négy-, há rom és kéttanítós, végül pedig az egytaní tós 
iskolában anélkül, hogy a T a n t e r v idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

M e l e g e n a j á n l j u k e k ö n y v e t a t . t a n í t ó u r a k figyelmébe s m u t a t v á n y p é l d á n n y a l 
s z ívesen é s d í j t a l a n u l s z o l g á l u n k . 

Budapesten, 1908 március 19. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

Pályázati hirdetmény. 
A nagyméltóságú fóldmívelésügyi miniszter úrnak 

1907 deczember 11-én 88.370. VII. 5. szám alatt kelt 
magas rendeletével elhatározta, hogy a hazánkban 
vadon termő gyógynövények szedésének és értékesí-
tésének elsajátítása végett lelkészek és néptanítók 
részére 8 napra terjedő tanfolyamot rendez. Ezen 
tanfolyamon az azon vésztvevők a gyűjtésre érdemes 
vadon termő gyógynövényekkel megismerkedhetnek, 
azok gyűjtésének, szárításának, csomagolásának és 
értékesíté.-ének minden részletét elsajátíthatják, hogy 
azután állandó lakhelyükön a gyógynövények rend-
szeres gyűjtését és értékesítését szervezhessék. 

E tanfolyam, külön erre a célra megnyert szak-
emberek vezetése mellett, a kolozsvári m. kir. gazda-
sági akadémián 1908 július '27-től augusztus 4-ig lesz 
megtartva. A tanfolyam résztvevőit a nagyméltóságú 
fóldmívelésügyi miniszter úr veszi föl s a részt-
vevők a kolozsvári gazdasági akadémiában ingyen 
lakás és fejenként útiköltség és napidíj fejében 64 K 
(hatvannégy) koronányi átalányban fognak részesülni. 
Az átalány felét a tanfolyam kezdetén, másik felét 
pedig annak sikeres elvégzése után kapják kézhez. 

A tanfolyamra vidéki lelkészek és néptanítók ösz-
szesen 15-en lesznek fölvéve. A fölvételnél előnyben 
részesülnek azok, akik a hegyvidéki, valamint az erdély-
részi miniszteri kirendeltség területén működnek s 
akiket a nevezett két miniszteri kirendeltség erre a 
célra ajánlani lóg. Ezek után előnyben fognak része-
sülni azok, akik a gyógynövények termesztésével vagy 
gyűjtésével már eddig is foglalkoztak. 

Akik ezen tanfolyamon részt venni óhajtanak, nyújt-
sák be 1908 április 30-ig ebbeli, a nagyméltóságú 

fóldmívelésügyi miniszter úrhoz címzett kérvényüket 
a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatóságához, vagy 
a hegyvidéki, avagy az erdélyrészi miniszteri kiren-
deltséghez. 

A kitűzött létszám betöltése után külön miniszteri 
engedéllyel, esetleg — a helyhez mérten — olyanok 
is vehetnek részt, akik segélyre nem tartanak igényt. 

Kolozsvár, 1908 március 4. 
A kolozsvári m. kir. gazdasági 

(13/h—I—1) akadémia igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A pozsonybesz tercze i kántortanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. Jövedelem díjlevél szerint. Termé-
szetbeni lakás s készpénz, föld s egyéb jövedelmek-
ben 1013 korona 68 fillér. Pályázatok a pozsonybesz-
terczei róm kath. iskolaszéki elnökre címezve kül-
dendők. Személyes megjelenés a választás napján, f. 
évi március hó 31-én kívántatik. Kofrányi Alajos, 
iskolaszéki elnök. (252—III—2J 

A t o r b á g y i (Pest mellett) róm. kath elemi nép-
iskolánál szervezett harmadik tanítói állásra március 
hó 28-iki határnappal pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
100 korona az iskolaalapból, 900 korona álliimsegély ; 
két szobából álló lakás, lakás- és kertpótlék 25 korona 
a község pénztárából Kötelessége : az iskolaszék által 
jelölt osztályt vezetni, az ismétlöiskolá.-okat oktatni, a 
kántoriakban önállóan segédkezni, a gyermekekre 
istenitisztelet alatt felügyelni. Az állás ápr. 1-én el-
foglalandó. Csak nőtlen férfitanítók pályázhatnak. 
Kérvények főt. Neumayer Ferenc, helybeli plébános 

I úrhoz küldendők. (196-1—1) 
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A pusztafalul réf. egyház pályázatot hirdet kántor-
tanítói állásra. Fizetése március 1-től szept. l-ig pénz, 
föld, rét, fa = 400 korona értékben. A földek mun-
káját a hívek végzik. Kötelessége : a tankötelesek ve-
zetése, kántori teendők, — lelkész akadályoztatása 
esetén — istenitisztelet végzése. Pályázatok ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők április l-ig (utolsó pósta 
Füzérkomlós). (180-1—1) 

Pályázati hirdetmény Moson vármegye Moson-
szolnok nagyközség kisdedóvodájáuál rendszeresített 
2 (két) óvónői állás betöltésére. Az óvónők javadal-
mazása egyenként: 1. Készpénzfizetés a község pénz-
tárából évente 800 korona. 2. Szükségelt fűtő-, tüzelő-
anyag természetben. 3. 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra 
és közös pincének haszonélvezete az óvodaépületben. 
Német nyelvnek bírása megkívántatik. Szabályszerűen 
fölszerelt pályázati kérvények Moson vármegye Moson-
szolnok nagyközségének elöljáróságához 1908. évi 
március hó 22. napjának délelőtti 11 órájáig beadan-
dók. Később érkező pályázati kérelmek figyelembe 
nem vétetnek. A választás a vármegyei közigazgatási 
bizottság által később kitűzendő határnapon lesz meg-
tartva. Községi elöljáróság, Mosonszolnokon, 1908. évi 
március hó 5-ón. Zechmeister József, bíró. Frühauf 
Antal, jegyző. (272—II—1) 

Háncsa község (Torontál m.) iskolaszéke pályáza-
tot hirdet egy újonnan szervezett községi óvónői 
állásra, magyar-szerb tannyelvvel. Javadalmazás : 600 
korona havi előleges részletekben, 2 öl tűzifa a lakás-
hoz szállítva és szabad lakás. Pályázók óvónői okle-
véllel, születési és szolgálati bizonyítványokkal föl-
szerelt kérvényeiket f. évi március hó 31-ig a község 
iskolaszékéhez címezve adják be. Háncsán, 1908. évi 
március hó 5-én. Iskolaszék. (274—I—1) 

Pécsdevecser i (Baranya megye) községi elemi 
iskolához tanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. 
Javadalmazása : megfelelő lakás, kamara, pince, istálló 
2 db szarvasmarha részére, pajta, 2 sertésól ; 8 hold 
684 Q-öl (kataszt. hold) szántóföld és 560 Q ö l rét, 
melynek haszonértéke 260 korona ; évi készpénzfizetés 
700 korona, mely havi előleges részletekben fizettetik 
(ezen összegből 100 korona kántori járandóság, melyért 
és a stóláért a róm. kath. kántori teendőket elvégezni 
köteles); fűtésre 4 erdei öl hasábfa, hazaszállítva és 
összerakva, 98 korona értékben ; ismétlő-iskolások 
oktatásáért 42 korona ; a szükséges papi és orvosi 
fuvarokat a község teljesíti. A földek műveltetése 
tanító kötelessége, míg az adót a község fizeti utána. 
A temetőben termő fű átengedtetik tanítónak, de 
ezért tartozik az iskolát fűttetni és az iskolába haran-
goztatni. Iskolafűtésre 2 erdei öl hasábfát szállít a 
község, felvágva és összerakva. A pályázati kérvények 
fölszerelve március hó 31-ig nyújtandók be Muthig 
János iskolaszéki gondnoknál, Pécsdevecser (u. p. Rácz-
petre. Kelt Pécsdevecseren, 1908 március 4-én. Muthig 
János, iskolaszéki elnök. (282—l—Íj 

A sóskúti (Fehér m.) községi óvodánál újonnan 
szervezett második óvónői állásra a felügyelő-bizottság 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma : Sóskút község 
pénztárából nyerendő évi 600 korona törzsfizetés, 60 
korona lakbér és a községi képviselőtestület hozzá-
járulásától függővé tett 2 méter tűzifa. Határidő : 
március 22. Kérvények nagys. Kálmán Károly elnök 
úrhoz küldendők. B. Benedek István, felügyelő-bizott-
sági jegyző. (285—1—1) 

Gegény (Szabolcs vm.) ref. egyház kántortanítói 
állomása betöltendő. Javadalom : 1200 korona készpénz, 
1066 négyzetöl szőlő és gyümölcsös. 2'/a öl tűzifa. 
Lakás, kert természetben. Az állás 1908 április else-
jén foglalandó el. Ép testalkat, egészségi állapot, leg-
újabb keletű orvosi bizonyítvánnyal, orgonázni tudás, 
kántori oklevéllel igazolandó. Okmányokkal fölszerelt 
kérvények, lelkészi hivatalhoz küldendők március 
25-ig. ( 2 9 2 - 1 - 1 ) 
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Várkonyl (Pozsony m.) róm. kath. osztálytanítói 
állásra március hő 25-ére pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 600 korona államsegély, 200 korona a köz-
ségtől és bútorozott szoba. Kiegészítésért folyamodtunk. 
Kötelessége : a rábízott osztályokat vezetni, a gyer-
mekeket templomba kísérni s ott rájuk felügyelni, a 
kántorságban segédkezni. Orgonálásban jártas férfiak 
előnyben, de nők is pályázhatnak. Ha nőt választunk, 
köteles kézimunkát tanítani. Kérvények iskolaszék 
elnökéhez iatézendők. (288—1—1) 

A torontálmegyei Aracs községben megüresedett 
óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : a természetbeni lakáson kívül 700 korona évi 
fizetés, 80 korona laká&fűtésí, 25 korona irodai, 50 
korona óvodatisztogatási és 100 korona óvodafűtési 
átalány, A kellően fölszerelt és az óvodafelügyelő-
bizottságra címzendő pályázati kérvények folyó évi 
április hó 6-ig alulírotthoz küldendők. Kelt A rácson, 
1908. évi március 6-án. Rankovits Szvetozár, s. k., 
felügyelőbizottsági elnök. (290—1—1) 

A vérből polgári iskolához okleveles rajztanár 
vagy nyelvész, ki rajzot tanítana, sürgősen kerestetik. 
Fizetése : havi 100 korona. Ajánlatok Deák István 
igazgatóhoz, Verbó, Nyitra megye küldendők. 

(291-1—1) 
Pályázati hirdetmény. Az ótordal kisdedóvoda 

felügyelő-bizottsága közhírré teszi, hogy a felügyelete 
alatt álló óvónői állás lemondás folytán megüresedvén, 
ezen állás betöltésére pályázat nyittatik. Fizetés : 
évi 800 korona, továbbá ötödévenként ötször egymás-
után 100 kor., azaz egyszáz kor., korpótlék fizetésjaví-
tással, ezenkívül egy szobából és kamrából álló termé-
szetbeni lakás. Fölhívatnak pályázni kívánók, szabály-
szerűen fölszerelt kérvényüket folyó 1908. évi április 
hó l-ig bezárólag alulírott városi tanácsos, felügyelő-
bizottsági elnökhöz benyújtani. A később érkező pá-
lyázatok nem fognak tekintetbe vétetni. A megvá-
lasztott óvónő állását 1908. évi május hő 1-én köte-
les elfoglalni. Az ótordai kisdedóvoda felügyelő-bizott-
ságától. Tordán, 1908. évi február 25. Fogarasi József, 
felügyelő-bizottsági elnök. (294—1—1) 

P é c s szab. kir. város községi népiskoláinál nyug-
díjazás folytán egy III-ik díjosztályú elemi iskolai 
tanítói állás megüresedvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. Ezen nyugdíjképes állással egybekötött java-
dalom áll : 1000 korona évi törzsfizetésből, 200 korona 
lakpénzből és az 1893. évi XXVI. t.-c. értelmében öt 
ötödéves 100 koronás korpótlékból, mely illetmények-
nek az 1907. évi XXVII. t.-c. rendelkezései értelmé-
ben való kiegészítésére az államsegély kiutalása már 
kérelmeztetett. Pályázók okmányilag igazolni tartoz-
nak : a) magyar állampolgárságukat ; b) hatósági or-
vosi bizonyítvánnyal egészségi állapotukat ; cj szabály-
szerű képesítésüket és előtanulmányaikat ; d) szüle-
tési bizonyítvánnyal életkorukat ; ej feddhetlen előéle-
tüket ; f ) eddigi alkalmaztatásukat és esetleg ; g) 
nyelvismeretüket és egyéb képességüket. A pályázati 
kérvények 1908. évi április hó 15-ig bezárólag az 
iskolaszéki elnökségnél nyújtandók be. A pályázati 
határidő lejárta után érkezendő kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Pályázóknak az iskolaszék tagjainál 
való személyes bemutatkozása szükségtelen. Pécs, 
1908 március 12. Majorossy Imre s. k., kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök. (297—1—1) 

A tapsonyi (Somogy vm.) róm. kath. népiskolánál 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
800 korona. Az 1000 koronára való kiegészítésért az 
eljárás folyamatban van. Egy szoba fűtés, tisztogatás-
sal. Kötelessége : egy tanteremben tanítani, kántoriak-
ban segédkezni ; az iskolásokat templomba vezetni. 
Határidő : március 25. Okleveles, nőtlen férfitanítók 
pályázhatnak. Állását április 1-én elfoglalni tartozik. 
Pályázatok iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(298 - 1 - 1 ) 

NÉPTA>ÍÍTÓK LAPJA. 
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A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanitandôk, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker. , Sz ív -u tca 26. szám a la t t . 

Utasítások ingyen. (170-46-6) 

Cserél állami tanító járási székhelyről, 
szép,hegyes vidékről bárhová. Cím: 
Zsurka Szilárd, máv. hivatalnok, 

Németbogsán, pályaudvar. (66—I—1) 

töké-A l l a m e o o - p l v kérvényezéséhez! Ötödik, 
í U l a ü l O C g C l J létesített kiadás. Magyarázó füzet 
1 K, a 16 nyomt. szintén 1 K. (Csak egyszerűen kitölteni 
s mellékelni kell.) Kapható : Lengyel Béla kántor-
tanítónál, Farkasaszó (Szatmár m.). (70—X—10) 

f i c „ r / l előnyös fekvésű alföldi nagyközségből egy 
Uoul Cl 15 tanerős állami népiskola igazgatója. Hely-
ben áll. polgári fiúiskola. Arad, R. V. kereskedő, 
Révay-u. 10. (293-1—1) 

Ezer mentagyököt csak 6 K-ért szállít: Hoffmann 
Ferenc, tanító, Káty. (279—1—1) 

Nagyenyedi „ „ p - í l megye székhelyére. Levelek 
áll. tanítónő voC i Cl Nagyenyedre, Tahyné Petráss 
Irma címzendők. (273—II—1) 

BUDAPEST, EX., Ipar-utca 7. 
FEIWEL LIPÓT utóda 

sek( tornakészû-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét. ingyen és 

bérmentve. 
'.24—52—12) 

egytanerőstől (ref. kántor is) kizárólag tanítói állásra. 
"Vasúti gócpontban, várostól l'/a km.-re, magyar köz-
ségben működöm. Ezer korona minimális mellék-
jövedelem. Cím : „Állami iskola", Magyarpéterfalva 
(Kisküküllő m.). (278—1—1) 

k é s z p é n z é r t vagy r é sz l e t f i z e t é s r e 
l eg ju t ányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áqegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193—40—4) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első m a g y a r , vi l lamos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : IL, Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
I i C g m i g y o b b g y á r 

, _ é s r a k t á r . 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—11) 
Tanerőknek külön kedvezmény. 

1 £ fnriíltprt remek szabásban, elegáns kivitel-
Í j IUI I l l i c i t ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt Tagy télikabátot 

K r a n s z F . és T á r s a 
úriszabó-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—9) 

Pedagógiai, filozófiai, nyelvtani, 
szépirodalmi s régi könyvek magyar, német, tót, 
utóbbiak latin nyelven egy tanfelügyelő hagyatéká-
ból eladók. Budapest, Üllői-út 3. sz., III. emelet, 
8. ajtó. (260—II—2) 

Megjelent ! Í M i i l d e n . Kapható ! 

iskolai ünnepélyi»e 
vezérfonalul szolgál és alkalmas beszédet ad Vaday 

József közs. isk. igazgató 

Iskolai Beszédek 
című műve, a szerzőnél, Nagyváradon, 2 ko-
ronáért rendelhető. (Utánvéttel 2 kor. 35 fill.) 

(257—III—2) 

ANGSTEK JÓZSEF 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat, jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harinóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—10) 

FIA 
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Pcovó l ^ tanerős áll. iskolánál működő tanítópár 
VSCICl gör. vagy róm. kath. tanítópárral. Regényes 
fekvésű, gazdag bortermő vidék, iskolai szőlőteleppel. 
Szép mellékjövedelemmel. Cím : Áll. tanító Horlyó, 
Ung megye. (270 - I—1) 

stLyf számológépemleítása- mődszer 80 
Báes-Feketehegy. 

• fillér. Jeges Károly, 
(195—VI—5) 

á ^ e í r r í í l állami V B C l t l fínno 1: 
tanító és tanítónő 4 tanerős, 

6000 lakossal bíró nagyközségből bár-
hova, de egy helyre. Pozsony, Nyitra, Trencsénnek 
előny, esetleg anyagi áldozat. Ajánlatok : „Állami 
tanító", Seprős (Arad m.). (287-1—1) 

Gazdasági, főzelék- és virágmag 
beszerezhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
ténél. Budapest, V., Alkotmány utca 31. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

(281—VI—1) 

Házlebontás miat t 
NÖI KÉZIMUNKÁK 

himzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapí t ta to t t 1S83. 

BÉKCZÍ D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI., Dessen ffy-u. 5. sz. (Váci-körút sarok) 
=_-' saját árúilázamba helyezem át. ===== 
V i d é k r e k ivá lasztásra is k ü l d ö k . 

( 1 6 - 5 2 - 1 2 ) 

17.601. szám. 

VIII/2. 

S Z Ö L Ö - É S B O R G A Z D A S Á G I T A N F O L Y A M O K 
— N É P T A N Í T Ó K R É S Z É R E . " 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS. 
A szőlőmívelés szempontjából kiváló fontossággal bíró községekben alkalmazott néptanítók részére 

az e téren működő szakközegek vezetése alatt, az előző évek példájára, a folyó évben is n é g y hétre ter-
jedő szőlő- és borgazdasági tanfolyamok tartását vettem tervbe. 

1. A tanfolyamok célja, hogy az azokon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, különös 
tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek, oly célból, 
hogy e szakmában a népiskolákban és a gazdasígi ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást nyújthassanak, 
illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek s általában az 
egyszerű szőlő- és borgazdasági ismeretek népszerű terjesztését a nép között előmozdítsák. 

2. Ilyen tanfolyamok a folyó évben öt helyen, ú. m. a bihardiószegi, tapolczai, tarczali, ménesi és 
nagyenyedi vincellériskoláknál fognak tartatni. Az egész tanfolyam négy hétre teijed és két részletben tar-
tatik meg és pedig a tanfolyam első része tavasszal, április 27-től bezárólag május hó 9-ig, a második része 
ősszel, a tarczali vincellériskolánál október hó 19 —31-ig, a többi helyeken pedig október hó 8—21-ig. 

3. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát az egész négy héten át ugyanazon tanítók vesznek részt. 
4. A tanfolyamokra csak olyan néptanítók vehetők föl, akik — tekintet nélkül arra, hogy állami, 

ki'zségi vagy felekezeti iskoláknál vannak-e alkalmazva — oly hegyvidéki községekben működnek, ahol a 
filloxeva a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította s ahol a lakosság főkereseti forrását a szőlő-
mívelés képezi. 

5. A tanfolyamokra fölvett néptanítók útiköltségeik s lakás és élelmezési költségeik fedezésére, az 
egész négyheti tanfolyam tartamára egyenként 120 K, azaz százhúsz korona átalányt kapnak, mely összegnek 
fele a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján, szabályszerű nyugtákra, a tanfolyam vezetője 
által fog kifizettetni. 

6. A tanfolyamokra fölvett néptanítók mind az elméleti oktatásban, mind a gyakorlati munkákban 
állandóan pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak, ellenkező esetben az illető néptanító a fölvett áta-
lányt köteles az államkincstárnak visszafizetni, nemkülönben az is, aki a tanfolyamot annak bevégzése előtt 
elhagyja. 

7. Azck a néptanítók, akik ezeken a tanfolyamokon résztvennt óhajtanak, egykoronás bélyeggel 
ellátott kérvényeiket (amelyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk, a szőlő- és borgazdaság 
terén esetleg eddig történt működésük is feltüntetendő s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságuk által 
is igazolandó I legkésőbb folyó évi március 30-ig az i l letékes kir. tanfe lügyelő útján, ahhoz a 
szőlészet i és bcrá3zati felügyelőhöz (i l letőleg vinoellér-lskola igazgatóságához) nyújtsák be, 
akiknek kerületében működnek 

Budapest, 190Í. évi március hó 8-án. 

(12,h-i-i) M. kir. földművelésügyi miniszter. 
Budapest, 1900. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az ó«szes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolái: és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó póeta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : I'.gy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
mó Ion mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Mgyéb h i rdetéseknek az egész oldal egy het\enketted rész- t 
tevő petit nyomású és egylasábü sora 1 korona. I zek a dijak :s 
elér a kiadóhivatalba küldendők. 

SZl'.RKKSZTŐSÉG : 
BUDAPEST, Vll l .KKB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. 

K é z i r a t o k a t n e m ewtunlc v i ^ - z a 

KIADÓHIVATAL : 
M.IGÏ. K1U. EGYETEMI XVOMDA, 1. KKK., ISKOLA-TÉR 3. 

Eszmény és valóság. 
Ha minden embernek, hogy a társa-

dalomban a reábízott munkát sikerrel 
végezhesse, szilárd erkölcsi meggyőző-
désre van szüksége, sokkal fokozottabb 
mértékben szükséges ez a tanítói hiva-
tás betöltéséhez, amennyiben a tanítónak 
a maga erkölcsi meggyőződésével nem-
csak a maga, hanem tanítványai életét 
is irányítania, vezetnie, alakítania kell. 
Ettől függ aztán a jövő nemzedék er-
kölcse és ennek közvetítésével az illető 
társaialom sor-a. Az erkölcsi ideáüzmns 
eszméibe, tétel ibe vetett hitre, rendít-
hetlen meggyőződésre van minden taní-
tónak szüksége. 

Nálunk is sokan érzik ennek a szük-
ségét, de ama téves felfogásnak lesznek 
rabjaivá, hogy az erkölcsnek nincs ab-
szolút érvénye, illetőleg ennek a tudo-
mánya, maga az ethika nem szolgáltat 
a pedagógusnak olyan föltétlen biztos 
s általános érvényű igazságokat, törvé-
nyeket, melyekre, mint szilárd alapra 
lehetne építeni a nevelés munkáját. Egy 
berlini pedagógus Lehmann Rudolf meg 
egyenesen kétségbe vonja az erkölcs-
tannak mint tudománynak a lehetőségét. 
„Az egyes filozófusok sok ethikai rend-
szert alkottak, de nincs egy sem, mely-
nek alaptanaihoz kétség ne férhetne : 
nincs egy általánosan érvényes és álta-
lánosan elismert erkölcstanulmány." (Lásd 

bővebben Székely György: Reformtörek-
törekvések a tudományos pedagógia terén. 
M a gy ar Paedagógia 1907. évf 3-ik és 
következő számait.) 

Am ne engedjük magunkat az ilyen 
igazolatlan kételkedéstől megzavartatni. 
Abban a szerencsés helyzetbea vagyunk, 
hogy Lehmannal és a vele rokoiméze-
tűekkel szemben hivatkozhatunk egy a 
mult év végén megjelent kiváló magyar 
bölcsészeti műre, a I'aider Ákos köny-
vére, melyben az erkölcsi megismerés 
természetét vizsgálva, fényesen kimutatja 
azt, hogy igenis — ismereteinek biztos-
ságára, az általa felállított követelmé-
nyeknek, eszményeknek általános érvé-
nyűségére nézve az erkölcstan egy fokon 
áll a mathematikával és a logikával. 
Ama föntemlített téves felfogásnak és 
sok más egyéb téves nézeteknek forrása 
és gyökere az, hogy az emberek nem 
tettek különbséget a léttudomány és 
értéktudomány között; nem tettek kü-
lönbséget a magyarázó, kifejtő (explica-
tív) és az értékelő, mérő (axiológiai, 
normatív) eljárásmódok között, illetőleg 
nem különböztették meg az eszményt a való-
ságtól, a követelményt, (a normát) a tényektől. 

Ennek a megkülönböztetésnek a hiánya 
sok keserű csalódásnak, sok áldatlan 
tévedésnek vált a forrásává, nemcsak a 
tudomány, hanem a gyakorlati élet te-
rén is. 
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A Panier könyvének azonban nemcsak 
az az érdeme, hogy erre rámutatott, 
hanem az is, hogy az ethikát a tisztán 
értékelő tudományok közzé állítva, kifejti 
egyúttal a Kant bölcsészeti világnézetén 
alapuló ethikai ideálizmusnak az eszméit, 
követelményeit és tanait. 

Összes erkölcsi követelményeinket nem 
lehet egy erkölcsi főelvből levezetni, 
hanem három egyenértékű elvet kell 
fölvennünk, kell elismernünk, melyek 
hivatva vannak aztán egész életünket 
intézni, irányítani és cselekvéseinket meg-
határozni. Ez a három elv: a szeretet, 
erő és tisztelet. Mind a háromnak az 
életben egy-egy eszmény felel meg : a sze-
retetnek a humanitás, az erőnek a kul-
túra, a tiszteletnek a jog és becsület 
eszménye. 

Valóban, a Pauler könyvének egy 
magyar tanító asztaláról sem volna sza-
bad hiányoznia s ebből mint egy új 
evangéliumból kellene erkölcsi meggyő-
ződést, hitet ós lelkesedést merítenie 
minden magyar tanítónak. (Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy Paulerrel egy 
pontban abszolúte nem értünk egyet. 
Ö ugyanis a vallásoktatást mellőzendő-
nek tar t ja a kultúrális tényezők között, 
amit mi helytelennek tartunk. Ez a hiány 
olyannak tűnik föl szemünkben, mint 
egy csúnya szemölcs egy szép, fiatal leány 
arcán.) 

Ha aztán — mint Pauler — különb-
séget tettünk eszmény és valóság, köve-
telmény és lét között, akkor nem fog 
búsítani és nyugtalanítani bennünket az, 
hogy a követett erő, tisztelet és szere-
tet eszményei csak tökéletlenül, csak 
részenként valósulhatnak meg az életben 
és miután teljesen és abszolút mérték-
ben meg nem valósulhatnak, ez okból 
nem fogunk maguk az eszmék ellen 
támadni, azoknak érvényességében kétel-
kedni. 

Ebbe a hibába esnek olyanok is, kik 
különben a legnemesebb ideálizmust és 
emberszeretetet hirdetik műveikben. Ek-

latáns példa erre Réz Mihály, az eper-
jesi jogakadémia tanára, okos és derék 
ifjú publicistánk, ki — miután a szabad-
ság és egyenlőség eszméi társadalmunk-
ban teljesen meg nem valósulhatnak — 
azt hiszi, hogy ez eszmék már lejárták 
magukat és újakkal kell azokat helyet-
tesítenünk. (L. Réz Mihály: Szabadság 
és egyenlőség. Budapest, 1907.) 

Ha ez helyes szempont volna, akkor 
az ideálizmusnak összes eszméit és esz-
ményeit föl kellene adnunk, holott mái-
Kant megmondta, hogy az erkölcsi elvek, 
törvények nem veszítenek érvényessé-
gükből az által, hogy azokat sokan vagy 
kevesen teljesítik-e, mert azok az észből 
származván, nem attól függenek, meg-
felelnek-e a tényeknek és a valóság ré-
széről sem igazolásra, sem korrekcióra 
nem szorulnak. 

Pauler helyesen utal arra, hogy az 
összes eszmények ilyen természetűek. 
„A helyes erkölcsi normák —- mondja ő — 
a gyakorlatban nem követhetők föltét-
len rigorozitással, mert a legtöbb eset-
ben e normák abszolút követésének ép 
ethikai jellegű akadályai vannak, amit 
úgy fejez ki a gyakorlati élet, hogy 
kötelességeink összeütköznek. Például, ha 
a szeretet ama kívánalmát, hogy még a 
rosszat is jóval viszonozzuk, mindig és 
föltétlenül követni akarnók, ép a jó em-
berek és intézmények pusztulnának el a 
gonoszság támadásai következtében, ami 
azt jelentené, hogy mialatt a jóságnak 
engedtünk föltétlenül, az igazságosságot 
hagytuk védelem nélkül. (Pauler Ákos: 
Az ethikai megismerés története. Buda-
pest, 1907. Ára 4 kor. 166 lap.) 

A kolliziót itt az okozza, hogy az em-
bernek mindenekelőtt élnie kell, hogy a jót 
gyakorolja, ámde az abszolút jóság a cse-
lekvő alanyt teszi tönkre azáltal,hogy meg-
tiltja a gonoszság támadásai ellen véde-
kezni. Ezért nem lehet a szeretet abszolút 
parancsát életünkben megvalósítaui. 

És többé-kevésbé így vagyunk a többi 
eszmékkel is. „ . „ .. Székely György dr. 
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A Nemzeti Színház kötelességei. 
— Befejező közlemény. — 

n . 
(B. M.) Milyen álláspontot foglaljon el a 

színház a legmodernebb külföldi és hazai iro-
dalommal szemben? A felelet egyszerű. Tiszta 
művészi álláspontot. Se üzleti cél, se honi szer-
zők, vagy tehetséges kezdők pártolása nem lehet 
ürügy arra, hogy a színházba járó jóízlésű, 
müveit embert elriasszák onnan, vagy művé-
szietlen, ravasz, esetleg gyönge, dadogó csinál-
mányok végighallgatására kényszerítsék. A 
Nemzeti Színháznak mai állapotából odáig kell 
emelkednie, hogy mi is elmondhassuk a franciák 
büszke mondását : a mi Nemzeti Színházunkba 
mindig elmehet az ember — mindig bizonyos 
lehet abban, hogy jó estét tölt el. 

Külföldi darabbal szemben az igazgató hely-
zete rendesen könnyű. Mire ő egyáltalán tudo-
mást szerezhet róla, már a külföldi siker vagy 
bukás eldöntötte azt a kérdést, megállja-e a 
helyét a színpadon, érdemes-e vele egyáltalán 
foglalkozni. Rendelkezésére áll tehát — hacsak 
egy másik magyar színház el nem kaparítja 
előle — Európa minden sikert aratott modern 
darabja. Minden más színház válogatás nélkül 
vetheti magát a legnagyobb „slágerekre", csak 
épen a Nemzetinek kell még más szempontokat 
is tekintetbe venni. Irodalmi eszközökkel érté-e 
el az a darab a hatást ? Nem csak az idegek 
ravasz izgatásának köszönheti-e sikerét? Nem 
hízeleg-e a romlott társadalom ferde morális 
felfogásának? (Mert senki sem kívánja, hogy 
egy darab morált prédikáljon — Isten őrizz ! 
De bűnöket tetszetőssé tenni, ezt már a jó 
Kotzebue is eredményes üzletnek találta, ez 
mégsem méltó az ország első színpadához !) 
Aztán azt is meg kell figyelni: nem valami 
férfi- vagy női primadonna vitte-e diadalra? 
Mert ezt ugyan nálunk is meg lehet csinálni, 
de ez sem méltó ehhez a színházhoz. Nálunk 
klasszikus darabot is akárhányan a primadonna, 
a kedvenc miatt néznek meg. Ennek véget kell 
vetni. Hasson a darab s a színészek együttes 
munkája. Modern idegen darab előadása tehát 
csak akkor jogosult, ha művészileg kiváló s ha 
tárgya olyan, hogy jó előadásban föltétlenül 
érdekelheti a mi müveit közönségünket általános 
emberi, vagy modern társadalmi vonatkozásaival. 

A magyar szerzők közül természetesen minden-
áron a színházhoz kell édesgetni azokat, akik 
megmutatták, hogy igazán idevalók. A kezdők 
pártolásával már csínyján kell bánni. Az már 
bebizonyosodott, hogy a több-kevesebb tehet-
ségre valló zsengék bemutatása csak a színház-
nak árt, de a szerzőknek nem használ. A bukás, 
mely eddig minden ilyen kísérletet elnyelt, el-

keseríti a szerzőt, aki természetesen sohasem 
fogja azt hinni, hogy a darabja azért bukott 
meg, mert rossz, ennélfogva nem is tanul semmit 
a bukásból. Pár évre föltétlenül elhallgattatja 
s ha új darabbal lép elő, annak már egy bukás 
ódiumával megterhelve kell a közönséget meg-
hódítani. De tegyük fel, hogy egy ilyen kísérlet 
sikerülne! Mi következik abból, ha valakinek 
egy rossz darabja sikert arat ? Száz eset közül 
kilencvenkilencben az, hogy a szerző boldogan ki-
jelenti : íme, én tudom, hogy mi kell a közön-
ségnek — s örökre megmarad hibái mellett, 
amelyeknek a sikert köszönni véli. 

Az igazgatónak nagyon jó szemének kell 
lenni, hogy a fejlődő tehetségekkel méltányosan 
tudjon bánni. Csak azokról beszélünk persze, 
akikben egyáltalán van valami, a dilettánsokat 
nemhogy előadással, de még ígéretekkel, hite-
getéssel sem szabad rögeszméjükben megtartani. 

Lehetnek olyanok, akiknek darabja művészi-
leg élvezhető, de technikailag gyöngébb, sem-
hogy a nagyközönség figyelmét lebilincselhetné. 
Ezek közül egy-kettő megérdemli, hogy szűkebb 
körben, a Várszínházban, vagy a később részle-
tezendő kamaraestéken előadják. Ilyen kísér-
letek eddig is történtek, de nem mindig arra 
méltó emberrel. Nem szabad ezeket a színházra 
oktrojált gyatra elmeszülemények rejtettebb 
előadására felhasználni, aminthogy egyáltalán 
véget kell vetni annak az időnek, mikor a 
Nemzeti Színházra darabokat lehet ráerősza-
kolni. 

Lehetnek olyanok is, akiknek darabja még 
ezt a szűkebb nyilvánosságot sem bírja meg, de 
tehetségük kétségtelen. Ezeknek módot kell adni, 
hogy a színpadi technikát megismerjék, a szín-
házzal szorosabb kontaktusba lépjenek. Egy 
ilyen darab benyújtása tegye már „valakivé" 
a szerzőt, kapjon például ingyenjegyet, vagy 
főpróbái meghívót ; ha nyelveket tud, fordít-
tassanak vele, hadd gyakorolja a színpadi dialog 
finomságait; s talán az sem volna megvetendő 
gondolat, hogy ama rengeteg előleg és bánat-
pénz helyett, amit soha színre nem kerülő 
darabok írói revolvereztek ki eddig a színház-
tól, szánjanak ezután minden évben néhány ezer 
koronát fiatal tehetségek utazási ösztöndíjára. 
Lehessen azt mondani egy fiatal szerzőnek : 
barátom, a darabja még gyenge, de a tehetség 
jelét látom benne, itt van egy pár száz korona, 
utazzék külföldre, nézzen meg sok jó színházat, 
olvasson, tanuljon és hozza el majd a legköze-
lebbi darabját. Itt aztán persze nem erőszakos 
stréberek száját kellene betömni a pénzzel, 
hanem az igazán érdemeseknek juttatni. 

Hiszen az igazi tehetség érvényesülni fog 
akkor is, ha mindez nem történik meg. Csak 
az a kérdés, hogyan. Az is lehet, hogy épen 
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a technikája nagyon fejlődésképes s ha letesz i 
arról, hogy becsületes darabot írjon, mindjárt 
tud hatásosat írni. Akkor aztán van magán-
színház elég, amelynél érvényesülhet; adnak 
azokban idegen drámaíró mesteremberektől elég 
darabot, amin tanulhat (hajat mereszteni, érzé-
ket csiklandozni egyformán) — s ezzel el is 
veszett örökre az irodalom számára. 

Ennyit a fiatal tehetségekről. Egy szót még 
a fiatal és vén tehetségtelenekről. Ezeket nem 
szabad szóhoz juttatni, ha ezer oldalról döngetik 
is a színház kapuit. Kétségtelen, hogy ez bátor-
ságot követel az igazgató részéről, de enélkül 
nem lehet jó színházat csinálni. Sőt többet 
követel a bátorságnál. Az igazgató helyzetének 
nagy szilárdságát. Illetékes helyen válasszák 
meg jól azt, akinek ekkora hatalmat adnak a 
kezébe ; próbálják ki a tehetségét gyakorlatban 
is néhány évig, és pedig ne az elért kassza-
vagy sajtósikerek, hanem mértékadó kultúr-
emberek és az intelligens közönség véleményé-
nek tekintetbevételével: de aztán adjanak neki 
teljes szabadságot, hosszú időre szóló megbízást, 
s ez idő alatt ne kelljen se egy-két gyöngébb 
anyagi siker, se éhes ujságírócskák piszkoló-
dásai, se képviselői és egyéb „gyöngéd nyo-
mások" miatt állását féltenie. Ha mindez nem 
befolyásolhatja majd az igazgatót s ha az igaz-
gató bátor, céltudatos ember lesz, aki kész és 
kerek művészi programmal lép az igazgatói 
székbe: akkor remélhetjük, hogy a Nemzeti 
Színház ismét elfoglalja az őt megillető helyet 
és első színháza lesz az országnak. 

III. 
A színházzal összefüggő többi művészeti kér-

dést, elsősorban a színészet kérdését, csak röviden 
érinthetjük. Sok mondanivalónk lenne ezekről 
a tárgyakról, de a nagyközönség ma még ke-
véssé érdeklődik a színészet intimebb, elméle-
tibb kérdései iránt s e cikk terjedelme is határt 
szab elénk. 

A színjátszás terén ma a régibb és újabb 
áramlatok harca folyik s a hagyományra támasz-
kodó „régiek" egyetlen mentsvára ma már 
minden országban az állami vagy udvari színház. 
Nálunk is így volt ez sokáig. Ma már semmilyen 
iránya nincs a Nemzeti Színháznak ; amint iro-
dalmi tekintetben, úgy színészileg is a teljes 
összegabalyodás, fejetlenség képét mutatja. Szó 
sem lehet egy-egy előadásnak egységes stílu-
sáról, nemcsak azért, mert a kellő tekintélyű 
rendező hiányzik, hanem, mert a legkülönbözőbb 
felfogású színészek kerülnek össze ugyanabban 
a darabban s ami még rosszabb : csaknem ki-
vétel nélkül félreértik a saját elveiket, nem 
tudják, hogy minden egyes darabnak más a 
karaktere s az egyik lapos természetességgel 

hadarja le Shakespeare vagy Madách fenséjçes 
sorait, a másik hazug álpátliosszal nyög, üvölt, 
fuvolázik egy modern társadalmi drámában. 
Előbbiek a természetesség, utóbbiak a hagyo-
mány jelszavára támaszkodnak s ezek köz itt 
alig van, akinek eszébe jutna, hogy maga a 
természetesség még nem művészet, valamint az 
egykori athéni polgár malaca sem volt művész, 
mert igazán malacvisítást hallatott; amazok 
között meg épen senki sem tudja, hogy nincs 
a világon hagyomány, mely a hazugságot, mes-
terkéltséget szentesítené. Erélyes igazgató, eré-
lyes rendezők kellenek ide, akik megszüntessék 
ezt az estéről estére növekvő, bántó zűrzavart 
s mind a két féllel megértessék, hogy céljuk 
az igazságnak sem meztelen odavetése, sem 
mesterkélt elcsavarása nem lehet, egyedül csak 
a darab hangja, levegője szerint való becsületes, 
egyszerű stilizálása. A színész stilizálása s- m 
egyéb, mint ha például egy tulipánt rajzolunk 
le stilizálva. Ha egészen természetesen rajzol-
juk, pontosan lenézve minden kicsi hajlását: 
nem lesz stilizálás, nem lesz művészi munka, 
természetrajzi tankönyvbe ha jó lesz. Ha olyan 
vonásokat rajzolunk bele, amelyek egészen ki-
veszik tulipán-formájából, hogy talán nemesebbé 
tegyék : megint nem stilizáltunk, hamisítottunk. 
A stilizálás sok kicsi vonás egybefoglalása 
néhány jellemző vonásba. A stilizált tulipán 
nem hasonlít egészen egy tulipánhoz sem, de 
mindegyiknek a íosajátságait egyesíti magában. 
Ha a színész csak természetes, legfönnebb egy 
emberhez hasonlít; ha a „hagyományokra" 
támaszkodik, egyáltalán nem hasonlít való-
ságosan érző emberhez ; ha stilizál, ha sok ter-
mészetes vonást olvaszt össze egynéhány belsőleg 
igaz mozdulatba és hangba, akkor mindnyájan 
rokonnak érezzük magunkkal. Ehhez persze 
igazi művész és igazi vezető kell. 

Kiállítás tekintetében meg kell tenni az új 
színházban mindent, hogy a többiek mögött ne 
maradjon úgy el, mint eddig. Az építésnél tekin-
tetbe kell venni a modern technika vívmányait ; 
akár a forgó, akár a Kéméndy-féle gördíthető, 
hátul szélesedő színpadot, de valamelyiket meg 
kell csinálni. Pénzt mindenesetre sokat kell az 
igazgatónak rendelkezésére bocsátani ; a Nem-
zeti Színház kosztümjeinek, bútorainak sem 
bántóan szegényeknek,sem stílszerütlenekneknem 
szabad lenniök. Bútorok és ruhák tekintetében 
történeti daraboknál hat-nyolc évszázados ugrá-
sok vannak néha. szomorú mulatságára azoknak, 
akik járatosabbak a műipar történetében. Ugyan-
azok a bútorok szerepelnek XII. és XV. szá-
zadban, sőt később játszó darabokban; viszont 
összekerülnek egy darabban olyan bútorok és 
ruhák, melyek közt két-három század különbség 
van. Tépett ruháikról beszélnek a szereplők, 
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ele vadonatújba bújtatják őket ; azt mondják, 
hogy egy ép kötél sincs már a hajón s egy 
gyönyörű kötélhágcsó húzódik végig a fejük 
fölött ; arról beszélnek egy palotában, hogy hét 
szobán jöttek eddig keresztül s eltávoznak arra, 
amerre jöttek, egy folyosón át a szabadba — 
effélék történ ne k mindennap a közönség szeme-
láttára abban a színházban, melynek ilyen te-
kintetekben is vezetni kellene. Úgy kellene lenni, 
hogy aki figyelmesen megnéz egy nemzeti 
színházi renaissance-intérieurt, az abban a biztos 
tudatban menjen haza, hogy az irodalmi élve-
zeten kívül kultúrtörténeti oktatásban is volt 
része. Most azonban csak az menti meg a félre-
ve zettetéstől, hogy ugyanennek az intérieumek 
egyes darabjait a jövő héten mint középkori, 
vagy pláne klasszikus tárgyakat fogja viszont-
látni. 

IV. 
Egy kérdés van még hátra : a színház újjá-

építése. Csak abból a szempontból érintjük 
ezt, amely egész cikkünkön végigvonul : a szín-
híz kötelességeinek szempontjából. Bizonyos, 
hogy azokkal, amiket mondottunk, a színház 
szociális kötelességei még nem merültek ki. Hogy 
nevelő hatása lehessen az ifjúságra és a nép 
alacsonyabb műveltségű rétegeire, melynek 
kultúrális épülésére csak ez az egy színház ' 
szolgálhat rendszeresen: hegy személyzetét és 
műsorát kellőképen kihasználhassa erkölcsi és 
anyagi szempontból; s hogy végül bizonyos 
technikailag gyöngébb, vagy épen túlságosan 
finom, légies technikájú darabokat előadhasson ; 
szüksége van a színháznak egy, a pesti oldalon 
levő intim fiókinté.íetre. Ezzel, úgy mellékesen, 
meg lenne oldva a színház újjáépítésének kér-
dése is, mert ez idő alatt ott játszhatnék ; 
később pedig ott rendezhetné „kamaraestéit" 
néhány száz főnyi közönség számára. E szín-
házban lehetne az ifjúsági és az eléggé meg 
nem becsülhető fontosságú népies előadásokat 
is tartani, többször hetenként, minimális hely-
árak mellett; a nagy és jól vezetett Xemzeti 
Színház megbírná még ezt a kis áldozatot — 
ami különben a legfényesebb befektetés. Mert 
nemsokára eljönne az idő, mikor az igazi mű-
vészi élvezetre nevelt néppel, hasonló csekély 
helyárak mellett, egy klasszikus előadásra a 
nagy, a mostaninál jóval nagyobb, új Nemzeti 
S/ínházat is meg lehetne tölteni; erre az estére 
a Nemzeti törzsközönsége áthúzódhatnék a 
fiókintézet kamaraelőadására, valami intim, fej-
lett ízlést követelő darabot élvezni . . . 

. . . és itt tegyük le a tollat, várjuk remény-
kedve ezt az estét, melyen a Nemzeti Színház 
oly hosszú idő után ismét nyugodtan mondhatná 
magáról: az új idők új kötelességeket róttak 
reám — én megfeleltem valamennyinek. 

A iirtrí hrollhig woodi tűz katasztrófa. 
Irta: Juha Adolf dr. 

Amerika mindent nagyban csinál. Épít 20 
emeletes házakat, amelyek az eget karcolják ; 
létesít vasúti összeköttetéseket a két óceán 
között, tehát ezer meg ezer kilométer távol-
ságra; milliárdos kartelleket hoz létre a népek 
kizsákmányolására; születési rangot nem ismer 
ugyan, kíméletlen pénzgyűjtőket igen, akik a 
csak millióval rendelkezőket lenézik. 

A szerencsétlenségek terén is mindent nagy-
ban csinál Amerika. Egy-két év előtt, a hajós-
kapitány hibája következtében, a hajón kiránduló 
ezerfőnyi gyermeksereg legnagyobb része vízbe 
fulladt. Most pedig egy másik szomorú hírrel 
lepte meg a művelt világot: kétszáz gyermek 
tűzhalálával, akik a rossz építés áldozatai lettek. 

A közölt adatok szerint a gyermekeknek el 
kellett veszniök, ha az épületben tűz üt ki. 
Valóságos egérfogóban voltak, amelybe be-
mehettek, de ki nem jöhettek. A főkapu ajtaja 
ugyanis befelé nyílott és a nagy tolongásban, 
az öldöklő füst fojtogatásától eszeveszetten 
menekülő gyermeksereg hátulról-előlről tolta a 
kijáratban megrekedteket és teljesen lehetetlen 
volt annak kinyitása. Hiába volt a szegény 
gyermekek jajveszékelése! A fojtó füst meg-
akadályozta a segítség adását és így nyomo-
rultul meg kellett fulladniok a halálra rémült 
szülők szemeláttára. A tűz csak azután kerítette 
őket hatalmába. 

Aki azonban azt gondolja, hogy ilyesmi 
egyedül csak Amerikában lehetséges, az nagyon 
téved. Amikor a bécsi Ring-színház tűzvésze 
az egész világot riadalomba ejtette, csak kevés 
ország gondolt arra, hogy ilyen katasztrófák 
mindenütt előfordulhatnak, ahol emberek tömeg-
ben együtt vannak. A legtöbb ország legfeljebb 
a színházak tűzbiztonságával foglalkozott. Egyet-
len-egy ország sem foglalkozott oly alaposan 
e kérdéssel, mint Poroszország, amely egy bizott-
sággal minden oldalról megvitatta a tűzvesze-
delem kérdését és a jónak talált rendelkezéseket 
végre is hajtotta. Mi e téren, nevezetesen az 
iskolák terén, messze elmaradtunk, amint ez a 
következőkből kiderül. Northcollingwoodi ka-
tasztrófa nálunk csak azért nem igen fordul-
hat elő egykönnyen, mert, eltekintve a fővárostól, 
a vidéki iskolák legnagyobb része kicsiny. 

Az első föltétel,mindennemű veszedelem esetén 
a gyors menekülés lehetősége. Mily könnyen 
keletkezik riadalom, amely a higgadt gondol-
kodást megakasztja és a nyers életösztön föl-
keltésével eszeveszett menekü'ésre késztet! Sze-
rencse, ha aztán kiderül, hogy „csak vaklárma" 
volt, míg ha tényleg tűz keletkezett, akkor ennek 
füstje sarkában van a menekülő hadnak, utóiéri 
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csakhamar a megrekedt tömeget és rövidesen 
végez velük. 

Ilyen akadály, amely a menekülést meg-
nehezíti, vagy épenséggel lehetetlenné teszi, 
többféle lehet. Elsősorban a tanterem ajtaja, 
lia az befelé nyílik, mint nálunk szokásos ; még 
inkább a szép kettős szárnyú ajtó, amelynek 
mind a két szárnya befelé nyílik, de amelynek 
egyike fent és lent be van reteszelve. Német-
ország egyetlen-egy iskolájában sem csinálnak 
befelé nyíló, vagy kétszárnyú ajtót. A tiszta 
logika megmagyarázza a kifelé nyíló egyszerű 
ajtók előnyös voltát a befelé nyíló kettős ajtók-
kal szemben : egyszerre megnyílik az egész 
nyílás a falban és pedig arrafelé, amerre me-
nekülni kell. Igaz, nem oly szép az ilyen ajtó, 
nehezebb a megcsinálása, a nyitogatással rontjuk 
a falat, amelybe ütközik, ha ütközőkről nincs 
gondoskodás, de menekülés szempontjából meg-
becsülhetetlen. Hasonlóképp föltétlenül szük-
séges, hogy minden tanterem főajtaja a folyo-
sóra nyíljék : nem engedhető meg, hogy például 
csak az öltözőszobán át lehessen a tanteremből 
kimenni, mert akkor két ajtón át és egy 
fogasokkal, állványokkal megrakott kis helyi-
ségen át kellene keresztülhaladni! 

Másodsorban szóba jönnek a folyosók és 
lépcsők. Ha a folyosók szűkek a tanulók szá-
mához képest, ha a folyosó mindkét oldalán 
vannak tantermek elhelyezve, amelyeknek ajtai 
egymással szemben, vagy közel szemben vannak, 
akkor a két menekülő tömeg egymásba ékelődik 
és megnehezíti, megakasztja egymás haladását. 
Még veszedelmesebbek lehetnek a lépcsők, ha 
nem elég szélesek, ha a szabad oldaluk alacsony, 
ha csiga alakúak. A lépcsők nagyságának és 
számának a tanulósereg számával arányosan 
szaporodnia kell, de két lépcső mindenesetre 
kell, hogyha valamiképp az egyik használhatat-
lan, a másik álljon rendelkezésre. 

Végül legfontosabb a kimeneti ajtó vagy 
kapú, ahol az épület egész gyermekserege össze-
tódul: ennek szintén kifelé kell nyílnia és a 
tanítás ideje alatt nyitva kellene lennie. Sok 
intézetben az a szokás, hogy a tanítás ideje 
alatt a kaput elzárják, nevezetesen ott, ahol a 
felső ruhát a folyosóban helyezik el, nehogy 
lopások történjenek. Arra való a kapus, hogy 
a bejövöket ellenőrizze, hogy az iskolából valami 
ürügy alatt távozni akaró tanulókat megállítsa. 

E rendes közlekedési útakon kívül szóba 
jöhetnek még szükségkijáratok és lépcsők, neve-
zetesen ott, hol az éj sötétsége a menekülést 
megnehezíthetné, internátusokban. I t t szükség-
lépcsőkről kellene gondoskodni. Egy nagy német 
iskola internátusának egy ily óriási lépcsője 
volt, amelyet sohasem használtak. A kulcsa egy 
üveggel fedett szekrényben volt, amelyből az 

üveg betörésével bárki kivehette. Szerencsére, 
sohasem fordult elő tüzlárma, de pajkosságból 
sem verték be soha a kulcsszekrény üvegét. 
Egy londoni internátusban, amelynek legfelső 
emeletén van a hálóterem, kijáratokat csináltak a 
háztetőre és lépcsőket a szomszéd házak tetejére. 

Másnemű intézkedések t;élja a tűz keletkezé-
sének megakadályozása, vagy ha mégis kelet-
kezett volna, lehetőleg gyors eloltása. A lehető 
leggondosabb építés és berendezés, a könnyen 
tüzet fogó puhafa lehető elkerülése fontos, 
mindennemű tűznek a gyújtása a tantermekben 
vagy folyosókon elkerülendő. így érthető, hogy 
miért szükséges a középponti fűtés minden 
nagyobb iskolában és miért kerülendő a hely-
beli fűtés, amelynek szikrája kipattanhat és a 
papirost, farészeket lángra lobbanthatja. így 
érthető a gáz- és villanyvezetékek gondos el-
készítésének a szükségessége, amelyek pótlására 
internátusokban éjjel mindig gyertyának kellene 
égn'fe, amely kevés fényt ad ugyan, de azt 
biztosan. Ellenben nem adok sokat a tűzoltás 
rögtöni keresztülvitelére a né me 5 iskolákban 
minden emeleten alkalmazott csővezetékekkel. 
A hydrát jó, hogy ott van, de a kenderből 
készült cső rövidesen elromlik, hacsak szigorúan 
nem ügyelnek rá, amiben bízni nem lehet. 

Legutoljára hagytam a számos iskolában 
szokásos gyakorlatokat tüzlárma esetén. A tüz-
lárma mesterséges csinálását, például trombitá-
val, nem tartom valami szerencsés gondolatnak, 
mert megeshetik, hogy elfelejtik, hogy csak 
„vak" tüzet jeleznek vele és akkor oly esze-
veszetten futnak, mintha igazi tűz lenne és a 
tolongásban nem egy gyermeket gázolhatnak el. 
Ha pedig tudják, hogy vaklárma, akkor egy 
csöppet sem fognak sietni. Ehelyett célszerű, 
ha minden tanító az osztályával a gyors és 
rendben való távozást begyakorolja az első 
elemitől kezdve és minden évben többször meg-
ismételi. Különösen arra kellene a gyermekeket 
begyakorolni, hogy a „gyors távozás" jelszóra 
mindent otthagyjanak, könyvet, irkát, kabátot, 
kalapot és minden habozás, további intézkedés 
vagy parancsszó bevárása nélkül egészen az 
utcáig kimenjenek. Persze túlzsúfolt osztályok-
ban, amelyeknek padjai között kevés a szabad 
hely, nehezebben fog a gyors távozás történ-
hetni, még ha kifelé nyílnak is az ajtók, kapuk. 

Gazdagiskoláknál, internátusoknál szóba jöhet-
nének a mentő-zsákok beszerzése és begyakor-
lása. Eddigelé egész Európában csak egy londoni 
internátusban láttam ilyenen a gyermekeket a leg-
felső emeletről lefelé, az udvar kövezetéig csúszni. 

Fejtegetéseinkből kivehető, mily hibás az 
iskolák elhelyezése bérházakba. Fölötte fontos 
lenne az iskolák építésére vonatkozó utasítá-
sainkat a tűzveszély szempontjából átnézni és 



• 1 2 . SZÁM. 

még fontosabb volna,, lia a minisztériumban az 
új építkezési terveket nem csupán a mérnöki 
személyzet, hanem efféle tapasztalatokban gazdag 
orvos is átnézné, akinek rögtön szemébe ötlik 
minden mulasztás a tanulók egészségét és biz-
tosságát illetően. Northcollingwood intő példa 
legyen, amelyből levont tanulságokat nem sza-
bad elfelejtenünk. 

Az íij ipartör vény tervezete. 
írta : Burton Imre. 

A kereskedelemügyi miniszter, az ipar tör-
vény módosításáról szóló tervezetet az „Iparos-
tanonc-iskolai Tanítók Országos Egyesülete" 
révén beküldte az iparostanonc-iskolai tanítók-
nak is, hogy alkalmuk legyen azt minden ol-
dalról tanulmányozni s észrevételeiket és javas-
lataikat száz napon belül megtenni. Az egye-
sület, hogy eme föladatának megfelelhessen, 
megindította a vármegyei kölök megalakítását, 
amelyekkel egyidőben napirendre tűzte az ipar-
törvény módosításáról szóló tervezet tárgyalását. 

A tervezet fölött hirlapi eszmecseréknek 
most már nincs helye, mindenki, aki e nemes 
cél szolgálatába szegődni akar, vegyen részt a 
vármegyei körök munkálatában. A vármegyei 
körök megalakulása és a törvényjavaslat tár-
gyalása április hó folyamán lesz. 

Tekintettel a tárgy fontosságára, a javaslat 
ismertetésénél eltérek minden egyéb körülmény-
től, csupán az iskolát és a tanítás eredményét 
érintő intézkedések ismertetésére szorítkozom. 

A törvényjavaslat tervezetének legfontosabb 
intézkedései a következők : 

Aki olyan ipart akar űzni, amely kézműves 
jellegénél fogva csak hosszú gyakorlat útján 
sajátítható el, köteles az arra rendelt bizott-
ság előtt számot adni arról, hogy e gyakorlat 
tényleg birtokában van-e, de mielőtt e bizott-
ság a gyakorlati kiképeztete'sről számot vehetne, 
köteles kimutatni azt is, hogy az iparostanonc-
iskola harmadik évfolyamát legalább elégséges 
eredménnyel végezte el. Szóval az új ipartör-
vény az ipar gyakorlását képesítéshez köti és 
e képesítés előföltétele az iparostanonc-iskola 
harmadik évfolyamának sikeres bevégzése. 

Épen ezért tanonciskola létesítendő minden 
községlen, ahol az iparostanulók és iskolaköte-
les fiatal munkások létszáma eléri az ötvenet. 
Ha valamely községben egy iparágban vagy 
rokon iparágak iparostanulóinak és fiatal mun-
kásainak száma éri el az ötvenet, azokat szak-
irányú oktatásban kell részesíteni ; ugyanez 
áll az esetben is, ha tanonciskola nem létében 
az általános ismétlő-iskolába soroztattak be sz 
iparostanulók. Iparostanonc-iskolá1-, a község 
tartozik létesíteni, de létesítheti az állam vagy 

egyes ipartestületek is. A tanonc-iskolák cél-
jára lehetőleg állami, polgári, közép vagy 
szakiskolai épületek használandók. 

Beíratási-, tandíjak az iparostanulóktól nem 
szedhetők. Az iskola a tanulókat még tan-, 
rajz- és írószerekkel is elláthatja, amelyek költ-
ségeit; azonban a munkaadó az iskolának meg-
téríteni köteles. Csak a szegénysorsú tanulókat 
láthatja el az iskola ingyen tanszerekkel. 

A szorgalmi idő szeptembertől júniusig leg-
alább heti hét órára terjed. Ha az -iskola 
nyelve nem magyar, akkor a hét órán fölül 
két óra magyar n yelv tanítására, s lia a feleke-
zetek még a hittan tanításáról is kívánnak 
gondoskodni, még egy óra hitoktatásra is for-
dítandó. A tanítás reggel 7 óra előtt nem 
kezdődhetik és esti 7, vasárnap déli 12 órán 
túl nem terjedhet. Az iskolában töltött órák 
a tanuló munkaidejébe beszámítandók. 

A tanító személyzetet az iparoktatási főigaz-
gató hármas jelölése alapján a tanonciskolái 
felügyelő-bizottság választja meg. Állami és 
községi polgári vagy elemi iskolai tanítók az 
ily választást vissza nem utasíthatják. A tanító-
személyzet képesítését a közokt. miniszter, a 
keresk. miniszterrel rendeleti úton állapítja 
meg és gondoskodik a megfelelő tanfolyamok 
rendezéséről. 

A véglegesített tanítók fizetésének megfelelő 
nyugdíjtöbbletét az iskolafönntartó biztosítani 
tartozik. A véglegesítést a felügyelő-bizottság 
javaslatára a közokt. miivszter mondja ki. 

Az iparosok továbbképzésére kimondj i a ter-
vezet, hogy minden községben, ahol 25 iparos-
segéd vagy iparos jelentkezik továbbképző 
tanfolyamra, a kereskedelmi tárca terhére ilyen 
tanfolyam rendezendő. 

A tanonciskolák továbbra is a közokt. 
miniszter főhatósága alatt imradnak és az 
iparoktatási főigazgatón kívül ideiglenes vagy 
végleges szakfelügyelők felügyelete alatt állanak. 

A javaslat külön fejezetben foglalkozik az 
iparostanulóval. Megkülönbözteti a tanoncot, 
akit iparostanulónak nevez, az inastól (férfi-
cseléd). Iparostanulót csak az iparhatóság előtt 
kötött írásos szerződéssel lehet alkalmazni, de 
csak olyan iparosnak, akinek megvan a töivénv-
szabta képesítése, aki bűntettért elítélve nincs, 
akit az iparhatóság, az iparostanuló - tartás 
jogától meg nem fosztott. Segéd nélkül vagy 
csak egy segéddel dolgozó iparos két tanuló-
nál többet nem tarthat. 

Iparostanulónak csak oly egyén alkalmazható, 
aki 12 életévet betöltött és legalább 4 elemi 
osztályt végzett. Nagyobb testi erőt igénylő 
iparosoknál a korhatárt a keresk. miniszter 
rendeletileg állapítja meg. 

Ha a tanuló még a 4 elemi osztály sikeres 
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befejezését sem tudja igazolni, az iparhatóság 
a tanuló képzettségét megvizsgálni tartozi/c. H a 
a tanulónak semmiféle iskolai végzettsége 
nincs, a tanonciskola előkészítő osztályának 
végzésére köteleztető. 

A munkaadó köteles az iparostanulót, ameny-
nyiben tizenhatodik életévét még be nem töl-
tötte, az iparostanonc-iskolába járatni és a tanulót 
az iskola pontos látogatására szorítani. Ha a 
tanuló a munkaadónál lakik, az iskola pontos 
látogatásáért a munkaadó felelős, ellenkező 
esetben csak akkor, ha a tanítás a munkaidőbe 
vagy a munkaidő leteltével legkésőbb egy óra 
múlva kezdődik. Ilyen esetben a vasárnapi 
mulasztásért a szülőt vagy annak helyettesét 
illeti a felelősség. 

A tanviszonynak szerződésszerű lejártát, ha 
a tanuló az iskolát látogatni köteles, csak a 
tanonciskola utolsó évfolyamának befejezése 
után való időre lehet megállapítani. 

A tanviszony tehát rövidebb időre nem köt-
hető, mint amennyi ideig a tanuló az iparos-
tanonc-iskolát látogatni köteles; az e-etben, ha 
ezidő alatt az iskola harmadik évfolyamát leg-
alább elégséges eredménnyel nem végezte el, 
a tanviszony addig, amíg a tanuló a harmadik 
évfolyamot legalább elégséges eredménnyel be 
nem fejezte, meghosszabbítható, de meghosz-
szabbítás egy évet meg nem haladhat. Ha a 
tanonc az iparostanonc-iskola utolsó évfolyamát 
a szerződésben kikötött idő lejárta előtt sikere-
sen végezte be és a műhelyi kiképzésben is 
megfelelő gyakorlatra te t t szeri, az iskola veze-
tőjének véleménye alapján a tanidő hátralevő ré-
szét az iparhatóság elengedheti (fölszabadíthatja). 

Ahol iparostanonc-iskola nincs, ott az iparos-
tanuló a népiskola (ismétlő) továbbképző osz-
tályait kot îles látogatni. Ha valamely község-
ben az általános iparostanonc-iskola mellett 
szakirányú iparostanonc-iskola is van, e szak 
mában alkalmazott tanulók ebbe a szakiskolába 

"kötelesek járni. 
A tanviszony csak az iparhatóságok előtt 

bontható föl, illetve szüntethető meg. A munka-
adó a szerződés lejárta előtt két héttel, az 
iskola harmadik évfolyamának sikeres bevég-
zéséről szóló bizonyítvánnyá!, valamint a tanuló 
műhelyi gyakorlottságáról szóló jelentésével 
kapcsolatosan az iparhatóságnak jelentést tesz. 
Az iparhatóság eme bejelentés ut ín intézkedik 
a tanuló képességeinek és az iparban szerzett 
ismereteinek megvizsgálása iránt. Az olyan 
tanuló, aki az iskolát köteles volt látogatni és 
azt legalább elégséges (redmémijel nem végezte 
el, a gyakorlati ismereteken kívül az iparható-
ság áltál arra nézve is megvizsgálandó, hogy 
az iparnak segédként való űzésére eléggé érett-e 
és általános ismeretei elégségesek-e ? A vizsgá-

latra a tanuló munkaadója és a tanuló törvé-
nyes képviselője is meghívandó. Ha a tanuló 
a gyakorlati vizsgán nem tanúsított kellő ered-
ményt az iparhatóság a tanviszonyt legföljebb 
egy évre meghosszabbíthatja, de az egy évbe 
beszámítandó az esetleges tanviszony meghosz-
szabbítási ideje. Tehát az iskola és az ipar-
hatóság által kiküldött bizottság meghosszabbí-
tásai együttvéve nem terjedhetnek egy éven túl. 

A gyakorlat' vizsga elmarasztaló minősítése 
megfellebezhető, amely esetben a vizsgáló-
bizottság még két taggal egészíttetik ki,-ez 
azonban már végérvényesen határoz. 

A bizottság az elnökön kívül egy munkaadó-
ból és egy alkalmazottból áll, s abba csak 
olyan munkaadó választható, aki maga is bír 
tanulótartás jogával és legalább 1 éve, és olyan al-
kalmazott, akilegalabb 3 éve az illető szakmában 
dolgozik. A vizsg.-bizotts.-nak tagjai nem lehetnek 
a vizsgázó munkaadója, rokona, valamint a vele 
egy műhelyben dolgozó alkalmazott sem. Az 
iparostanonc-iskolába kötelesek járni még a 16 
évet be nem töltött (nem szerződött) iparos 
munkások is. Már e szűkreszabott ismertetés-
ből is látható, hogy a jövőben az iparostanonc-
iskola, a műhelyi k képzéssel egyenrangú ténye-
zője lesz az ip irosképzésnek. Súlyában csak 
nyerni fog, ha még egyes szakaszok módosítá-
sát sikerül keresztülvinni. Különösen változta-
tásra szorul a 264. és 296. amelyek egy-
részt a tanuló előképzettségének, másrészt a 
szabaduló tanuló elméleti (iskolai) érettségének 
megbírálását az iparhatóság ügykörébe utalja. 

Megváltoztatandó a tervezet abbeli intézke-
dése is, hogy a mester a nála nem lakó tanuló 
iskolamulasztás liért csak akkor felelős, ha 
azok a munkaidőben vagy ezt követő egy órán 
belül kezdődő tanítási órákban történnek. Végül 
föltétlen módosítást kíván a 276. paragrafus, 
amely úgy intézkedik, hogy az iparostanuló 
csak 16 éves koráig köteles iparos-iskolába 
járni. Ha ez így maradna, akkor a törvény-
javaslat abbeli intézkedése, hogy a tanviszony 
szerződésszerű lejárta csak az iparosiskola 
utolsó évfolyamának befejezése utáni időre 
eshetik, illuzórissá válik, valamint az iskolával 
ellenszenvező mestereknek jogot biztosít arra, 
hogy csak 16 éven fölüli iparostanulókat tart-
sanak, akik azután továbbra is a proletár 
tömeg alkotó elemei lesznek. 

Mindazok, akik szeretettel viseltetnek az 
iparosiskola fejlődése iránt, teljes ügybuzga-
lommal vegyenek részt a vármegyei körök 
munkálkodásában, paragrafusról - paragrafusra 
tegyék meg észrevételeiket és javaslataikat; 
minél behatóbban foglalkoznak e kérdéssel a 
körök, annál értékesebb munkát teljesíthet a 
központ és annál nagyobb súlja lesz szavunknak. 
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SZÉPIRODALOM. 
II j ón . 

Viharos tengeren hajózva, 
Remény, kétség közt hánykolódva, 
Nézünk az esdett rév felé. 
Megtépdesett, csapzott a gálya, 
Haragos hullám is dobálja, 
Mögötte vész, előtte éj. 

A csüggedők, a kishitűek 
Keseregnek avagy tétlen ülnek, 
Nem várnak új hajnalt, reményt, — 
Más, míg a tenger árja tombol, 
Már csak buzgó fohászra gondol, 
Segélyt kér, óh de csodaként. 

Emez kiáltoz a zavarba1, 
Fut mentőkézért erre, arra, 
Hajt még növel, zavart fokoz — 
Amaz tanácsot ád hívatlan, 
Föl a hajó hídjára pattan, 
Mentéssel ú j veszélyt okoz. 

Van, aki lopva menekülne ; 
„Sa baj, ha mind el is merülne, 
Csak nékem legyen csolnakom. — 
Van, aki már csak lakomára, 
Gondol utolsó tivornyára : 
Hajrá, hadd szóljon vígalom ! " 

De mind, aki a nagy hajóban 
Rjndítleu hü szív, igaz jó van, 
Kemény munkához lát megint, 
Hogy megfuthassuk vészes pályánk, 
Hogy oda érjen a mi gályánk. 
Ahonnan szebb lét partja int. 

Hisz tudja minden tiszta lélek, 
Hogy jobb időt csak úgy remélhet, 
Ha most megállja a helyét, 
Bízván az égben s önerőben, 
Nem csüggedőn s nem vakmerően 
Most megfeszíti erejét. 

Önzők félénk siránkozása, 
Lármája, szitka vagy fohásza 
Nem vívja ki a szép hazát, — 
Duhaj dúlás, vad féktelenség 
( 'sak néked szolgál, bősz ellenség, 
Ki támadod bajónk falát. 

Föl hát, ti jók, föl helyetekre ! 
Csupán munkában vetekedve, 
Újítsuk rongált müveink. 
Mindenki a nagy műre nézzen, 
Ha az fennáll ezernyi vészben, 
A révbe érhet vele mind. 

Oh ne egymással szálljunk pörbe, 
Nagy tisztre, rangra, kincsre törve, 
Ne egymást rontsuk a tusán, 
Elemek dühét kell legyőznünk, 
S azé a legfőbb rang mi köztünk, 
Ki itten rangot nem kíván. 

Ki legnyugodtabb, legszilárdabb, 
Leginkább áll ellent az árnak. 
S díjul magának mit se. kér, 
Azt kövessük, mint szívünk hősét, 
Csak azé itten a dicsőség, 
Csak az mi köztünk a vezér. 

És el szívünkből gyáva kétség. 
Mit belénk sugall a sötétség, 
Még áll hajónk, még nem merül, — 
Bár régi mű, kemény a fája, 
Sok vihart próbált már e gálya, 
S helyét megállta emberül. 

Még meg tud ez dacolni vésszel, 
Csak mi segítsük karral, ésszel, 
Csak mi ne rontsuk már tovább, 
Oh hány erősebb vész is verte, 
Midőn az ég villámlott szerte 
S a tenger sírta gyászdalát. 

Es most se lenne már veszélyben, - -
Csak mi vezessük jól az éjben 
S már most sem kell azt félteni ! 
Nem is dühétől elemeknek, 
Szívem csak önmagunktól retteg, 
Tudunk-e egyet érteni? 

Ha mi nem csüggedünk a hitben, 
Velünk van akkor ég és Isten 
Es csillag gyúl utunk elé, 
Hizelg a tenger csendesedve 
H újúlt hajón imát rebegve 
Szállunk az esdett rév felé ! 

Palát/j/i Lajos. 
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KÖNYVESHÁZ. 
§ D e s d e m o n a l e á n y a . (írta: Sas Ede. A Frank-

lin-Társu'at kiadása. Ara négy korona.) A roman 
tikus irány egyik késő hajtása ez a könyv. 
Bizonyos szorongással olvastuk" végig ; féltünk 
a kiábrándulástól. Gyermekkorunk számtalan 
illúzióit, a mindnyájunk lelke mélyén ott szuny-
nyadó alakokat, mesés és kalandos történeteket, 
a csodákba átcsapó lelki átalakulásokat, a jónak 
és rossznak angyallá nemesített és ördöggé tor-
zított alakjait féltettük az elpusztulástól. Fél-
tünk attól, hogy a lélek titkos mélyében élő 
kedves emlékeink a Sas Ede regényében meg-
jelenő eleven kísértetektől eltűnnek, meghúzód-
nak, összezsugorodnak, mint ősszel a dércsípte 
falevelek. A kor nem kedvez a romanticizmusnak. 
A reális, életből ellesett történeteken felnőtt 
fiatalok, a művészi rajzokhoz hozzászokott, irány-
novellákat olvasó nemzedék éles szemmel bírálja 
a romantikus hősök tetteit s nem hisz már a 
három napig éjjel-nappal, gutaütésig mulatozó 
falusi gavallérban, ki betegágyán is cigányzenét 
akar hallani, hogy szépen haljon meg. Nem hisz 
már a dáridó ból-dári dóba menő földesúrban, 
kinek egyetlen célja, hogy vagyona legalább 
addig tartson, míg élete. Mosolyog azon, hogy 
az élvezetben, mulatozásban eltöltött esztendők 
után az öreg hős rátalál egy olyan primadon-
nára, aki első szavára eljön vele ugyan pezsgőzni, 
hajókázni, de ugyancsak első szavára otthagyja 
a színtársulatot s olyan hű lesz hozzá, hogy 
nagyobb hűséget egy fiatal férfi sem kívánhat 
a maga szerelmesétől. Nemcsak hű ez az asz-
szony, hanem ura életének megmentője, a gaz-
daság vezetője, aki szükség esetén a tehenet is 
megfeji, az udvart is rendbehozza. A mai olvasó 
nem tud már hinni a hatvanéves rajongó sze-
relmesekben, akiken annyira erőt vesz az a 
szerelmi mámor, hogy betegek lesznek belé, 
mindenütt és mindenben szerelmesüket látják, 
de a legelső kínálkozó alkalommal el akarják 
szeretni pásztoruk feleségét. Ez pedig mind 
benne van Sas Ede legújabb regényében, Desde-
mona leányában. Sőt van benne még több is. 
Angyalok, ördögök, mártírok, halálos ellenségek, 
hihetetlenül cinikus és romlott emberek. Csak 
igazi ember nincs egy sem. 

Ismertetésünk végén nem szabad megfeled-
keznünk Sas Ede regényének egyetlen jó olda-
láról. Stílusa színes ; festői hasonlatok, gyönyörű 
leírások és képek vannak benne. Egyesíti e 
könyv tehát a romantikusok összes hibáit és 
erényeit. 

A romanticizmus meghalt, a hihetetlen törté-
netek, csodás nagyságú alakok, angyalok és 
ördögök helyett valót, valószerűt akar olvasni a 
közönség ; a novella és regény megszűnt kalandos 

történetek tárháza lenni, az írónak az élet egy 
darabját kell kiragadnia, hogy ie le gyönyörköd-
tessen, neveljen, tanítson, eszméinek igazságát 
hirdesse vagy követésre buzdítson. 

§ Ányos Pá l versei. (Bevezetéssel és jegy-
zetekkel kísérve kiadta Császár Elemér. Franklin-
Társulat. Ara -4 K 50 f.* A felújulás korának 
egyik legérdekesebb embere, egyik legértékesebb 
írója volt Ányos Pál. Abban a korban vette ke-
zébe a tollat, mikor a toll fegyver volt, olyan 
fegyver, mellyel az ellankadt, sok küzdelembe és 
vérvesztésbe belefáradt magyarba lelkesedést kel-
lett önteni ; mellyel szembe kellett szállani egy-
részt a kisliitűséggel és tudatlansággal, másrészt 
az idegen nyelvekkel és idegen költői művekkel. 
Irodalmat kellett teremteni, irodalmat, amely 
magyar, gyönyörködtető és a külföldivel ver-
senyző legyen. 

E harcosok között, kik a nemzeti önállóság, a 
nemzeti műveltség alapjait rakták le, kik elő-
készítették a jövendő nagy korszak számára a 
talajt, elsősorban küzd a fiatal szerzetes, Ányos 
Pál. Az irodalomtörténet sem eletét nem ismer-
tette, sem müveivel és hatásával nem foglalko-
zott kellőleg. Többször történt már kísérlet arra. 
hogy összes műveit kiadják, többen kísérelték 
meg élete folyását rajzolni, de csak most jelen-
tek meg művei teljes kiadásban, most ismerteti 
részletesen élete folyását Császár Elemér. Egyelőre 
Ányos élete még mindig csak bevezetésképen 
szerepel összes művei előtt, de a munka kiadója 
azt állítja, hogy e vázlatos é'etrajz kivonata egy 
terjedelmes Ányos életrajznak s így rövid idők 
kérdése, hogy egy igazán hivatott ember kezéből 
megkapjuk a szerzetes-íróhoz méltó életrajzot. 

Az idő minden emberi alkotást pusztít, emészt. 
Más korok hires íróitól egy-két alkotás marad 
fönn a köztudatban, a többi elenyészik a sem-
miségbe. így vagyunk Ányossal is. Mindnyájan 
ismerjük híres versét a Kalapos király-ról, József-
ről, kire mérhetetlen keserűséggel és kiapadha-
tatlan gyűlölettel támad, mindnyájan hallottunk 
panaszos, bánatos költeményeiről. Az irodalom-
történetíró épen arra való, hogy megrajzolva az 
író korát, éreztetve mindazon érzelmeket, amelyek 
az illető kor szülötteit eltöltötték, olyan háttért 
rajzoljon, melyben a többi művek is élvezhetők, 
gyönyörködtetők, tanulságosak legyenek. Egy kor-
szakot sem érthetünk meg íróink ismerete nélkül, 
egy írót sem, ha a kort nem ismerjük. Császár 
Elemér rövid életrajzának és a művekhez adott 
tanulságos jegyzeteinek is az a célja, hogy el-
vezessen bennünket a nemzeti újjászületésnek 
csodálatos korszakába, bemutassa a kor szereplőit, 
föltárja a kétségbeesés ós remény közt ingadozó 
fiatal szerzetes celláját, megrajzolja jólelkű, de 
nagyrészt tudatlan, szűk látókörű szerzetestársait, 
majd magával ragadjon az Istenével, sorsával ki-
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békült, de halálos betegséggel küzdő ifjú költő 
betegszobájába. Emellett a kalauzolás mellett 
magunk előtt látjuk a fiatal szerzetest, .amint 
költői pályája kezdetén költői leveleket ír bará-
taihoz : magunk előtt látjuk Pesten, hol hatása 
alá kerül a kor elismert Íróinak ; megjelenik kép-
zeletünkben az a kép, mikor a kolostor kietlen 
csöndjében, rendtársaitól nem zavarva, néz ki a 
derült éjszakába, hogy fájdalmát elpanaszolja a 
halavány Holdnak. Majd látjuk testben megtörve, 
de lelkileg újjászületve, amint szikrázó haraggal, 
vad dühhel támad az alkotmánytipró József ellen. 
Csak így becsülhetjük meg igazán Ányost, mert 
ha a mai korba helyezve nézzük költeményeit, 
jórészt fárasztók, nehezen érthetők, sőt gyakran 
költőietlenek is 

Ma már a fejújulás korának íróit nem egyedül 
műveiknek abszolút értéke szerint szoktuk meg-
ítélni, hanem korukba helyezve őket, vizsgáljuk 
azt a hatást, melyet kortársaikra, melyet az iro-
dalom fejlődésére tettek. Ányos a legkiválóbbak 
közé tartozott e tekintetben. Hálásak vagyunk 
Császár Elemérnek, hogy műveit összegyűjtve 
kiadta, de még hálásabbak leszünk, lia az igéit 
terjedelmes Ányos életrajz megjelenik. Hogy 
ebben jó korrajzot, megbízható, pontos életrajzot 
kapunk, nyugodtan várhatju; Császár többi iro-
da omtörténeti munkái alapján. (I. m. ) 

§ A g y e r m e k r ő l . (írta: Bókay János dr., 
egyetemi tanár. Ára 1 K 50 f.) Magyarország 
temetői gyermeksírokkal vannak tele. Alig van 
állam Európában, hol a iüdővész oly sok áldo-
zatot szedne, hol a gyermekhalandóság akkora 
volna. Ujabb időben sok fontos intézkedés tör-
tént a közegészségügy terén, de még ma is 
bámulatosan sok csecsemő pusztul el a gondat-
lanság, a rossz táplálás, a helytelen kezelés és 
— a szegénység miatt. Az utóbbin nem segít-
hetünk, de az előbbi tényezők okozta pusztítást 
megakadályozhatjuk. Bókay János, a kiváló gyer-
mekorvos könyvet írt a gyermekek helyes gon-
dozásáról. Munkájában a gyermek testi fejlődésé-
vel, a gyermek lelki vilagának kialakulásával, a 
csecsemő helyes táplálásával, gondozásával és 
végül a mesterséges táplálással foglalkozik. Nem 
akar a könyv más célt szolgálni, mint hogy elő-
segítse a testileg-lelkileg egészséges generáció 
tölnevelését, de a gyakorlati tanácsokon kívül 
számtalan érdekes kérdésre is fölhívja figyel-
münket. Különösen kiemeli azokat a hibákat, 
melyek a gyermeknevelés terén évszázadok óta 
öröklődnek szülőről-szülőre. Fölhívja figyelmün-
ket arra, hogy a csecsemő táplálása, gondozása, 
nevelése körül elkövetett hibák később rettene-
tesen megbosszulják magukat s óva int ben-
nünket, hogy a gyermek elcsendesítésére, pilla-
natnyi jókedvének fölébresztésére, lelki világának 
túlkorai kifejlesztésére olyan eszközöket vegyünk 

igénybe, melyeknek káros hatása később mutat-
kozik. Bókay könyve sz:nte nélkülözhetetlen 
tanácsadója és vezetője nemcsak a fiatal anyák-
nak, hanem minden szülőnek, m°rt sok régi időből 
fömnaradt rossz szokás ellen veszi föl a harcot, 
s mi bízunk abban, hogy a kiváló gyermekorvos 
utasításai lassanként átmennek a köztudatba. 

Emellett Bókay könyve kultúrtörténetileg is 
érdekes. Sohasem elégszik meg az író a jelen-
kori szokások ismertetésével, hanem visszamegy 
a múltba és a tárgyalt kérdés történetét ismer-
teti. A régi és középkori népek sajátságos, érde-
kes, kegyetlen és babonán vagy tudatlanságon 
alapuló szokásaival ismerkedünk meg és fájda-
lommal látjuk, hogy a csecsemő táplálása, neve-
lése terén mily sok régi szokás hatalma alól 
nem tudtunk mai napig megszabadulni. 

Nagy gyönyörűséggel és örömmel olvastuk 
Bókay munkáját; csak azt sajnáljuk, bogy inert 
nem volt a magyar anyáknak mar régen egy 
ilyen nagy tudóstól való, érthető, mindenki szá-
mára világos nyelven megírt könyvük. 

A könyvet az Egészség könyvtára című válla-
latban a Franklin-társulat adta ki. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. min isz te r : 

Köszönetét nyilvánította : gr. Tcleky Arvéd 
orsz. képviselő, drassói áll. el. isk. gondnoksági 
elnöknek, aki a drassói áll. el. isk.-val kapcsola-
tos gazd. is ni iskola gyakorlati irányú oktatási 
céljaira 600 négyszögöl területet adományozott ; 
dr. Freund Istvánnak, aki az orsz. izr. tanító-
képző-intézet szegénysorsú növendékeinek élel-
mezésére 200 K-t; Klár Sándor nyíregyházai 
föl Ibirtokosnak és nejének, akik a hosszúhat-
tanyai el. isk. ba járó szegény tanulók számára 
225 K-t adományoztak; a „Budapesti IX. ker. 
Jótékony Nőegylet"-nek, amely a mester-utcai és 
tűzoltó-utcai közs. el. isk.-ba járó 282 szegeny 
tanulót 2202 K értékű téli ruhaneművel látott el. 

K i n e v e z t e : Donath Gábor oki. tanítót a fel-ő-
csertési áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Rakvács Rezső 
József oki. tanítót az újkissodai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Gál Mária oki. tanítónőt a kolozsvári áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Berky Ida oki. óvónőt, 
a felsőstubnyai Ibik sz. áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen niinöségébeu á thelyezte : Péter Ká-
rolyné szül. Nagler Matild alsótófalvi áll. el. isk. 
tanítónőt a kolozsvári áll. el. isk.-hoz ; Wlád 
Margit vágbányai áll. el. isk. tanítónőt a vecses-
telepi áll. el. isk.-hoz. 

Szolgálat tételre k i r ende l t e : Weszely Fe-
renc kissodai áll. el. isk. tanítót a temesvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Jelen állásában végleg megerős í te t te : 
Paál Dávid székesfehérvári gazd. szaktanítót. 
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Nyugdíjat utalványozott : özvegy Kapi-
sinszky Ervinné, született Hzva.csina Mária széki 
munkaképtelen állami elemi iskolai tanítónőnek 
évi 900 K-t; néli. Tóth Ferenc nagykőrösi 
ref. el. isk. tanító özv.. szül. Gábor Juliannának 
évi 660 K-t; néh. Kies Elek radnótlii ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Andrási Karolinának évi 
500 K-t; néh. Szima Gábor frissi nyug. gör. kath. 
tanító özv., szül. Morár Iftiniának 300 K-t néh. 
Szemere Bazü László feketeardói áll. el. isk. ig.-
tanító özv., s/.ül. Hancsarik Máriának évi 720 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Horváth Sándor káptalantóti nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv.. szül. Német Eleonóra 
nak évi 379 K t ; néh. Lépi Mihály líoezonád 
közs.-hez tartozó alatka-pusztai nyug. közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Klell Juliannának évi 500 
K-t; néh. Schön Bernát győri nyug. izr. el. isk. 
tanító özv., szül. Schönfeld Máriának évi 668 
K-t; néh Ki SS Lajos derecskei nyug. tanító özv., 
szül. Kalmár Juliannának évi 664 K-t; néh. 
Pásku Mihály szászrégeni gör. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Anca ítatilának évi 400 K-t, 
Valér, Aurélia és Alexandrina kkorú árváinak 
egyenként 66 K 66V3 f-t, együtt 200 K, mind-
össze 600 K-t; néh. Vill/ár Lázár nagylóczi nyug. 
rk tanító özv., szül. Greiseli Terézirnak évi 42 4 K-t. 

Önkéntes népnevelők. 
(A Budapesti Népoktatási Kör közgyűlése.) 

A betöveles művészete ketté szeli nemzetün-
ket. Az innenső fele a nagyobbik. Ez beavatott 
a kultúra titkaiba. Szerencsére ez a nagyobbik 
fele, hanem azért elég kicsiny. A túlsó fele, 
mely csupa Írástudatlanból áll, a kisebbik, ha-
nem azért ijeszti"1 nagy. Ijesztőn nagy annak 
ellenére is, liogy ép az idén negyven eszten-
deje annak, hogy meghozták a népiskolai köz-
oktatást rendező törvényt, mely kötelezővé tette 
a tanulást. Ez a törvény a dolog természete 
szerint csak a gyermekek kötelező oktatásáról 
gondoskodott és ügyet sem vetett a felnőttek 
százezreire, kik írni-olvasni nem tudtak. A nem-
zeti közműveltségnek nagyszívű hívei csakhamar 
tisztában voltak a szomorú helyzettel. Ennek 
köszönhetjük a „Budapesti Népoktatási Kör" 
megalakítását Az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 
életbeléptetése után három négy évvel meg is 
kezdette működését. Körülbelül ideiglenesnek 
képzelte eletét. Azt gondolhatta, hogy meg-
tanítja azokat az írásra-olvasásra, akik kinőttek 
a gyermekkorból s ezzel rövidesen be is tölti 
hivatását. Hiszen a következő nemzedék már 
iskolázni fog. Nagyot tévedtek a derék öreg 
urak Harminchat év után is égetően szükséges 
intézményük tevékenysége. Pedig harminchat 
év alatt intézményük egymaga 33.556 felnőttet 

oktatott ki az ismeretek elemeire. A efolyt 
tanévben egv híján húsz tanfolyamot rendezett, 
melyeken 600-nál több tanítványa volt. Köztük 
nemcsak honos polgártársaink, hanem számos 
idegen is. Anyanyelvükre nézve a következőkép 
oszlottak meg: 463 magyar, 91 német, 16 tót, 
10 oláh, 12 szerb, 5 cseh. 6 lengyel, 3 horvát, 
4 olasz és 1 oros'. A nők vetélkedtek a fér-
fiakkal. Utóbbiak csupán 17-tel haladták meg 
a nők számát. A tanulók között volt olyan is, 
ki már járt iskolába. Ok az üzlet folytatásához 
szükséges jártasságot akarták megszerezni. 58 
nő akarta ezt. 

De volt magyarnyelv! tanfolyamuk is. Igaz, 
hogy csak 18-an vettek benne részt, de ez 
is jobb, mint semmi. Szóval, áldásosán műkö-
dik ez az egyesület. Folyó hó 17-én tartotta 
közgyűlését Zsilinszky Mihály ny. államtitkár 
elnöklete alatt. Dr. Gyxlny Béla sz.-főv. polg. 
isk. igazgató, az egyesületnek ez a régi. szi-
lárd oszlopa, a kör alelnöke vázolta az intéz-
mény mult tanévi munkásságát. Ugyancsak ő 
terjesztette elő a távollevő pénztáros helyett a 
választmány pénztári jelentését. Elég tekinté-
lyes vagyonuk van. Majdnem 24.000 K. Ebből 
telnék az eddiginél több lélek kiművelése is. 
Ezt persze nagyon szívesen n:eg is tenné az 
áldást szóró Kör, de annyira felszaporodott 
már közművelődési egyesületeink tömege, hogy 
azt sem tudják, akik rászorultak, hova, kihez 
fordu'jmak. Nem minden mélabú nélkül mutat 
erre a jelentésttevő alelnök Csakugyan hova-
tovább mind nagyobb kérdés ez? Mintegy 
erre felelt meg a gyűlés folyamán egy tanítói 
ember, Pasfinszky János az ő felolvasásában. 
Felolvasásának ugyanaz lett volna a célja, 
hogy a felnőttek oktatása körül Svájcban és 
Franciaországban szerzett tapasztalatait ecse-
telje, de a külső országi és a hazai állapotok 
összehasonlításától, mintegy kényszerítve, a fel-
nőttek oktatásának legjobban megfelelő rend-
szert fürkészte. Azt hisszük, hogy nagyon jó 
helyt keresgélt akkor, midőn az ismeretközlő 
tanításnál fontosabbnak jelezte a nevelés szük-
ségét Behatóan fejtegette is mindjárt a köz-
nevelésnek személyi föltételeit. Ezt bizony nem 
ártana fontolóra venni. Úgyszintén azt sem, 
amit dr. Gyulay hangsúlyozott és ami közmű-
velődési társaságainknak egyesítésére vonatko-
zott. Talán már a legközelebbi jövőben szeren-
csés fordulat következik be ez irányban. Nem 
kell ahhoz egyéb, csak egy kis hazafias Jó-
akarat, meg kis egyéni önmegtagadás. Ugy 
tudjuk, hogy a kezdőlépés már megtörte'nt. 
Tekintélyes oldalról indult meg a mozgalom, 
melynek célja elsősorban fővárosi, esetleg a 
vid ki népművelési egyesületeink egybeolvasz-
tása. Mentől előbb, annál jobb. Havas Irma. 
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Országgyűlés. 
(Március 17—21.) 

A képviselőház e hó 16-án nem tartott ülést, 
figyelemmel ama képviselőkre, akik a március 
15-iki nemzeti ünnep megüléséie választókerü-
leteikbe utazlak. Választói közt Czegléden ün-
nepelt Kossuth Ferenc miniszter is, és általános 
lelkesedéssel fogadott beszédében a következő 
súlyos kijelentést tette: „Minden korszaknak 
megvan a maga kötelessége. Hatvan esztendő 
előtt ez a kötelesség a merészség, a bátorság 
volt ; ma a tudás és öntudatos munka. Vájjon 
melyik a nehezebb föladat? Néhü'ny hónap 
lelkesedése e, néhány nap életmegvetése, vagy 
egy egész élet önmérséklete és céltudatos mun-
kája ? Én, aki próbáltam mind'a kettőt, tudom, 
hogy az utóbbi a nehezebb, azért is, mert babéi-
hely ett néha tövisét terem." 

•Justh Gyula házelnök makói választói előtt 
beszélt és nyiltan állást foglalt a házszabály-
módosítás mellett. Kijelentette, hogy azzal a 
módosítással áll -*agy bukik ő is. 

17-iki ülésén az a meglepetés érte a Házat, 
hogy a módosító indítvány általá ;os tárgyalása 
véget ért. Két szónok beszélt, de a többiek, 
akik fel voltak még írva, nem jelentkeztek. 
Tárgyalás során a legtöbb ellenző szónok hatá-* 
rozati javaslatot nyújtott be, amelynek alapján 
joga van záróbeszédet tartani, ha vele együtt 
10 képviselő aláírta javaslatát. A nemzetiségiek 
közül néhányan mégis elestek a zárszó jogától, 
mert társaik közül némelyek nem magyarul 
jegyezték neveiket, pl. Petrovics István helyett 
Stefan Petrovics. Az elnök ezt nem tartja el-
fogadhatónak, miután az országgyűlés nyelve 
a magyar. Felfogását nemcsak a koalíciós pár-
tok, hanem a balpárt is élénken helyeselte. 

A 18-iki ülést egészen Lengyel Zoltán bal-
párti képviselő záróbeszéde töltötte ki. 19-én 
négyen éltek a zárszó jogával ; hárman pedig, 
akik sorra jöttek volna, de nem voltak jelen, 
elestek tőle. 

Ebben az ülésben az elnök indítványára ki-
mondotta a Ház, hogy 20-án nem tart ülést, 
a Kossuth Lajos emléke iránti tiszteletből, 
akinek halála évfordulója van. Koszorút is tétet 
sírjára. 

E nap estéjén részleteiben tárgyalta a módo-
sító indítványt a függetlenségi párt. Ertekez-
letén Andrássy gróf belügyminiszter is részt vett. 
Hozzájárultak az elnöknek szánt nagy hatáskör 
korlátozásához — amint Apponyi gróf előre 
jelezte — annyiban, hogy amikor 150 képviselő 
kéri a sürgősség kimondását, vagy az ülésezési 
időnek 10, illetőleg 16 órára kiterjesztését, ne 
legyen szükséges az elnök külön beleegyezése. 
Négy képviselő hozzászólhat az indítványhoz, 

kettő mellette, kettő ellene ; azzal szavaznak. 
Meghosszabbított ülések közben 1. gfeljebb 2 órai 
egy szünet lehet, de az nem számít be az 
ülésezési időbe. A sürgősség kimondását, vagy 
a tanácskozási időnek 10, illetve 16 órára ki-
terjesztését külön-külön kell indítványozni, 
mindenkor 150 jelenlevő képviselőnek. Jegyző-
könyv-felolvasás, elnöki előterjesztések és egyéb 
előzetes felszólalások fél óránál többet nem fog-
lalh itnak le a tanácskozási időből. 

19-én ült össze a bankügyben kiküldött kép-
viselőházi bizottság is. A függetlenségi párt 
részéről, mely többségben van a bizottság tag-
jai közt. azt az indítváayt tették, hogy hall-
gassanak meg szaktekintélyeket, de nem arra 
a kérdésre nézve, hogy vájjon a közös bank 
célszerűbb-e vagy a különálló magyar, hanem 
csakis az utóbbi felállításának módozatait ille-
tőleg. A fontos indítványt kinyomatják és a 
jövő héten fogják érdemlegesen tárgyalni. 

20-ika Kossuth Lajos emlékének megünnep-
lésével telt el. 14 esztendő óta, amikor meghalt, 
most történt először, hogy a képviselőház és 
a kormány is részt vett azon. Az evangélikus 
templomban, ahol emlék- istentiszteletet tar-
tottak, megjelent a miuiszterelnök K A sírnál 
és a díszebéden Kossuth Ferenc, Apponyi gróf 
és Günther miniszterek beszéltek. Koszorút a 
sírra, a Házon kívül, a függetlenségi párt, a 
balpárt, a Kossuth-testvérek és számos testület 
s magánosok tettek. 

Ugyanezen nap estéjére a szocialisták 50 
népgyűlést hívtak össze a székesfővárosban, 
Andrássy gróf belügyminiszternek a tünteté-
sekről és zavargásokról tett képviselőházbeli nyi-
latkozata következtében. Tiltakoznak a minisz-
ternek azon nyilatkozata ellen, hogy a zavar-
gások a szakszervezetekből in fúltak volna ki. 
Szembeállanak azzal a fenyegetéssel, hogy 
szükség esetén föloszlatják a szakszervezeteket. 
Zajosan követelik az általános, egyenlő, titkos 
választói jogot. A rendőrség készenlétben állott, 
sőt szükség esetére katonai segítségről is gon-
doskodott ; de nem volt szükség rá. A gyűlé-
seken résztvevők, akiknek számát mindössze 
is csak valami 8 ezerre teszik, minden tünte-
tés nélkül, csendben szétoszlottak. 

21-ikén rendkívül zajos, izgatott, valósággal 
viharos ülése volt a Háznak. Egy balpárti 
képviselő napirend előtt kívánt nyilatkozatot 
az elnöktől, hogy miként lesz a tárgyalás alatt 
álló indítvány részletes tárgyalása. Justh elnök 
azt felelte, hogy most még az általános tár-
gyaláshoz tartozó zárbeszédek folynak ; a rész-
letes tárgyalásról csak akkor lehet szó, mikor 
arra kerül a sor. A képviselő tovább erőltette 
kérdését ; mire az elnök ismételt figyelmezte-
tések után megvonta tőle a szót. Erre egymás-
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után állottak föl a balpárt iak és a házszabályok-
hoz szólás címén leültetett t á rsuk igazát vitatták. 
A többség mesterséges obstrukciót lá tot t eljárá-
sukban és zajosan követelte a megrendszabályo-
zásukat. Az elnök mindeniket f igyelmeztette ké t -
szer is, többször is ; azután rendre megvonta tőlük 
a szót. Végül azzal vetett véget a szűnni nem 
akaró fölszólalásoknak, hogy Vlád Aurél kép-
viselőt fölhívta zárbeszédének elmondására. 
Vlád a mostani elnöki e l járás t rosszabbnak 
mondot ta a Perczel Dezső egykor i erőszakos-
kodásánál. E z é r t rendreutas í tás t kapot t . Azután 
azt fejtegette, hogy az elnöknek nem volt j oga 
kit' igásolni a románnyelvű aláírásokat . Az elnök 
a Ház nagy többségének helyeslése mel le t t 
kijelentette, hogy ő törvényesen já r t el. V lád 
tovább feszegette kifogását, mi re elvonták tő le 
a szót. 

Zárszó jogán beszélt még egy román és egy 
tót , az indí tvány ellen. 

TANÍTÓM. TANÁCSADÓJA. 
F. A. Önnek az iskolafenntartó háromszobás lakása 

mellé — saját beismerése szerint — éléskamrát is 
bocsátott rendelkezésére, ez utóbbit azonban más 
célokra használja. Ily viszonyok mellett nem tarthat 
legkevésbé sem igényt arra, hogy még külön kamra 
felállítását is kívánja a hitközségtől. — P. V. Ónok. 
Közöltük már, hogy a fizetéskiegészítési államsegély 
engedélyezéséhez szükséges hatósági bizonyítványok, 
okmányok beszerzése az iskolafenntartó fejadata. A 
község részéről kiállítandó iratokért a jegyző, néze-
tünk szerint, semmiféle díjat fel nem számíthat. — 
Jolsra. Cégeket elvből nem ajánlunk. — F. P. A 
hivatalos eskü letétele alkalmával netán felmerült költ-
ségeket az iskolafenntartó nem köteles megtéríteni. — 
K. Íj. B. Fizetésének behajtása iránt forduljon az 
illetékes főszolgabíróhoz. — Kavics. 1. Vetítő-gépet 
és hozzávaló képeket, valamint az előadások szövegét 
az Uránia tudományos egyesület adja kölcsön (Buda-
pest, VIII., Rákóczi-út 21.). 2. A kérvényéhez csatolt 
okmányokat a tanfelügyelőség útján bélyeggel föl-
szerelt folyamodványban kérje vissza. — 3(>5. Gy. 1. 
A vkm. 41.666/1886. sz. rendelete értelmében magán-
egyének vagy társulatok által fenntartott tanintézetek 
tanítói tetszés szerint bocsáthatók el a szolgálatból. Ily 
tanítók jogviszonya szerződésük szerint ítélendő meg. 
Rögtöni elbocsátás esetén rendszerint 3 havi díjazást 
ítél meg nekik a bíróság, ha a szerződés az elbocsátásra 
nézve fásképp nem intézkedik. 2. Magán elemi iskolák 
korpótlékára vonatkozólag az 1907. évi XXVII. t.-c. 
nem intézkedik. — K. A. Tószeg. Az Utasítís értel-
mében a hátralékokról szóló j.'gyzéket az év végén a 
kir. tanfelügyelőhöz kell beküldeni, aki a hátralék 
behajtásáról közigazgatási úton gondoskodik. A hátra-
lékot nem a hátralékosok névszerint való felsorolásával, 
hanem egy összegben kell kimutatni, mivel nem az 
illetők egyénenként, hanem az iskolafenntartó szavatol 
az ön fizetéseért. Sürgesse meg ügyét a tanfelügyelő-
ségnél. 2. A tananyagbeosztást és órarendet nem kell 
az államsegély iránt benyújtott folyamodványhoz mel-
lékelni. Ezek a kir. tanfelügyelőnek mutatandók be, 
aki láttamozza ezeket. — V. L. Kálló. Minthogy a 
képviselőtestület már 1888-ban szervezte át a segédi 
állást rendes osztálytanítói állássá s az élelmezés köte-
lezettsége alól a kántortanítót fölmentette, ön pedig 

ezen az alapon neveztetett ki 1890-ben kántortanítóvá, 
véleményünk szerint nem köteles az élelmezést vállalni. 
Fölebbezze meg ügyét a közigazgatási bizottsághoz. — 
1'. I). Névtelen levelekre nincs válaszunk. — K. V. 
G-i. Szíveskedjék az illetékes helyre fordulni felvilágo-
sításért, mert csak onnan tudhatja meg, hogy miféle 
támogatásban részesülhet. — Faiskola. Közöltük mái-
több ízben, hogy a minisztérium főfelügye'eti joga 
alapján nem gyakorolhat ingerenciát a hitfelekezeti 
tanítók szabadságoltatására nézve. Ha ön gyakorlati 
irányú kiképzésre akar szert tenni és ha ez elfoglalt-
sága miatt másként nem lehetséges, állapodjék meg 
az iskolafenntartóval abban, hogy a helyettesítés költ-
ségeit, a tanfolyam tartama alatt, sajátjából fedezi. 
Ebbe — azt hisszük — beleegyeznek. — Tényö. Fe-
gyelmi vizsgálat alapjául szolgáló oknak tekinthetik, 
melynek eredménye az állástól való megfosztás is 
lehet. — W. I. A múltban megjelent miniszteri ren-
deleteket szó szerint nem közölhetjük. Miért nem 
fordul a tanfelügyelőséghez ? — Tanítónő. Hogy ren-
deznek* e a nagyszünidőben csipkeverő-tanfolyamot, 
azt most nem tudhatjuk. Tessék bevárni a pályázat 
közzétételét. — lik. 1. Az iskolaszéknek jogában áll 
oly értelmű határozatot hozni, amivel egyébiránt csak 
azt bizonyítja, hogy érzékkel bír a kulturális törek-
vések iránt. 2. Államsegély-ügyekben e helyen nem 
adunk útbaigazítást. — Léczfalra. Ugyanez szól önnek 
is; tessék megcímzett levelezőlapot küldeni. — 
K. .11. Az iskolaszékek elnökei a tanítói állomásoknál 
történt személyi változást 15 nap alatt kötelesek a 
tanfelügyelőségnek bejelenteni. Ennek elmulasztása 
esetén jogában áll a kir. tanfelügyelőnek az illető 
mulasztó ellen 20 K-ig teijedhető rendbírságot kiróni. — 
Ünőalja. E kérdésben már sokszor nyilatkoztunk. 

KÜhÖSFÉLÉfi, 
— M á r c i u s 1 5 - i k é n e k m e g ü n n e p l é s é r ő l 

a tudósí tások oly nagy tömege érkezet t hoz-
zánk, hogy azoknak leközlése l apunknak leg-
alább két teljes számát igénybe venné. Azt 
hisszük, nem vétünk a n a g y nap emléke ellen, 
ha mellőzzük a tudósí tások közlését", hisz az 
úgyis magá tó l értetődő dolog, hogy iskoláink 
igaz lélekkel ünnepel ték a szabadság évfor-
dulóját , s ha ladunk tovább serényen azon az 
úton, melynek végső cé lpont ja : egységes, ma-
gyar, nemzet i állam. 

— Március 20. Magyarországnak megvan a 
maga nemzeti húsvétja, de ezt az ünnepet nem 
előzi meg, hanem követi a nagypéntek . Öt nap-
pal a m a g y a r szabadság fe l támadásának ü n n e p -
lése u t án Kossuth La jos haláláról kell meg-
emlékeznünk. Neve m á r életében foga lommá 
vá l t : a szabadságot, a függet lenséget , a meg 
nem alkuvás t jelképezte. E g y csodálatosan ter-
mékeny korszaknak legnagyobb embere volt, 
ki nem csüggedve, meg nem inogva, m e g nem 
rémülve vezette nemzetét azon a keskeny ösvé-
nyen, melyen csak egyenesen előre lehe te t t lépni. 
A nemzet megér te t te vezérét s követ te lázasan 
és lelkesedve, követte a k k o r is, mikor a keskeny 
út két oldalát vértenger ostromolta. Az ú t te-
metőbe vezetett , de nem az elmúlás, a vigasz-
ta lanság kietlen temetőjébe ;' mert annak a sír-
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kertnek minden fejfája, minden keresztje az ige 
örökkévalóságát, a magyar nemzet feltámadását 
ígérte. Kossuth Lajos már halála előtt megérte 
a legnagyobbat, ami embernek osztályrészül jut-
hat. Már életében lekoptak róla a földi voná-
sok; a nemzet ideált teremtett belőle, ideált, 
kire hálásan gondol a siker és dicsőség napjai-
ban, ideált, ki a veszedelem perceiben erőt ad 
a csüggedőknek. Az elköltözés óta letelt tizen-
négy esztendő egy pillanatnál is kevesebbet 
jelent az ő halhatatlanságában. 

Levél Magyarországból. 
A Kielben megjelenő s az egész müveit 

kontinensen nagy elterjedtségnek örvendő : Zeit-
schrift für das gesamte Fortbildnngsschultvesen 
in Preussen című folyóirat februári száma ér-
dekes és tanulságos magyarországi levelet közöl. 
Érdemesnek tartjuk olvasóinkat a levél rövid 
foglalatjával megismertetni. 

Magyarország a külföld előtt még szinte 
fölfedezetlen ország. El van ugyan terjedve róla, 
hogy színgazdag és fölötte termékeny; hogy a 
jóságos természet mindazzal megáldotta, mi a 
szívet és lelket gyönyörködteti ; hogy a magyar 
büszke híres tokaji borára, tüzes zenéjére és 
szép viseletére s tb , ám kultúrájáról és kultú-
rál is törekvéseiről a külföldön sokszor a leg-
képtelenebb fogalmak jönnek forgalomba. Jól-
lehet azok, kiknek alkalmuk volt Árpád földjét 
és népét személyes tapasztalásuk útján meg-
ismerni, a csodálkozás és elragadtatás hangján 
nyilatkoznak Magyarországról . . . 

így nemrég baseli ipariskola és iparmúzeum 
igazgatója, Spiess Ede, járt Magyarországon s 
hosszabb ideig tanulmányozta a budapesti ipar-
oktatási intézeteket, egyben meglátogatta a pécsi 
országos kiállítást is. 

Működési helyére visszatérve, hosszabb levelet 
írt Szt erényi József kereskedelemügyi miniszteri 
államtitkárnak. Abban többek között ezeket 
mondja: „Önkéntelenül nyomulnak előtérbe 
bennem azok a pompás benyomások, miket 
fölségesen szép hazájában szereztem. Megszégye-
nülten kell bevallanom, Magyarországtól épen-
séggel mitsem vártam — de mindent találtam. 

A magyar iparoktatás csodálatosan magas 
fokon van s nyugodt lelkiismerettel állíthatom, 
hogy célszerűbb és becsesebb intézményeket, 
mint a budapesti mechanikai és órásipar-szak-
iskolát, a leány-ipariskolát és iparművészeti 
iskolát, sehol sem találtam, pedig évek hosszú 
sora óta szünidőmet azzal töltöm, hogy a világ 
minden részében tanulmányútat teszek, az ipar-
oktatás megismerése céljából. A milléniumi év 
az On országára nézve szerencsés fordulópont, 
csodálatra méltó, amit Magyarország az utolsó 
évtizedben produkált. 

Néhány nap előtt érkezett hozzám Belgrád-
ból dr. C. Jowanovich, szerb miniszteri titkár, 
s monda, hogy ipariskoláink legújabb szerve-
zetét és berendezését szeretné tanulmányozni. 
Azt feleltem, lia csak ez volt a célja, kár volt 
oly hosszú útat tennie, csupán Budapestre kel-
lett volna utaznia. S e kijelentésem őszinte 
meggyőződésemből származik. 

Nagy élvezettel gyönyörködtem szép mú-
zeumaikban; a legfényesebb a gazdasági múzeum, 
de még nem elég fényes arra nézve, hogy az 
idegen csak sejthetné is belőle áldott országuk-
nak végtelen gazdagságát. Láttam ősi kultúrá-
juknak emlékeit s szívemből kívánnám, hogy 
hivatott tollak a külföldiek számára is megért -
hetőkké tennék azokat. 

Etnográfiai gyűjteményeik az általam ismert 
hasonló gyűjtemények között a leggazdagabbak, 
legtartalmasabbak és legérdekesebb ík. 

A Nemzeti Múzeumban őrzött ötvözeteket 
és régi aranyleleteket jó leírásokban a külföldi 
érdeklődőkkel is meg kellene ismertetniük, oly-
formán, mint etnográfiai gyűjteményeiket Malo-
nyai derék könyvében." 

A tudós és nagytekintélyű igazgató végül a 
szülőhely védelmét és kultiválását ajánlja az 
államtitkár figyelmébe. 

A folyóirat szerkesztője jelzi, hogy legköze-
lebb a magyarországi iparoktatási intézetekről 
hoz kimerítő ismertetést. Lakaton Lajos. 

— A Julián egyesület közgyűlése. Az a 
kiváló és a maga nemében páratlanul álló kultúr-
egyesület, mely Horvát-Szlavónországba szakadt 
véreink faji fönntartását tűzte ki célul, folyó hó 
15-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, elnö-
kének, Széchényi Béla gróf koronaőrnek, budai 
palotájában. Az elnök megnyitván a közgyűlést, 
fölolvastatta az elnökség évi jelentését, mely 
szerint a Julián egyesület 23 magyar iskolát 
létesített és tart fönn Horvátország ós Szlavónia 
magyarlakta vidékein, melyekben összesen 2 2 4 1 
gyermek részesül magyarnyelvi oktatásban. Ve-
szélyben forgott Laczháza és Autunovác, melyek 
már régebben rendelkeztek magyar iskolákkal, 
azonban ezeket a horvát hatóságok horvát tan-
nyelvűekké alakították át. Az egyesület mindent 
elkövetett e színmagyar falvak megmentésére és 
már sikerült is Laczházán magyar iskolát föl-
állítani, mely annyira benépesedett, hogy két 
tanerő rendszeresítése vált szükségessé. Autono-
vác sajnos, elveszett a magyarság számára, mert 
a horvát iskolát már építik s ennek az a szo-
morú következménye, hogy a jövő generáció 
már teljesen horvát lesz. A Jankovich nemzet-
ség uradalmain négy pusztai iskolában tanítanak 
magyarul. A Julián egyesületre Pozsega, Belovár 
ós Kőrös megyékben vár még nagy föladat, 
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mert Benedikt és Nagykiszenicza környékén 
annyi magyar lakik, liogy még négy-öt iskola 
fölállítására okvetlenül szükség van. A Julián 
egyesület iskoláiban említett 2241 oktatott 
gyermeken kívül a református egyházak és az 
államvasutak által fönntartott iskolákban is ma-
gyarul tanítanak, úgy, hogy mintegy öt- és fél-
ezer gyermek látogat magyar iskolát. De még 
nagyobb azoknak száma, kik vagy horvát isko-
lákbajárnák vagy pedig semmiféle oktatásban nein 
részesülnek. Az egyesület a nemzeti érzés ápo-
lására naptárakat, katholikus és protestáns ima-
könyveket osztott szét ingyen, a katholikus 
iskolák részére harmóniuinot adott, hogy a taní-
tók vasárnap délután litániákat tartsanak. Az 
egyesületnek 44 nép- és 18 vándorkönyvtára 
van, amelyeket nagyon szívesen vesznek igénybe 
az idegenbe szakadt magyarok. A horvát sajtó 
természetesen állandóan támadja az egyesületet, 
amelynek egyedül az a bűne, hogy nem engedi 
elhorvátosítani a szlavóniai magyarságot. Nem 
célja az egyesületnek a magyarosítás, csupán a 
magyarság nemzeti védelme. Ez az egyesület, 
mely ilyen hazafias cél megvalósítását tűzte ki 
maga elé, megérdemli a magyar társadalom anyagi 
és eri.ölcsi támogatását. 

— Pályázat taní tó özvegyek és á rvák 
r é s z é r e . BuJapest székesfőváros tanácsa a néhai 
Kökk Szilárd által a székesfővárosi tanárok, ta-
nítók és tanítónők után hátramaradt özvegyek, 
árvák és munkaképtelen egyének segélyezésere 
tett alapítványnál rendelkezésre álló két, egyen-
ként évi mintegy 200 koronás javadalmas hely 
betöltése céljából nyilvános pályázatot hirdet. 
A javadalmas helyre igényt tarthatnak a székes-
főváros szolgálatában állott tanárok, tanítók ós 
tanítónők után hátramaradt oly özvegyek, illetve 
árvák és munkaképtelen egyének, kik nyugdíj-
ellátást egyáltalában nem, vagy csak oly mérvű 
ellátást kapnak, amely fenntartásukra nem ele-
gendő. A javadalmas hellyel járó segélydíjat az 
illetők évenként mindaddig megkaphatják, míg 
arra tényleg rászorulnak s arra érdemesek lesz-
nek. A pályázók hiteles okmányokkal igazolni 
tartoznak: 1. özvegyi állapotukat vagy árvasá-
gukat s illetőleg, amennyiben a segélydijra egyéb 
címen tartanak igényt, hozzátartozásukat s munka-
képtelenségüket, 2. szegénységüket s 3. azt a 
körülményt, hogy ellátást egyáltalán nem vagy 
csak oly mérvben kapnak, mely fenntartásukra 
nem elegendő. Fölhívja a tanács mindazokat, 
kik ezekre a segélydíjakra pályázni kívánnak, 
hogy az említett módon fölszerelt kérvényeiket 
legkésőbb 1908. évi április hó 8-ig a tanács 
segédhivatalánál (központi városház 1. emelet 
107. sz.) a hivatalos órák alatt nyújtsák be. A 
megjelölt határidőn túl beérkező kérvényeket a 
tanács nem fogja figyelembe venni. 

— H a l á l o z á s o k . Ilorovicz Samu munkácsi 
áll. tanító folyó hó 18-án életének 51-ik, tanítói 
működésének 31-ik évében hirtelen elhunyt. —-
Kovács Antal kiskúnhalasi áll. isk. tanító 42 
éves" korában meghalt. — Horváth József nagy-
rákosi ev. réf., 58 évig működött, 89 éves nyug. 
tanító, f. évi márc. 15 én elhunyt. Áldás emlé-
kükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. (A nép művelését stb. előmozdító intézmények 

pártolása.) Nem mond semmi olyat, amiről már szám-
talanszor ne olvastak volna tanítóink. — P. (Az iskola, 
mint a pálinka ivás elleni gyógyszer) Ugyanazt üzenjük 
önnek is. - Veszendő lelkek. Mind a két történet a 
csábítás ellen küzdő leánylélek verselődésének rajza 
s ez a rész eléggé sikerült is. A megoldás azonban 
mind a kettőben nagyon elcsépelt. Az egyikben a nős 
férfi épp a kellő pillanatban kap levelet, melyben a 
felesége az édes titokról értesíti s ennek hatása alatt 
marad el a találkozóról, a másikban az anya ébred 
fel még idejében... De hátha a csábító nem kap 
levelet s az anya nem ébred fel ? Vájjon mi lesz akkor '? 
Bizonyára olyasvalami, ami nem illenék bele a mi 
lapunk világába. Aminthogy tanácsoljuk is : szakítson 
e témával. Nem leányléleknek való. Ezt maga is el-
ismeri, midőn férfi-név alá rejtőzik. — A feminizmus. 
A feministák téves tanításai ellen való harcban egy 
rövidke elmefuttatás gyenge fegyver. — H. V. (Ke-
resztvár.) Jön a Gazdasági Népoktatásban. — (í. (A 
nem magyar tannyelvű iskolák tantervének kérdéséhez.) 
Mindazok az elvek, melyeket cikke tartalmaz, benne 
vannak a most épen tárgyalás alatt levő javaslatban 
s így a különben jó cikk közlése fölösleges. — 
Agresszív magyar kultúrpolitika. Azt a röpiratot 
eléggé méltatta lapunk, nincs rá ok, hogy újra fog-
lalkozzunk vele. Vannak dolgok, mikről nem politikus 
beszélni, ami természetesen nem azt jelenti, hogy össze-
dugott kézzel nézzük az állami egység ellen irányuló 
törekvéseket. — Nagybánya. Ismételjük, hogy a cikk 
meg fog jelenni. Már ki is van szedve. — lí. (A re-
negát.) Nem vált be. — Bibor. (Kecskemét) Első 
lépésnek elég jó. De most csak tanuljon, végezze tanul-
mányait. Az írásra még ráér. — P. (Esti harangszó.) 
Tanácsoljuk : mondjon búcsút a versírásnak. Talál-
mányát átadtuk a rovatvezetőnek.— IÎ. (Ébresztő stb.) 
Gyenge dolgok. — I!. (A számolás tanítása az isko-
lában.) Szeretjük a rövid cikkeket, de az öné mégis 
túlságosan rövid: 50 — 60 sorban nem lehet elintézni 
ezt a kérdést. — Cz. (Halálmadár sivít.. •) Mi min-
dent nem várunk a szegény tanítóembertői. Egyrészt 
tartsa vissza a kivándorlókat, másrészt menjen velük 
s tartsa meg őket a magyarságnak az idegenben ! Már 
arra mégsem lehet toborzani a tanítókat, hogy bizony-
talanra menjenek ki Amerikába. T. K. (Az ima.) 
Jól van elmondva, de már mások is megírták a köz-
ismeretes legendát. Ez az oka, hogy nem közöljük. 

Tarta lom : Eszmény és valóság. Székely György dr. — 
A Nemzeti Színház kötelességei. (B. M.) — A north-
collingwoodi tűzkatasztrófa. Juha Adolf dr. — Az új 
ipartörvény tervezete. Barton Imre. — Szépiroda-
lom : Hajón. (Vers.) Palágyi Lajos. — Könyvesház. — 
Hivatalos rész. — önkéntes népnevelők. Havas Irma. — 
Országgyűlés. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák V. és YI. osztálya számára. A népiskolai űj Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda. Bolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.280/907. sz. a. kelt rendeletével. 

Ez összesen ötvenhét oldalra terjedő könyvecske a Hivata los Köz löny 1907. évi 27. 
számában megjelent s bírálat szerint „úgy tartalmilag, mint terjedelmileg megfelel céljának. 
Beosztása racionális ós könnyen áttekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mérten, világosságra és szabatosságra törekedve ismerteti meg a legfon-
tosabb polgári jogok és kötelességek lényegét. Arányos tekintettel van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból ki-
indulva, a helyi községen, azután a magasabb rendű helyi községen, a törvényhatóságon át, az 
államig, illetőleg azoű áliamkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a P rag -
matica Sanctio alapján fennáll. Dicsére mondhatni, hogy súlyt fektet az elemi tanuló értelmi 
világára is s gondosan ügyel arra, hogy a hazaszeretet szellemében ta r t sa tanítását" . 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mely az egész iskolai évre óráról-
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 30—35 sor terjedelmű anyagot ; a művecske elején adott 
utasítás pedig tá jékozta t ja a taní tót , hogy miképp haj tható végre az anyagbeosztás a teljesen 
osztott, tehát hattanítds, továbbá az öt-, négy-, három- és kéttanítós, végül pedig az egytanítós 
iskolában anélkül, hogy a Tanterv idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

Melegen ajánljuk e könyve t a t . t a n í t ó urak figyelmébe s mutatványpé ldánnya l 
sz ívesen és dí j ta lanul szolgálunk. 

Budapesten, 1908 március 26. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A pozsonybeszterczei kántortanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. Jövedelem díjlevél szerint. Termé-
szetbeni lakás s készpénz, föld s egyéb jövedelmek-
ben 1013 korona 68 fillér. Pályázatok a pozsonybesz-
terczei róm. kath. iskolaszéki elnökre címezve kül-
dendők. Személyes megjelenés a választás napján, f. 
évi március hó 31-én kívántatik. Kofrányi Alajos, 
iskolaszéki elnök. (252—III—3) 

Pályázati hirdetmény Moson vármegye Moson-
szolnok nagyközség kisdedóvodájánál rendszeresített 
2 (két) óvónői állás betöltésére. Az óvónők javadal-
mazása egyenként : 1. Készpénzfizetés a község pénz-
tárából évente 800 korona. 2. Szükségelt fűtő-, tüzelő-
anyag természetben. 3. 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra 
és közös pincének haszonélvezete az óvodaépületben. 
Német nyelvnek bírása megkívántatik. Szabályszerűen 
fölszerelt pályázati kérvények MoBon vármegye Moson-
szolnok nagyközségének elöljáróságához 1908. évi 
március hó 22. napjának délelőtti 11 órájáig beadan-
dók. Később érkező^ pályázati kérelmek figyelembe 
nem vétetnek. A választás a vármegyei közigazgatási 
bizottság által később kitűzendő határnapon lesz meg-
tartva. Községi elöljáróság, Mosonszolnokon, 1908. évi 
március hó 5-én. Zechmeister József, bíró. Frühauf 
Antal, jegyző. (272—II—2) 

Elhalálozás folytán üresedésbe jött beoskei róm. 
kath. tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 
800 korona készpénzfizetés és lakás. (Fizetéskiegészítés 
folyamatban.) Határidő : máxcius 28. Medveczltv Jenő, 
plábáno.. ( 8 0 8 - 1 - 1 ) 

A kolozsvári (Kolozs vármegye) áll. el. iskolánál 
Újonnan szervezett 3 tanítói állásra, az 1907. évi 
XXVI. törvénycikkben megállapított illetményekkel 
egybekötve, szabályszerű pályázat nyittatik. A kel-
lően fölszerelt kérvények 1908. évi április 15-ig be-
zárólag Kolozs vármegye kir. tanfelügyelőségi hiva-
talánál nyújtandók be. Megjegyeztetik, hogy azon 
családos áll. el. iskolai tanítók, kik gyermekeiknek 
neveltethetése céljából kérik áthelyezésüket, a többi 
pályázókkal szemben előnyben részesülnek. Budapest, 
1908 március 5. A miniszter helyett: Tóth, állam-
titkár. (14/h— I—1) 

A langenfeldl magyar-szerb tannyelvű községi 
elemi iskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás 
járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés; 2. tisz-
tességes lakás vagy készpénzbeli értéke, 200 korona. 
A kinevezendő tanítónak a gör. kel. szerb szertartású 
kántori teendők végzése külön díjazás mellett köte-
lességévé tétetik. A magyar nyelven szerkesztett, 
honossági bizonyítvánnyal is felszerelt, kellően bélye-
geit és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett kérvények folyó évi április 
hó 10-ig Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához beterjesztendők. Lúgos, 1908. évi március hó 
18-án. Földi Jenő, kir. s.-tanfelügyelő. 

(16/h-I—1) 
Krajna-Matejovecai evang. írtványi tanítói 

állomásra pályázni óhajtó okleveles, tótul tudó ta-
nítók március végéig jelentkezzenek. Fizetés : az 
egyházközségtől 100 korona ; fizetés 800, illetőleg 
1000 koronáig kiegészítéseit kérvény beadatott. 
Nyttra-KrBjnftl er. lelké»zi hivatal. ( 8 0 3 - 1 - 1 ) 
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9. száai/gzereteth. 1908. Pályázat. A Szepesvármegyei 
Szeretetház igazgatótanácsa pályázatot hirdet a Sze-
pesolasziban levő, s fiúárvákat nevelő intézetének 
lemondás következtében megüresedő árvaatyai állásra. 
Az árvaatya a szeretház közvetetten vezetője s a ház 
főnöke, akinek okvetlenül magyar honos, képesített és 
magyarul jól tudó elemi népiskolai tanítónak kell 
lennie ; választásakor egyenlő képesítés mellett a 
szepesvármegyei származás és a megelőaő szakszolgá-
lat előny. Az árvaatva« élete hosszáig nyer alkalma-
zást ; javadalma : három családtagig ingyenes teljes 
ellátás, kerthasználás és az 1907. évi XXVI. t.-cikk 
2. §-ában az állami elemi néptanítók számára meg-
szabott készpénzfizetés, esetleges fegyelmi ügyei az 
1907. évi XXVII. t.-cikk rendelkezései alá tartoznak. 
Kötelességei és jogai a következők : a) pontos leltárak 
szerint őrzi és gondozza az intézet ingatlanát és házi 
ingóságait ; bj megkészíti évenként az intézet költség-
vetését; c) a beszerzésekről és javításokról szóló szám-
lákat vagy nyugtatókat igazoló záradékkal ellátva, a 
helyi felügyelő-bizottság útján a vármegyei alispánhoz 
beterjeszti ; d) az igazgató-tanáccsal együttesen meg-
állapított átalány határán belül gondoskodik az inté-
zet egész személyzetének élelmezéséről, a helyi fel-
ügyelő-bizottság ellenőrizése alatt ; e) az intézet nevelő-
személyzetével együtt pontos munkarend szerint végzi 
a növendékek nevelése és iskoláztatása körül szüksé-
ges munkákat; f ) megkészíti félévenként a helyi fel-
ügyelő-bizottságnak az intézet egész életére kiterjedő 
részletes jelentését ; g) mint a szeretetház főnöke, be-
látása szerint vezeti és fegyelmezi a ház egész sze-
mélyzetét, de minden intézkedéseért felelős. Az árva- » 
atya nevelési és tanulmányi ügyekben a vármegyei 
kir. tanfelügyelő utasításait föltétlenül követni tartozik. 
Az állásra pályázó folyamodásokat az igazgató-tanács-
hoz kell címezni, 1 koronás bélyeggel s keresztlevél-
lel, elemi tanítóságra képesítő oklevéllel, mellékes 
képesítésről szóló bizonyítványokkal, eddig kiérdemelt 
szolgálati bizonyítványokkal s valamely hivatalos or-
vostól siármazó egészségi bizonyítvánnyal fölszerelni 
s 1908. évi április hó 15-ig beküldeni az igazgató-
tanács előadójához : dr. Hajnóci E. József, kir. tanácsos, 
tanfelügyelőhöz Lőcsére. Az állás 1908. évi július hó 
31-én foglalandó el. Lőcsén, 1908. évi március hó 
15-én. Az igazgató-tanács elnöke : Dr. Neogrády, al-
ispán. (15/h—II—1) 

Perbete róm. kath. népiskolájánál két újonnan szer-
vezett osztálytanítói állás betöltendő. Fizetés: 1. hit-
községtől : 100 korona, egyszobás lakás, fűtéssel. 2. 
Államsegélyből : 900 korona. Kötelesség : a minden-
napi és ismétlők tanítása, az ifjúsági egyesületben 
dalárda alakítása és vezetése, ha nőtanító választatik, 
a kézimunka tanítása nemcsak a maga, hanem a felső 
osztályokban is, tanítónő-társávai fölváltva. Kérvények 
március 29-ig benyújtandók. Perbete, 1908 március 
17. Moháry Gyula plébános, szszéki tanácsos, iskola-
széki elnök. Mattey Ferenc, főtanító. (307—1—1) 

A nagybodaki róm. kath. iskolánál megüresedett 
II. osztálytanítói állásra az iskolaszék április elsejéig 
pályázatot hirdet. Jövedelem : államsegéllyel 800 ko-
rona, legközelebb pedig 1000 korona, egy bútorozott 
szoba fűtéssel s egy előszoba. Pályázati kérvények 
Winkler Pál, plébános-elnökhöz küldendők Felbárra, 
Pozsony megye. (308—I—1) 

A lövéte i róm. kath. elemi iskolához helyettest 
keresek. Fizetés: havi 50 korona, bútorozott szoba, 
fűtéssel. Állá,s azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak 
képezdevégzettek is. Pályázatukat kérem Barótra 
küldeni. Bodosi Antal, tanító. (318-1—1) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, atüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-7) 

Nagyenyedi r « p r A l megye székhelyére. Levelek 
áll. tanítónő waCl Cl Nagyenyedre, Tahyné Petráss 
Irma címzendők. (273—II—2) 

s t L y f " számológépem1™ módszer 80 
Bács-Feketehegy. 

fillér. Jeges Károly, 
(195—Ví-6) 

Vadászerdőről (Temesvárhoz 6 km., om- „ ' 1 
nibuszjárattal) öttanerős áll. iskolától k k c l " 1 
családi okok miatt Matós István igazgató oly — 
városban működő — állami tanítóval, hol középiskola 
* polgári leányiskola van. Mellékjövedelem 200 ko-
rona. Ref. vallásúaknak kántorságért külön 700 korona, 
esetleg a hitoktatásért is 180—200 korona tisztelet-
díj jár. Megkeresések a fenti címre küldendők. 

( 2 9 5 - 1 - 1 ) 

Aradon 1898. évben képesítőt tett 
kartársainkat fölkéljük, hogy címüket alulírottak 
bármelyikével közöljék. Marossy Károly állami tanító, 
Magyar-Pécska. Mohos Ágoston községi tanító, Arad. 
Hoffmann Emil áll. igazgató-tanító, Ópaulis (Arad vm.). 

(284—II—1) 

Magyar tanítónőt angazsálok 
— két polgárista leányomhoz — ki németül és fran-
ciául perfekt beszél, kitűnően zongorázik. Dr. Alt-
stockné, Csokonya. (268—1—1) 

1X f n r i n i Pl°t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
Í j l U i l l l l C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
úriszabó-ttzlete, VIII. ker., IfcíkóczJ-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—10) 

Gazdasági, főzelék- és virágmag 
beszerezhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
ténél. Bndapest, V., Alkotmány-utca 31. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

(281—VI—2) 
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f i i IrKnwiralr • a B ̂  Tanterv szerint. Pálin-
UJ IVUl l jVül i . kàs B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2 50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2'—, Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, Alexy : Yezér-
könyv (eredménytár) a földrajz tanításához 1*20, 
Szabó J. : írvaolvasás, számolás, rajz, agvagmunka 
vezérkönyve 1'30, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, 
új, —"50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács Gynla, Nagybánya. (2096—X—8) 

I s k o l a - h e g e d ű k kaphatók 
8,4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg A. és Testvére 
ct. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 

BUDAPEST, Rákóczi-út 36 T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 

kapható. (1634-25-20) 

1 V ä I E B B k i á l l í t á s ú 
V r KEPES F0LY0IRAT 
^ B P E S T R l I D n i F R K P . 

(300—VI—1) 

rRHIn 
Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

ERDÉLY és SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, Y I I I . , Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Műszerészet! gyár! Üvegfúvó-intézet ! 
Használati utasítás ingyen! 

( 2 3 - 4 3 - 3 3 ) 

• ' I l i i ' 1 • 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 
«EBWttiliMIMMBMBiW 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Ëléfizetési fe lhívás 

LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁB: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. * 
Budapest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. H8£ 
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M o s t j e l e n t m e g ! m á L é n j J í ^ t o ^ e -
zérfonal a lakóhely éa vármegye tanításához. Ár MO. 
Stiglicz A. : Protestáns temetési énektár 2-ik javított 
kiadása (ára 2) sajtó alatt van ; előfizetéseket elfogad 
Kovács Gyula kiadó, Nagybánya. (311—1—1) 

koronáért készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Tranbner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. ajtó. Vidékre 
minták bérmentve. (812—5—1) 

e s 
3 0 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, DL, Ipar-utca 7. J ^ V Ä a t 

berendezések 
gyára. 

Kíráiiatra nieg-
kfildi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét, ingyen és 

bérmentve. 
'.24—52—13) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

BHRHNTRED ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes áijegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193—40-5) 

"i" i » ' " » » ü i iiiiBMiaaawaiMl 

Előfizetési felhívás 
a 

Néptanítélí Lapjá-ra. 
<*•<*• 

Előfizetési árt 
E g é s z évre ÍO k o r . — fill. 
F é l é v r e .. . 5 k o r . — fill. 
Negyedévre 2 kor . SO fill. 

Előfizetést naptári évnegyed 
szerint kikerekített egy évnegyed-
nél kevesebb időre nem fogadunk 
•1, s az előfizetési pénzek ezen 
Igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetetni 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Madarak és fák napjára 
az ünnepély teljes anyaga Vaday J. kitüntetett 
könyvében. Il-ik kiadás, dalosfüzettel, bérmentve 2 K. 

Részletes tananyagbeosztás 
mindenféle iskola számára, együtt egy vaskos füzet, 
heti és havi beosztás ára 3 K 50 f. Megrendelhetők 
Vaday József igazgató-tanító címén, Nagyváradon. 

(«03—III—2) 

Stampay ének- és imákönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Essstergom a».). 

(1972—XX—18) 

Első magyar, villamos erőre berendezett hangszergyár 

S T O W A S S E R J . 
is kir. udv. szállító, a m. kir. 

zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 
a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR : IL, Lánchíd-u. 5. 
GYÁR: H., Öntőház-utca 2. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert 
legkiválóbb minőségű hangszereit. 

Régi mesterhegedúk 
Tétele és eladása. 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51 — 12) 

Házlebontás miatt 
NÖI K É Z I M U N K Á K 

himzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyaék díjtalanul. 

Alapíttatott 1888. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest , VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI. , Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-kőrút sarok) 
saját árúházamba helyezem át. = = 

Vidékre kiválasztásra is küldök. 
(16-52—1 

Bndaveit. 1908. Nyomatott a W. kir. buL-eg^etoM WteyVnfomctiW 
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K I A D J A A V A L L A S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes l;ir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és a/, utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj (dőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy lietvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSIG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Vi l i . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

1-Céssiratolia.t nem adnnl t vissza. 

Magyarok és németek. 
Egy tekintélyes német folyóiratnak, a 

„Pädagogisches Archiv"-nak hozzánk be-
küldött számai nagyérdekű vitát tartal-
maznak, amely megérdemli, hogy arra 
visszatérjünk. Kiváló jelentőségű kérdés 
kerül abban megbeszélésre, a magyarság-
nak s a németségnek egymáshoz váló viszonya, 
s bár a vita egyes részletei ma már nem 
időszerűek, maga a jelentős ügy, melyről 
eddig sajtónk nem vett tudomást, orszá-
gos fontosságú. Kezdődött a vita úgy, 
hogy ScMosz (Lakatos) Lajos Rimaszom-
batról tárgyilagos cikket küldött a „Pä 
dagogiítches Archiv "-nak s ismertette a 
magyar tanítóképző-intézetekben történt 
újításokat. Ezt az alkalmat megragadta 
Korodi Imíz s kirohanást intézett a ma-
gyarság ellen, azzal vádolván nemzetün-
ket, hogy hazánkból a németséget ki 
akarjuk küszöbölni. Erre ismét tárgyi-
lagos választ írt ScMosz Lajos, védelem-
ben részesítvén a magyarságot. Befejezte 
a vitát dr. Freytag Lajos berlini tanár, 
a „Pädagogisches Archiv" kiadója és 
szerkesztője, akinek közleménye kibékítő 
kapcsolat kívánt lenni a magyarság és 
a németség felfogása között. L'gy a ne-
\ ezett folyóirat, mint a tudós berlini 
tanár egyénisége, de mindenekfölött 
a szóbanforgó ügy kívánatossá teszik, 
hogy a magyarság ne hagyja észrevétle-
nül és válasz nélkül a vitát. 

Ereytag azt fejtegeti, hogy a magyar-
ságnak s a németségnek karöltve kellemi 
haladnia. A magyarságnak a szláv és 
román elemek elleni önvédelemben a 
magyarországi németségre kellene támasz-
kodnia, mert a németségnek „már ön 
fenntartása kedvéért sem lehet érdeke 
a mai magyar államiság bomlása." „A 
földrajzilag szétszórt magyarországi né-
metségnek — írja a berlini tanár — 
nem is juthat eszébe a magyar állam 
megsemmisítésében segédkezni, mert hisz 
ezzel önmagát szolgáltatná ki a szlávság-
nak. A németek a maguk nyugodt és 
konzervatív természetüknél fogva a leg-
természetesebb szövetségesei lehetnének a ma-
gyaroknak." 

A berlini tanár még azt is megengedi, 
hogy: „Minden művelt magyar ember 
bizonyára tudja, hogy a német szabad-
elvű közvélemény régebben rendkívüli és 
csodáló rokonszenvvel viseltetett a ma-
gyarok iránt." De hozzáteszi, hogy „e 
rokonszenv most teljesen eltűnt, nagy kérdés , 
hogy eltűnése a magyarság jól felfogott 
érdekében van-e? Aki jóindulattal van 
a magyar állam iránt, csak azt a sürgős 
és szóbeli óhajt nyilváníthatja, hogy a 
m a g y a r o k hagyjanak fel a németek elnyo-
másával s ne kergessék természetes szö-
vetségeseiket további sanyargatásokkal 
a kétségbeesésbe. Kimagasló magyar tan-
férfiak, akik jobban tudják méltányolni 
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a német műveltség értékét, mint a nem-
zetek egymásra uszításából élő közön-
séges újságírók, befolyásukkal sokat te-
hetnének annak érdekében, hogy az ellen-
tétek enyhüljenek s a béke helyreálljon." 

Igaza van a tudós tanárnak abban, 
hogy a nemzetek egymásra uszítása bi-
zonyos újságíróknak kereseti forrása s 
hogy a tanügy kimagasló művelőinek 
kellene odahatniok, hogy béke legyen. 
l)e a „Pädagogisches Archiv" szerkesz-
tője nem veszi észre, hogy midőn az 
oktatás és nevelésügy magasabb szellemű 
művelésére szánt folyóiratába Korodi 
Lutz gyűlölködő támadásának teret adott 
s azzal magát bizonyos fokig azonosí-
totta, épen az általa méltókép jellemzett 
újságíró-csoport egy tipikus képviselőjére 
hallgatott. Valóban Korodi Lutznak újság-
írói hivatása a nemzetek közti gyűlöl-
ködés szításában merül ki. S csak az ő, 
valamint a hasonló újságírók cikkeiből 
meríthette Freytag azt az értesülést, 
hogy mi a németeket elnyomjuk. Ennek 
valótlan voltáról Freytag Berlinben is 
meggyőződhetnék, bármely pángermán 
kimutatásból vagy statisztikából, amely 
a Magyarországon élő németek számáról, 
iskoláiról, az itt megjelenő német lapok 
és folyóiratok számáról, a nálunk elter-
jedt németországi s osztrák-német köny-
vekről s lapokról, valamint a mi német-
jeink anyagi erejéről ád fölvilágosítást 

Némi módosítással elfogadható Freytag 
felfogása a magyarság s a németség 
viszonyáról. Igaza van, hogy a mi szét-
szórt németjeink önmagukat semmisíte-
nék meg, ha a magyar állam ellen a 
szlávsággal vagy románsággal tartaná-
nak. De ebből nem az következik, hogy 
mi támaszkodjunk a hazai németségre, 
hanem az, hogy ők támaszkodjanak mi-
ránk. Helyesen fogta föl a tudós tanár 
az itteni németség helyzetét, amely, ha 
magyar állam nem lenne, a szláv ten-
gerben enyészne el. Csakhogy ebből nem 
az következik, hogy az itteni németség 
a maga védője ellen ellenséges indulatú 

támadásokat intézzen. Az sem követke-
zik ebből, hogy a tudós tanár a magyar-
ságnak adjon oktatásokat és intelmeket, 
hanem az, hogy az itteni németség ré-
szesüljön jó tanácsokban, amelyek közül 
az első és legfőbb az, hogy fenntartás 
nélkül illeszkedjék be a magyar állam 
rendjébe. Ha Németország tekintélyesebb 
szellemi tényezői belátják, hogy Európa 
e pontján a magyar állam hatalma védi 
meg faj rokonait, úgy azok érdekében 
hagyjanak föl azzal az irányzattal, amely 
közlönyeikben és folyóirataikban a ma-
gyar állam erkölcsi tekintélyének lejára-
tását tűzte ki céljául. 

Végül még néhány megjegyzést arról 
a hangról, melyet bizonyos németországi 
közlönyök velünk szemben használnak. 
Ertjük mi azt az önérzetet és önbizal-
mat, amely Németország íróit eltölti, 
hisz a sikerek mindig önérzettel töltik 
el azokat, akiknek részük van benne. 
S Sedan óta természetesen nagyon meg-
növekedett a birodalmi német írók ön-
érzete. De a német íróknak azt is be 
kellene látniok, hogy a történelem tanú-
ságai szerint semmi hegemónia nem ál-
landó és nem pótolhatja azt a rokon-
szenvet, amelyet egy nemzet írói más 
nemzetek körében ébreszthetnek. Azok 
a németországi írók, akik bennünket 
mindig csak intelmekkel látnak el, avagy 
épen megfenyegetnek, azt a rokonszen-
vet kockáztatják, amely nélkülözhetetlen 
föltétele a megbecsülésnek. Az író és 
tudós kiváló tulajdonságai közé tartozik 
a szerénység. S ezt a szerénységet semmi 
egyéni vagy országos szerencse nem vál-
toztathatja elbizakodottsággá. Sőt az igazi 
érték minél kedvezőbb viszonyok közé 
jut, annál erősebbé válik benne a tudat, 
hogy sikerében jelentős része van a sors 
kedvezéseinek s annál szerényebbé válik. 
Ezt az előkelőbb és szebb hangot sze-
retnők azoktól a németországi íróktól és 
tudósoktól hallani, akik rólunk írnak, hogy 
kölcsönös érdekek mellett igazi szimpátia 
is fejlődhessék. D , , . r . 

Palayyi Lajos. 
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A tanítók akadémiai képzése. 
(A Barsmegyei Alt. Tanítóegyesület 1908 március 
18-iki közgyűlése elé ter jesztet t s elfogadott 

indítvány.) 
írta: Köveskuti Jenő. 

Már mintegy tizenöt éve, hogy fel-felhangzik 
időnként a magyar tanítóság kebelében a jelen-
legi tanítóképzéssel szemben való elégedetlenség. 
Nincs megelégedve a tanítóság eddigi közép-
fokú kiképzésével. Nincs megelégedve a szociális 
helyzettel sem, amelyet a jelenlegi középfokú 
tanítóképzés a tanítóságnak biztosítani képes. 
Ez oknál fogva akadémiai képzést követel, mely 
formáiban és lényegében a középiskolai tanárok 
egyetemi kiképzéséhez simuljon. (Lásd az Y. 
egyet, tanítógyűlés határozatát.) 

Ettől várja a tanítóság intellektuális és s?o-
nális emelkedését. 

Nem arról van szó, hogy jelenlegi tanító-
képzésünk nem nyujtana megfelelő tanítói mű-
veltséget. Nem. Ennek ellentmondana a magyar 
tanítóság intelligenciája, mely e testületet az 
ország egyik leghatalmasabb erkölcsi testületévé 
avatja. Állami tanítóképzésünk előbbre van, 
mint Európa legtöbb államának tanítóképzése 
és nincs hátrább, mint a francia, angol tanító-
képzés. Nem hízelgek tán a nemzeti önérzet-
nek, ha a híres német tanítóképzés mellé állí-
tom, melynek mintájára fejlődött. 

Itt tehát egészen másról van szó és nem 
jelenlegi (kivált állami) tanítóképzésünk le-
kicsinyléséről. 

Mit vár az olasz, a spanyol, a francia, vagy 
az angol nemzet az ő tanítóitól ? Vajmi keveset. 
Még a híres német schul meistereknek is aligha 
jut ki abból a legmagasabb hivatásból, amit 
egy híres nyilatkozat tulajdonít nekik. Értem 
azt a nyilatkozatot, hogy az 1870-iki győzelmet 
a schulmeisterek nyerték volna a franciák 
fölött. Nehéz volna bebizonyítani, hogy Bismarck 
ezt valóban mondta. Él-e a német nemzet köz-
tudatában ez a hit, nem tudom, de kétlem. 
Tény, hogy a föntemlített nemzetek nagyok és 
hatalmasak voltak, mielőtt népnevelésről csak 
szó is lehetett. Sőt egyik-másik nagyobb és 
hatalmasabb volt, mint aminő most. Naggyá, 
hatalmassá tették őket a kedvező körülmények 
és a nemzeti egység. 

Nálunk nem kisebb munka vár a tanító-
ságra, mint a nemzetalkotás. A mi nemzetünk 
a szerencsétlen körülmények között nemzetiségi 
frakciókra esett szét, vagy sohasem tudott egy-
séges nemzetté tömörülni. A mi nemzetünket 
vallás felekezeti széttagoltság őrli, emészti, mely 
a nemzeti összeolvadást akadályozza. A mi 
nemzetünk a földrajzi, a történeti és közjogi 
raostohi viszonyok következtében önállóságát 

vesztette, elszegényedett s a züllés útjára jutott . 
Még pedig az erkölcsi és anyagi züllés útjára. 
S legnagyobb veszedelem a nemzet törzsét, a 
népet fenyegeti. De hogyisne fenyegetné ! Hiszen 
a vezetését a szolgabíróra, meg a fiskálisra 
bíztuk. Messze elvezették a népet, mondhatom ! 
Egészen Amerikáig. 

Végre kezdjük megérteni, hogy a népet csak 
a nép nevelőire bízhatjuk. Azokra, akik nem-
zetiségi és felekezeti érdekek szolgálatában 
nincsenek, akik osztályérdekek tői függetlenek, 
akiket épen e függetlenségüknél, valamint neve-
lésüknél és műveltségüknél fogva csak a nép 
javának szempontjai és a minden melléktekin-
tetek nélkül való, tiszta és legmagasabb nem-
zetig szempontok vezetnek. 

És íme, ebben különbözik a magyar tanítóság 
hivatása a francia, olasz, spanyol, angol, sőt 
a német tanítóság hivatásától is. E nagy és 
egységes nemzetek tanítóira a népnek pusztán 
kultúrális nevelése van bízva. A magyar tanító-
ságra a nemzet egységessé tétélének s a nermzeti 
állam közvetlen megalkotásának munkája vár. 
Magyarországot újra meg kell hódítani a ma-
gyar nemzet számára, s ez az új honfoglalás a 
tanítók mankája lesz. Nem egyszerű szólásforma 
ez, hanem nemzeti törekvés, nemzeti munka, 
melynek sikeres végrehajtásához meg kell sze-
reznünk az eszközöket. 

És ez eszközöket nem én találom ki, nem 
én fedezem föl, t. közgyűlés. Megjelölte azokat 
a magyar tanítóság immár erős tudattá vált 
közvéleménye a tanítóság intellektuális és szo-
ciális emelkedésében. 

Erős általános, valamint magasabb nemzeti 
és szakműveltségre van a tanítónak szüksége, 
hogy nagy szociális és nemzetalkotó hivatását 
minél sikeresebben betölthesse. Altalános művelt-
ségének nem csak akkorának, de szélesebb 
körűnek kell lennie, mint amekkorát a közép-
iskola nyújt. Pedagógiai szakműveltségének a 
középiskolai tanár enemű képzettségével kell 
egyenlő rangúnak lennie. 

A hadsereget, melyet csatába küldünk, hogy 
összes nemzeti javainkat megvédelmezze, jól 
meg kell edzeniink s jól fel kell fegyvereznünk. 
Minden szűkkeblűség, melyet e nemzeti had-
seregünk harcképessége ügyében tanusítunk, 
kegyetlenül boszulhatja meg magát rajtunk. 

És vájjon megedzzük és jól fölfegyverezzük-e 
tanítói hadseregünket ? Hiszen, ha a tanítói 
összes ismereteknek négy évfolyam szűk kere-
teibe való vak begyömöszölése, a tanítónöven-
dékek évről évre nagyobb túlterhelése, a tanító-
képesítő vizsgálaton végül s befejezésül 25 tan-
tárggyal való embertelen megkínzása megedzés 
és fölfegyverzés : akkor semmi szavam többé, 
akkor jól fölfegyverezzük az ifjú tanító-harcost. 

14* 
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De ha a fölf egy vérzés nem a szüntelen apper-
eepcióban, hanem abban van, hogy a megértett 
dolgok fölött az ifjú elmélkedjék is, hogy a j 
szerzett képzetek nyugodtan elhelyezkedvén 
meglevő ismeretei közé és azokkal minél szoro-
sabban társulván, a leendő tanítót gondolko 
zásra sarkalják, lelkét fölemeljék és ideális célok 
felé irányítsák : akkor elérkezett az ideje annak, 
hogy tanítóképzésünket reformáljuk, kifejlesszük 
s fölemeljük. 

Igen, reformáljuk oly módon, hogy a magyar 
tanító szélesebb látókörrel s teljes fegyver-
zettel indulhasson hódító útjára; és emeljük fel 
úgy, hogy a tanítói végzettség, a tanítói ok-
levél bizonyos nimbuszt kölcsönözzön neki, amely 
aztán terhes hivatásában necsak segítse, emelje, 
lelkesítse, de kötelezze is. 

Adjuk meg a tanítóságnak a sikeres munkához 
szükséges értelmi és társadalmi kellékeket. 

Mindkettőt megadtuk, ha a tanítóképzést és 
képesítet akadémiai színvonalra emeljük. 

Nem kell a tanítóságnak akadémiai szín-
vonal, a szükséges tekintélyt ki-ki maga szerzi 
meg magának készültségével, jól teljesített 
munkájával, mondják némelyek. Hanem akik 
í^y beszélnek, furcsa jóakaratot tanúsítanak a 
tanítósággal szemben. Egyrészt mindent várni 
a tanítóságtól, másrészt így beszélni : én meg-
adom mindenkinek az állása után kijáró tisz-
teletet, megadom a papnak, a tanárnak, az 
ügyvédnek, az orvosnak, a gazdának stb., meg-
adom előre s csak akkor vonom meg, ha az a 
pap, tanár, ügyvéd, orvos vagy gazda arra 
méltatlanná lett ; de a tanítótól már élőre meg-
tagadom a munkája után őt megillető tiszte-
letet s csak akkor adom míg. ha az illető 
tanító arra jól teljesített munkájával érdemes-
nek bizonyult, no, ez valóban furcsa reciprocitás 
és furcsa méltányosság ! 

És pedig, fájdalom, így mérnek a tanítónak 
ország szerint ! A tanulmányait végzett fiatal 
tanítónak egy fél életet kell hasznos munkában 
eltöltei.ie, míg végre sikerült a maga számára 
(ha ugyan sikerült) azt a tiszteletet és tekin-
télyt megszereznie, amit a vele egyvivású, nem, 
a nálánál sokkal alacsonyabb képzettségű tiszt-
viselő kezdettől fogva élvezett. 

Ne tagadjuk meg a magyar tanítóságtól azt 
a magasabb képzettséget, azt a külső díszt, 
tekintélyt és súlyt, mellyel a népnek összes 
nemzeti, kultúrális és szociális érdekeit nagyobb 
sikerrel munkálhatja. 

Lám, az állatorvosok tudják, hogy az a külső 
dísz, mely állásukat s azzal együtt őket magukat 
is emeli, nagyobb súlyt kölcsönöz nekik s emeli 
munkásságuk sikerét. Állatorvosi intézetüket 
gyors tempóban, szinte a szemeink előtt fej-
lesztették és emelték előbb akadémiává, majd 

főiskolává. A selmeczbányai bányászati és erdé-
szeti akadémia még 15—20 évvel ezelőtt a 
polgári iskolai VI. osztályból is újoncozott hall-
gatókat ; ma már nemcsak bezárta kapuit e 
kisebb képzettségű ifjak előtt, de csak nap-
jainkban emelkedett főiskolai rangra. A gazdák, 
akik gazdasági középintézeteik mellett sem 
panaszkodhattak, hogy nincs meg a tekintélyük, 
csak a napokban emelkedtek akadémiai szín-
vonalra. Vájjon csak szeszélyes játék ez. vagy 
komoly törekvés arra, hogy ezentúl az eddiginél 
is nagyobb erővel és súllyal végezhessék köz-
gazdasági feladataikat ? A kereskedőknek közép-
intéjzeteik mellett megvannak az akadémiáik is. 

Es én, t. közgyűlés, bár készségesen elhiszem, 
hogy az állategészségügy, a bánya- és erdő-
mívelés, a földmívelés és kereskedés nevezetes 
állami érdekek, de hogy bármelyik is fontosabb 
és a nemzet jövőjére kihatóbb volna, mint maga 
a nemzetalkotás és nemzetfenntartás, a népnek 
szociális és kultúrális vezetése, azt el nem ismer-
hetem. 

Épp ezért sürgetem a magyar tanítóság föl-
emelését és a tanítóképzés akadémiai színvonalra 
és rangra való kifejlesztését. E kifejlesztésnek 
azonban, hitem szerint, a meglevő és kipróbált 
alapokon kell történnie. 

Állami tanítóképzésünk idestova félszázados 
múltra tekint vissza. Felekezeti tanítóképzésünk 
jóval régibb. Alsóbbrendű célld megindult 
tanítóképző intézeteink ez idő alatt gyorsan 
emelkedtek középfokú pedagógiai intézetekké. 
Az állami képzők számára az Í900. évben ki-
adott szervezeti szabályzatok (Rendtartás és 
Képesítő vizsgálati Szabályzat) már magasabb 
fokú fejlődés útjait nyitják meg a tanítókép-
zésnek. Nem mult el még e szervezet meg-
jelenésének nyolcadik éve s íme, a képzőinté-
zetek teljesen kinőttek e szervezetből is, a szó 
szoros értelmében szétfeszítvén annak új kor-
látait. Uj tantervet 1902-ben adotfc ki a köz-
oktatásügyi minisztérium a képzőknek, mint-
hogy az 1882-iki (immár a harmadik) tanterv 
nem felelt meg a modern tanítóképzés maga-
sabb céljainak. Ez új tanterv „alapgondolata 
és legfőbb törekvése, hogy a tanítóképző-intézet 
szakiskolai jelleget minél határozottabban ki-
domborítsa". Emellett az összes közismereti s 
főleg a pedagógiai tárgyakat olyan „tudományos 
színvonalra emeli", h'ogy a tanító „felettük 
uralkodni és velük céljaihoz képest rendelkezni 
tudjon". A tantárgyak elé „magasabb célokat 
tűz ki, módszerüket hathatósabbá teszi s a 
körükben szerzett ismereteket a magyar nem-
zeti érzés gazdagítására és nemesebbé tételére 
szolgáló tanulságokká avatja". „Ideálok felé 
t ö r . . . " , „hogy majdan a nemzetfenntartó törek-

! vések buzgó harcosává lehessen" a tanító. 
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S íme, alig ment át e magas színvonalú 
tanterv a tűzpróbán, már nem elég magas, már 
nem elég korszerű ; revízió előtt áll, mely revízió-
nak a célja a magasabb pedagógiai és szociális 
szempontok szerint való átdolgozás. Emellett 
új ismeretek (gyermekpszichológia, gyermek-
pathológia, szociológia) s a vele kapcsolatos 
intézmények egész sora vár a szervezetébe való 
beillesztésre, minők : az ifjúsági egyesület és 
népkönyvtár, gazdasági ismétlő-iskola, sőt itt 
van legújabban az iskolán kívüli közoktatás 
intézménye, melynek megindítása szintén a 
tanítóképző-intézetek tiszte lesz. 

Beleférnek-e ezek mind a négyéves keretek 
közé? S lehet-e az továbbra is középfokú inté- j 
zet. mely a pedagógiai intézményeknek egész 
komplexumát magában foglalja s a népnek ! 
összes nemzeti, kulturális és szociális érdekeit 
felöleli ? 

Itt áll előttünk a tanítóképző-intézetek ki-
bővítésének parancsoló szüksége. E kibővítésnek 
gyökeres reformnak kell lennie, magasabb szer-
vezettel és gazdagabb tantervvel. Ez a reform 
tehát nem lehet sűrítés, tömörítés vagy össze-
vonás, hanem csak nagyarányú kifejlesztés és 
magasabb rangra emelés. Maradjon meg a je-
lenlegi tanítóképző intézet mint tanítói általános 
műveltséget nyújtó, mint a tanítói pályára rá-
nevelő s a pedagógiai akadémiára előkészítő 
középfokú iskola. S emeljük efölé a tisztán 
magasabb pedagógiai szakműveltséget nyújtó s 
két évfolyamra terjedő pedagógiai akadémiát. 

A szervezetre vonatkozó javaslatom, pontokba 
szedve, a következő : 

1. A tanítók kiképzésére a tanítóképző-inté-
zetek fölé két évfolyamból álló pedagógiai 
akadémiát szervez a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 

2. A hivatásukhoz megkívántató neveléssel 
és közismeretekkel az eddigi fokon és irányban 
működő tanítóképző középintézetek látják el a 
tanítónő vendékeket. 

3. A tanítóképző-intézet elvégzése után tanítói 
érettségi vizsgálatot tesznek a növendékek az 
összes közismereti tárgyakból és a pedagógiai 
előkészítő ismeretekből, melyek az embertan, 
lélektan, logika. 

4. A tanítói érettségi vizsgálaton a minisz-
ter. kiküldött, illetőleg a tanítóképző felügye-
letére rendelt közeg elnöklete alatt a tanítóképző-
intézet tauárai kérdeznek és osztályoznak. 

•j. A tanítói érettségi bizonyítvány feljogosít 
az egyéves önkéntességre, a pedagógiumra és a 
tudományegyetem bölcseleti fakultására, de első 
sorban a pedagógiai akadémiára való beirat-
kozásra. 

6. A pedagógiai akadémia tantárgyai: 1. em-
bertan : 2. lélektan és logika ; 3. nevelés- és 

oktatástan; 4. részletes módszertan; 5. nevelés-
történet ; 6. bölcsészettörténet ; 7. iskolaszerve-
zettan ; 8. gyakorlati tanítások. 

A pedagógiai akadémiára középiskolai érett-
ségivel is be lehet lépni, ha az illető a tanítói 
érettségi különbözetéből vizsgálatot tesz. 

7. A pedagógiai akadémiai évfolyamok be-
fejeztével nyomban tanítóképesítő - vizsgálatot 
tehet a jelölt az akadémia tárgyaiból, melynek 
sikeres letevése után tanítói oklevelet nyer. 

8. A tanítóképesítő vizsgálaton a miniszter 
által kiküldölt bizottság működik, melynek 
tagjai : szaktudósok, kir. tanfelügyelők és jeles 
népiskolai tanítók, végül az akadémiának, vala-
mint a tanítóképző-intézetnek tanárai ; e bizott-
ságot 5—5 évre a közoktatásügyi miniszter 
nevezi ki. 

9. A magánúton való tanulás nines meg-
engedve. Azoknak az oki. tanítóknak a szá-
mára azonban, akik tanulmányaikat a régi 
rendszer szerint végezték, szünidei tanfolyamokat 
rendez a miniszter, hogy, ha akarják, az aka-
démiai képesítést is megszerezhessék. 

10. A pedagógiai akadémia mellett két gya-
korló-iskola működik, két tanárral. Az aka-
démiához tartoznak a tanítóképző-intézet szak-
tanárai is, mint rendes tanárok, előadván szak-
tárgyaiknak részletes módszertanát. 

11. Az akadémiának pedagógiai szaktanárai 
számára az átmeneti időre a miniszter peda-
gógiai és bölcsészeti tanfolyamokat rendez. A 
tanfolyamokat vizsgálat fejezi be, melynek le-
tevése után a megvizsgáltak oklevelet kapnak. 

Polgári iskolánk boncolókés alatt. 
(A Pedagógiai Társaságból.) 

Olyanformán vagyunk a polgári iskolával, 
mint az utazó német piktor festésével. Kecske-
szakállas burger képe mosolygott a mintát ülő 
magyar polgárra. Haragos megrendelőjét azzal 
nyugtatta meg a művész, hogy majd odakanya-
rítja a kép alá nemzetes Kiss István nevét. 
Polgári iskoláinknak is csak a címe hű ren-
deltetéséhez, mondta Somogyi Géza a Magyar 
Pedagógiai Társaság ülésén, de tanításterve, 
kézikönyvei mitsem tudnak arról. A földmí-
velő, az iparos- és kereskedelmi tanonciskolák 
méltóbbak a polgári iskola elnevezésre. Mái-
rég foglalkoznak a polgári iskolák ügyével 
tanáraink, de személyi okok mozgatják fel-
szólalásaikat, ahelyett, hogy elvi szempontból 
vizsgálnák a kérdést. A znióváraljai tanító-
képző-intézet igazgatója úgy találja, hogy kö-
zépiskoláinkban a tudományos képzés rovására 
túlságosan előtérben áll a nemzeti gondolat 
kidomborítása. Híve az Egyesült-Államok kö-
zépiskolai rendszerének. Ott a tanítás tárgyai 
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szerint van klasszikai, latin tudományos, mo-
dern nyelvi és anyanyelvi középiskola. A mi 
polgári iskolánkat anyanyelvi középiskolává 
alakítaná az előadó. Megelőzőleg azonban min-
den elemi iskolát 6 osztályúvá fejlesztene. 

Volenszky Gyula Somogyinak arra a meg-
jegyzésére, hogy a polgári iskolák nem a pol-
gári elem nevelőintézetei, idézi Weszely Ödön-
nek 1905-ben összeállított statisztikáját arról, 
hogy milyen rendű szülők gyermekei járnak 
a szóbanlevő iskolába. Eszerint a szülőknek 
46'3°/o iparos vagy kereskedő, 26'5°/0 személyi 
szolgálatot teljesítő és csak 15% tartozik az 
úgynevezett értelmi osztályhoz. A végzett ta-
nulók 80 '5%-a választotta az ipart vagy keres-
kedelmet életútjául. Kész iparost, kereskedőt 
nem ad, nem adhat iskolánk. Csak előkészít, 
lerakja a szakképzés alapját. Gyakorlati tan-
folyamokkal nem kell összekapcsolni, mert 
nem lehet egy időben két embert nevelni 
a zsenge gyermekből. A módszerek szerint 
csoportosított iskoláknak nem barátja. Hi-
szen egy tanítási tárgynál is váltogatják a 
módszert. Szeretné, ha mindenfajta iskolánk 
egyszersmind nevelve is. Somogyinak arra a 
vádjára, hogy túlteng a nemzeti oktatás, me-
gint százalékkal felel. 3 0 % nyelvi tárggyal 
szemben 4 7 % reális tudományt ad a polgári 
iskola. Hogy e sokat vitatott iskolafaj felső 
osztályai nem virágoznak, oka az, hogy nem 
kapták meg a megillető jogosítványokat. A 
négyosztályos polgári iskolára feliétlenül szük-
ség van. Hogy 7 vagy 8 osztályúvá fejlesszük-e, 
erre a jövő felel. 

Hortobágyi Antal meggyőződése, hogy nem 
meghatározott népréteg számára állítanak fel 
iskolát, hanem közszükséget szolgáló célnak. 
Az élet mutatja meg, kell-e valamely iskola, 
vagy sem. Az élet azt mutatja, hogy bár sok 
hibája van a polgári iskolának, egészében szük-
séget pótol. Hiszen annak ellenére, hogy jó-
formán megvonják tőle a levegőt, egyre többet 
kell felállítani. A polgári iskolát tovább kell 
fejleszteni, mert mai négy osztályával zsák-
utcába ju t ta t ja tanulóit. A leghelyesebb meg-
oldás, az egységes jogosítású középiskola, még 
beláthatatlan messzeségben rejtőzik. 

Kovács János dr. Somogyi Gézának abban 
a kívánságában, hogy a népiskola 6 osztályá-
nak befejezése legyen a továbbtanulás előfel-
tétele, a népiskola céljának félreismerését látja. 
A polgárinak, a reáliskolának és gimnázium-
nak a 1 egeslegegységesebb középiskolává for-
rasztása ma még nem aktuális. Ha e tervet 
meg akarnók valósítani, a klasszikus nyelvek 
tanítását csak a 15. életévben kezdhetnők. A 
reáliskola és gimnázium egyesítése helyes, mert 
így érettebb ésszel döntheti el az ifjú, hogy 

mérnök legyen-e, vagy pl. orvos. A polgári 
iskola továbbra is megőrizheti önállóságát. Azt 
már nagyon koián eldöutik a szülők, hogy 
mit faragjanak gyermekükből. 

Sziklás Adolf azt tapasztalja, hogy az elemi 
iskola első három osztályában zavartalanul 
folyik a tanítás, a IV. oszt.-ban azonban meg-
inog. A tanító nem tudja, a gimnázium, vagy 
a polgári iskola számára készítse elő növen-
dékeit. Az V., VI. osztály nem elég a nép 
műveltségének megalapozására. Nézete szerint 
az elemi iskola három alsó osztályában marad-
jon változatlanul a közös oktatás. A IV. osz-
tály szakadjon két ágra. Az egyik három év-
folyammal (IV., V., VI. osztály) a nép fiainak 
adná az általános ismereteket. A másik ág 
három tanításéve a polgári és a középiskolák 
előkészítője lenne. E 3 évre épülne a közép-
iskolák 6—6, a polgári iskolák 3 osztálya. így 
a polgári iskolát megtoldanák egy évvel és 
15 éves koráig találná meg szellemi ot thonát 
tanulója. 

Kerékgyártó Elek dr. ott volt a polgári is-
kola bölcsőjénél. Tudja, hogy Csengery Antal-
nak az volt a célja, hogy ez iskola segítségé-
vel hozzászoktassa nemzetünket a gyakorlati 
élethez. Ez azonban nem valósult meg. Kerék-
gyártó segíteni akart növendékei sorsán. Virág-
ápoláshoz kezdett, nem támogatták. A magyar 
nők nem szégyenlik, nyugodtan tűrik, hogy 
idegen kezek termeljék a virágot, zöldséget. 
Iparosaink kevés kivétellel alacsony színvo-
nalúak, kereskedőink hazafiatlanok. Most háló-
készítésre fogta polgári leányiskolájának jelen-
legi és végzett növendékeit. De nem tudja 
értékesíteni a munkát, mert kereskedőink 
Angliából olcsóbban vásárolnak. Az angol háló 
azért kerül kevesebbe, mert ott ingyen dol-
goznak a minden jóban részesülő kis munkás-
kezek. Mi is ellátjuk tanítványainkat a napközi 
otthon áldásaival, könyvvel, ruhával, de viszon-
zásul nem kívánunk semmit. Aztán nem oltunk 
tanítványainkba munkakedvet. Ki kellene mon-
dani, hogy a polgári iskola ipari és keres-
kedelmi pályára nevel. Az hozza ma a legna-
gyobb áldozatot hazájáért, ki gazdasági pályára 
adja gyermekét. Szóló jó példát mutatott . 0 
nem csinált úgy, mint nálunk szokás. Mialatt 
az ipari életre csábítják a fiatalságot, a maguk 
magzatait a világért sem terelik gazdasági 
ösvényekre. 

Kármán Mór dr., az elnök az elmélet vé-
delmére kel. Sajnálná, ha a Pedagógiai Tár-
saság elméleti vita nélkül akarná megoldani 
a kérdést. A legjobb elmélet a gyakorlat, nem 
az egyéni, hanem az a gyakorlat, melyet az 
emberiségnek idők folyamán szerzett tapasz-
talatai is támogatnak. Polgári iskoláinknak 
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legnagyobb baja, hogy nines tetejük Összes 
iskoláinknak pedig, hogy szervezetüket elron-
totta az osztrák minta. Nincs szerves össze-
függés a különböző fajok között. 16 éves ko-
ráig legalább két évet veszít a magyar fiú 
azzal, hogy az elemi iskola IV. osztályának 
anyagát tanulja újra, kevés különbséggel a 
polgári iskola vagy gimnázium első évében. 
A kereskedelmi iskola I. osztálya alig több, 
mint a megelőző iskolafaj utolsó évének is-
métlése. A tanítóképzéssel is elégedetlen. Kár, 
hogy nem adhatunk minden magyar gyermek 
mellé legmagasabb képzettségű tanárt. 

Tagadhatlan, hogy számos figyelemreméltó 
nyilatkozatot hallottunk, de ezek jobbadán a 
fiúnevelésre vonatkoznak. Ez kétségkívül na-
gyon fontos. Mi azonban még nálánál is fon-
tosabbnak tartjuk a nőnevelés problémáját. 
Ezt oldják meg elsősorban. / / . j . 

A tanítók önkéntességi joga. 
írta: Tas József. 

A tanítók véradója cím alatt igen tanulságos 
cikkben emlékezett meg K. Nagy Sándor biró 
a tanítókat illető katonai kötelezettségről. Kü-
lönösen a minket kiváltságképen megillető 
póttartalékossági kedvezményről. Ennek kap-
csán nem mulaszthatom el a kedvező alkalmat, 
hogy ifjú tanítótársaimat egy másik jogunkra 
ne figyelmeztessem, és ez: a tanító egyéves 
önkéntességi joga. 

Az 1889. évi VI., a véderőről szóló törvény-
cikk végrehajtását szabályozó utasítás 64. §-a 
értelmében egyéves önkéntes lehet mindazon 
itjú, aki va'ainely nyilvános vagy nyilvánossági 
joggal felruházott belföldi főgimnázium vagy fő-
reáliskola, vagy ezekkel egyenjogúsított taninté-
zet — ide érivé a nyilvános oagy nyilvánossági 
joggal felruházott elemi és polgári iskolai tanító-
képző-intézetelcet is — utolsó évfolyamának si-
keres elvégzés ről szóló iskolai bizonyítványát 
felmutatja. Tehát elegendő a bizonyítvány is, a 
törvény szava nem kívánja feltétlenül az ok-
levelet. Az tgyévi tényleges szolgálat kedvez-
ményében nemcsak azok részesíthetők, akik 
önként lépnek be, hanem azok is, akik újonc-
állítás útján soroltattak be. A kedvezmény 
megadásáért mindig folyamodni kell. Akik ön-
ként akarnak belépni, a fölvétel iránti folya-
modványaikat az illetékes hadkiegészítő ke-
rületi parancsnokságnál legkésőbb azon év 
február hó végéig tartoznak benyújtani, mely-
ben 21. életévüket betöltik. De már 17 éves 
kortól kezdve beléphetnek. Azok a ve'dköte-
lesek, akik az egyévi tényleges szolgálat ked-
vezményébén a/, állítás alkalmával óhajtanak 
részesülni, teljesen felszerelt folyamodványaikat 

akár azon év február hava végéig, melyben a 
fősorozásra fölhívattak, az illetékes járási tiszt-
viselőnél (főszolgabíró), akár a honossági so-
rozó járásbeli fősorozásnál való elővezetésük 
alkalmával, és pedig orvosi megvizsgáltatáiukat 
megelőzőleg, a sorozó-bizottságnál tartoznak 
benyújtani. 

A folyamodványhoz mellékelendő: a) a, mo-
narchia két államának valamelyikébe való 
állampolgárságot igazoló irat (honossági, ille-
tőségi bizonyítvány), b) az erkölcsi minősítés-
ről szóló bizonyítvány. Ezt a főszolgabíró 
állítja ki (csak büntetlen előéletű kaphatja 
meg), c) a tudományos képzettséget igazoló 
végbizonyítvány vagy oklevél, esetleg dj kis-
korú egyéneknél az apa, vagy gyám beleegyező 
nyilatkozata mellékelendő. A folyamodvány 
magyarul is fogalmazható és nyújtható be. A 
német nyelv nem tudása miatt senki ki nem 
zárható. A folyamodvány bélyegmentes. 

Az előbb említett 64. § 3. pontja értelmé-
ben joga van az egy évet államköltségen le-
szolgálni. Ezt a kedvezményt kérni kell az 
említett folyamodványban és ilyenkor szegény-
ségi bizonyítvány, illetve vagyonkimutatás is 
mellékelendő. Szolgálhatunk egészen állam-
költségen vagy átalány kedvezménnyel is. 
Utóbbi esetben 348 K négy egyenlő részben 
fizetendő a katonai kincstárnak. A lovassá»-
nál nincs kedvezmény, ott csak saját költségen 
szolgálhat az önkéntes, a többi csapatnemnél 
mindenütt megszerezhető a kedvezmény az 
arra jogosítottnak. 

Akik az egyéves szolgálat után a tiszti vizs-
gát sikeresen leteszik, tartalékos hadnaggyá 
lesznek idővel. 

Mint ilyen, fegyvergyakorlatra való bevonu-
lása alkalmával az aktív tiszttel teljesen azonos. 
A törvény idevágó rendelkezése szerint ugyan-
csak a nyári szünidőben hívható be fegyver-
gyakorlatra. Hogy mint hadnagynak a szolgá-
lat kellemesebb, mint a póttartalékosoknak, 
az nem szorul bizonyításra. Hallottunk mái-
elég panaszt, hogy a tanítók nem egyszer még 
szobát is kénytelenek voltak seperni, nem 
azért, mert csak tanítók voltak, hanem azért, 
mert a katonáéknál a „ Vorschrift" olykor 
bizony olyan visszás helyzeteket hoz létre, 
hogy a „cibil" csodálkozik a világ sorjának 
ilyetén való változásán. No meg, valljuk meg 
őszintén, bizony nem volna épen rossz hatás-
sal tekintélyünkre és intelligenciánkra egy-
aránt, ha minél többen tartalékos tisztek vol-
nának. Ha az a sok szegény vasúti és posta-
tisztviselő le tudja szolgálni azt az egy évet, 
talán megbirkózhatnék vele a tanítóság is. 
Egy körülményről azonban nem szabad meg-
feledkeznünk. Legalkalmasabb a szolgálati idő 
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akkor, ha a t an í tó a képzőintézet e lhagyása 
u tán közvetlenül vonul be, hogy az eset leg 
elfoglalt ál lását el ne veszítse. Ugyan erre is 
van törvényes rendelkezésünk. A nevezet t 
véderő-törvényről szóló végrehaj tás i u tas í t á s t 
kiegészítő legfe lsőbb elhatározás, az 1891. évi 
okt . 19-én kelt , a m. kir. pénzügymin isz té r ium 
által kiadot t szolgálati szabályzatok g y ű j t e m é -
nyének 90. §-a értelmében, ha a hadköte le -
zettségben álló államtisztviselők, mint egyéves 
önkéntesek beszól í t ta tnak : r ang juk és h ivata l i 
minőségüknek megta r tása mel le t t számfelet -O 
t iekké válnak s állomásuk betöl thető . T é n y -
leges ka tona i szolgálati idejük elteltével, me ly 
szolgálati idő a polgári á l lamszolgálatba b e -
számítandó, a. t a r ta lékba t ö r t é n t á thelyezésükre 
vagy szabadságol ta tásukra vonatkozó o k m á -
nyaik fe lmuta tásáva l 30 n a p alat t , kü lönbeni 
hivatalvesztés t e r h e alatt , vol t előljáró h a t ó -
ságuknál j e len tkezni tar toznak, amely h a t ó s á g 
az elhelyezés céljából ha t á skörén belül in téz-
kedik. eset leg je lentés t tesz a minisz terhez. 

Sajnos, ez az intézkedés csak tanárokra vo-
natkozik. A tan í tóság érdeke , hogy i lyen 
irányú akciót indítson, melynek eredménye az 
volna, hogy ez a kedvezmény reánk is vona t -
koznék, megto ldva azzal, h o g y az i sko la fenn-
ta r tók köte lezte tnének arra, hogy a bevonu l t 
taní tó i l le tményeinek legalább felét meg -
fizessék s a szolgálat befejezése után á l lásá t 
ú j r a elfoglalhassa. Hisz ezt akárhány m a g á n -
vállalat, gyár , pénzintézet megcselekszi, m i é r t 
ne tehetné m e g ezt a sokféle i sko la fönn ta r tó? 

Végeredményében kívánatos volna, ha minél 
több tanító min t egyeves önkéntes és t a r t a lékos 
tiszt tenne eleget katonai kötelezettségének. 
Megfér a t u d o m á n y fáklyájával a kard is, m e r t 
meg vagyok ró la győződve, hogy a m a g y a r 
taní tóság nemcsak a tudomány fegyvereivel, de 
karddal is m e g tudná védeni szükség ese tén 
édes hazánkat . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
V. 31. Gellérliáza. 1. Korpótlékának államsegélyből 

való kiutalása iránt csak az esedékesség idején folya-
modhatnak. Az esedékességet legalább 8 hónappal 
előbb jelentse be az iskolafönntartónál. 2. Az iskola-
szék bélyegzőjét rendszerint az elnök őrzi. 3. A kérdett 
természettani ezközök beszerezhetők a Lampel Róbert 
ct'gnél (Budapest, Vi. ker., Andrássy-út 21. szám). — 
Tiszaháti. A községi és lútfelekezeti iskolák fenn-
tartói az alkalmazott rendes tanítók járandóságait 
1910. évi június hó 30-ig kötelesek biztosítani ; állam-
segélyért 1910. évi szept. hó 30-ig folyamodhatnak. 
Simplex. 1. Állami tanító (tanítónő) csakis hatósági 
orvosi bizonyítvánnyal igazolt betegség esetén kaphat 
szabadságot: azon a címen, mert valakinek áthelyezés 
iránti kérelme figyelembe nem vétetik, senki ne szá-
mítson szabadságra. Az eíféle kérést nem lehet „más-
képen" megokolni. 2. A kölcsönös áthelyezésre vonat-

kozó kérvények többnyire a nagyszünidőben intéztetnek 
el. 3. 14 évi szolgálat után a nyugdíjigény 48°/o-a jár 
nyugdíj gyanánt. — P. I. Vállaj. 1. A javadalmi 
jegyzőkönyv fölvételével kapcsolatosan önt semmiféle 
költség nem terhelheti. 2. Erre vonatkozólag már 
többször adtunk választ. — S . Sz. K. Kapossy .Ének-
tírát" megrendelheti bármely könyvkereskedésben. — -
K. B. Józsefvölgy. Nézetünk szerint legjobb lesz a 
kérvényt annak megjelöléséve!, hogy a nyugdíj mely 
időponttól lesz az itteni illetékes adóhivatalnál folyó-
sítandó, a konzulátus útján fölterjeszteni és annak-
idején a tanfelügyelőségnél jelentkezni. — K. A. 
Janiink. Gondoskodjék elsősorban arról, hogy az új 
törvény alapján járó korpótlékait, esetleg államsegély 
igénybevételével, az iskolafenntartó biztosítsa, mert 
különben végellútása az eddigi nyugdíjigénye alapján 
történik. A nyugdíjazás iránti, 1 K-s bélyeggel ellátandó 
kérvényhez szükséges okmányok : a tanító és a család-
tagok születési anyakönyvi kivonata, a házasságlevél, 
a tanítói pályán töltött összes szolgálatot a megfelelő 
időrendben feltüntető szolgálati okmányok, a nyugdíj-
könyvecske, a szolgálat utolsó évében élvezett tanítói 
fizetést feltüntető díjlevél és 40 évnél keve-:ebb be-
számítható szolgálat esetén a szolgálatképtelenséget 
igazoló felülvizsgálati jegyzőkönyv. — K. O. Állami 
tanítók magasabb fizetését hivatalból utalják ki, ha 
önnél ez véletlenül meg nem történt volna, jelentse 
be igényét a tan felügyelőségnél. — K. I. Szíveskedjék 
az ügyet az iskolaszéknek bejelenteni s alkalmazkodni 
annak elhatározásához. Mi csak annyit mondhatunk, 
hogy nem kell mindjárt minden kicsiny dolgot érdemén 
felül túlbecsülni. — Tanító leánya. Tessék valamely 
könyvkereskedéshez fordulni. — X. I. Hölak. Ily 
kérdések tárgyalására e rovatban nincs helyünk. - -
H. B. Tiszaörs. A törvény 5°, o mellett még az évi 
2° o-ot is előírja ; így tehát a kivetés helyes. — 
Mocsártanya. A községi és hitfelekezeti iskolafenn-
tartók az 1907. évi XXVII. t.-c. 2 - 3 . §-ában megálla-
pított tanítói járandóságokat az átmeneti három éven 
belül csak azon esetben kötelesek biztosítani, ha arra 
azonnal nem volnának képesek. Ha ön azt hiszi, hogy 
a község elég vagyonos arra, hogy törvényes fizetését 
azonnal megadhassa, úgy a többi kartársával egyet-
értően emeljen panaszt a közigazgatási bizottságnál. — 
Lajosfalva. Fenti üzenetünk önnek is szól, kiegészít-
jük ezt még azzal, hogyha az iskolafenntartó nem képes 
megadni a korpótlék kiegészítéséhez szükséges összeget, 
várnia kell addig, míg az iskolaszéknek államsegély 
engedélyezése iránti kérelme elintézést nem nyer. — 
Nagydéui. Ismertesse meg a tényállást a tanfelügyelő 
úrral és kélje meg, járjon közre abban, hogy a tanítói 
állás tekintélyének rovására eső foglalkozásától, mely-
nek a javadalmi jegyzőkönyvben különben sincs nyoma, 
mentesse föl és intézkedjék a tarthatatlan iskolai 
állapotok megszüntetése iránt. Hogy a magtárszáma-
dást köteles-e vezetni, vagy sem, azt önnek kell első-
sorban tudnia. — Zöldes. Hiba volt öntől is, hogy 
annakidején nem kérte az iskolafönntartótól korpót-
lékát. Az állam annyi időre visszamenőleg nem 
adja meg. Forduljon a közigazgatási bizottsághoz a 
múltra vonatkozó igényének megállapítása iránt. — 
1). S. Tunyog. Minden, a nyugdíjba számítható fizetés-
emelkedést be kell jelenteni a nyugdíjintézetnél, tehát 
a kántori járandóságoknak azt a részét is, mely az 
alapfizetés kiegészítésére szolgál. Azon összeg után, 
mellyel a nyugdíjigény emelkedik, az évi 2°, o-on felül 
egyszersmindenkorra 50%) fizetendő a nyugdíjalapba. — 
V. Gy. Bárna. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa : Vili. ker., Rákóczi-út 43. — N. L. K.-Szt-
Miklós. Az előbbi üzenet önnek is szól. A Dunántúli 
Köznúív. Egyesület: Budapest, VII . , Rökk Szilárd u. 2. 
A Délmagyarorsz. Közműv. Egyesület : Temesvár. 
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SZÉPIRODALOM. 
* 

Széljegyzetek. 
A társadalom napról napra szövevé-

nyesebb lesz, az élet drágább, az emberek 
kapzsiabbak, léhábbak. Szinte félve gondo-
lok rá, b o g j amit mi haladásnak képze-
lünk, voltaképen nem a legirtózatosabb 
konfúzió-e ? 

A harctér dicső hely. ha neve nem piac, 
és a küzdés fölemelő, de nem — kofákkal. 

Minden szent eszme profán zsákmány 
lesz a tömeg kezében. Ez az emberiség 
tragédiája. 

Krisztus a Béke és a Szeretet jelszavá-
val indult a világba s volt-e valaha eszme, 
mely nagyobb harcokat s ádázabb gyű-
löletet idézett volna föl a világon, mint 
a Béke és Szeretet tana? 

* 

Teremteni, alkotni valamit: édes és 
nagy élvezet. Fölemel bennünket a tudat, 
hogy lelkünk tiszta s teljes formát ad-
hatott egy-egy lázongó, homályos gondo-
latnak, s boldogan tekintünk vissza a 
szenvedésre, melynek tüzében az kiforott 
és alakot öltött. 

Sokat tudunk, de mindebben nem sok 
az öröm. A legtöbb tudásnak is csak egy 
a tanulsága. Az, hogy nem tudunk semmit. 
Mikor tapasztalataidból ezt a bölcs tanul-
ságot leszűrted: emeld föl szívedet az 
Istenséghez és higyj ! Mit- meg nem ad 
a tudás garmadája: megadja egy sze-
mernyi hit. 

* 

Mindig megfejthetetlen talány marad 
előttem: hogy' irigykedhetünk egymásra 
és hogy' gyűlölhetjük egymást, mikor 
biztos dolog, hogy mindnyájan meghalunk. 

Istenkém, ha nem volnánk oly léhák, 
mint aminők vagyunk, s komolyan, a 
meggyőződés nemes erejétől teljesen át-
hatva tennők azt, mit tőlünk az egyedül 
üdvözítő kultúra nevében a nemzeti be-
csület megkövetel : milyen hatalmassá 
válhatnék a magyarság s milyen gyö-
nyör volna itten élni! 

Eni/rőf/i Sándor. 

Nyugalom. 
írta: Kakas Irén. 

Délre visszajöjjetek, László. Máriára vi-
gyázz . . . A középső diófánál uzsonnázhatnátok. 

— Igen, anyám, azért is sietünk most, hogy 
visszajöhessünk délre. Pagát, előre ! 

Pagát még egyszer hozzádörzsölte fejét Pát-
kainé kezéhez, azután kinyílt a rácsos ajtó és 
kivonult a kis csapat. Elől futott Pagát, szag-
lászva, farkcsóválva, utána lassan lépegetett 
egymáshoz simulva László, meg Mária. 

Mária talán nem is járt, úgy imbolygott 
vőlegénye mellett fehérruhás alakja, mintha a 
lába földet sem érintene. Jól mondta Pátkainé, 
Máriára vigyázni kell folytonosan, mert hátha 
egyszer csak eltűnik az a Megelevenedett Ol-
tári Csuda, ahogv nevezték a faluban. 

Az érett, aranyfényben fürdő búzatáblán 
végigfutott a reggeli szellő és halk suhogás 
támadt. Mária megállt. Fehérruhás alakját 
körülölelték a napsugarak, aranyhaja köré glóriát 
fontak ; behunyta a Szemét és valósággal érezte, 
amint a napsugarak áthatolnak finom fehér 
bőrén. 

László nem szerette így látni Máriát. Ez az 
alvajáró leány nem az övé volt. Nem, az ő 
Máriája, ez a Megelevenedett Oltári Csuda, a 
Fehérleány, a Földreszállt Mária volt, akit az ő 
józan, okos,' tisztánlátó lelke nem tud meg-
érteni, akihez csak imádkozva lehet beszélni, 
akinek lelke nem az övének a fele. Egy erősebb 
hanghullám elhozta messziről az aratók kasza-
kalapálásának neszét. Mária fölrezzent és mo-
solyogva nézett vőlegényére. Lá-zló egy csomó 
pipacsot tűzött Mária fehér ruhájára. 

— Nézze, feltűzöm, mert félek magától, ha 
ilyen nagyon-nagyon fehér; félek, ha olyan 
messzire Tepiil a lelke mellőlem. így, így, 
nevessen. Ügy-e, maga az enyém, az én kicsi 
párom ? Látja, itt minden valóság, a ra-
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gyogó fény, a virág, a magát körülvevő nagy 
szeretet. Ahová a maga lelke elrebben, ott 
minden káprázat. Legyen végre egészen a mienk, 
Mária, az enyém egészen. Vagy Svájcra gondol ? 
A nagy begyekre, abol tavaly volt? Az apró, 
pirosfedelű házakra, a fenyőillatra ? Látja, ne-
kem itt kell lennem a búzatáblák mellett, amint 
az első hóvirág fölébred. Látja, én nem gon-
dolhatok a városra, amint az első fecske meg-
érkezik. A pacsirtaszó hazahív és ha nem jö-
hetnék, Mária, belehalnék a vágyakozásba. En 
nem követhetném Svájcba, de ha mégis menni 
akar . . . Majd az édesanyám elkíséri. Aztán 
mire visszajön, lehullanak a fáról a lombok, 
elhervadnak a virágok, letarolják a gabona-
földeket, elszáll a fecske, elhallgat a pacsirta, 
nem lesz rám szüksége a földnek, elmegyek a 
maga városába, a lármásba, a nagyba, és ott 
lesz az enyém, az én párom, Máriám. 

— Nem megyek el, László. Igaza van, itt 
van a valóság, a szeretet ; itt van maga . . . 
így, itt vagy te, László. Látja, míg ott abban 
a másik világban kószál a lelkem, maga el-
vezetget, magára támaszkodom, maga egyen-
geti nekem az útat, maga hárítja el a rögöt a 
iábam alól. Nem hagylak itt, nem. Te erős, 
nagy párom, védelmezőm, vezetőm ! 

— Hát nem hagysz itt? Látod, a lelked is 
megmarad Oltári Csudának. Édes, egyetlen kicsi 
párom, jó, hogy nem hagysz itt. Elmentem volna 
utánad a világ végére is, és akkor a föld, látod, 
a föld itt marad gazda nélkül. 

Az aratók messziről meglátták a Fehérleányt. 
Levették a kalapjukat előre és átszellemült 
arccal, mintha imádkoznának, köszöntötték 
Máriát. Az Oltári Csuda természetesnek találta, 
hiszen akik ránéztek, azoknak mindig ilyen volt 
az arcuk. Mosolygott, bólintgatott az aratók 
felé. László megkérdezte, hogy megy a munka, 
mind itt vannak-e, milyen termést ígér a búza, 
aztán kissé távolabbra mentek a diófa alá, 
ahonnan láthatták az aratókat. Mária László 
vállára hajtotta a fejét. 

— Látod, kicsi Máriám, minek is várjunk 
lombhullást, virághervadást. Most, míg süt a 
nap, míg nyílik a rózsa, addig leszel a párom 
itt, a kicsi, fehérre meszelt templomban. 

— Igen, most, míg nyílik a rózsa, míg me-
legen süt a nap . . . 

— Edes, édes Oltári Csuda, kicsi Fehérleányom 
te, most, most. 

Azzal állítottak be Pátkainéhoz is : Most, 
holnap vagy holnapután. A jó asszony két-
ségbeesetten tiltakozott : 

— Nem, nem lehet, nincs készen semmi. 
Nem engedem. 

Hanem végre is fiára hallgatott. 
— Jó, tehát kilenc nap múlva. 

Mária egész délután nyugtalan volt. Mint 
egy holdkóros járta a nagy szobákat és estére 
már magasfokú lázt konstatált az orvos. Mária 
megnyugtatta vőlegényét és Pátkainét : 

— Semmi. Hagyjanak kissé csak magamra, 
majd pihenek és reggelre minden jó lesz. 

Magára hagyták . . . Reggelre úgyis minden 
jó lesz. 

Hogy magára maradt, fölkelt, óvatosan ki-
nyitotta a szekrényfiókot és egy hönyvet vett 
elő, azután újra visszafeküdt az ágyba és föl-
nyitotta a könyvet. Az első lapra akkor írt, 
mikor az első napot itt, Béseu töltötte. Halkan 
olvasott : 

»Százlapos könyv. Vájjon lesz-e életemben 
csak annyi fontos esemény is, mennyi egy lapra 
fér? Néha úgy tetszik, mintha már egyszer le-
számoltam volna az élettel, mintha többé nem 
lenne tőle követelni valóm, mintha megalkud-
tam volna vele, hogy, ha én lemondok álmaim-
ról, ő &d cserébe nyugalmat, zavartalan jövőt. 
Hát az alkú persze felbomlott, mert úgy láttam, 
hogy az élet hamis kereskedő. Valamiért akar 
adni semmit. Az álmaim napi szükségleteimmé 
lettek. Néha egy kissé kifárasztanak, de vég-
tére sok örömet is szereznek. Tehát ezeket 
akartam fölcserélni a nyugalomért. Nyugalom ? 
Reggel fölkelünk, néhányszor napközben eszünk 
és este lefekszünk. Ez a nyugalom. Nem kérek 
belőle. Meglehet, álmaim időnapelőtt fölemésztik 
életerőmet, de jobb élni valamit, mint semmit. 
Száz lap, száz nap. Minden napra esik egy. 
Addig maradok itt Lászlónál, aztán megyek 
ismét tovább." 

Tenyerébe hajtotta a fejét. Száz nap, még 
csak hetven mult el belőle és íme, hova ju to t t? 
Azóta menyasszony lett, boldog is volt néha, 
például ma is, de szenvedés nélkül sem mult 
el nap, hanem holnap már minden jó lesz. 

Irónt vett kezébe és jegyezgetett. 
— „Még csak hetven nap mult el, csak 

hetven lapot írtam tele és már többet nem 
fogok, nem lehet. Megéledt Oltári Csudának 
neveztek, míg itt jártam a földön, mert feliéi-
voltam és törékeny, mert betegségig érzékeny 
a lelkem. Igen, hát ez az én beteg lelkem 
megérzi; hogy holnapra elhagyja fehér lakását 
örökre. Az orvos azt mondta: „láz." Szeret-
tem volna a szemébe nevetni. Az ám, láz, 
haszonkét évemmel túlságosan sokat éltem, 
sokat érzett beteg lelkem. Szerettem volna 
azt mondani : az életerőmet fölhasználta az 
álmodozás és most már elöregedtem, eléltem 
egy emberkort, pihenni kíván kifáradt, csüggedt 
lelkem, elkívánkozik egy másvilágra. Pedig 
szeretnék élni most, szeretnék élni László miatt, 
de már késő, nem lehet. Nem testi baj okozza • 
a halálomat, a lelkem öl meg. Régóta harcol 
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egymással a testem és lelkem, az utóbbi lett 
a győztes, megölte ezt a Fehér Csudát, a tes-
temet. Régóta tudtam, hogy végtére ide 
jutok és mégsem volt erőm lemondani az 
álmok élvezéséről. Az ópiumevők tudják, hogy 
szervezetüket szétrombolják és mégsem mon-
danak le a veszedelmes gyönyörről. Talán, ha 
előbb ismertem volna Lászlót, mikor még nem 
volt ilyen nagy hatalma az álmoknak lelkem 
fölött, hanem hát hiába. . . Akármennyire vigyá-
zok is, nem vagyok ura többé gondolataimnak. 
Megnőtt a szárnyuk, végtelen gyorsan keresik 
t'öl azt a fantasztik is negyedik dimenziót, ahol 
már otthon érzik magukat. Megöltek az álmaim. 
László, Istenem, ő nem lesz vesztes, csupán én, 
csak én. Neki jobb, ha én most meghalok. Talán 
majd először szomorkodik, de azután vigasz-
talást talál a munkában, hiszen majdpem úgy 
szereti a földjeit, mint engem. Jobb neki. Egy 
ilyen szép, erős, egyenes gondolkodású ember-
nek, amilyen ő, csak teher lettem volna az én 
égbenjáró gondolataimmal. Igen, egy álomlátó 
leány talán imponálhat neki, de álomlátó asz-
szonyt gyűlölnek a férfiak. Igazuk is van, 
csak akadék az életükben. Én is ilyen akadék 
lettem volna, tudom, érzem. Majd megtalálja 
a magához való ép, erős, egészséges gondol-
kodású leányt, akivel boldog lesz. László meg-
vigasztalódik, de én hol találok nyugalmat ? 
Egy.-zer kínálta ezt álmaimért c-serébe az élet, 
akkor nem kellett, és most már késő. Vájjon 
mi vár ott rám, ahova most készülök:' Ott 
nyugalom van-e ? Béke van-e ? Vagy újabb 
küzdelem? Ott a nyugalom, igen, — —. Ah, 
beláthatatlan nagy sötétség, végtelen nyugalom, 
az érzések oszlanak, kevesbednek, a gondolat 
utolsó paránya is szertefoszlik. Vége egy élet-
nek t i lán?" 

fteggelre csakugyan minden jó lett. Reg-
gelre elvált a Fehérleány lelke, mint ahogy 
érezte. 

Az orvos azt mondta : szívszélhüdést kapott. 
0 azt mondta: az álmai ölték meg. 

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

Köszönetét nyilvánította : a veszprémi 
egyházmegyei székeskáptalannak, amely a vesz-
prémi iskolákba já ró szegény róm. kath. tanulók 
karácsonyi fölruházására 1200 K-t adományo-
zott ; a szinérváraljai szegénysorsú iskolásgyer-
mekeket segélyző egyesületnek, amely a szinór-
váraljai áll. róm. kath. és ref. fel. el. népiskolákba 
járó szegénysorsú tanulók fölruházására 361 K 
92 f-t adományozott; a marosvásárhelyi Agrár-

takarékpénztár részvénytársaságnak, amely a 
Marosvásárhelyen levő különféle iskolák céljaira 
összesen 1000 K-t adományozott. 

Kinevezte : Papp Ferenc . oki. tanítót a 
szilágybagosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Jo-
neszku Mihály oki. tanítót az új^zadovai közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gabler Ödön oki. tanítót 
a szegvár-küMerületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kovács Károly oki. tanítót a magyardécsei áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Opriceszku Péter oki. 
tanítót a duleói áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
Pusztai Ad im oki. tanítót a lubinahrncsarovei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Benedek, András 
oki. tanítót a gödényházai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Tóth Károly oki. tanítót a csabren-
deki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Cseh Mária oki. 
tanítónőt a miriszlói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Pillich Gizella oki. tanítónőt a bakabányai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Nagy Katalin oki. 
tanítónőt az alsó-sófalvai all. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Baumann Lujza oki. óvónőt a borosjenői 
áll. óvóhoz óvónővé ; Hirhager Vilma oki. óvó-
nőt a soltvadkerti all. óvóhoz ó ' ^ " " ^ . 

Jelen minőségében á t h e l y e z t e " «ré/P^zsef 
liptóvármegyei kir. tanfelügyelőséghez szolgálat-
tételre berendelt áll. el. isk. tanítót a pozsony-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez; Kachnics 
Andor lubinahrncsarovei áll. tanítót a liptószent-
íniklósi áll. el. isk.-hoz ; Üoáry János stridói áll. 
el. isk. tanítót a szálvai áll. el. isk.-hoz ; Haran-
gozó Árpád magyarbáuhegyesi áll. el. isk. tanítót 
az alsószőllősi áll. el. isk.-hoz ; Csobod Imre gödeny-
házai áll. el. isk. tanítót a nagytarnai all. el. 
isk.-hoz; Németh Sándor csabvendeki áll. el. isk. 
tanítót a nagykanizsai áll. el. isk. hoz; Ganovszky 
Etelka bakabánvai áll. el. isk. tanítónőt a zólyoni-
brezói áll. el. isk.-hoz ; Pozsgayné Nagy Paula 
szegvárkülterületi áll. el. isk. tanítónőt a bel-
területi áll. el. isk.-hoz; Wédcl Lujza marosc-apói 
áll. óvónőt a radnóthi áll. óvóhoz; Gemziczky 
Maria szepesszombati áll. óvónőt a gölniczbányai 
áll. óvóhoz ; Augusztiny Tekla gölniczbányai áll. 
óvónőt a szepe-szombati áll. óvóhoz. 

Szolgálattételre kirendelte: Guggenberger 
Gyula ósovei áll. el. isk. tanítót a b'ácsbodrog-
várraegyei kir. tanfelücyelőséghez. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Miklóssy V. János jári községi (volt határőr-
vidéki I isk. t an í tó t ; Simeria Miklós glimbokai 
közs. (volt határőrvidéki) isk. taní tót ; Szácits 
Zorka vracsevgáji közs. (volt határőrvidéki) isk. 
tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott: Alexy Józse 
zázrivai" munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
1-100 K-t; Pecher Auguszta Mária Teréz bpesti 
máv. munkaképtelen áll. tanítónőnek évi 800 K-t ; 
Szőke Sámuel berentei munkaképtelen ref. tanító-
nak évi 400 K-t. 
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Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Dávid György alsóőri róm. kath taní tó 
özv., szül. Székely Borbálának évi 163 K-t ; néh. 
Singer Henrik nyug. tiszalöki izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Szarvas Gizellának évi 4 25 K-t ; néh. 
Sdavicsek Nándor vágújhelyi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Haláesy Máriának évi 680 K - t ; 
néh. Markov Ljubomir nyug. gör. kel. szerb 
tanító özv., szül. Gyurin Olympiádának évi 656 
K-t ; néh. Zsákovies Ferenc bényei nyug. róm. 
kath. kántortanító özv., szül. Thuróczy Celestiná-
nak évi 393 K-t; néh. Osztie András nyug. 
módosi tanító özv., szül. Schiller Teréziának évi 
628 K-t ; néh. Heiner Lajos felsőszakonyi ág. 
hitv. ev. el. isk. tanító özv., szül. Bárdossy 
Karolinának évi 554 K t és Zsófia nevű kkorú 
árvájának 92 K 33 f-t, mindössze 646 K 33 f-t. 

KÖNYVESHÁZ. 
§ Újabb töredékek Saphir müveiből. (For-

dította Dabóczi György, állami tanító. Megjelent 
Marosvásárhelyt. Ara 1 kor.) Apró rajzok, gon-
dolattöredékek, aforizmák, váltogatják egymást 
e kötetben. Jellemzik a férfit, a nőt, a két nem 
viszonyát egymáshoz, a barátságot, szerelmet, 
önzést, nagyravágyást stb. Kis tükördarabok ez 
elmés mondások, ez olvasmánytöredékek, tükör-
darabok, melyek mindenikéből egy-egy emberi 
jellemvonás sugárzik felénk. Csak össze kellene 
raknunk ez apró képeket, hogy előttünk álljon 
az ember, ahogy a porból és isteni szikrából meg-
alakult, magával hozva minden bűnnek, minden 
erénynek csíráját. Az aforizmákat szívesebben 
lá t juk kis csoportokban, mint nagy tömegekben. 
Helyük inkább a heti lapokban van, hol három-
néyy aforizma gyönyörködtet bennünket, kielégíti 
érdeklődésünket. így kötetbe foglalva szinte meg-
ölik egymást. A tömérdek tárgy kifárasztja az 
olvasót, különösen, ha értékes az aforizma és a 
léleknek folyton résen kell állania, hogy a töre-
dékesen, homályosan kifejezett gondolatot a maga 
tartalmával megtöltse. Pedig Saphir aforizmáinak 
jó része értékes és elmés. Hozzáfűzhetjük még 
azt is, hogy a legtöbben erkölcsi tartalom és 
célzat van. Nem tar t juk szükségtelennek e kije-
lentést, különösen nálunk, mert a hazánkban 
hallható goromba anekdoták nagy része való-
színűleg jogtalanul Saplnruak nevéhez fűződik. 
Akik gorombaságokat keresnek e kötetben, rend-
kívül csalódnak, mert találnak benne néhány 
igen finom hasonlatot, képet, az életnek, az élet 
helyzeteinek és viszonyainak magas erkölcsi 
szempontból való fölfogását. A köiiyv lefordítása 
nyereség az irodalomra, nyereség nemcsak tartal-
mánál fogva, hane.n azért is, mert Dabóczi György 
az eredeti munka tömörségét, finom kifejezéseit 
költői és hajlékony nyelven adta vissza. 

§ A misokai földkirály és egyéb elbeszélé-
s e k . (Irta : Nagy Endre. A Franklin-Társ. kiadása. 
Ára 4 korona.) Nagy Endre kötete egy hosszabb 
ós számos kisebb novellából áll. A kötetet hosszú 
elbeszélése. A misokai földkirály nyit ja meg. 
Egy előkelő fővárosi kaszinóban indul meg a 
történet Két, már tönkrement és egy tönk szé-
lén álló ú r beszélgetnek az életről. Az idősebb, 
züllés ú t j án levő gavallérok szavai a fiatal, tönk 
szélén álló férfiban undor t ébresztenek jelenlegi 
henye életmódja iránt. Más életet akar kezdeni. 
Még maga sem tudja, hogy változatosságra, 
kalandra éhezik-e, vagy a mai nap az ú j élet 
kiinduló pontja . Az idősebb gavallérok ugyanis 
beszélgetésük közben megemlékeztek a misokai 
földkirályról, egy parasztcsaládból eredő úrról , 
aki visszaparasztosodott s egymásután szerzi meg 
a környéjj nemes urainak birtokait. Leánya is 
van a földkirálynak. Erre építi tervét a fiatal 
gavallér. Felöltözik inasának ruhájába, szolgálatba 
ajánlkozik a földkirálynál. A misokai arany-
parasztnak megnyeri bizalmát, parádés-kocsis lesz 
és még sem sikerül a terve. A leány már mást 
szeret s neki leforrázva kell távoznia. 

Maga a tör ténet nem érdekes. Egy léha em-
ber sorsa iránt, ki a leány meghódításának ter-
vével léhaságának, könnyelműségének és lelki 
értéktelenségének csak újabb bizonyítékát adja, 
alig érdeklődünk. De mégis alkalmat adott volna 
a mese í rójának arra, hogy az úri sorból pa-
raszttá változott férfi gondolatvilágának átala-
kulását rajzolja, alkalmat adott volna arra. hogy 
a misokai földkirályt, különösen pedig családját 
jellemezze. Nyomát is alig találjuk meg ennek 
a hosszú elbeszélésben. Alakjai árnyékok, kik 
az egyéniség támasza nélkül bukdácsolnak. 

Vannak Nagy Endre kötetében értékes dolgok 
is. Igen sikerültek azok az apró rajzai, melyek 
az állatvilágból vannak véve. A törpe kakas pl. 
kitűnő allegóriája az értéktelen, elbizakodott 
embernek. Jellemző ereje is, melynek hiányát 
első novellájában oly nagyon éreztük, megnyilat-
kozik A tej, A schdlingeni hitbizomány, de 
különösen Buly úr bosszút áll című novel-
lákban. 

Nagy Endre egyike az újabb irodalom leg-
termékenyebb íróinak. Legtöbb munkája azt 
bizonyítja, hogy tud érdekesen inesélui, gj&akran 
alakokat is rajzolni, de inkább a rövid rajzok-
ban van az ereje, mint azokban a történetekben, 
hol különböző jellemű, életfölfogásű emberek 
ütköznek össze, hol lelki átalakulásokat, jellem-
fejlődést kell megírnia. 

§ Szegedi szakácskönyv. ( í r t a : Rézi néni. 
Athenaeum kiadása. Ara 5 K.) Kilencedik kia-
dásban je lent meg Rézi néni szakácskönyve, s ez 
a szám minden dicséretnél hangosabban szól a 
könyv jósága és használhatósága mellett. Ezernél 
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löbb receptet bocsát a magyar gazdasszonyok 
rendelkezésere ; a legegyszerűbb ételektől a leg-
finomabbakig ; a kezdő háziasszony megtanulhatja 
belőle a mindennapi főzés nagy mesterségét, a 
gyakorlottabbak pedig ott találják a tálbafőttek, 
pástétomok, fagylaltok és sütemények egész tö-
megét, melyekkel bátran kipróbálhatják ügyessé-
güket. Megvan az az előnye is a többi szakács-
könyvek fölött, hogy érthetően,- magyarosan van 
megírva, s így minden tekintetben a legmelegeb-
ben ajánlható a magyar gazdasszonyok figyelmébe. 

Országgyűlés. 
(Március 23-28.) 

A képviselőházban a házszabály-módosító 
indítvány tárgyalása folyt tovább. Hétfőn, 23-án, 
egy magyar és három nemzetiségi tartott be-
szédet a zárszó jogán. Kedden, 24-én, kibeszélte 
magát az utolsó ellenző is, akinek külön indít-
vány címén joga volt a beszédtartáshoz. Azután 
szavaztak. Legelébb is nagy többséggel el-
vetették az összes halasztó indítványokat. Akkor 
szavaztak magára a javaslatra, szembeállítván 
vele valamennyi ellenző indítványt. A javaslatot 
elfogadták 168-an ; ellene csak 27 szavazat 
esett. Volt olyan indítvány is, hogy a ház-
szabály-módosítás miatt szavazzon bizalmatlan-
ságot a Ház a kormánynak. Erre már maga 
a kormánypárt kért névszerinti szavazást. Az 
indítványt 175-en vetették el, míg mellette csak 
30-an szavaztak. 

A balpárt sokat akadékoskodott a kérdések 
föltételénél. Különösen amiatt zajongott, hogy 
a javaslat általános elfogadására nézve nem 
rendelt névszerinti szavazást az elnök, holott 
ők kérték. Jusfh elnök nyomban kimutatta, 
hogy a szükséges 20 aláíró egyike nem volt 
jelen. Egy lap avt írta, hogy az elnök erő-
szakoskodott, mert nem 20 aláíró volt, hanem 22. 
Azután bevallotta, hogy az elnöknek volt igaza ; 
de rágalmazásáért megindították ellene a sajtó-
ügyi eljárást. 

A részletes tárgyalásra nézve már akkor 
kihirdette az elnök, hogy a javaslatot, habár 
csak 1 §-ból áll, 3 részre osztják. Háromszor 
szólhat hozzá mindenki. Ez a balpárt kívána-
tára történt. 

Szerdán, 25-én, nem volt ülés. Csütörtökön, 
26-án, megkezdették a javaslat részletes tár-
gyalását. Először is Mérey képviselő terjesz-
tette elő azokat a módosításokat, amelyeket az 
eredeti javaslat szövegén a függetlenségi páit 
értekezlete tett és amelyeket mult heti szem-
lénkben ismertettünk. Ezeket időközben magáévá 
tette az alkotmánypárt is. A balpárti és nem-
zetiségi képviselők hosszúra eresztett beszédek-
ben folytatták az általános vitánál feltüntetett 

ellenzést. Indítványt indítványra tettek, a szöveg 
megváltoztatása céljából. Az elnök ismételve 
figyelmeztette a szónokokat, hogy ne kezdjenek -
újabb általános vitát; maradjanak a tárgyalás 
alatt levő i. pontnál. Mivel figyelmeztetéseinek 
nem volt sikere, rendre megvonta a szót Nagy 
György, Farkasházy, Manin képviselőktől. Egy 
indítványt, mely a javaslat későbbi részére vonat-
kozott, nem fogadott el. Emiatt a balpárt nagy 
lármát ütött. Segítettek az oláhok is. Lengyl 
Zoltán képviselő fenyegetcdzni kezdett, hogy 
majd másként járnak el ők is. Ez alkalmat 
adott Andrássy gróf belügyminiszternek, hogy 
kemény leckét tartson. Az elnöknek egészen 
igaza volt — mondá. Hiszen, ha akármely indít-
ványt akármikor elő lehet terjeszteni, akkor 
indítványozhatnák akár a kínai császár leté-
telét is. A fenyegetéstől senki sem ijed meg. 
A többség módját fogja találni, hogy érvényre 
emelje a maga akaratát. Ne akarják néhányan 
mártíroknak feltüntetni magukat, mert senki 
sem bántja jogaikat. A nemzet nem hiszi ei 
azt a hirdetett mártírságot. 

A képviselőházbeli szófecsérlésnél sokkal 
fontosabb volt a bankügyi bizottság tárgyalása. 
Széli Kálmán kijelentette, hogy ő tisztán gaz-
dasági tekintetből célszerűbbnek tarlja ezidő-
szerint az országra nézve a közös bank fenn 
tartását. Holló Lajos a függetlenségi párt 
nevében azt a nyilatkozatot tette, hogy nekik 
elsősorban politikai kérdés a külön magyar 
bank felállítása. Most még nem kerü't döntésre 
a dolog. Azt határozták, hogy a bizottság meg-
állapítja az önálló bank életbe léptetésének 
módozatait. Mikor aztán a közös bank folya-
modik a szabadalom meghosszabbításáért és a 
kormány állást foglal, akkor határoz a bizottság 
a közösség, vagy önállóság kérdésében. Egy-
előre szakértőket fognak meghallgatni. Andrássy 
gróf azt a nyilatkozatot tette a folyosón, hogy 
a bank kérdés erőltetése kormány- és pártvál-
ságot idézhet fel. 

A Ház pénteki ülése még si várat b volt a 
megelőző napinál. A balpárt hosszadalmas vitát 
támasztott a jegyzőkönyv hitelesítésénél. Kifogá-
solták, hogy mért nincs benne sz szerint Far-
kasházynak amí.z indítványa, melyet az elnök 
nem fogadott el. Mikor ebből kifogytak és a 
többség hiielesítette a jegyző' öayvet, a ház-
szabályokhoz szólás cím ín hánytorgatták ugyan-
azt a kérdést. Buzgón segédkeztek a balpár-
tiaknak a nemzet isnek. Mikor aztán, 1 óra 
felé. rátérhettek a napirenden levő tárgyra, 
indítvány indítványt ért. Olyan is volt, amely 
azt kívánta, hogy az országházát rendezzék be 
ágyakkal, fürdőkkel a majdan bekövetkező 
hosszú ülések idejére. Aztán követelték az 
összes ellenindítványok kinyomatását és szét-
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osztását. Ezt azonban a többség nem sza-
vazta meg. 

Szombaton, 28-án, öten beszéltek a módosító 
indítvány 1. pontja ellen Tömegesen nyújtot-
ták be az ellenindítványokat és mindegyikre 
nézve kérték a kinyomatást. A többség egyi-
ket sem nyomatja ki. Az oláhok házszabály-
vitával is töltötték az időt. Az ellenző szóno-
kok közt volt Bánffy Dezső báró volt miniszter-
elnök is. Az ő kifogása most is az, hogy 
részletesen és rendszeresen át kellett volna 
dolgozni a házszabályok egész szövegét. 

Erre az ülésre volt kitűzve Lengyel Zoltán 
ama indítványának megokolása, hogy a Ház 
szavazzon meg 100 aranyat Kossuth Lajos 
budapesti szobrára. Miután időközben a Ház 
gazdasági bizottsága beterjesztette ama régebbi 
határozatát, hogy erre a célra a képviselőház 
10.000 koronát adjon, Lengyel örömmel vissza-
vonta a maga indítványát. 

Több nap óta híresztelték, hogy Kossuth 
Ferenc miniszter Bécsbe készül, jelentést tenni 
a királynak nemcsak tárcája ügyeiről, hanem, 
mint a legnagyobb párt vezére egyéb fontos 
ügyekről is. Utazása azért késett, mivel a fel-
séges úr nem adhatott kihallgatásokat hülés-
ből származó gyengélkedése miatt. Most aztán 
szombaton Wekerie dr. miniszterelnök utazott 
fel, hogy találkozzék az ott látogatáson levő 
Bülow herceg német birodalmi kancellárral. 
Vasárnapra kihallgatást tűztek ki a királynál, 
melyen egyéb országos ügyek mellett a katona-
tiszti fizetésekről és a hadseregre vonatkozó 
egyéb kérdésekről tett jelentést. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Apponyi az elemi oktatásról. 

Apponyi gróf minisztertől Az elemi oktatás 
Magyarországon címmel terjedelmes cikk jelent 
meg a Revue de Hongrie folyóirat első számá-
ban. Apponyi e cikkben megjelöli az állami 
elemi népoktatás helyét a többi jellegű iskolák 
között és meggyőzően bizonyítja, hogy az állami 
oktatás azért hódít mindinkább tért, mert míg 
egyfelől nem nyúl erőszakos eszközökhöz, más-
felől nem helyezkedik ellentétbe a népesség nagy 
töbtségének eszméivel. Különösen érdekes a 
cikk befejező része, melyben a nem-magyar-
ajkúak elnyomatását állító nagyhangú vádas-
kodásokra célozva, félremagyarázhatatlan sza-
batossággal állítja a külföld elé az ő kultúr-
politikáját, mondván : „Az igazság az, hogy 
valóban nagy súlyt helyezünk a tanítás hazafias 
jellegére. Az iskola kötelessége, hogy jó magyar 
polgárokat neveljen ; szabadságukban áll, hogy 
fajuk nyelvét megőrizzék és műveljék, de ne 
legyen kétértelműség a tekintetben, hogy hatá-

rozottan és kizárólag a magyar hazához ragasz-
kodnak. A nevelésnek ezt a célt kell szolgálni ; 
ennek az elvnek keretében a tanítás Magyar-
országon oly szabadságnak örvend, melynek az 
egész világon nincs pár ja ; de amely iskola nem 
tartja szem előtt ez elvet, bűnösöknek és áru-
lóknak iskolájává fajul, amelyet époly kevéssé 
lehet megtárni, mint egy olyan iskolát, mely 
bármely más erkölcstelenség által van meg-
fertőztetve. Kérdem minden jóhiszemű em-
bertől, van-e ország a világon, mely máskép 

-cselekednék, vagy amely még vitába is bocsa -
kőznék a nemzeti fönnmaradás ily elemi föl-
tételeire nézve? 

A legutóbbi tanügyi törvények, amelyeket 
szerencsém volt a törvényhozás, elé terjeszteni, 
nem céloznak egyebet. Az állam nyelvének 
kötelező tanítása minden iskolában csupán ez 
alapelvek korolláriuma. Ha meg akarjuk tar-
tani a nemzet politikai egységét, kell, hogy az 
azt tevő elemek között meglegyen a szellemi 
érintkezés és meg nem engedhető, hog r oly 
csoportok létezzenek, amelyek a nemzet erkölcsi 
életének közösségéből teljesen kizárva marad-
janak. Szükséges az is, hogy az ország minden 
polgárának faji és társadalmi osztálykülönSség 
nélkül megadassanak az eszközök, hogy e;nel-
kedhessék a társadalmi létrán, eljuthasson a 
legmagasabb pontig és hogy a nemzeti élet 
minden nyilvánulásában értékesíthesse magát. 
Az oktatásnak ezt a demokratikus célt is kell 
szolgálnia, kell tehát, hogy az ország egész 
fiatalságának alkalmat nyújtson a megismerke-
désre az állam nyelvével, mely egyszersmind 
müveit emberek túlnyomó többségének a nyelve 
Magyarországon, az a nyelv, melyen az összes 
nemzeti tevékenység megnyilatkozik, egy szóval, 
amely a képzelhető egyedüli eszköz ezen ország 
minden polgára közti szellemi érintkezésre. E 
nyelv tanítását visszautasítani annyi, mint a 
magyar politikai, nemzeti szolidaritáson szándé-
kosan kívül maradni és akkor csak egy lépés 
kell ahhoz, hogy egyebütt keressünk szolidári-
t ásókat." 

-t- Tisztelgés Apponyi Albert grófnál. 
Az „Orsz. Izr. Tanítóegyesület" elnöksége Stern 
Ábrahám egyes, elnök vezetése mellett közelebb 
küldöttségileg tisztelgett Apponyi Albert gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél a zsidó 
felekezeti iskolák fizetéskiegészítése és korpótlék 
kiegészítése ügyében. A küldöttség szónoka, 
Stern Ábrahám megköszönte a miniszternek, 
hogy az 1907. évi XXVII-ik törvénycikk alap-
ján, az arra szoruló iskolafönntartó zsidó hit-
községeket államsegélyben részesíti. De minthogy 
a minisztérium néhány esetben, bizonyára hiányos 
információ miatt, az államsegélyt megtagadta, 
kérte a minisztert, hogy az egyenként fölsorolt 
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* eseteket újból vizsgáltassa meg. A miniszter 
megnyugtató választ adott. 

— Püspöki körlevél a pánszláv sajtó 
el le t i . Az eperjesi görög katholikus püspök, 
Vályi János körlevelet intézett egyházmegyéje 
papságához a pánszláv sajtó ellen. A körlevél 
megtiltja a papságnak, hogy a Hodzsa Milán 
országos képviselő szerkesztésében megjelenő 
Slovenski Tizdennik című pánszláv lapot olvas-
sák. A püspöki körlevél kifejti, hogy a görög 
katholikus papságnak legelső kötelessége, hogy a 
rábízott népre ügyeljen. Elejét kell vennie, hogy 
a pánszláv eszmék a hazafias tót nép körében 
terjedjenek. Elvárja és megköveteli a lelkészek-
től, hogy a hazafiatlan tót sajtó terjedését tőlük 
telhetőleg megakadályozzák, mert ezzel nagy 
szolgálatot tesznek a görög katholikus egyház-
nak és a magyar hazának is. 

— Március 15-ikének megünneplése. La 
punk legutóbbi számában megemlékeztünk arról, 
hogy a március 15-ikének megünnepléséről szóló 
tudósítások nagy tömege miatt azok közlését 
mellőznünk kell. Egyet azonban e tudósítá-
sokból annak konstatálása végett, hogy a nem-
zetiségi agitációk ellenére, lelkes és ügybuzgó 
tanító, mily eredményeket érhet el a magyar 
nemzeti állam kiépítéseben, mégis kiragadunk 
és szószerint közöl jük: „Hogy a szeretet fegy-
verével mit lehet kivívni, azt a legszebben és 
legnemesebben Somogyi Sándor ördögkeresztúri 
állami tanító mutat ta be március 15-én. 
Igazi test?eriség és egyenlőség volt nálunk e 
napon, szív és lélekben egyaránt. Oláh lakossá-
gunk eddigelé mindentől idegenkedett, ami 
magyar, ma már örömmel küldi iskolába gyer-
mekét, mert tudja, látja, érzi, hogy ők is az 
őshaza lakói s együttes életünkben egymásra 
vagyunk utalva. Örömmel iskoláztat. De nemcsak 
az iskolában, azon kívül is oktat, nevel Somogyi, 
szeretete jóságos melegével. A felnőtteket maga-
köré gyűj t i és hetenként kétszer felolvasásokat 
tar t és hazafias dalokra tanít ja őket. Sok ilyen 
hivatását átérző és nemesen betöltő tanítót adjon 
Isten hazánknak ! Akkor biztosan reméljük, hogy 
nemzetiségi agitátorok ellenünk szót emelni nem 
fognak". Ördögkeresztúron, több szülő nevében: 
Báró Bornemisza József, áll. isk. g. elnök. 

— Apponyi a tanítókhoz. Az Országos 
Izraelita Tanító - Egyesület „Alföldi Köré"-nek 
Nyíregyházán megtar tot t köri közgyűléséből 
üdvözölték a minisztert, aki Lippe József köri 
titkárhoz a következő táviratot küldte : Az 
Izraelita Tanítók Egyesülete „Alföldi Köre"-nek 
hozzám intézett üdvözlését köszönöm és szívből 
viszonozom. Isten áldása kisérje hazafias műkö-
désüket. Apponyi. 

— A Budapesti Tanítók Segélyzö-Egye-
s ü l e t e mult heten tar tot ta 44-ik evi rendes 

közgyűlését Sánta Lajos elnöklésével. Barcza 
Albin terjedelmes t i tkár i jelentésben számolt be 
az egyesület mult évi működéséről. Az egyesület 
vagyona 225.000 ko rona ; a tagok száma 1200 at 
meghaladja, akiket kamatnélküli kölcsönökben 
részesített, segelyezett ; az elhunytak temetési 
költségét fedezte, alapítványaiból ösztöndíjakat 
adott tanítók gyermekeinek, 80.000 korona ösz-
szegben. A közgyűlés köszönetet szavazott a 
a tisztikar ügybuzgó munkálkodásáért s meg-
e j te t te a tisztújítást. Elnök lett Sánta Lajos 
igazgató ; alelnökök Hajnal Adolf igazgató ; Jeny 
József igazgató ; pénztáros Wehner József Gyula ; 
t i tkár Barca Albin ; ellenőr Nagy Lajos ; jog-
tanácsos dr. Széki Antal. Az igazgató-tanács 
tagjai : Gergelyi Jakab, Krammer Gusztáv, Ronts 
István, Havas István, Lindner Károly, Rostnanith 
Vilmos, Hoppe Rezső, Mikolik Kálmán, Schnöller 
Lajos, Kiss Béla, Moussong Géza, Zettner Ede. 

— Egy tan í tó k i t ü n t e t é s e . Nagyvárad város 
törvényhatósága márc. 26 án t a r to t t tisztújító 
ülésén Glacz Antal főispán Réz Mihály községi 
iskolai felügyelő-igazgatót tiszteletbeli városi ta-
nácsossá nevezte ki. A tanítói állás e megbecsü-
lése bizonyára jó ha tás t tesz országszerte. A ta-
nítóság méltán lehet büszke Réz Mihályra, ki e 
k i tünte tés t kiérdemelte s bizonyára szeretettel 
gondol arra a főispánra, ki a tanítói pályát így meg 
tud ja becsülni. 

— I í j ú s á g i ö n k é p z ő k ö r alakult Mosonban 
is. Az alakuló-gyűlés március 15-én nagyszabású 
ünnepséggel volt öSíZekötve. A gyűlés elnöke 
Rauchbauer Károly, az európai h í rű Kühne-féle 
gazdasági gépgyár egyik tulajdonosa volt, ki gon-
dolatokban gazdag, lelkes, szép beszédet mondott. 
Az alakuló-gyűlést Göndör Ferenc igazgató nyi-
tot ta meg és meggyőzően okolta meg, hogy 
miért sietett az if júsági egyesület u tán az ön-
képzőkört felnőtt i f jak részére megalakítani. így 
véli betetőzni az iskola alapvető munkáját , ez 
az előkészítője a fe lnőt tek oktatásának. Az ala-
kuló közgyűlést nemzeti ünnep követte. Ilyen 
sem volt még Mosonban. A szoeiálisták erősen 
készülődtek az ünnepélyen leginkább az alaku-
lást megzavarni, de tervük nem sikerült. Az 
ünnepen a mosoni társadalom színe-java ott volt. 
Közreműködtek a legelőkelőbb hölgyek és az 
önképzőkör tagjai. Az ünnepi beszédet Göndör 
Ferencz igazgató mondotta . Az önképzőkör dalár-
dája az alakulásra már 5 éneket tanúi t meg 
negyes hangra. A taní tás t Vajda István tanító 
végezte nagy türelemmel és lelkiismeretességgel. 

— A W o d i a n e r - j u t a l o m . A Wodianer-jutal-
mat a tudományos akadémia Bányai Jakab nagy-
becskereki állami elemi iskolai igazgatónak és 
Vizer János lengyeltóti katholikus felekezeti 
taní tónak Ítélte oda. 
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—- Bethlen Gábor szoboralapja. A nagy 
erdélyi fejedelemnek Nagyenyeden fölállítandó 
szoboralapja javára, országos gyűjtés ú t ján , eddig 
50.742 K 49 f gyűlt össze. Amidőn a szobor-
bizottság hazafias és nemes törekvését olvasóink 
pártfogásába ajánljuk, egyszersmind kér jük, hogy 
az esetleg kinnlevő gyűjtőíveket a szoboralap 
pénztárosának, Orbai Lajos úrnak Nagyenyedre 
visszaküldeni szíveskedjenek. 

— A tanítók megbecsülése. Az erzsébet-
falvai (Budapest mellett) róm. kath. bitközség 
és a függetlenségi 48-as kör elnökevé Ónody 
Gusztáv állami iskolai igazgatót, a III-ik választó-
kerület pedig a községi képviselőtestület rendes 
községi képviselőjévé Kún János, állami iskolai 
igazgatót választotta. A község közel 30 ezer 
lelket számlál és első eset, hogy tanítóit ily 
kitüntetésben részesíti. 

— Bélyegek az Eötvös-alapnak. Az olva-
sóinktól hozzánk küldött fölösleges póstabélyegek 
fejében 3 korona 24 fillért adtunk át az Eötvös-
alapnak. Jövőben is e célra használjuk az egy 
vagy más okból fölösleges bélyegeket. 

— Iíjúsági egyesület megalakulása. Az 
újonnan szervezett végegyházai állami elemi nép-
iskolával kapcsolatosan most szerveztetett az 
ifjúsági egyesület, melynek igazgató elnökévé 
Hütter Adolf áll. el. isk. igazgató-tanító ; jegy-
zőjévé : Vállay Jenő ; pénztárossává : Branyiczkv 
Endre áll. tanítók ; könyvtárossá pedig Kotlái-
Etelka áll. tanítónő választattak meg. Az egye-
sület szép jövőnek néz elé és magasztos missziót 
teljesít e félig tótajkú községben. 

— Helyreigazítás. Felkérettünk a követ-
kező sorok közlésére : A „Néptanítók Lapja1" f. 
év 10. számában közölt felhívásomat kérem úgy 
értelmezni, hogy a nem állami tanítók részére 
felárú vasúti jegy engedélyezéseért minden 
tanítóegyesület adjon be kérést közvetlen a m. 
kir. kereskedelmi miniszter úrhoz. Csíkdelne. 
László Péter. 

— Magyar Hölgykoszorú. Ily név alatt a 
pesti megyeháza tanácskozó termében ú j hölgy-
egyesület alakult. A hölgyegyesületnek az a 
célja, hogy az ország összes tanítónőit egyesítse 
magában. Yargyas Endrénének, a győri tanító-
nőképezde volt igazgatónőjének elnöki megnyi-
tója u tán az alapszabalyokat elfogadták. Elnökül 
Lakos Karolymé, volt fiumei igazgatónőt válasz-
tották meg. 

Pálya té t e l ek . A Szebenmegyei Tanító-
testület választmánya a következő pályatételek 
kidolgozására hirdet pályázatot : 1. Az ú j tanterv-
ben foglalt népiskolai énektanítás anyaga mennyi-
ben és hogyan valósítható meg a gyakorlatban ? 
2. Mit tehet a néptanító a gazdakörök és szö-
vetkezetek megalakítása és fejlesztése érdekében? 
Mind a két tétel jutalma egyenként 62 korona 

62 fillér. Az idegfen kezzel írott s jeligés levél-
lel ellátott pályamunkák a tanítótestület elnök-
ségé ez, Nagyszebenbe, 1908 szeptember hó 
l - ig küldendők be. A pályázatban a „Szeben-
megyei Tanítótestület" azon rendes tagjai ve-
hetnek részt, akik tagsági kötelezettségüknek 
eleget tettek. 

— Halá lozások. Bauer Manó rózsahegyi i/.r. 
tanító életének 62. évében elhunyt. — Özv. 
Keserű Balázsné, szül. Blelc Margit áll. tanítónő 
életének 29. évében elhunyt. — Bisztráil Antal 
szepesbélai állami tanító életének 42-ik, boldog 
házasságának 10-ik s lelkes tanítói működésének 
- 3-ik évében elhunyt. — Nagy Lajos áll. p )1-
gári fiúiskolái igazgató-tanár életének 68-ik, hasz-
nos működésének 40-ik esztendejében elhunyt. 
Áldás emlékükre ! 

SZEKKESZTÖ1 ÜZENETEK 
Biró József. Görögtanya. Levelezőlapon is, e helyen 

is kértük, értesítsen, hogy mult év dscember 28-án 
hozzánk küldött 5 K 46 f-t mire fordítsuk ? Ha e 
harmadszori felszólításunkra sem kapunk választ, a 
pénzt átadjuk az Eötvös-alapnak. — Pedagógiai aka-
démiák címmel sok cikket kaptunk. Valamennyire 
külön nem válaszolunk, hanem apránként leközöljük 
lehetőleg mind azokat, melyek a kérdés tisztázását 
előbbre viszik. — Ed. A szerkesztő egy hétig távol 
volt, azért nem válaszolt levelére idejében. — Sz. 
Körmöczhánya. Más lapban megjelent cikket nem 
közlünk. — Cz. J. Szerb-Aradacs. Ingyenpéldányt csak 
az iskolák és a munkatársak kapnak. — Senki. Min-
denki küldhet kéziratot, akár felekezeti, akár állami 
tanító, de, természetesen, csak azt közöljük, ami jó. 
Fájdalom, a verséről ezt nem mondhatjuk. — Gödöllő. 
Magunk is eléggé rösteljük, hogy a .szerkesztőség 
utcájának ily prózai neve van s épp azért ajánljuk is, 
hogy versét méltóztassék oly laphoz küldeni, mely 
költői utcában lakozik. Hátha a vers is költőivé válik 
ezáltal ? Sz. P . Gsököhj. Látatlanban csak annyit 
mondhatunk, hogy nagyobb terjedelmű cikket csak 
nagyon kivételes esetben közlünk. Bjömsonnal sem 
versben, sem prózában nem óhajtunk foglalkozni. — 
Hortobágyon. Bár nem ütik meg a mi mértékünket, 
korántsem érdemelték meg versei, hogy barátja ki-
kacagja. Itt-ott felcsillan bennük a tehetség nyoma 
s gondos tanulmányozás után még írhat közölhetőt is. — 
Rouilinny. Figyelemre méltó Ha van, küldjön be néhá-
nyat, talán azok közt találunk ennél sikerültebbet is. — 
Az Isten keze. Az újradolgozások rendszerint nem 
sikerülnek : ez történt az ön dolgával is. Bármikor 
szívesen látjuk a déli órákban. — P. A. Vésztő. Az 
Egyetemi nyomda igazgatósága most tárgyal ez ügy-
ben a tanfeliigyelőséggel. — Hetes. Ugyan hol tanul-
hatta az illető azt, hogy a felhozott esetekben név-
előket használni kell ? Egyes tájszólásokban lehet 
hallani az afféle beszédet, de ez nem irodalmi nyelv. — 

Tartalom : Magyarok és németek Palágyi Lajos. — 
A tanítók akadémiai képzése. Kövesku'i Jenő. — 
Polgári iskolánk boncolókés alatt. II. I. — A tanítók 
önkéntességi joga. Tas József. — Tanítók tanácsadója.— 
Szépirodalom : Széljegyzetek. Endrödi Sándor. — 
Nyugalom. Kakas Irén. — Hivatalos rész. — Köny-
vesház. — Országgyűlés. — Különfélék. — Szerkesztői 
üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KROLOPP A L F E É D . 

A Madarak és Fák Napja. 
Az 1906-ik év tavaszán adta ki 

Apponyi miniszter emlékezetes rende-
letét, melyben az Országos Állatvédő-
Egyesület kérelmére a Madarak és Fák 
Napjának megünneplését az ország vala-
mennyi népiskolájában meghonosította. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület abban 
a felterjesztésben, melyben az új intéz-
mény rendszeresítését kérelmezte, kife-
jezte abbeli készségét és komoly szán-
dékát hogy tehetségéhez képest fogja 
támogatni a néptanítókat a Madarak és 
Fák Napjának minél szebb és jelentő-
sebb iskolai ünneppé való avatásában. 

Az 0. Á. Y.-E. vállalkozása érteimé-
hen mindenekelőtt azon volt, hogy a 
néptanítók kezébe oly munkákat jut-
tasson, melyek a Madarak és Fák Napja 
megünneplésének mikéntjére és a tar-
tandó előadások tartalmára és alakjára 
útmutatást nyújtsanak. Az 0. Á. Y.-E. 
ebbeli törekvése érdekében több irány-
ban tett lépést és intézkedést. 

Mellőzzük itten mindezeknek felsoro-
lását és csak azokat említjük meg, 
melyek, mint már befejezett tények, a 
közönséget érdekelhetik. 

Az 0. Á. Y.-E. a 1906-ik év vége felé 
irodalmi pályázatot nyitott a Madarak 
és Fák Napjának miként megünnep-
lését ismertető munkákra. A pályázati 
határidő betartása és a pályaművek el-
bírálása szükségképen annyi időt vett 
igénybe, hogy a díjazott pályamunkák a 
mult évben kellő időre meg nem jelen-
hettek. Ehhez járult még, hogy a díja-
zott munkák szerzői, a bírálók kívánsá-
gaihoz képest, még némi módosításokat 
eszközöltek munkáikon. A díjazott pálya-
munkákat, melyeknek szerzői : K. Nagy 
Sándor, Vaday József, Tafferner Béla, 

Fehér Jenő és Hirsch József, az 0. Á. 
V.-E. egy kötetben egyesítve most nyo-
matja és azokat díj nélkül állítja a nép-
tanítók rendelkezésére. 

Mivel, mint említettük, a mult évben 
ezek a munkák még nem voltak kiad-
hatók, az 0. Á. V.-E. Vaday Józsefnek 
„A Madarak és Fák Napja" című, 
1907-ben megjelent és a pályázatba]i 
szerepelt munkájával össze nem tévesz-
tendő művét vásárolta meg nagyobb-
számú példányokban és azt díj nélkül 
adta ki az eziránt érdeklődő néptaní-
tóknak. Ennek a munkának példányai 
is, amíg a készlet tart, a néptanítók 
rendelkezésére állanak. 

Ugyancsak díj nélkül állítjuk rendel-
kezésére a néptanítóknak a Csörgey 
Titusz, a Magyar Ornitbológiai Központ 
adjunktusa által írt és Darányi Ignác 
földmívelésügyi miniszter úr által na-
gyobb példányszámban adományozott 
„Útmutató a mesterséges fészekodvak 
alkalmazásához és egyéb madárvédelmi 
intézkedésekhez" című munkát. 

Végre 30 fillérnyi ár ellenében ren-
delkezésére áll az érdeklődőknek Cher-
nel István által írt és az 0. Á. V.-E. 
által kiadott „Az okszerű madárvédelem 
eszközei" című mű. 

A Madarak és Fák Napja intézmé-
nyének jelentőségét és kihatását az 0. 
Á. V.-E. emelni kívánta azáltal is, hogy 
elsősorban a népiskolák körében meg-
indította az Országos Ifjúsági Madár-
védő-Liga szervezését, melynek érdeké-
ben felhívást intézett a Néptanítók Lap-
jában az elemi iskolák tanítóságához, és 
egy külön a gyermekek értelméhez és 
felfogásához mért szózatot az 1907/8. 
évi gyermeknaptárban a népiskolákat 
látogató gyermekekhez. Ugyancsak ebből 
a célból az 0. Á. V.-E. megfelelő nyom-
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tatványokat készíttetett és tart készlet-
ben, melyek az Országos Ifjúsági Madár-
védő-Liga tekintetében követendő eljárás 
egységes voltát célozzák, és melyek szin-
tén díj nélkül állanak a néptanítók ren-
delkezésére. Ezekre ezúttal azért hívjuk 
fel az érdeklődők figyelmét, mert a Ma-
darak és Fák Napja jelentőségének eme-
lése érdekében fekvőnek találja azt, ha 
ott, hol erre a néptanítók a gyerme-
keket kellőleg előkészítették, körükben 
a madárvédő-ligát is meghonosítsák. 

A felsorolt munkák és nyomtatványok 
szétküldése tekintetében a következőkre 
figyelmeztetjük az érdeklődőket, Az 0. 
A. Y.-E. sokoldalú feladatához és teen-
dőihez képest aránylag korlátolt anyagi 
viszonyai nem engedik meg, hogy a 
munkákat tömegesen adjuk ki egy-egy 
megrendelő címére, hanem arra kell 
törekednünk, hogy a korlátolt mennyi-
ségű készletből csakis a valóban érdek-
lődők részesedjenek. És • azért arra kér-
jük az érdeklődőket, hogy csakis annyi 
példányt kérjenek, amennyire az egy 
helyben vagy testületben levő tanerők-
uek okvetlen szükségük van. 

Ezek után azzal a kéréssel fordulunk 
mindazokhoz, akik az állatvédelem esz-
méjének az iskolában való terjesztését, 
mint az erkölcsi nevelés egyik leghat-
hatósabb tényezőjét elismerik, körükben 
hassanak oda, hogy a Madarak és Fák 
Napját az iskolában megfelelően elő-
készítsék ós ünnepeljék. 

Említett kérésünkkel forduluuk a vi-
déki állatvédő-egyesületekhez, az egyházi 
ós iskolai hatóságokhoz és kiváltképen 
az ország népiskoláinak tanítóihoz és 
tanítónőihez. 

Azoktól a tanítóktól és tanítónőktől, 
akik népiskoláinkban a gyermekeket ok-
tatják és nevelik, elsősorban várjuk és 
reméljük azt, hogy szem előtt tar tván 
a Madarak és Fák Napjának jelentősé-
gét, évközben is kiváló figyelmet fognak 
fordítani arra, hogy a gyermekekkel 
megismertessék és megkedveltessék a 

természetet, benne a növényeket ós 
állatokat, fákat, cserjéket és madara-
kat. meg fogják értetni a gyermekek-
kel a madarak és fák kímélésének és 
megbecsülésének szükségét és előnyét, 
egyszóval, a természet iránt való szeretet 
jegyében fogják nevelni a gyermekeket 
és az így előkészített tanítványaikkal 
méltó módon fogják megünnepelni a 
tavaszi időszak beálltával a Madarak és 
Fák Napját, hogy annak jelentősége 
mélyen bevésődjék a gyermekek szívébe 
és annak nyoma megmaradjon a felnőt-
tekben is. 

Országos Állatvédő-Egyesül«*. 

A magyar iparművészet nép-
szerűsítése. 

A legújabb idők szociális átalakulásai a 
művészet lényegében is változásokat okoztak 
s módosították azt. Az egyre nagyobb tért 
hódító demokratikus felfogás egyik fontos 
következm énye, hogy a művészet mintegy el-
hagyva rideg piedesztálját, lemegy a nyüzsgő, 
kenyérért küzködő hétköznapi emberek közé, 
gyakorlativá és hozzáférhetővé lesz mindenki 
számára s útjában otthagyja nyomát nemcsak 
a bútoron, ruhán és lakáson, > de az emberek 
lelkén is. A szép, mely úgyis mindig anyag-
hoz kötve jelenik meg, elindult, hogy meg-
hódítsa a társadalmat s életet lopjon az eddig 
halottnak hitt dolgokba, melyek bennünket 
körülvesznek. Ezekkel az intenciókkal vitték 
bele lelkes és mélyen érző művészemberek a 
művészetet az iparba, hogy minden, ami ke-
zünk ügyébe esik, amin szemünk naponta 
megpihen, szóval, ami kerete életünknek, ne 
csak tőlünk független staffázs legyen, hanem 
a gondolatunkhoz és érzésünkhöz tartozó, ve-
lünk összefüggő élő valami, amiben megérez-
zük lelkünk egy egy mosolygó rezdülését, ami-
ből ismerős, otthonos érzések áradnak felénk. 

Nálunk az Iparművészeti Társulat vállal-
kozott erre a nemcsak művészi, de nagy 
kultúrmissziót is teljesítő nemes munkára. 
E?ek óta tartja már fönn a legintimebb kap-
csolatot iparunkkal, s hogy milyen eredmény-
nyel, dokumentálta legutóbb a milánói nem-
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zetközi kiállítás, melyen a magyar iparművé-
sze tnek vezető szerep jutott. Fáradságot és 
áldozatot nem kímélve iparkodik iparunk 
minden ágát művészi nivóra emelni s alig 
két évtized alatt a zománc és fémművesség, 
csipke- és textilipar, bútorkészítés, mozaik-
keramia és üvegfestés terén nemcsak egy fél-
század mulasztását pótolta, de a külfölddel 
szemben is versenyképessé fejlesztette művészi 
iparunkat. 

Iparosaink és tervező-művészeink közt szo-
ros kontaktust teremtett. Pályadíjakat tűz ki 
művészi munkák tervezésére s elkészítésére ; 
kiállításokat rendez, melyekkel fölébreszti a 
nagyközönség érdeklődését és nemesíti ízlését. 
A gyáripar termékein is látszik már nemesítő 
hatása s ez annál inkább fontos abb, mert ná-
lunk a gyáripar olcsóságával egészséges és 
virágzó kézműipart ölt meg. Népművészetünk 
iga/.i kincseinek megmentésére vállalkozik ezzel 
az Iparművészeti Társulat, annak a népművé-
szetnek megmentésére, melynek alkotásait a 
legfejlettebb nyugati művészet is megcsodálta. 
Folyóirataiban és kiállításain számtalanszor 
találkozunk magyar művészi motívumokkal, 
melyeknek csírája onnan indult ki a nép 
lelkéből. Ezt a népművészetet akarja kultúr-
képessé növelni s ennek felkutátására és össze-
gyűjtésére fölkeresi a legrejtettebb zugokat is. 

A magyar közönség pedig — melynek lelke 
mindenkor nyitva van a becsületes és komoly 
művészi törekvések előtt — hamarosan meg-
értette az Iparművészeti Társulat intencióit. 
Szeretettel keresi föl a kiállításokat s kezdi 
becsülni és ízlésessé tenni otthonát. Átlátta 
és méltányolja a nagy igazságot, mely az 
őszinteségben és egyszerűségben rejlik : a fa 
és gipsz ne hazudjon bronzot vagy márványt, 
érvényesüljön az anyag mindenkor a maga 
valóságában, legyen vége az imitációk hazug-
ságának. Nagy szociális elv rejlik e mögött. 
Megtanulja a közönség, hogy nemcsak a gaz-
dagok bronzokkal és márványokkal teletömött 
lakása, nem mindig megértéssel és ízléssel 
alkalmazott fényűzése lehet művészi, de egy-
két fenyőfából ízlésesen összeállított bútorral, 
egy-két egyszerű ornamenttel és stilusos sző-
nyeggel a legszegényebb ember is művészi 

otthont teremthet magának. Az bizonyos, hogy 
ma még a tervezett bútor drágább valamivel 
a tucatszámra készültnél, de ha a közönség 
nem riad vissza, úgy ez is rövidesen elmúlik. 
Az Iparművészeti Társulat legjobb műiparo-
sainkkal s legjelesebb ipari tervezőinkkel áll 
összeköttetésben s a magyar ipar ilyen módon 
való pártolásában méltán elvárhatja a közön-
ség támogató kézszorítását. 

Hogy a közönség mennél szélesebb rétegei-
ben elterjedjen minden művészi alkotás iránti 
fogékonyság és szeretet, arról különösen azáltal 
gondoskodik a Magyar Iparművészeti Társulat, 
hogy tagjai sorába veszi fel azokat, kik anyagi 
és erkölcsi erővel kívánják szolgálni a magyar 
iparművészet ügyét. A csekély tagsági díj 
— évi 10 korona — fejében a Társulat tag-
jainak nemcsak magas művészi és irodalmi 
színvonalon álló, gyönyörű kiállítású folyó-
iratot ad, hanem tagjai ingyen látogathatják 
a Társulat kiállításait s résztvesznek a sorso-
láson, melyet a kiállításon vásárolt tárgyakból 
rendeznek, végül kedvezményes áron kapják 
a társulati kiadványokat. Ugyanily jogokat 
élveznek az alapítótagok is, kik a Társulat 
céljaira egyszersmindenkorra legalább 200 ko-
ronát adományoznak. Mennél többen lépnek 
be a Társulat körébe, annál könnyebben lesz 
megvalósítva a cél : a magyar iparművészet 
fejlesztése és terjesztése. 

A Társulat, hogy a művelt magyar közön-
séget maga körül csoportosítsa, most taggyűj-
tési akciót indított és megbízottait szét küldi 
az egész országba, hogy a Társulat részére 
megnyerjék mindazokat, akik művészi törek-
véseink iránt érdeklődnek. A Társulat biza-
lommal fordul a magyar társadalomhoz és 
kéri, hogy megbízottait fogadja szívesen ós 
munkájukban legyen segítségükre. 

Miiiikásgiiimáziiimok. 
Molnár Viktor közoktatásügyi államtitkár, 

aki fáradhatatlan harcosa az ismeretek nép-
szerűsítésének, mo-,t egy nagyjelentőségű sza-
bályzatot dolgozott ki és bocsátott közre a 
munkásgi mnáziumokr ól. 

Ez az ú j népoktatásügyi intézmény, amint 
a címe is mutatja, a munkások oktatásának 
magasabb színvonalú fejlesztését célozza. Ké-

14* 
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rülbeliil azokat az ismereteket szerezhetik meg 
ez úton a munkások, amelyeknek anyagát 
eddig kizárólag a középiskolákban tanították. 
A gazdasági, háziipari, népies előadások, téli 
tanfolyamok rendszerint speciális oktatást 
nyújtottak csak, a munkásgimnáziumok célja 
pedig az egyetemes tudás terjesztése, nép-
szerűsítése. Szép és magasztos feladat, amely 
e szabályzatban olyan gyakorlati módon van 
megoldva, hogy annak keresztülvitele a leg-
kisebb akadályba sem ütközhetik. A szociálisan 
fejlődő, egészséges gondolkozású tár.-adalom a 
legnagyobb örömmel fogadhatja ez új intéz-
ményt, mert a tudomány népszerűsítésével 
erősödik leginkább az állam, fejlődhetik leg 
szebben a jólét. 

Lapozzuk végig e nagyjelentőségű intéz-
ményről írott kis füzetet s rögtön meggyő-
ződhetünk az abban foglaltaknak felette hasz-
nos és áldásos voltáról, amely éreztetni fogja 
majd jó hatásait társadalmunk minden réte-
gében. 

A munkásgimnázium nemcsak középiskolai 
tanítást pótló ismereteket terjeszt, hanem, 
ahol a helyi viszonyok megengedik és szüksé-
gessé teszik, a főiskolai tanítást pótló elő-
adások tartását is feladatai körébe vonja. 
Főként a munkásosztály értelmi fejlesztése a 
cél, kiváltképen pedig az iparosinas-iskolát 
végzett és katonai szolgálat előtt álló fiatal 
segédek oktatása. Evégből vetítőgépek segít-
ségével részint felolvasásokat, részint sorozatos 
szabad előadásokat tart, kísérletekkel tarkítva 
azt s tárgyak és készítmények bemutatásával. 
A vetítéses felolvasások anyagául szolgál az 
Uránia magyar tudományos egyesület kiadá-
sában megjelenő, s a szemléltető oktatás 
céljaira vetítőképekkel fölszerelt tizenkét 
közép- és polgári iskolai tárgy. A szabad 
előadások anyaga pedig ama tárgyak közül 
választható, amelyek a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 1894. évi 35.527. számú 
rendeletében vannak felsorolva. 

Munkásgimnáziumot az ország bármely 
helységében hatóságok, iskolák, egyesületek 
és magánszemélyek is állíthatnak, a szükséghez 
képest többet is, munkásgimnáziumi bizott-
ságoknak, mint vezető szervnek, megalakítá-
sával. E bizottság intézi az összes gazdasági 
ügyeket, gondoskodik előadóhelyiségről, elő-
adókról és hallgatóságról. A szükséghez képest 
megszerzi mindazokat az anyagi eszközöket 
(az államtól, törvényhatóságtól, községtől, tes-
tületektől, társulatoktól és egyesektől), amelyek 
aa előadások költségeire szükségesek. Ösztön-
díjalap is létesítendő, a jó előmenetelű tanulók 
jutalmazására. A munkásgimnáziumi bizott-
ságba a megyei tanfelügyelő, vagy az általa 

ajánlott tanférfiú beválasztandó. A bizottság 
külön igazgatóságot választ, amelynek élére 
valamely helybeli iskolánál működő tanférfiút 
állít. A munkásgimnáziumi igazgatóság ki-
zárólag tanulmányi ügyeket intéz. A bizottság 
védnököket, tiszteletbeli elnököket is választhat, 
hogy ezáltal az intézmény szorosabban kap-
csolódjék bele a társadalomba. Az Uránia 
magyar tudományos egyesülettel is összekötte-
tésben áll a bizottság, amennyiben a szabad 
tanítás szervezésére elfogadja az Uránia-egye-
sületnek tantervét. Az Uránia a vele szövetségi 
viszonyban levő bizottságoknak 3 0 ° / o kedvez-
ménnyel kölcsönzi ki a sorozatos eloadások 
vetítőgép-sorozatait s ugyanannyi engedménnyel 
juttat ja birtokukba az előadások szövegét 
tartalmazó füzeteket, amelyekből előadásonként 
legalább 50 példányt kell átvenniök. Ez alól 
felmentést csak az Uránia évi közgyűlése 
adhat. 

A munkásgimnáziumi igazgatóság évenként 
szeptember 15-ig közh az Urániával, hogy 
mely tárgyakból szándékozik előadásokat tar-
tani, mert az Urániának célszerűen be kell 
előre osztania az előadásokhoz szükséges 
eszközöket. 

A munkásgimnáziumi bizottságok maguk 
állapítják meg rendtartásukat, költségvetésüket 
és ügyrendjüket, s ebben önállóan szabják meg 
a helyi viszonyokhoz mérten úgy az előadók 
tiszteletdíját, mint a hallgatók leckepénzét, 
vagy kimondhatják az ingyenes tanítást is. És 
minden eszközzel erre kell törekednie a mun-
kásgimnáziumi bizottságnak, mert végső, leg-
szebb célját csak az ingyenes tanítás mellett 
érheti el az intézmény. 

A munkásgimnáziumokban csakis magyar-
nyelvű előadások tarthatók. A tantervbe fel-
vett 12 középiskolai tárgy 12 fejezetre oszlik, 
mihez képest az egész anyag 144 felolvasásból 
fog állani, amelyekhez a szabad előadások kap-
csolódnak. A munkásgimnázium három téli 
tanfolyamból áll, ezek október 1-én kezdődnek 
s a következő év március 31-én végződnek. 
Az I. évfolyam tárgyai: a magyar nemzet tör-
ténete, Magyarország földrajza, egészségtan, 
ipartörténet. A II. évfolyamé : magyar irodalom-
történet, magyar művelődéstörténet, egyetemes 
földrajz, a természettan alapelvei és története. 
A III. évfolyam tárgyai : világtörténet, törvény-
ismeret és alkotmánytan, nemzetgazdaságtan 
és mezőgazdasági ismeretek. E tantárgyak 
mellett az Uránia tanítástervében elő nem 
forduló tárgyakon kívül szabad előadások tart-
hatók még a következő tudományokból: ma-
gyar irálytanból, különös tekintettel a polgári 
ügyiratokra, gyakorlati számtan és mértanból, 
egyszerű kereskedelmi és műhelyi könyvelésből. 
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A II. évfolyamban ilyen kivételes tárgyak: 
ábrázoló mértan, szabadkézi és szakrajz, kísér-
leti természettan. A III. évfolyamban : termé-
szetrajz, vegytan és végre technológia. A rèn-
des előadásokon kívül ismétlő- vagy pótelő-
adások is tarthatók, valamint társalgási órák, 
amelyeken a hallgatók az előadott tárgyra 
vonatkozó kérdéseket intéznek az előadóhoz s 
ettől felvilágosító válaszokban részesülnek. 
Az előadásokat nyilvános vendéglőben tartani 
nem lehet. 

A munkásgimnáziumban hetenként két vetí-
téses felolvasás tartása kötelező, teljes mun-
kásgimnázium az, amelyben hetenként e két 
felolvasáson kívül két szabad előadást is tar-
tanak a továbbképző-tanfolyamok tárgyaiból. 
Amely helység évente csak egy tanfolyamot 
bír fenntartani, az az egész anyagot három 
évre felosztva adatja elő. 

A tanfolyamokon az akadémiák, közép- és 
szak- vagy polgári iskolák tanárain kívül elő-
adhatnak elemi iskolai tanítók is, nemkülönben 
az értelmi osztály azon tagjai, akiknek erre 
való képessége közismert s akiket a gimnázium 
igazgatósága előadások tartásával megbízott. 

A munkásgimnázium hallgatója lehet minden 
munkás vagy munkásnő, aki 16. életévét betöl-
tötte. írni-olvasni tud és a munkásgimnáziumi 
szabályzatnak aláveti magát. Csakis beírt hall-
gató járhat az előadásokra. Minden hallgató 
nyomtatott leckekönyvet kap, amelyben az 
előadó névaláírásával tanúsítja, hogy az illető 
a tantárgyakat végighallgatta s abból vizs-
gázott. Akik az összes kötelező tárgyakat 
végighallgatták és azokból jó eredménnyel 
vizsgáztak, „munkásgimnáziumi végbizonyít-
vány "-t kapnak, melyet a munkásgimnázium 
igazgatója és elnöke ír alá és lát el hivatalos 
pecséttel. 

A hathónapos téli tanfolyamok nyilvános 
vizsgálattal végződnek, amelyeket lehetőleg 
ünnepiessé kell tenni az elöljáróság, a tan-
férfiak, szakemberek, testületek és más érde-
keltek megjelenésének biztosításával. A vizsgá-
lat végén jutalomdíjak osztandók szét. 

Ahol akadémiai rangú főiskola van s ennek 
tanárai megnyerhetők, a munkásgimnáziumi 
bizottság a három évfolyamot végzett hallgatók 
részére főiskolai tanfolyamot : munkásakadémiát 
szervezhet a szabad líceumok mintájára. 

Mindenki láthatja az elmondottakból, meny-
nyire életrevaló és következményeiben mennyire 
fontos és szép intézmény a munkásgimnázium. 
Hogy mielőbb megvalósulhasson, buzdítsanak 
rá mindenkit elsősorban a tanférfiak. Ö tőlük 
függ úgyszólván az egész intézmény jövője. 

(Budapest.) Papp Viktor. 

A nääsi slöjdképző nyári tan-
folyamairól. 

A „Néptanítók Lapja" 6. számában a nääsi 
slöjdképzőt ismertettem. Értekezésemben az 
intézet szervezetét adtam elő, továbbá a nyári 
tanfolyamok látogatását ajánlottam a magyar 
tanítóságnak. Ismertetésem érdeklődést kelt-
hetett, mert számosan, körülbelül 30-an keres-
tek fel soraikkal, kik mindannyian tanácsot, 
útbaigazítást kérnek a szünidei tanfolyamok 
látogatását illetően. Miután már abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy az 1908-ik 
évi nyári tanfolyamokról is felvilágosítással 
szolgálhatok, az ezekre vonatkozó összes tudni-
valókat az alábbiakban adom elő. 

E szünidőben két rendszeres slöjd-kurzust 
rendeznek s pedig az intézet fönnállása óta 
már a 112. és 113-at. Az egyik tart június 
5-től július 25-ig; a második pedig augusz-
tus 5-től szeptember 15-ig. Tehát mintegy 6 
hétig tart mindegyik. A tanfolyamok tárgyai, 
melyekből rendszeres előadásokat tartanak, a 
következők: 1. Altalános pedagógia. 2. Slöjd-
pedagógia. 3. Vitatkozás. 4. Rajz. 5. Torna. 
6. Slöjd-gyakorlat (kézimunka). 

Az előadásokat svédül, angolul és németül 
tartják. 

Költségek a következők : A hat-heti ellá-
tási díj 55 svéd korona. A lakás külön szobáért 
15 kor., közös szobában 12 kor. A tandíj 36 
korona. Az anyagért 6 kor. fizetendő. A svéd 
korona a mi pénzünk szerint l -38 kor. A tan-
díj fizetése alól a svédek föl vannak mentve. 
Különben semmi más kedvezmény vagy kivé-
tel nincs. 

A slöjd-kurzusokkal egyidőben, esténként 
játék és kertészeti tanfolyamokat is rendez-
nek, amiket úgy a slöjddel kapcsolatosan, 
mint külön is lehet hallgatni. Enemű tan-
folyamok csak 4 hétig tartanak. A tandíj itt 
is 36 kor., az anyagért azonban csak 2 koro-
nát kell fizetni. Ennek fejében az elkészített 
dolgokat, tárgyakat mindenki magával viheti. 

Folyamodni május végéig kell s a német 
vagy angol nyelven írt kérvények a következő 
címre küldendők: Styrelsen för A. Abraham-
sons Stiftelse, Nääs, Floda station, Svedland. 

A kérvény mellékletei a következő iratok : 
1. Anyakönyvi kivonat. 2. A tanulmányokról 
szóló oklevelek. 3. Működési bizonyítvány. 
4. Saját elhatározásából vagy kiküldetésből 
kíván jelen lenni. 

Végül a nők még orvosi bizonyítványt is 
tartoznak csatolni kérvényükhöz, melyben az 
orvos egészséges testalkatukról tesz tanúsá-
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got, vájjon kibírja-e az elég fárasztó gyakor-
lati munkát. 

E nagy formalitásra azért van szükség, 
mert évenként nagyon sokan folyamodnak a 
tanfolyamokra s elsősorban a legkomolyabb 
szándékúakat veszik fel. A vezetőség óhaja, 
hogy csak azok jelenjenek meg, akik majd 
tanítani is fogják a kézimunkát s akik a slöjd 
előbbvitelének apostolaivá szegődnek. Azért 
külön kell a hallgatóknak nyilatkozniok, hogy 
a tanfolyamokon végig ottmaradnak-e. Külön-
ben is, csak azok nyernek oklevelet, akik min-
denben megfeleltek a követelményeknek. Végül 
megemlítem azt is, hogy a megnyitás alkal-
mával fölolvasott tanulmányi és házi rend-
szabályoknak tartozik magát mindenki alávetni 
és vezetőinek, oktatóinak engedelmeskedni. 

(Budapest, VII., Wesselényi-u. 3S.J 
Ispánovits Sándor. 

A madarak nagy útjáról. 
A madarak költözése egyike a legérdeke-

sebb problémáknak. Kedvenc tanulmánya sok 
ornithológusnak, anélkül azonban, hogy csak 
megközelítőleg is ki lenne merítve. Sőt ellen-
kezőleg, ismereteink e tekintetben még nagyon 
is hiányosak. 

Nem tekintve a költözés tulajdonképeni 
lényegét, mely nem egyéb, mint komplikált 
ösztönszerű cselekedet, a költözés lefolyásának 
módja és mikéntje még sok tekintetben fel-
világosításra szorul. 

A költözés okát természettudósaink így 
magyarázzák : a harmadik korszakban messze 
északig tropikus vagy legalább szubtrópikus 
klima uralkodott. E korszak közepe körül for-
dulópont állott be. Északon a poláris termé-
szet jellege mutatkozott: ű j jégkor jelentkezett, 
mely minden élőt maga előtt tolva, az ekvátor 
felé haladt. Ez a jelenség főképen Közép- és 
Észak-Európára volt hatással. A negyedik 
korszakban a periódusok többféle változása 
állott elő : az éghajlat majd hidegebb, majd 
melegebb lett, majd olyan, mint a jelenlegi s 
pedig az egész földterületen. Hideg periódusok 
(glazial- vagy jégidők) váltakoztak tehát köz-
beeső meleg periódusokkal (interglazial-idők). 
A jégidők alatt a madarak, a kényszerűségtől 
űzetve, dél felé vonultak. Amidőn a glecserek 
ismét visszahúzódtak (az interglazial-időkben), 
a madarak nyomon követték a visszavonuló 
jeget. Az északi és déli sarkokról, valamint a 
szárazföldi magas hegyekről megindult gle-
cserek a madarakat ismét visszaszorították. 

Hogy miért nem maradtak a madarak délen, 
annak oka az, hogy délen egyrészt túlnépese-
dés, másrészt táplálék hiánya állott elő, külö-

nösen azokra a madarakra nézve, melyek 
speciális állati táplálékkal éltek. Harc kelet-
kezett tehát a létért. Valahányszor a mada-
rak délen költeni akartak, valóságos lakás- és 
éhínség keletkezett, ami az északról jött 
madarakat mindig arra kényszerítette, hogy 
kedvezőbb évszakokban visszatérjenek eredeti 
otthonukba, hol költésüket háborítatlanul 
végezhették. így a madarak mostani költö-
zése nem egyéb, mint önsz tön szerű cselek-
mény. Amit azelőtt tudatosan, csupán ,,a 
szükségnek engedve" tettek, azt ma öntudat-
lanul, ösztönüknek engedve végzik. A költö-
zésnek tulajdonképeni és eredeti oka tehát 
egyedül az élelemhiány. A költöző madarak 
hazája eszerint nálunk van. A jégidők okozzák 
a költözést és az élelemhiány, délen pedig a 
visszatérést. 

Ismerjük az általános költözési időket; a 
a követett irányokat is meg tudjuk nagyjából 
állapítani ; fogalmat alkothatunk magunknak 
a gyorsaságról is, amellyel a tulajdonképeni 
költözés végbe megy s határozottan tudjuk, 
— dacára a léghajósok látszólagos ellent-
mondó tapasztalatának, kik mindenesetre csak 
nappal eszközölhetnek megfigyeléseket — hogy 
a tulajdonképeni vándorrepülés rendszerint 
igen jelentékeny magasságban a föld fölött s 
a legtöbb fajnál éjjel megy végbe. Ezt igazol-
ják a csillagászok alkalmi jelentései is. Tény 
az is, hogy az öregebb madarak nem szere-
pelnek vezérekül a fiatal csapatoknál, mint-
hogy az ifjak ősszel még az öregek előtt 
kelnek útra és tavasszal ezek után érkeznek. 
Ami pedig a letelepedés folyamatát illeti : az 
érkezésnek délről északra való progressziója 
félreismerhetetlen; néha azonban egyidejűen 
nyugotról keletre való késés észlelhető, még 
pedig úgy, hogy az érkezési mozgalom az 
isotherme-vel párhuzamban állónak tekinthető. 
Míg a később érkező fajok költési helyüket 
általában ismét nagyon korán elhagyják, a 
fajnak némely egyedeinél ez a hajlam sokszor 
épen ellenkezőképen nyilvánul, amennyiben az 
északi vidékeken fészkelők a szaporodás pro-
cesszusa miatt hosszabb ideig vannak költési 
helyükhöz kötve, úgy, hogy költözésüket csak 
akkor kezdhetik meg, amidőn a déli rokon-
fajoké már megtörtént. 

De sokkal komplikáltabb viszonyok előtt 
állunk, ha a költözés részleteit vesszük szem-
ügyre. Még az a sokat vitatott kérdés sincs 
egységesen eldöntve, vájjon hosszirányban, 
vagy arc-élben történik-e a költözés (mincleH 
valószínűség szerint a két módnak kombinációja 
áll fenn). 

Teljesen tájékozatlanul vagyunk abban is, 
hogy mely utakat követik az egyes fajok és 
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törzsek. Hogy a folyamvölgyeket és tenger-
partokat előnyben részesítik, nem tagadható. 
Bebizonyosodott az is, hogy azok a madarak, 
melyeket mi a költözők közül láthatunk, a 
magasban mozgó nagy tömegeknek apró töre-
dékei s valószínűen az időjárás viszontagságai 
(a magasban tomboló viharok, ködképzés stb.), 
va-y éhség miatt szorultak a földre. Indokolt 
az a föltevés is, hogy éjjel rendszerint igen 
nagy magasságban folyik a költözés. 

Nincs biztos tudomásunk arról sem, hogy 
mily befolyást gyakorolnak szelek és időjárás 
a költözésre és településre. 

Annyi bizonyos, hogy a madárköltözés pro-
blémája következtetés és sejtés útján meg nem 
oldható, hanem kizáróan alapos és beható ku-
tatás alapján, t. i. rendszeresen gyűjtött adatok 
tudományos feldolgozásával. 

Nagyon üdvös lenne, ha költőző-madaraink 
téli tartózkodási helyükről, vagyis a messze 
Afrika belsejéből az ekvátor vidékeiről való 
útrakelés idejéről pontos, megbízható feljegy-
zéseink volnának. Ilyen feljegyzéseket dr. Emin 
basa ornithológus 4 egymást követő éven át 
készített a füsti fecskéről. Herman Ottó már 

• régóta sürgeti az afrikai tropikus és szubtro-
pikus vidékeken ornithológiai állomások szer-
vezését s remélhető, hogy közel jövőben lécesül-
nek is olyanok. Kinek alkalma van a Földközi-
tengeren tavasszal a csodálatos madármozgalmat 
látni, szíve mélyéből óhajtja, hogy tengerutazóink 
közül minél többen méltatnák figyelmükre a 
fölséges látványt. 

Nincs kedvezőbb hely a föld kerekségén a 
madárköltözésre vonatkozó adatok gyűjtésére, 
mint a Földközi-tenger. Világos, hogy az ada-
tok megfelelő jegyzetekkel ellátva, madártanul-
mányainknak nem remélt perspektíváját nyitná 
meg. Fölmerült az a kérdés is, melyek főképen 
azok a helyek, ahol feltétlenül lehet a költö-
zőkkel találkoznunk. Önként értetődőnek lát-
szik, hogy a vonuló seregek, melyek minden 
bizonnyal megszámlálhatatlan kisebb csoportok-
ból alakultak, a tengerhez érve összeszorulnak 
s egy ideig a partok vonalait követik, legalább 
is addig, míg az út irányában fekvő promon-
toriák elérése a föld felszínéhez való ragasz-
kodást megszakítja. Ily támpontokra sokkal 
nagyobb szüksége van azon madaraknak, melyek 
hosszú tengeri út után kimerülten érkeznek 
partra, mint azoknak, melyek a szárazföldön 
gyakori pihenés által megedződtek s mérsékelt 
magas í'öpüléssel teszik meg az útat a száraz-
földtől a tengerig. A kutatóknak arra kellene 
ügyelniök, hogy elvi differenciák konstatálha-
tók-e e tekintetben ; mert tudjuk, hogy pl. a 
széles sorokban Anglia felé vonuló madársere-
gek az Északi-tengert jelentékenyebb nehéz-

ségek nélkül repülik át; másrészt pedig tény, 
hogy a Földközi-tenger szirtjeit és szigeteit 
tömérdek madár lepi el. Nem ok nélkül hara-
pódzott el épen Olaszországban oly nagy 
mértékben a madárfogdosás. 

Ha a madárköltözésben a célszerűség által 
megalkotott szokásokat is fedezhetünk fel, nem 
csodálható, hogy évszázadok folytán az a rend-
szer is kialakult, hogy a tengert épen ottan 
repülik át, ahol legkeskenyebb. így délről a 
Balkán-félsziget és Olaszország vidékei, továbbá 
a Gibraltári-szoros útjai a legkedveltebb össze-
kötő vonalak, míg a Földközi-tenger nagy 
szigetei : a Szardiniai, Korzika- és Cipiusz-szige-
tek más útvonalakat követőknek tám- és pi-
henőhely ekül szolgálnak. 

Az európai és nyugatázsiai madárfajok több-
ségének Afrika az utazási végpontja ; de nem 
a Közép-A/sia és a messze Ivelet-Áz-ia lakói 
számára. Költözésüket az Indiai-Oceán határolja 
s épen ezért találunk az Arábiai-tengeröböl 
termékeny lapályain annyi tejelőt. Hasonló-
képen a Perzsiai-Golf is sok, Ázsia bensejéböl 
jövő utazó végcéljának tekinthető. Tömegesen 
gyülekeznek az északi vendégek Indiában és 
Dél-Kinában; ide sereglenek Kelet Ázsia szá-
razföldjéről is, vagy pedig még tovább ván-
dorolnak dél felé, a Maláji- és az Archipelagusi 
szigetekre, ahol a Kamesatkáról és a Japán-
szigetekről érkező költözőkkel egyesülnek. 

Mint mindenütt, itt is a nagy tengerek 
partjaira, folyamvölgyekre és lapályokra tódul-
nak a költözők, különösen pedig oda, hol a 
tengerrel kapcsolatban vannak. A keletázsiai 
utazók, kiváltkép Kalkutta közelében, a Ganges 
torkolatánál s Bengáli-Golf számos helyén 
sok áttelelő északi gázló- és kacsafajra akad-
hatnak. A költözésnek megkapóan érdekes 
képeit láthatják továbbá a dél- és kelet-
kinai, valamint a Sárga- és Japán-tenger 
vizei körül. 

Ausztráliának és a Csendes-óceán szigetei-
nek is megvannak a maguk madárköltözései ; 
de ezek rendszerint ellenkező irányban mozog-
nak. Az új világrészben meg épen olyanok a 
viszonyok, mint a keleti féltekén. Az északi 
és mérsékelt Amerika madarai ott is dél felé 
vonulnak ősszel, hogy a tél kegyetlenségeit s 
az éhinséget elkerüljék. Az a szerep, mi nálunk 
a Földközi-tengernek, ott a mexikói tenger-
öbölnek és a Karaibi-tengernek jutott. 

Az amerikai aviphiinológok serényen mun-
kálkodnak a madárköltözés tanulmányozásában 
s remélhető, hogy a részükről megindult ku-
tatások alkalmasak lesznek e tünemény még 
sok sötét kérdésének megvilágosítására. 

(Rimaszombat.) Lakaton Lajos. 
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Védjük a gazda barátait! 
A kárttevők száma évről-évre szaporodik. 

Az élénken kifejlett kereskedelem, a könnyű 
közlekedés folytán messze külföldről behurcol-
tatnak a különféle állati és növényi paraziták. 
A mezőgazdasági kultúra előrehaladása, a 
rétek, legelők feltörése, erdők kiirtása szintén 
nagyban elősegítik a kárttevők elszaporodását, 
mert minél nagyobb területet fogunk eke alá 
és minél intenzívebben gazdálkodunk, a para-
zitáknak annál kedvezőbb életfeltételeket adunk. 
Viszont a káros rovarok természetes ellensé-
geinek, a hasznos énekeseknek megtelepedését 
s elszaporodását megnehezítettük, kiirtván a 
csalitokat, bokrokat, letarolván az erdőket. 
Non datur saltus in natura ! mondja egy régi 
latin mondás, vagyis magyarul: nincsen a 
természetben ugrás, rendellenesség. Es mi 
rohamos kultúránkkal ez összhangot zavartuk 
meg s ily módon rendellenességeket, ugrásokat 
teremtettünk. A természet rendje az, hogyha 
valamely kárttevő nagy mértékben fellép, a 
vele táplálkozó természetes ellensége is nagyobb 
mértékben szaporodik el s így az egyensúly 
ismét helyreáll. Ámde mi erőszakos kézzel 
megbolygattuk a természet rendjét, a külön-
féle kárttevők elszaporodására kedvező viszo-
nyokat teremtettünk, míg ezek természetes 
ellenségeitől, a hasznos énekesektől, elvontuk 
a szaporodásra kedvező tényezőket s ily módon 
állt be a rendellenesség a természet háztar-
tásában. 

A káros következmények évről-évre ijesztőbb 
arányokban lépnek előtérbe. Mindenfelé panasz-
hangok hallatszanak a kárttevők, főleg a 
rovarok, rohamos elszaporodássról. Horváth 
Géza dr. kimutatta, hogy Magyarország évente 
160—200 millió korona kárt szenved a külön-
féle káros rovarok pusztításai révén, s amint 
a jelek mutatják, ez az összeg a jövőben csak 
nagyobbodni fog. Lehetetlen összetett kezekkel 
és közömbös arccal nézni a dolgok ilyetén 
folyását. Tenni, cselekedni kell ! Helyre kell 
ismét állítani a megzavart egyensúlyt, a kárt-
tevők természetes ellenségeit, a hasznos énekes-
madarakat megtelepíteni, elszaporodásukhoz 
kedvező viszonyokat teremteni kell. Emellett 
mi is ragadjunk meg minden eszközt s tüzzel-
vassal irtsuk, pusztítsuk a kárttevőket. Azon-
ban a legszorgosabb védekezés is csak részben 
fog eredménnyel járni, ha nem segítenek 
bennünket e munkában az énekesmadarak, 
amelyek éles szemükkel a legrejtettebb zúgban 
levő rovart ismegtalálják, olyan magasságban és 
helyen, ahová emberi kéz vagy gép nem érhet 
el, kikopogtatják a fakéreg alúl az álcákat, 
á rügyek mellé rakott tojásokat felszedegetik 

s nyáron fiókáik táplálására ezrével viszik a 
hernyókat a fészkeikbe. Bebizonyult, hogy 
egy cinegepár 12—16 fiókával évente 6'5 millió 
rovart pusztít el, de e szám felmehet 24 millióra 
is! Tudósok megfigyelték, hogy egy cinegepár 
17 óra alatt 475-ször tért vissza a fiaihoz, 
hernyókat hozva nekik. A vörösbegy naponta 
annyi rovart fogyaszt el, mintha az ember 
12 —15 cm. átmérőjű és 10—12 m. hosszú 
kolbászt enne meg. Olv adatok ezek, melyek 
eléggé bizonyítanak amellett, hogy mennyire 
szükséges a madaraknak védése a gazda, ker-
tész, erdész s szőlész részéről egyaránt. 

Elég örvendetes tény az, hogy a madár-
védelem ügye a legutóbbi években szépen 
fellendült, megmozdult a társadalom, a nagy-
közönség s lelkes agitátorok vezetése mellett, 
az ország számos helyén egyesületek kelet-
keztek, melyek a madarak védelmét írták fel 
kibontott; zászlójukra. E téren legtöbb érde-
meket szereztek maguknak : a Magyar Orni-
tológiai Központ lelkes főnöke, hazánk ősz 
tudósa: Herman Ottó, a Kő-zegi állatvédő 
egyesület elnöke: Chernél István, kiváló orni-
tológusunk és az Országos Állatvédő Egyesület, 
amely ezrével küldi szét a népies irányú nyom-
tatványokat, a madarak védelmét illetőleg. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárca 
jelenlegi nagynevű birtokosa: gróf Apponyi 
Albert, az Országos Állatvédő Egyesület agi-
tálására létesítette 1906. évi április hó 27-én 
26.120. sz. a. kelt körrendeletével hazánk 
összes iskoláira kötelező „Madarak és fák 
napja" intézményét, melyet ismertetnem e lap 
olvasói előtt teljesen fölösleges volna. Csupán 
azt kívánom megjegyezni, hogy ezen intéz-
ménnyel megelőztük — ez egyszer ! — a nyu-
gati államokat, ahol az amerikai példa vonzó 
hatása még ne n tudott érvényesülni. 

Es valóban helyesen gondolkodott az Orsságos 
Állatvédő-Egyesület, midőn a madarak védelme 
előharcosaiként a minden nemesért lelkesedni 
tudó magyar tanítóságot szemelte ki, mert ha 
valahol, úgy a népiskolában van helyén a mada-
jak védelmének hirdetése és tanítása. A még 
minden jóra fogékony gyermeki szívet s lelket 
könnyebb nemesíteni ily irányban, mint a fel-
nőttekét. Ha a hazai tanítóságnak egyedül azt 
sikerül elérnie, hogy a gyermek» k abbahagy-
ják a hasznos madarak fészkeinek szétrombo-
lását, tojásaiknak, fiókáiknak pusztítását, ha 
sikerül a gyermeki lelket meggyőzni arról, hogy 
mennyire hálátlan és rút dolog az ilyesmi, 
mikor azok az énekesek a gazda, kertész, er-
dész s szőlész leghasznosabb ingyen • munkásai : 
a mezőgazdaság ügyének már óriási szolgála-
tot tett. Mert sajnos, még mindig sok hasznos 
madár esik áldozatául az emberek kegyetlen-
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ségének, telhetetlenségének, önzésének. Olasz-
országban a madár kedvelt néptáplálék, ezré-
vel fogják ott hálóval a mi hasznos, a télre 
odaköltözött énekeseinket, a fecskét, a vörös-
begyet stb. S mi tavasszal hiába várjak haza 
a fecskét, melynek fészke ott van a házunk 
eresze alatt, a fülemülét, melynek fészke ker-
tünk bokrai között vin s melynek hangjainál 
annyiszor elandalogtunk csendes nyári estéken. 
Ott pusztultak Itália „kék ege" alatt, sírjuk 
valamelyik telhetetlen olasznak gyomra lön! 
Hogy mekkora az így elpusztult madarak 
mennyisége, arról fogalmat szerezhetünk, ha 
egyik szakember számítását vesszük figyelembe, 
aki az Itáliában évenként elpusztított madarak 
számát 250 millióra teszi ! 

Szomorú dolog az olaszok madárpusztítása, 
ám idehaza, nálunk is még elég sokan van-
nak, akik nem különbek az olaszoknál e tekintet-
ben. Hány madárfészket rombolunk szét, hány 
hasznos madarat, cinegét, rigót fogunk el s 
hány madártojást szedünk el? Kiváló cseme-
gének tartjuk mi is a fenyvesrigóhat, fogdos-
suk is nagyon, ám ugyanakkor sokkal több 
más madár esik a tőrök, hálók, horgok áldoza-
tául, miket nem is akartunk megfogni. Szedjük 
a bíbictojásokat, ám ugyanakkor más madár 
fészkét is feldúljuk, amelynek tojásai hasonlók 
a bíbicéihez. A hasznos madarak kalitkában 
tartása is elítélendő. Bármennyire dédelgessük 
és szeressük is őket, a kalitkában való fogva 
tartás állatkínzás, melynek alapja az önzés. A 
szabad végtelenhez szokott élő lényeket néhány 
köbcentiméternyi helyre beszorítjuk s szegé-
nyek nem örvendhetnek a szabad természet 
nynjtotta örömeknek. Bocsássuk őket szaba-
don, hadd szedegessék a sok káros rovart, her-
nyót, hadd szaporodjanak s neveljenek hasznos 
utódokat. Az a dal, amivel kertjeinkben, ber-
keinkben gyönyörködtetnek bennünket, inkább 
fel fogja vídítani lelkünket, mint az a dal, 
melyet fogságban hallatnak, amely dal talán 
épen szivük mélyéből fakadt keserű zokogás, 
az elvesztett szabadság miatt! E tekintetben 
példát adhatnak nekünk a brahmanisták és 
buddhisták, kiket nag} on is szeretünk a „mű-
veletlen Kelet" fiainak nevezni. Ha valaki-
nek ott valami óhaja, kívánsága teljesült, 
elmegy a piacra, összetakarított filléreiből 
összefogdosott madarakat vesz, amelyeknek 
azután a város kapui előtt a szabadságot 
visszaadja. Tanulhatnánk tőlük, mi „müveit 
nyugatiak !" 

Azonban a madárvédelem nem csupán abból 
áll, hogy mi a madarakat általában s különö-
sen fészkelésükben mindennemű támadás és 
kegyetlenség ellen védelmezzük, hanem abból 
is, hogy megadjuk nekik a fészkeléshez szük-

séges feltételeket, miket a modern kultúra tőlük 
elrabolt, és a tél kemény időszakában, midőn 
a természetben hó és zúzmara fed be mindent, 
megadjuk az életben maradhatás feltételeit, 
más szóval, tél idején a madarakat etetjük, 
mert csakis ilyen eljárás mellett tudjuk a 
hasznos énekeseket megtelepíteni, elszaporí-
tani s így a mi hasznos munkásainkká tenni. 
Ezekben meg is adtuk a gyakorlati madár-
védelem irányait, vagyis a fészkelés biztosítását 
és a téli etetést. A hasznos énekesek fészkelé-
sét biztosíthatjuk: 1. mesterséges fészekodúk 
alkalmazása és 2. madárvédelmi ültetvények 
létesítése által ; míg a téli etetés keresztül-
vitelére az úgynevezett téli etetők, etetőszek-
rények használtatnak. 

Madaraink, fészkelésüket illetőleg, két nagy 
csoportra oszthatók: 1. vannak olyanok, ame-
lyek fészkeiket faodvakban, üregekben készí-
tik, ezek az odúlakók, és 2. vannak olyanok, 
amelyek fészkeiket ágak, bokrok, cserjék közé 
építik, ezek a szabadon fészkelők. A modern 
gazdálkodás nem tűri meg az odvas fákat, így 
az odúlakók fészkelési helyeiktől megfosztattak, 
viszont a csalitok, berkek, bokros helyek is 
egyre irtatnak, ily módon a szabadon fészkelők 
is mindinkább fogynak, alkalmas fészkelési 
tanyájuk nem lévén. Az odúban fészkelők 
közé tartoznak a leghasznosabb énekesek : a 
cinegék, a rozsdafarkúak, a légykapók, a har-
kályok, a vörösbegyek, a csuszkák, a famá-
szók, a seregélyek, stb. Ezek közül különö-
sen a cinegék érdemlik meg a figyelmet, 
amelyeknél nagyobb rovarpusztítók alig akad-
nak még a madárvilágban. Ezek megtelepe-
dését a mesterséges fészekodúk alkalmazásával 
kell biztosítani. 

A mesterséges odúk készítésénél a harkály-
odvak szolgáltak mintául, amennyiben ismere-
tes, hogy a cinegék, fakúszók, csuszkák s egyéb 
hasznos madaraink a harkályok által vágott 
odvakat keresik fel fészkelő- és búvóhelyül. 
Minél jobban megközelíti a mesterséges odú 
a harkályodút, annál inkább felel meg a cél-
nak. E téren Berlepsch János báró, a nagy 
német madárvédő szerzett magának örök ér-
demeket, akinek hosszú éveken át tartott fá-
radozásainak eredményét : a mesterséges fészek-
odút, immár általánosan használják mindenfelé 
a legszebb eredménnyel. Az odú tulajdonképen 
egy kérges fatörzsdarab, belsejében zacskó-
alakú üreggel, amelybe ferdén szájadzik a 
röplyuk. Az üreg belül rovátkás, hogy a ki-
szálló madár e rovátkákon megkapaszkodhassék. 
Eső ellen elől kissé kiugró fedél védi. A hátához 
egy léc van erősítve, amelynek segélyével a 
fára akasztható. Fészekodvakat készít a Magyar 
Ornithológiai Központ felügyelete alatt álló 
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Első Magyar Fészekodú-gyár Baranya-Kárászon 
(u. p. Szászvár), a tulajdonosa Kühnel Márton, 
aki egy levelezőlapon való megkeresésre a 
legnagyobb készséggel fogja a gyár árjegyzé-
két megküldeni, ahol ábrákban szemlélhetők 
a különféle madárodúk. Ugyanis e gyár három-
féle alakban készít odúkat, és pedig az összes 
odúlakó cinegék, a csuszka, fakúsz, nyaktekercs, 
kormos légyk; pó, kerti rozsdafarkú és a kis 
fakopáncs számára hosszúkás, kisebb odvakat, 
ugyanilyen alakúakat, de kissé nagyobb nagy-
ságban különösen a széncinege számára és 
végül tágnyílású, széles odvakat a szürke légy-
kapó, házi rozsdafarkú és a fehér barázda-
billegető számára, mely utóbbiak tágabb be-
járatú faüregekben, fal- és sziklarésekben, 
háztetők zugaiban fészkelnek. 

A mesterséges fészekodvak felfüggesztésénél 
alkalmazkodjunk a madarak szokásaihoz s 
soha se függesszük olyan helyekre, ahol zava-
rásnak lennének a madarak kitéve, hanem 
mindig valamilyen csendes, bokros, fás helyet 
válasszunk ki. Az odúkat karókra, fákra, kerítés-
oszlopokra. a kerti ház falaira függélyesen 
felakasztjuk s lehetőleg arra igyekezzünk, hogy 
a rüpnyílás délkelet vagy kelet felé tekintsen. 
Sohase dűljön az odú hátrafelé, hanem inkább 
előre, különben az eső belevercdik. A fel-
akasztás magassága lehet 0'5—1'5 méter a 
földtől számítva, s ha nagyon sok volna a 
mezei veréb, amely tudvalevőleg kiszorítja az 
odvakból a hasznos éneklőket, akkor az odúk 
egy részét igen magasan, 3—6 méternyire 
akasszuk fel, míg a többit lehetőleg minél 
alacsonyabbra, mikor is a verebek a felsőket 
fogják elfoglalni, ahonnan szorgalmasan ki-
zavarjuk őket. A fészekodúk kiakasztásának 
ideje rovembertől kezdődőleg áprilisig van, 
azonban arra törekedjünk, hogy minél előbb, 
lehetőleg még novemberben helyezzük el az 
odvakat, hogy a tél ideje alatt cinegéink 
rájuk akadjanak, azokban találjanak búvóhelyet 
a tél zordsáaai ellen s tavaszig már beleszok-

o o 
janak új otthonukba. Ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy az odúk fenekére kiakasztáskor 
kevés fűrészport szórjunk. A madarak csak 
lassanként s fokozatosan népesítik be az addig 
nem lakott területet, azért az első évben csak 
minden 10 —15. fára számíthatunk 1 — 1 odút, 
s ha ezek benépesedtek, függesztünk ki újab-
bakat. Ahol sok a kóbor macska, az odúk 
röplyukát hegyes vasszögekkel vegyük körül. 
Még sok elmondani való volna a mesterséges 
odúkat illetőleg, azonban a hely szűk volta 
nem engedi. Ehelyett megadom címét az Or-
szágos Állatvédő-Egyesületnek : Budapest, IX. 
kerület, Emő-utca 11 —13. szám, amely egy-
szerS megkeresésre szívesen küld az érdeklő-

dőknek útmutatót a mesterséges fészekodvak 
s téli etetők alkalmazásához. 

Szabadon fészkelő madaraink megtelepítését 
a madárvédelmi ültetvények létesítésével érjük 
el. Ha a kopár területeket, árokpartokat, sza-
kadékokat, gátakat, vízmosásokat bokrokkal, 
cserjékkel beültetjük, a bokor lakó madaraknak 
alkalmat adunk a fészkelésre. Gyümölcsös-
kertünk egyébként el nem foglalt részein, a 
szántóföld, a rét, legelő kopárabb területein 
alkalmas madárvédelmi ültetvényeket létesít-
hetünk. A fa- és bokorfélék közül azokat vá-
lasszuk ki e célra, amelyek elsűrűsödnek, számos 
ágcsomót nevelnek, bogyót teremnek, tüské-ek, 
sűrű lombot hajtanak. Természetesen mindezen 
tulajdonságok nem találhatók meg egy-egy 
fajon, azért e tulajdonságokkal bírókat kever-
ten egymással ültetjük. Ilyerek : a tölgy, madár-
berkenye, fagyai, kecskerágó, kökény, gala-
gonya, vadrózsa, boróka, som, gjertyán, akác, 
iszalag, vadkomló s nedves helyeken a fűzfa. 
Az ültetvényeket úgy kell létesíteni,hogy kívülről 
sűrű, alacsony bokorfajok kerüljenek, például 
3 sor vadrózsa, mely jól vissza lesz nyesve, 
azután magas bokrok következnek, pl. gala-
gonya, melynek ágait úgy nyessük, hogy alkal-
mas fészektartókul szolgáljanak, azután beljebb 
ismét alacsony cserjék, legbelül pedig magas 
fák neveltetnek. Az ültetvényben több tisztást 
hagyjunk. A vadtenyésztés érdekében alkal-
mazott remiszek. ha bennük több tisztást léte-
sítünk, szintén alkalmas madártelepek. Kertünk 
minden helyét ültessük tele bokrokkal, ügyes 
nyesés által neveljünk ág csomókat, ahová a 
madarak fészkeiket rakják majd. Ha néhány 
felfelé álló ágat összekötünk, az összekötözés 
felett szintén alkalmas fészektartó helyet talál-
nak a madarak. Amennyire lehetséges, terüle-
teinket szegjük be élósövénnyel, amelyben 
számos énekes fog megtelepedni. A nyesést 
azonban csak tavasszal vagy ősszel végezzük, 
különben nyáron sok fészket tennénk tönkre, 
illetőleg sok madárpárt riasztanánk el. A bok-
rok alatt hagyjuk meg a lehullott lombot, 
mert a fülemile és rigó csak ilyen helyeken 
telepszik meg. A kert zugába összehordott 
fatuskók, kivágott gyökerek s rőzsék között 
is több hasznos énekes rak fészket, így a 
barázdabillegető, vörösbegy, sármány. A po-
szátafélék nagyon szeretik az egresbokrokat, 
azért ilyeneket is ültessünk a bokrok közé. 
S hogy a fészekkészítést is megkönnyítsük a 
madaraknak, lógassunk le több helyen a fák-
ról disznó-, tehén- vagy lószőrt, tépésrongyot 
s mohát, amit az odúlakók is szívesen fognak 
venni. Ez elmondottak inkább csak irányelvek 
legyenek, amelyek példát adjanak arra nézve, 
hogy a kellő ügyességgel s jóindulattal miként 
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lehet gyakran aprólékosnak látszó dolgok 
után szép eredményeket elérni. A viszonyok 
s adott körülmények megadják az irányt s 
a természetes ész megtalálja a módot is a 
kivitelre. 

A gyakorlati madárvédelem egy másik fon-
tos tényezője, melyről szólanom kell, a téli 
etetés. À téli etetésnek az a célja, hogy olyan-
kor, midőn a fák kérgét zúzmara, hó fedi vagy 
erős vihar dühöng, midőn tehát a madarak nem 
találhatnak semmiféle rovart, elesiget nyújt-
sunk nekik. Mert olyan időben etetni, mikor 
bátran s könnyedén bogarászhatnak a mada-
rak, balgaság volna, csak elszoktatnók őket a 
ránk nézve annyira fontos rovarpusztítástól. 
A téli etetésre különféle etetők vannak alkal-
mazásban, amelyek valamennyiének ismertetése 
nem lehet a célom. E téren ugyancsak Berlepsch 
mintái a legjobbak s a már említett magyar 
fészekodúgyár is Berlepsch-féle etetőket készít 
és pedig 2 mintában, mint falra akasztható 
etetőszekrényt és mint a szabadban felállítható 
etetőkunyhót. Az utóbbi egy mintegy vállmagas-
ságban álló kis peremés asztalka, amelyet 
felülről egy négy oszlopon nyugvó piramistető 
fed, oldnlt pedig mintegy 20 cm. széles üveg-
keret véd a hó és szél ellen. Az alatta talál-
ható kis asztalka csak csalogatásra szolgál. 
Ugyanezen elvek alapján készül az etetőszek-
rény is. amely falra felakasztható. Az etetők 
részletesebb leírását fölösleges adnom, mert 
bár oldalokon át tárgyalnám is, ábra nélkül 
olvasóim úgy sem értenék. Ha ellenben a már 
említett fesz e k o d ú g y ár h o v: fordulnak szíves 
olvasóim, az árjegyzékben részletes ismertetést 
fognak találni, amely bőven van illusztrálva 
ábrákkal. 

Az etetőket még m vemberben kell fel-
állítani s időközönként szórjunk kevés eleséget 
is az asztalkákra, hogy ezzel a madarakat oda-
csalogassuk, hogy mire a tél, a zord idő 
elérkezik, madaraink mint régi ismerőshöz 
meneküljerek. Az etetőket mindig zárt helyen, 
ahol a ma 'arak nincsenek zavarásnak kitéve 
s mindig valamely tisztáson állítsuk fel, az 
etetőszekrényeket pedig valamely tisztásra te-
kintő falra függesszük fel. Az etetők körül 
néhány fenyőfát ültessünk el, hogv vihar ide-
jén a madarak e lombok közé húzódhassanak. 
Egyes énekesek, mint a pintyek, sármányok 
és búbospacsirták csak a földről szedik fel az 
eleséget, ezeknek tehát a földön kell az etetőt 
berendezni. Ha etetőgunyhónk van, akkor azt 
alul 3 oldali-ól fenyőlombokkal körültűzdeljük 
s a negyedik, nyitva maradt oldal lesz a be-
járó. Az eleséget a löldre szórjuk. De egy-
szerűen berendezhető ilyen etető olyképen is, 
hogy valamely dél felé néző falra vagy kerí-

tésre mintegy 1 m. magasságban kifelé lejtő 
s elöl botokkal alátámasztott deszkakeresztet 
készítünk, jobb- és baloldalt fenyőlombokkal 
vagy kukoricaszál ral betámasztjuk. így is 
kapunk egy 3 oldalról s felülről is védett 
tiszta helyet, ahová a mageleséget szór-
hatjuk. 

Szóljunk néhány szót a madaraknak adandó 
téli eleségről is. A madaraknak télen hőfej-
lesztő-anyagokra lévén szükségük, ezt zsiradék-
anyagokkal fogjuk nekik megadni, mire leg-
jobb a marha- vagy birkafaggyút használni. 
Magvakul a kondér magot, tök- és napraforgó-
magot használjuk. A „madárkalács" úgy készül, 
hogy a fenti magvak egy bizonyos mennyi-
ségét ugyanannyi olvasztott faggyúba keverjük. 
A kihűlés után megmerevedett ételkeverékből 
mintegy félökölnyi darabkákat letörünk s az 
etetőkre helyezzük. A faggyú' a az olajos 
magvakon kívül keverhetünk még: hámozott 
zabot, főtt rizst, zsemlyemorzsákat, húsvag-
dalékot. Ha más nincs, konyhahulladékot is 
szórhatunk az etetőkre, de óvakodjunk tejben 
vagy vízben áztatott kenyeret adni, mert e'.től 
megbetegedhetnek a madarak. Németországba* 
egy másik etetési mód terjed el újabban: 
kisebb emlősök és madarak megnyúzott tete-
meit akasztják sűrűlombú fák közé. A cine-
gék csakis szorultságban fognak hozzájuk 
nyúlni, így tehát mintegy kényszeríttetnek 
szép időben rovareleség után rézni. A mag-
evők eleségéül ocsút, gabonaaljat használunk 
s azt a már ismertetett tisztás helyekre a 
földre leszórjuk. A legtökéletesebb etetési mód 
az, hogy a fent ismerteit madáreleséget, midőn 
a faggyú még folyékony, bádogkanállal vila-
mely tűlevelű fa ágaira csurgatjuk, amikor is 
az a tűk kö.:ött megmerevedik s eső, hó nem 
árthat neki, mert lepereg róla. Ilyen célra 
már külön feláldozott fenyőfácskát felszerelvén 
kellőleg madáreleséggel, valamelyik tisztáson 
elültetjük. 

És ezzel be is fejezhetem szerény cikkemet. 
Jól tudom, hogv csak nagyon is vázlatos képét 
adhattam a madárvédelemnek, azo iban a téma 
oly bő, hogy annak részletes kimerítése ily 
szűk helyen lehetetlen. Elvégzik ezt helyettem 
a szakkönyvek. E soraimnak nem is volt más 
célja, mint felhívni olvasóim figyelmét ezen 
örökké aktuálisnak maradó tárgyra akkor, 
midőn nemsokára tavaszi szellők ébresztgetik 
fel az alvó természetet s megérkeznek télre 
elvándorolt énekeseink is, amidőn tehát itt 
van a legszebb alkalom arra, hogy a meg-
érkezésüknek örvendő gyermeksereg figyelmét 
a gazdára, kertészre, szőlészre, erdészre nézve 
egyaránt hasznos voltukra fel: ívjuk. 

(Magyaróvár.) K«<locsn Gi/ulff• 
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P I H E N Ő . 

Balatoni Tali levele. 
írta: Bodonyi Nándor. 

Kedves hajdani Tanító Uram ! Én vagyok 
az a híres Balatoni Pali. Nem tudom, emlék-
szik-e még rám !J 

Én vagyok az a híres Balatoni Pali, aki 
mindig későn ment az iskolába, akinek mindig 
rongyos volt a könyve, piszkos volt a ruhája, 
maszatos a képe és fésületlen a haja . . . 

En vagyok az a híres Balatoni Pali, akinek 
valóságos pocalegelő volt mindig az írása, 
aki a leckéjét hol megtanulta, hol nem tanulta, 
akit Tanító Ur olyan sokszor pirongatott, be-
záratott . . . sőt egvszer . . . no, de megérde-O»/ " Ö 
meltem. 

Köszönöm. 
Annak köszönöm, hogy ember vált belőlem. 

Mert hogy : ember vált belőlem ! És ezt büsz-
kén mondom. Nem hetyke hencegésből, nem 
kérkedő hívságból: de szívbeli nyugodt ön-
tudatból. 

Örömmel mondom : ember vált belőlem. 
És ezt azért írom meg, hogy kedves hajdani 
Tanító Uram is osztozzék örömemben. Mert 
hogy örömömben osztozni fog, arról meg va-
gyok győződve . . . 

De még más okból is írok. Ön nem valami 
jó véleménnyel volt felőlem. Nem is tagadom : 
rossz fiú voltam. Azt a sok pirongatást mind 
megérdemeltem. 

Azonban rosszaságomnak megvolt az oka. 
Ezeket Tanító Ur nem ismerte, — nem ismer-
hette. Olyan dolgok voltak azok, amilyenekkel 
nem szokás a világ előtt előhozakodni. 

És hogy ezeket itt Önnek most mind meg-
írom, annak oka az, hogy jó véleményére még 
ma is sokat adok. 

S ha valaha bántott valami az életben, úgy 
az bántott legjobban, hogy Ön engem mindig 
amolyan megátalkodott gonosz fiúnak tartott 
s tart talán ma is, akin egyáltalán nem fog 
a jó szó. 

Hát nem vagyok olyan s nem is voltam 
olyan. És az lesz életem egyik legfőbb öröme, 
ha erről Önt is meggyőzhetem. 

Engem azok az életviszonyok tettek rosszá, 
amik között növekedtem. Más ember szeretettel, 
szívbéli ellágyulással gondolhat vissza gyermek-
éveire ; én csak irtózattal és könyhullatással. 

Kedves Tanító Uram ! Ön nem hiszi el 
nekem, hogy én mennyit szenvedtem gyermek-
koromban . . . 

Az édes atyámat ismerte. Ácsmester volt. 

Azt mondják, iszákos ember volt. Igazat be-
szélnek. 

Az édes anyám szép asszony volt. A/.t 
mondják, kikapós menyecske volt. Nem tudom. 
Az ember nem szívesen mond rosszat a tulaj-
don édes anyjáról. 

Hanem az az egy bizonyos és szent igaz, 
hogy én egyetlen egy békés napra nem emlé-
kezem, amelyen lárma, perpatvar ne lett volna 
a házunknál. 

Mikor az édes apám pityókosan jött haza 
a csapszékből, elővette a táblás szekercéjét s 
le akart vágni bennünket. Mi futva menekül-
tünk előle: ki erre, ki arra. 

Különösen én reám fente mindig a szeker-
céjét. Pedig amikor józan volt, nagyon szere-
tett . Pénzzel, cukorral töltötte meg a zsebeimet, 
sőt néha még pálinkával is megkínált. 

De mikor részeg volt, olyankor irtózatos 
volt. Pedig nem szólt hozzám rossz szóval. 
Mindig szép szóval csalogattuk : 

— Gyere ide. édes fiam. Gyere ide, hadd 
faragok le egy kicsit belőled. Nem vágok le 
nagyot, csak a fejedet vágom le. Gyere ide, 
édes fiam. 

Én rémült irtózattal menekültem előle, 
amerre tudtam. 

Hányszor virradtam meg kint, a kertek 
végén bolyongva egymagamban, a sötét éjsza-
kában ; vagy a szomszédok istállójában, pajtá-
jában ; vagy az erdőszélen legeltető pásztorfiúk 
tüze mellett. 

Másnap aztán onnét mentem iskolába. A 
hajam borzas, a képem maszatos volt . . . 
talán a szétmázolt könnyeimtől ; a ruhám 
piszkos, a lábbelim térdig sáros . . . 

Hányszor hazaküldött tanító uram ezért : 
— Eredj haza, édes fiam. Mondd meg az 

édes anyádnak, hogy mosdasson meg, fésüljön 
meg s úgy küldjön el az iskolába. 

Menjek haza ? Mondjam meg az édes 
anyámnak ? 

De ki tudja, hol keressem én az édes 
anyámat. Elmenekült az is, amerre tudott. 
Mentem hát a szomszédokhoz, ismerősökhöz, 
ahol kissé rendbe szedtem magam, s aztán 
mentein újra iskolába. 

Szegény édes anyám azalatt bujdoshatott, 
ki tudja, merre, ki tudja, hol. 

A gonosz nyelvek azt rebesgették, hogy a 
segédjegyzőnknél keresett ilyenkor menedéket. 

Nem tudom. 
Azt tudom, hogy a segédjegyző jött oda 

hozzánk. Az édes anyám mosott és vasalt rája. 
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De mosott, vasalt ő másnak is. Abból keresett 
egy kis pénzt magának, mert az édes apám 
keresményéből egy árva krajcár nem sok, de 
még annyi sem jutott miránk. Azt az édes 
apám mind elitta. 

Pedig kát a háztartás sokba kerül: azután 
meg ruha, lábbeli, télen fűtőfa kell. s ezt 
az édes anyám mind ott kereste meg a 
mosóteknő, meg a vasalóasztala mellett. 

Hányszor láttam öt ott sírva ! 
Ilyenkor aztán hiába kérdeztem tőle, hogy 

minek sír ? Csak annyit mondott nagy sóhaj-
tások között: 

— Oh, csak te ne volnál ! Csak te ne 
volnál! De könnyen le tudnék számolni az 
élettel! . . . 

Ejnye, hát én mindenkinek útjában vagyok ? 
Kaptam magam ilyenkor, s elkószáltam, 

elbújdostam : magam sem tudom, merre, hová ? 
Sokszor napokig sem mentem haza. Az isko-
lának meg tájékára sem néztem. 

Mit nekem az iskola! 
Valami láthatatlan kéz noszogatott, taszigált 

előre, hogy keressek valami nagy vizet, vagy 
valami ókútat, amibe beleölöm magam. Ha 
valami vérengző fenevad úgy széttépne az 
erdőn, azt sem bánnám. 

így hetekig elbolyongtam kint az erdőn. 
Meglaktam a favágók tanyáját, a pásztorok 
karámját. Azok adtak ennem, a favágók meg 
a pásztorok. Azok, úgy láttam, szerettek. 

Azt mondták, hogy igen okosan el lehet 
velem beszélgetni. 

Engem ugyan ezalatt aligha szeretett más, 
aligha érdeklődött utánam más, mint Ön, 
hajdani tanító uram. Valljuk be az igazat : 
Ön is csak a mulasztási kimutatások egybe-
állítása alkalmával. 

Nem volt bátorságom magamat elölni. 
Mikor aztán nagyon előkapott a „honvágy", 

mikor már nagyon áhítoztam az „édes otthon" 
után : hát ilyenkor hazamentem. 

Otthon ugyan senki sem kérdezte tőlem, 
hogy hol voltam, merre jártam ? 

Az édes apám pörölt, veszekedett; az édes 
anyám sírt; én meg siettem magam beleásni 
ruhástól a műhelyünkben levő gyaluforgács-
halomba. 

Sokszor bizony inkább éhesen, mint álmosan 
töltöttem ott az éjszakát. De mukkanni sem 
mertem. 

J ó emberek, jó szomszédok néha megkísér-
lették okos útra téríteni az édes apámat. Ipar-
kodtak lebeszélni csúnya szenvedelméről, az 
iszákosságról. 

Azt , mondta ilyenkor, hogy búfelejtőnek 
iszik. És rendesen az édesanyámat okolta. Azt 
m«ndta, hogy az az oka mindennek. 

Azután nekimentek az édesanyámnak. Mond-
ták neki, hogy hagyja abba a mosást, vasalást ; 
ne álljon többé szóba sem a segédjegyzővel. 

Az meg, szegény, rendesen az édes apámat 
okolta. Azt mondta, hogy ő az oka mindennek . . . 

Hát én nem tudom, melyik volt az oka ; 
csak azt tudom, hogy mindennek én láttam 
keserves baját. 

Az édes apám ott kapta nálunk egyszer a 
segédjegyzőt. Hijába mondta az, hogy neki 
itt nincs semmi nemtelen szándéka, hogy csu-
párf ing-gallérokat hozott mosásba. Az édes 
apám kilökődte. Az édes anyámat meg le akarta 
vágni a táblás szekercével. Az édes anyám 
elmenekült. Haza sem jött többet. 

Magam maradtam a házunkban. Jaj, de na-
gyon egymagamra maradtam ! Azt tehettem, 
amit akartam. 

Én pedig azt tettem, hogy kijárogattam az 
édes apám után a csapszékbe. Egyszer újból 
megkínált pálinkával. 

A pálinka a fejembe szállt. Kótyagos főijei 
mentem az utcán . . . 

Egyszer elibém került a kis mafla Kovász 
Pista. En akkor már ötödik osztályos voltam, 
a Kovász Pista második osztályos . . . 

A kis maHa Kovász Pista el kezdett engem 
csúfolni. Azt monta: 

— Balatoni „Balha Tóni" ! 
Ez volt a csúfnevem. Erre megharagudtam 

s megvertem a Kovász Pistit. 
Másnap aztán kihúztam én is a rőföt 

Tarnt ó Úrtól. 
Tanító Úr nagyon megharagudott reám . . . 
. . . Egyikét követtem el azon vétségeknek, 

amelyekért a pálcát elő szokta venni : 
. . . Ha nagyobb gyerek megver egy nálá-

nál kisebbet . . . 
Én tehát kikaptam. Köszönöm. Ez használt. 

Attól kezdve egy csepp pálinkát többé nem 
ittam. És ennek köszönhetem, hogy emberré 
lettem. 

Kitanultam én is az ács mesterséget. Most 
itt dolgozom az ó-budai hajógyárban. Van 
rendes fizetésem. Van hat tagból álló családom. 

Szegényesen élünk, de tisztességesen. 
És mi mindnyájan üdvözletünket küldjük 

kedves hajdani Tanító Uramnak. Maradtam 
örökké hálás tanítványa: Balatoni Pali. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. tí. Magyarkanizsa. 1. Fajbaromfit és 

tojást kaphat az iskola. Méltóztassék az illető 
kerületi állattenyésztési felügyelőhöz fordulni. 
2. Ha a miniszterhez folyamodik, a kérvényre 
feltétlenül kell 1 koronás bélyeget tennie. — 
F . J . Kisszokond. Szalmakasokat (parasztkas) 
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az Ursz. Méhészeti Egyesület útján szerezhet 
be. (Budapest, IX., Imre-u. 4.) Mi azonban 
inkább ajánljuk a kaptárak beszerzését, mei-t 
ezen befektetett tőke sokkal bővebb kamato-
kat hoz, s okszerű méhgazdálkodást csak kap-
tárakkal lehet elképzelni. — Kezdő. 1. Gazda-
sági szakkönyveket beszerezhet Nagel 0 . (Buda-
pest, VI1L, Múzeum körút 2 sz.) könyvkeres-
kedésében. 2. Az iskola részére kérhet ingyen-
gyümölcsfacsemetéketa földmívelésiügyi minisz-
tériumtól (1 kor. bélyeg). A kérvényt azonban 
lehetőleg az év szeptember vagy október .hó-
napjában kell benyújtani. Megkísérelheti most 
is a kérelmezést. 3. Pénzért kaphat megfelelő 
alanyokat pl. a kertészeti tanintézetnél is (Bu-
dapest, I. Ménesi-út). — B. J . A kért szak-
könyvek elfogytak. Ez év vége felé azonban 
3-ik kiadást fog rendezni a minisztérium. — 
Grgovány. A földmív. miniszter nem kény-
szeríthető arra, hogy 200 koronás állami segít-
séget adjon bárkinek. A kérdéses állami támo-
gatást csakis azok kaphatják meg, akiket a 
miniszter arra érdemeseknek talál. — L. Gy. 
Az illető törvényjavaslat még nem lett a ház 
elé terjesztve. — R. J. Besztercze. A londoni 
magyar kiállítás ipari osztálya a kereskedelem-
ügyi miniszterhez tartozik. Ezen ügyekkel a mi-
nisztériumban Szűry János min. tanácsos foglal-
kozik. A kiállításon való résztvételről azonban 
már való-zínüleg lekésett, mert a kiállítás már 
május 1-én megnyílik. — H. .T. Apátvarasd. 
Méltóztassék a kerületi szőlészeti és borászati 
felügyelőhöz fordulni. Valószínűleg kadarka az 
illető szőlőfajta, amellyel a rupestris monticola 
(és nem: „Mandigola") be lelt ojtva. A ka-
darka sajátossága, hogy rúg, azaz elveti ter-
mését érés előtt, illetve megtermékenyítés után. 
Felvilágosítást nyújt még e kérdésben a buda-
foki pincemesteri tanfolyam is, ha részletesen 
leírt kérelmével hozzáfordul. — Piroska. Egy-
koronás bélyeggel ellátott kérvényben fordul-
jon a földmív. miniszterhez. — Sz. Gy. Asszony-
vására. Az okot, amiért az almák korán hul-
lanak le a fáról, innen nem tudjuk meg-
mondani. A hely színén kellene a beteg fákat 
megvizsgálni. Mindenesetre jó lesz szigorúan 
betartani a min. rendeleteket és irtani a her-
nyófészkeket és a káros rovarokat, mert való-
színűleg a hernyók okozzák a kárt. Tessék a 
gyümölcsfák törzsére enyves gyűrűket alkal-
mazni, a fákat jól megtrágyázni és a hernyó-
kat irtani. — H. Ezen betegség ellen alig van 
orvosság. Megpróbálkozhatik azzal, hogy olajos 
sjjal benyúl a kloakába és megolajozza a, 
menetet, emellett pedig híg (pépes) takar-
mányon tartja az állatot. De az eredmény 
bizonytalan. — P. J. Mohol. A házi szalámi 
készítésmódját igazán nem ismerjük. Tessék 

talán egy henteshez fordulni ! — K. S. Brezné-
bánya. Kéziratot a szerkesztőség nem ad 
vissza. — A. B. Bélsárpangás lemalacozott 
kocánál. Az épen lefiadzott sertésnél igen 
gyakori a szorulás és ez veszedelmessé is vál-
hatik egyfelől magára a kocára, de másfelől 
a malacokra is annyiban, hogy ingerlékennyé, 
vaddá válván amiatt az emse, malacait felfal-
hatja. Nem ismeretlen, hogy sertésnek orvos-
ságot — ez esetben valamely hashajtót — 
beadni nem könnyű, sőt veszélyes is, mert 
pl. oldott orvosszer könnyen a légcsövébe jut 
a sivalkodó sertésnek, indokoltabb ennélfogva 
klistélyozást végrehajtani, langyos szappanos-
vizet ömlesztvén végbelébe. Persze, ehhez is 
kell fogni a disznót, tehát nemkülönben nehéz-
séggel jár. A gyakorlatban sokszor elégséges-
nek bizonyult székrekedés ellen a lefiadzott 
kocának ismételt megmozgatása. Ez legegysze-
rűbben úgy eszközölhető, hogy ketrccen kívül, 
a járóban, kifutóban vagy udvaron etetünk s 
ott kíméletesen meg is hajszoljuk az emsét. 
— L. Z. Nyalakodási vágy és csontlágyság 
ellen legcélszerűbb azzal küzdeni, hogy a 
takarmányokba már a talajon foszforsavat és 
meszet igyekszünk juttatni, megfelelő trágyá-
zással. Legegyszerűbben és legolcsóbban Tho-
masz-liszttel lehet ezt elérni. A jó foszforsavas 
mésznek (takarmány-csontlisztnek) az állatokba 
juttatása sem elvetendő, melyre persze nincs 
szükség, ha a takarmányok abból eleget tar 
talmaznak. Sajnos, ez nem elég gyakori. — 
K. J. Az agrikultúr-foszfáttal már számos kí-
sérletet végeztek, a kísérletek egy részénél 
kedvező eredménnyel, a kísérletek túlnyomó 
részéből azonban az tűnt ki, hogy ez egy 
lassan ható, a termést csak kis mértékben 
fokozó trágya féle. Az Országos m. kir. növény-
termelési kísérleti állomás idevonatkozó kísér-
letei szintén ezen utóbbi állítás helyességét 
bizonyítják, és ez könnyen megmagyarázható. 
Az agrikultúr-foszfátban a foszforsav nehezen 
olvadó állapotban fordul elő, a talajban tehát 
sokkal lassabban oszlódik el, a növények las-
sabban vehetik fel, mint a szuperfoszfát fosz-
forsavát és ezért legalább is valószínűtlen, hogy 
a szuperfos/fátnál kedvezőbb eredményt adjo*. 

Gazdasági irodalom. 
— „Házinyúltenyésztés" cím alatt indult 

meg e héten az első heti képes szaklap, 
Hréblay Emil m. kir. állattenyésztési felügyelő 
és régi házinyúltenyésztő szerkesztésében. 
E szaklap megjelenése fényes bizonyítéka 
annak, hogy hazánkban a házinyúltenyésztés 
iránt az utóbbi 6—7 év óta az érdeklődés 
rohamosan fokozódott s a tenyésztők száma 
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napról-napra szaporodik, ami amily örvendetes 
jelenség, époly megcáfolhatatlan bizonyítéka 
annak, bogy a magyar ember ügyes keze 
hamar megtanul olyan tenyésztési fogásokat 
is, amiről ezelőtt álmodni sem mert. 

Ki hitte volna azt valaha, hogy a házinyúl-
tenyésztés ismertető ingyenes kiadványát 2—3 
hét alatt közel 5000 magyar parasztgazda 
kéri, hogy olvashassa. Ez az eset épen nem 
új szaklap szerkesztőjével történt most meg, 
mert ingyenes ismertető füzetét épen ennyien 
kérték. De az intelligens házinyúltenyésztők 
száma még nagyobb arányokban nő, s ez 
épen biztosítéka annak, hogy hazánkban a 
házinyúltenyésztés helyes úton halad, s rövid 
idő alatt el fogja érni azt a fokot, amelyen 
mit Német- és Franciaország áll. Kétségtelen 
tehát, hogy Hreblay Emil új heti szaklapját 
a legjobb időben indította meg, s e lap, mint 
régi gyakorlott szerkesztőnek és házinyúl-
tenyésztőnek kezében, szép jövőnek néz elébe, 
s rendkívül fontos és hasznos közgazdasági 
I | f o rt 

feladat — a házmyúltenyésztés népszerűsítése 
és a helyes tenyésztési és értékesítési teendők 
ismertetése — teljesítésére vállalkozott. Az 
eíső szám igen változatos és értékes tarta-
lommal jelent meg és ezentúl hetenként vasár-
nap fog az előfizetők kezéhez jutni. Egész 
évi előfizetési díj csak 6 K, félévi 3 K. 
Megrendelhető a „Baromfitenyésztés" kiadó-
hivatalánál, Ráliosligeten. E heti szaklappal 
egvütt az előfizetési ár egész évre 10 K, 
félévre 5 K. Mutatószámot mindenki ingyen 
kaphat. Lelkészek, tanítók, tanítónők és óvó-
nők mindkét lapot évi 6 K, félévi 3 K ked-
vezményes áron kapják. 

— A hitelszövetkezetekről. E cím alatt 
a falusi gazdaember használatára szánt füzet 
jelent meg a földmívelésügyi miniszter kiadá-
sában, Cseglédy Tivadar gazdasági szaktanár 
tollából, aki munkájában kifejti az Országos 
Központi Hitelszövetkezet közreműködését a 
falusi emberek hitelszükségletének ellátásában 
és útmutatásokat ad a szövetkezeti ügyvezetés 
tekintetében. A munkát lelkészek, tanítók, 
jegyzők, kisgazdák ingyen kapják, ha egyszerű 
levelezőlapon a minisztérium könyvtárához 
fordulnak. 

Vegyesek . 
— Aktuális találmány. A mult hetek 

egyik napján, épp ahogy' a keretek készítésé-
vel foglalatoskodtam, bekocogtatott hozzám 
általam ismert s szomszéd községben lakó öreg 
német ember, aki minden évben 60—80 család 
méhet bír. Beszélgetésünk folyamán mindjárt 
a méheiről kérdezősködtem. Panaszkodott, hogy 

az időjárás méheire nagyon kedvezőtlen volt. 
Soha még nem fordult vele elő az, hogy annyi 
méh pusztult volna el, mint az idei teleléskor. 
Erre megdöbbentem s hirtelen arra gondoltam, 
hogyha őnála, mint tapasztalt méhésznél for-
dult elő ez a szerencsétlenség, úgy talán nálam 
is hasonlóval fogok találkozni. . Annyival is 
inkább bántott az ő esete, mivel a méheit 
teleléskor külön e célra szolgáló épületben 
helyezi el, míg az enyéim szabad kertben fog-
lalnak helyet. Mindjárt ki is hívtam kertembe 
megnézni méheimet; egyrészt, mert az idő is 
kedvezett, másrészt meg azért, mert mindezideig 
úgy hagytam méheimet, ahogy'őszkor betelel-
tettem őket, illetve kukoricaszárral kaptárai-
mat körültámasztottam. Es amint a szárakat 
szétbontottuk a röplyukak előtt s hozzáfog-
tunk a megnézéshez, nem kis meglepetésünkre 
minden családnál a kaptárfiókok alsó deszkáján 
csak 2—5 élettelen méhet találtunk. Csodál-
kozott az én szomszédom, hogy a méheim az 
idei időjárásnak ily szépen ellen tudtak állani. 
Ezek után visszatértünk a műhelyembe, ahol 
ő látva a kereteimet, előadta jövetelének tulaj -
donképeni okát. Ugyanis aző találmányát, amely 
nem egyéb, mint egy méhitató. Épen kapóra 
jött, hogy keretekkel dolgoztam, mert minden 
szó nélkül elővett egy kész keretet s ennek 
az alsó szélétől a keret közepéig mindkét 
oldalára l/t cm. vastagságú deszkát szegezett 
reá, úgy, hogy ezáltal a keretnek táskaszerű 
alakja lett, nyitott felsőrésszel. Ezután elővett 
egy viaszdarabot, amelyet felolvasztott s a 
táska, avagy az itatóvályú belsejét befuttatta * 
vele. Ezzel vízhatlanná tette az itatót. Végül 
pedig, hogy a méhek vízbeesése ivás közben 
meg legyen gátolva, erre a célra a keret fene-
kéhez hasonló alakú fát készített, amely azok-
ban a vályúban szabadon mozoghat s ezáltal 
a víz fogyásakor az itatófa mindig a víz fel-
színén van. Az itatófának a részei: az itató-
lyukak és a gyűrűszerű fogó. 1. Az itató-
lyukakat az itatófának közepétől jobbra és 
balra 5—5 cm. távolságra alkalmazta s céljuk 
a méheknek vízhez való nagyobbmérvű hozzá-
férhetősége. Eszerint az itatólyukak számát 
nemcsak kettőre, hanem többre is lehet szabá-
lyozni. 2. Az itatófa fogója. Ezt a fogót az 
itatófának jobb sarkaitól mintegy 5 cm. távol-
ságra alkalmazta s nem egyéb, mint víztől 
rozsdamentes 1 cm. szélességű és 6 cm. hosszú 
bádogszalag, amely ívalakban köti össze ae 
itatófa mellső szélét a hátsóval. E kis gyűrű-
szerű fogó itatófának kihúzására, illetve a 
vályúban való felfordulásának megakadályozá-
sára szolgál. Ennyit röviden ezen aktuális 
találmányról. Én mint tanító nem hagyhatta»! 
ezt szó nélkül, hogy a szomszéd községben 
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lakó egyszerű német embernek e találmányá-
ról be ne számoljak. Azt hiszem, hogy egy-
szerűségénél s használhatóságánál fogva, ami-
kor most a méheknek hasításukhoz több víz 
szükségeltetik, fölülmúlja még a Ziebolz-féle 
itatóüveget is. Merczifalva (Ternes m.). Pető Pál. 

— Tehenek rendetlen tejelválasztása. 
Annak, hogy a tehén időnként látszólag min-
den igaz ok nélkül tejtermelését kevesbíti, okát 
keresve, megtaláljuk azt vagy a helytelen 
fejésben, vagy egyéb kórokokban. Természete-
sen a legtöbb esetben az a baj, hogy a fejő 
nem érti a dolgát, a tejet minden fejésnél 
utolsó csöppig ki nem feji s ennek következ-
ménye, hogy a tőgyben marad a tej, mi a 
tejmirigyek elválasztási képességét csökkenti, 
és még jó, ha a tőgy gyuladását elő nem idézi. 
Más esetben — s ez akkor van, midőn borjas 
a tehén — annak akarja megőrizni és vissza-
tartani a tejet. Ijedős teheneknél az izgatott 
félelem is befolyással van a tej leadására. 
Második csoportba tehetők azon esetek, me-
lyeknél mélyebb okban rejlik a baj ; így lázas 
betegeknél, mérges növények élvezetekor, nem-
különben rossz, romlott takarmányoktól van, 
hogy a tej-elválasztás rendetlen és a tej nem 
megfelelő. Javulást csak akkor várhatunk, ha 
azon ok el lesz hárítva, melytől a baj előállott. 
A kettős csoportban említett rendellenesség 
megszüntetése abból áll, hogy megfelelő és 
elegendő jó takarmányt adunk a teheneknek. 
(Forrázott és füllesztett takarmányok, maláta, 
moslék, korpa, dara, répa, burgonya, olaj-
pogácsa, továbbá a jóféle réti szénák stb.) A 
tejelválasztás elősegítésére szoktak adni 20—30 
grammnyi mennyiségben fenyőbogyót, kaport, 
ánizsmagot, cickórót stb. Említett dolgokon 
kívül számtalan körülmény van befolyással a 
tej élvezhetlenségére és csekély voltára ; ezen 
bajok többnyire a tisztátalan edények követ-
kezményei. Egészséges, bő takarmányozás, meg-
felelő gondozás és ápolás, valamint a pedáns 
tisztaság azon óvszerek, melyek a tejrendellenes-
ségeket a lehetőségig elkerülhetővé teszik. 

— Egy kísérleti adat a gyümölcsfák 
túlmélyen ültetéséhez. Elterjedten ugyan, 
de azt hiszem, nem eléggé általánosan isme-
retes, hogy a gyümölcsfáknak túlmélyen való 
ültetése igen hátrányos. Nemrégen egy francia 
pomológus kísérleti úton valósággal „szembe-
szökően" s „kézzelfoghatóiag" bizonyította be 
ezt a következőképen : November havában 
kiemelt faiskolájából 6 db egyforma fejlődésű 
körtefa-csemetét s ebből kettőt elültetett oly 
mélyen, ahogy az iskolában állottak, kettőt 
pedig 16 cm.-rel s kettőt végre 32 cm.-rel 
mélyebben. Az elől említett két fa a követ-
kező két évben erőteljes hosszú hajtásokat 

bocsátott ; a másik négy ellenben gyengéket 
és rövideket Feltárta erre a túlmélyen ülte-
tetteket egészen a gyökér koronájáig, a helye-
sen ültetetteket pedig elfedte 32 cm. magas-
ságig. A következő évben egészen ellenkező 
lett a hajtás : hosszú, erőteljes a feltárt és 
rövid, gyenge az elfedetteken, sőt ezek egy-
kettején a fejlődés egészen megakadt. Franciánk 
nem nyugodott : a következő években felváltva 
megint elfedte s illetőleg feltárta a kísérleti 
fákat — és az eredmény felváltva megint 
ugyanolyan volt. Érdemes anLak, aki nem 
hisz a mélyebbültetés hátrányában, ezt emlé-
kezetébe vésni. 

— A méhek és a gyümölcs. Amint az 
amerikai „Gleanigs in Bee-Culture" méhé-
szeti szaklap jelenti, a folyó évben igen érde-
kes kísérletek folytak, megtudakolandó, hogy 
vájjon árt-e a méh a gyümölcsnek? Ezen a 
legnagyobb pontossággal eszközölt kísérletek 
bebizonyították, hogy a méh az egészséges 
gyümölcsöt sohasem támadja meg, nem is 
támadhatja meg, hanem mindig csak a már 
megrongált gyümölcsre száll. A kísérleteknél 
egyenlő erősségű méhcsaládokat választottak. 
A gyümölcsöt három részre osztották : az 
elsőbe ép, sértetlen gyümölcsöt helyeztek, a 
másodikba megtámadottat és a harmadikba 
mézbe mártottat. A méhek azonnal a meg-
támadott és a mézbe mártott gyümölcsöt lep-
ték el. Hat nap múlva megvizsgálták a gyü-
mölcsöt. A megtámadott gyümölcsöt teljesen 
kivájták, a mézbe mártottról szépen lenyal-
dosták a mézet, de teljesen épségben hagyták, 
úgyszintén az ép gyümölcsöt is. Egészséges 
gyümölcsöt a méhkaptárok közelében is fel-
függesztettek, de a méhek féléjük sem néztek, 
mert nem tudták őket megcsipdesni. Némely 
családot még megfosztottak mézkészletétől is, 
hogy annál biztosabban meggyőződhessenek 
kísérletükről, de a méhek éhen vesztek és a 
kaptárban elhelyezett szebb gyümölcsöt nem 
támadták meg, a gyümölcs vékony héjjá ké-
pezte a legyőzhetetlen akadályt. A szép, ép 
gyümölcsöt a madarak csipdesik meg és csak 
a maradékot hagyják a méheknek és a többi 
rovaroknak. (Landwirtschaftliche Zeitschrift 
nyomán.) 

Tartalom. A madarak és fák napja. Országos 
Állatvédő-Egyesület. — A magyar iparművészet nép-
szerűsítése. — Munkásgimnáziumok. Papp Viktor. — 
A nääsi slöjdképző nyári tanfolyamairól. Ispánovits 
Sándor. — A madarak nagy útjáról. Lakatos Lajos. — 
Védjük a gazda barátait ! Kadocsa Gyula. — Balatoni 
Pali levele. (Pihenő) Bodonyi Nándor. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
9. szám/szereteth. 1908. Pályázat. A Szepesvármegyei 

Szeretetház igazgatótanácsa pályázatot hirdet a Sze-
pesolaszlban levő, s fiúárvákat nevelő intézetének 
lemondás következtében megüresedő árvaatyai állásra. 
Az árvaatya a szeretbáz közvetetlen vezetője s a ház 
főnöke, akinek okvetlenül magyar honos, képesített és 
magyarul jól tudó elemi népiskolai tanítónak kell 
lennie ; választásakor egyenlő képesítés mellett a 
szepesvármegyei származás és a megelőző szakszolgá-
lat előny. Az árvaatya élete hosszáig nyer alkalma-
zást ; javadalma : három családtagig ingyenes teljes 
ellátás, kerthasználás és az 1907. évi XXVI. t.-cikk 
2. §-ában az állami elemi néptanítók számára meg-
szabott készpénzfizetés, esetleges fegyelmi ügyei az 
1907. évi XXVII. t.-cikk rendelkezései alá tartoznak. 
Kötelességei és jogai a következők : aj pontos leltárak 
szerint őrzi és gondozza az intézet ingatlanát és házi 
ingóságait ; b) megkészíti évenként az intézet költség-
vetését; ej a beszerzésekről és javításokról szóló szám-
lákat vagy nyugtatókat igazoló záradékkal ellátva, a 
helyi felügyelő-bizottság útján a vármegyei alispánhoz 
beteij eszti ; dj az igazgató-tanáccsal együttesen meg-
állapított átalány határán belül gondoskodik az inté-
zet egész személyzetének élelmezéséről, a helyi fel-
ügyelő-bizottság ellenőrizése alatt ; ej az intézet nevelő-
személyzetével együtt pontos munkarend szerint végzi 
a növendékek nevelése és iskoláztatása körül szüksé-
ges munkákat ; f j megkészíti félévenként a helyi fel-
ügyelő-bizottságnak az intézet egész életére kiterjedő 
részletes jelentését ; g) mint a szeretetház főnöke, be-
látása szerint vezeti és fegyelmezi a ház egész sze-
mélyzetét, de minden intézkedéseért felelős. Az árva-
atya nevelési és tanulmányi ügyekben a vármegyei 
kir. tanfelügyelő utasításait föltétlenül követni tartozik. 
Az állásra pályázó folyamodásokat az igazgató-tanács-
hoz kell címezni, 1 koronás bélyeggel s keresztlevél-
lel, elemi tanítóságra képesítő oklevéllel, mellékes 
képesítésről szóló bizonyítványokkal, eddig kiérdemelt 
szolgálati bizonyítványokkal s valamely hivatalos or-
vostól származó egészségi bizonyítvánnyal fölszerelni 
s 1908. évi április hó 15-ig beküldeni az igazgató-
tanács előadójához : dr. Hajnóci R. József, kir. tanácsos, 
tanfelügyelőhöz Lőcsére. Az állás 1908. évi július hó 
31-én foglalandó el. Lőcsén, 1908. évi március hó 
15-én. Az igazgató-tanács elnöke: Dr. Neogrády, al-
ispán. (15/h—II—2) 

Árva-Malatinai rkath. kántortanítói állomásra 
április 26-ra pályázat hirdettetik. Tanítói jövedelme : 
tanköteles gyermekek után tandíj címén 300 korona ; 
államsegély 60 korona ; községi pénztárból 126 korona ; 
Kapinay-alapítványból 42 korona ; minden gazdától 
Via pozsonyi mérő árpa, értéke 58 korona 72 fillér ; 
7 bécsi mázsa szalma, 7 bécsi mázsa széna, 5 bécsi 
mázsa káposzta, összes értéke 2íi"50 korona. Kántori : 
stóla körülbelül 60 korona ; ofíertórium 4 korona ; 
12 öl puha tűzifa, értéke 56 korona ; minden gazdától 
'/e pozsonyi mérő zab és '/6 pozsonyi mérő burgonya, 
értéke 104 korona 88 fillér; legeltetési jog 4 db 
szarvasmarha számára, értéke 11 korona 20 fillér ; 
szabad lakás és kert haszonélvezete. Tannyelv : ma-
gyar-tót. Iskolaszék. Utolsó pósta : Alsó-Kubin. 

(323-1-1) 
Pályázat. A pápai róm. kath. iskolaszék egy osztály-

tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : 
100 korona a hitközségtől, 1000 korona államsegély, 
200 korona lakbér. Folyamodványok április 15-ig 
Kriszt Jenő espereshez küldendők, Pápára. Az állás 
május 1-én foglalandó el. (333—1—1) 

Nyitráxa kath. segédkántort keresek. Fizetése : 
havi húsz korona, bútorozott szoba harmóniummal, 
mosás, világítás, ágyneműn kívül teljes ellátás és 
mellékjövedelem. Agóts Arzén, főkántor. (335—I—1) 

Siketnémák fölvétele. A siketnémák nyolc év-
folyamú budapesti áll. intézetébe vallásra, nemre és 
nemzetiségre való tekintet nélkül fölvétetnek a tanu-
lásra alkalmas siketnéma, továbbá a részleges hallás-
sal bíró, valamint az előrehaladottabb korban meg-
siketült s még némi beBzédmaradvánnyal rendelkező 
gyermekek. A fölvétel díjtalanul történik, sőt mél-
tánylást érdemlő esetekben az intézet részéről eltar-
tási segély nyújtásával tétetik lehetővé. Az érdeklő-
dőknek közelebbi tájékoztatást és fölvételi nyomtat-
ványokat díjtalanul küld Klis Lajos, igazgató. Budapest, 
VIII., Mosonyi-utca 8. szám. (315—III—1) 

A murakirályi (Zala m.) róm. kath. népiskolánál 
lekÖ8zőnés folytán megüresedett tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Évi fizetése : 820 korona, lakás és 
egy öl tűzifa. Horvátul beszélők előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő : április hó 13. Tanítónők is pá-
lyázhatnak. A fizetéskiegészítés államsegéllyel való 
fedezése folyamatban van. Az iskolaszék. 

(321—1-1) 
A tanulmányi alap uradalmához tartozó ózsáJt-

pusztai rk. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : megfelelő lakáson kívül készpénzben és 
terményekben 1120 korona és az esedékes korpótlék. 
Okleveles tanítók kérvényeiket a szekszárd-belvárosi 
plébánia-hivatalhoz, az iskolagondnoksághoz intézve, 
f. évi április 15-ig küldjék be. Az állás azonnal el-
foglalandó. Megválasztandó köteles a helyben szokásos 
kántori teendőket is végezni. (322—I—1) 

A nyitraegerszegi róm. kath. kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 1 . 2 szoba, 
1 konyha, kamra, istálló és fáskamrából álló lakás 
haszonélvezete, az ugyanott levő 300 (_,-ölnek meg-
felelő házikerttel együtt. 2. 4 magyar hold és 732 
f -ölet tevő szántóföld haszonélvezete, melynek ezidő-
szerinti bérjövedelme 256 korona. A földek bármikor 
üzembe vehetők. 3. Készpénzfizetés a község pénz-
tárából 600 korona. 4. Meckagabona, melynek értéke 
a folyó piaci árak szerint 350 korona. 5. Stóla és 
alapítványi misék után körülbelül 210 korona. 6. 
Ostyasütés 16 korona. 7. 4 öl tűzifa saját használatra, 
melynek értéke 112 korona. 8. 1 db szántóföld haszon-
élvezete, pótlék címén 15 korona. 9. A közös legelőre 
4 db szarvasmarha, az ugarlegelőre pedig 6 db sertés 
kihajtási joga, egyenértéke 40 korona. Kötelességei : 
a kántori teendők végzése, az I—II. oszt. önálló veze-
tése és a felsőbb osztályok, valamint a gazdasági 
ismétlő-iskola vezetésével megbízott tanítót, szükség 
esetén, díjazás nélkül helyettesíteni. A kérvények 
f. évi április hó 11-ig nyújtandók be, amely napon 
d. e. 9 órakor az ének- és zenepróba után a választás 
is megejtetik. A választásnál különösen a kiváló zenei 
képzettséggel bíró pályázók kérvényei vétetnek figye-
lembe. A már megválasztott kántortanító a zene 
és éneklés terén kifejtett kitűnő működés esetére 
még évi 250 korona pótlékra is számíthat, mely összeg 
azonban csak as iskolaszék véleménye alapján fog-
évről évre az illetőnek esetleg megszavaztatni. Kitűnő 
zeneismerettel bírók 360 koronát kaphatnak, a fúvó-
hangszerekkel ellátott zenekar tanításáért. A már 
korpótlékot is élvezők eziránt is biztosíttatnak. Vida 
János plébános, oki. tanár, iskolaszéki elnök. 

(325—1—1) 
Baranya m. D á l y o k község iskolaszéke a megüre-

sedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma : 800 korona, havi előleges részletekben ; 2 öl 
puhafa, értéke 24 korona; a hiányzó 176 korona az 
1907. évi XXVII. t.-cikk értelmében államsegéllyel ; 
egy egyszerűen bútorozott szoba. Kötelessége : az I—II. 
osztály vezetése, valamint a gazdasági ismétlő-iskola 
előkészítő-osztályának tanítása. Szükség esetén a kán-
tort helyettesíteni. Horvát nyelven beszélők előnyben 
részesülnek. Kérvények 1908. évi április hó 10-ig be-
zárólag az iskolaszékhez nyújtandók be. (332—1—1) 
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A visz i áll. segélyz. községi elemi isk. pályázatot 
hirdet önálló tanítói állásra. Fizetés : a törvényszerű 
lakáson, kerten kívül 800 korona, ism.-oktatásért 30 
korona, irodaátalány 10 korona. Kötelességek : díjlevél 
szerint. Fizetéskiegészítés végett a lépések megtétettek. 
Kellően fölszerelt folyamodványok az iskolaszéki elnök 
címére küldendők, április 7-ig. Nők is pályázhat-
nak. Yisz, 1908 március 15. Iskolaszék. (299-1-1) 

A czeglédi községi ötödik kerületi óvónői állásra 
április 4-iki határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés : 
800 korona ; téli fűtéB természetben, értéke 90 korona ; 
két szoba, konyha, kamra. Horváth József prépost-
plébános, iskolaszéki elnök. (324—1—1) 

Kovácsvágás i reform kán tortanítóságra pályá-
zatot hirdetek. Jövedelem díjlevél szerint : termény, 
föld, készpénz, huszonhat szekér fa, tandíj, stóla, ösz-
szesen 1032 korona értékben ; kétszobás lakás, mellék-
épületekkel, és 246 korona államsegély, melyért az 
egyház kérvényez. Az állás szeptemberre elfoglalandó. 
Pályázatok május l-ig Kocsiss Jenő, ref. lelkészhez 
küldendők (u. p. Pálháza). (326—1—1) 

A baksafalvai (u. p. Szentelek, Vas m.) róm. kath. 
népiskolához osztálytanító kerestetik. Jövedelem : egy-
szobás lakás bútorral, fűtéshez elegendő fa. Fizetése : 
640 korona a hitközségtől egyelőre ; államsegélyért 
folyamodva van. Tanítja az I—II. osztályt. Tannyelv : 
magyar-német. Pályázati határidő : e pályázat meg-
jelenésétől számított 10 napon belül. Oki. tanítók. 
Kérvények főtisztelendő Bencsits József, iskolaszéki 
elnök úrhoz Baksafalvára. (327—1—1) 

Hasznosi (Heves m.) rk. kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Javadalma : jókarban lévő lakás, 
mellékhelyiségekkel; 2"1027 kat. hold szántóföld, 
mely egyházhatóságilag feles haszonbérbe van adva ; 
600 korona párbérváltság ; 116 korona tanítói fizetés ; 
stóla cirka 120 korona ; 6 db marhára legeltetési 
jog. Fizetéskiegészítés államsegélyből kérelmeztetik. 
Kötelessége : az összes kántori teendők teljesítése, 
I—VI. fiúosztályok és fiúismétlősök valláserkölcsös 
oktatása, valamint a faiskola kezelése, melyet a 
község díjaz. Pályázók keresztlevél, nős vagy szabad 
állapotukat igazoló lelkészi bizonyítvány, oklevél, mű-
ködési s erkölcsi bizonylatokkal fölszerelt kérvényei-
ket f. évi április hó 9-ig alulírotthoz nyújtsák be. 
Választás április 10-én délelőtt 9 órakor. Személyes 
megjelenés kötelező. Pigay István plébános, iskola-
széki elnök. Tar (Heves m.). (339 — 1—1) 

Az ököritói közs. menházvezetőnői állásra pályá-
zatot hirdetek. Tanidő : május 4-től október 4-ig tart. 
Fizetés : Kettőszáz korona. Különböző címen huszon-
kettő korona. Lakásul egy szoba. Csakis református, 
oki. menházvezetőnők, óvónők pályázhatnak. Fölsze-
relt kérvények folyó évi április 14-ig alulírotthoz 
küldendők. Kelt Ököritón (Szatmár megye. Pósta: 
helyben), 1908 március 26. Török Lajos, felügyelő-
bizottsági elnök. (338—1—1) 

Negyedévet végzett ref. tanítói állást keres, négy-
évi gyakorlattal, azonnali belépésre is: Kovács Lajos 
tanító, Szín, Abaújtoma. (340—I—1) 

Balassagyarmaton a községi óvodánál megüre-
sedett óvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : természetbeni lakás, 800 K fizetés, 200 K 
dajkatartási átalány és 5 öl fa. A pályázati kérvé-
nyek f. évi április hó 10-ig Elfer Ede, felügyelő-
bizottsági elnök úrhoz intézendők. (345—1—1) 

A kerecsenyi (Zala) róm. kath. fiókközségben 
kántortanítói állomás javadalma : kétszobás lakás, 
gazdasági épületeken kívül 5 kat. hold szántóföld, 
párgabona, mustpénz, fa, tandíj, stólapénz, 1100 K 
értékben, melyet készpénzül is felvehet. A negyed-
órányira fekvő materbeli kántorral tartoznak egy-
mást a kántoriakban helyettesíteni. Választás április 
6-án, reggel 10 órakor. Orosztonybaksaháza. Mühlstein 
Lajos lelkész, iskolaszéki elnök. (344—1—1) 

A bezedeki róm kath. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem a díjlevél szerint. Két 
szobából és két konyhából álló lakás, a szükséges 
mellékhelyiségekkel, kerttel és beltelekkel. Készpénz-
ben és természetbeli járandóságokban 1124 korona 
90 fillér. Személyes megjelenés próbatételre kívánatos. 
Kellően fölszerelt pályázati kérvények április 10-ig 
a lippói róm. kath. plébániai hivatalhoz (Baranya 
megye, Magyarbóly felé) küldendők. Választás napja 
április 11-én. Kiss Rezső plébános, iskolaszéki elnök. 

(331—1—1) 

u i D n r T r c r i / n i n U t 1 fc.ot.lv 

A 21.211/1905: sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
ján az iskolák és ővod&k padlói 

Fónagy-féle Dustiess-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég: 

Erctös József és Társa, 
B u d a p e s t , VI. ker . , Sz ív -u t ca 26. szám a l a t t 

Utasítások ingyen. (170-46-8) 

1 í f o r i n t Ő r t remek szabásban, elegáns kivitel-
l é IUI I l l ic i t ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

K r a u s z F - é s T á r s a 
úriszabó-Üzlete, VIII. ker., Rákóczí-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—11) . 

Megjelent ! M i n d e n Kapható ! 

iskolai ünnepélyre 
vezérfonalul szolgál és alkalmas beszédet ad Vaday 

József közs. isk. igazgató 

Iskolai Beszédek 
című műve, a szerzőnél, Nagyváradon, 2 ko-
ronáért rendelhető. (Utánvéttel 2 kor. 35 fill.) 

(257—III—3) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkatjutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóniuinok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Áijegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—16; 



J 4 . SZAM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 5 

Kedves véreim! Tanítók! 
kat, kik velem Máramarosszigeten 1898-ban oklevelet 
nyertek, bogy a tízéves találkozó megtarthatása 
céljából tudassák velem lakáscímeiket. Üdv az örven-
detes viszontlátásra ! Szkiba József áll. tanító, Tisza-
karáesonyfalva (u. p. Nagybocskó). (305—1—1) 

Cserél ,11 áll. tanítópár betegség miatt Erdély terüle-
t i tén bárhol működő oly áll. tanítópárral, ahol 

a férfi ev. ref. énekvezéri teendőket hajlandó végezni, 
de most nem kántor. Mellékes 700—800 korona. Cím : 
Jánossy, Köbölkút. Pósta Mező-Orményes, Kolozs m. 

( 3 0 4 - 1 - 1 ) 

T > r k f l a í V i í í r i i i T V l Í nyelv- és történelmi szak-
JT L U c I g U g l U I I l l csoportból jegyzetek olcsón 
kaphatók : „Izraelita elemi iskola", Jolsva (Gömör 
vármegye). (310—I—1) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, is-
kolaborendezé-

sek, toruakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét, ingyen és 

bérmentve. 
'.24—62—14) 

P e p v p l a l ? Aranypatakáról (Bártfá-fürdőhöz legkö-
t /ûCI CIClV zelebbi község) lehetőleg vasút mentén 
fekvő községbe. Egyház beleegyezése szükséges. Ajánl-
kozhatnak tanítók, tanítónők. Ág. ev. tanító Arany-
pataka, u. p. Bártfa (Sáros m.). Válaszukat várva, 
vagyok teljes tisztelettel Húth Gusztáv, tanító. 

(343—II—1) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

HHRENTRBU ÉS FUGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40- 0) 

HARMÓNIUMOT 
I Mill»» 1 

elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar ,v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-

) rában készült összes húros-, 
[ vonós- és fuvóhangszereit. 

t e s n a g y o b b g y á r 
é s r a k t á r . 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50-51 — 13) 

T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

Aradon 1898. évben képesítőt tett 
kartársainkat fölkéljük, hogy címüket alulírottak 
bármelyikével közöljék. Marossy Károly állami tanító, 
Magyar-Pécska. Mohos Ágoston községi tanító, Arad. 
Hoffmann Emil áll. igazgató-tanító, Ópaulis (Arad vm.). 

(284—II—2) 

Gazdasági, főzelék- és virágmag 
beszerezhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
ténél. Budapest, V., Alkotmány-utca 31. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

(281 —VI—3) 

Vc&lEBBKIALLITASlI 
S ^ KÉPES FOLYÓIRAT 

BFEST RUDOLF RKP. 

(300—VI—2) 

Járási Ä ^ ^ Ä ^ H k ^ M ^ Ä Ä B áll. tanítónő, 
székhelyről ™—- ™ ™ Lakbér: 360 
korona. Qím : „Tanítónő" Balázsfalva, poste restante. 

( 3 1 9 - 1 - 1 ) 

Alföldi megyeszékhely külvá-
rosában működő áll. tanítónő 
jobb helyre, több várossal bíró megyébe ; Csongrád és 
Pest m. előnyben. Cím : Cs. Kakuszy Teréz, Szeged 
(Felsőváros), Osztroszky-u. 3. sz. (334—I —1) 

Regényes vidéken, sok intelligenciával bíró község-

iek. vezető-tanító cseré ln i óhajt 
egytanerős magyar községben működő rkath. vallású 
tanítóval. Bélapataka-, Nyitra m. (328—I—1) 

László Teréz « e a r ó l n i n h a i t Heves, Nógrád, 
állami óvónő löCI ClI l l UlHlJl Győr, Esztergom, 
Bars és Pozsony megyékben működő óvónővel. Cím : 
Ágostonlak (u. p. Helpa, Gömör m.). (316—1—1) 

Házlebontás miatt 
N Ö I K É Z I M U N K Á K 

hiiuzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttatott 1S88. 

BÉliCZI I). SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI., Dessewffy-U. 5. sz. (Váci-körút sarok) 
= saját áridiázaniba helyezem át. ===== 
Vidékre kiválasztásra is küldök. 

(16-52—14) 
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P c p T p l a fővárostól 7 km.-nyire levő, 10 tan-
' " ' ö C / X ^ ^ erős községből (vasút helyben) rk. 
kántortanítóval (csak magyar helyre), kinek legalább is 
évi 600—800 korona kántori mellékes jövedelme van. 
Cím: „Áll. tanító", 3:i4. sz., Pilisvövösvár. (318-1-1) 

koronáért készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkeimé-

é s bői : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda-
O / ^ pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. ajtó. Vidékre 
» J ^ - * minták bérmentve. (312-5—2) 

^ / n a h A I a I / Pest, Kolozs vagy ezekkel 
^ ^ S G r S l G K szomszédos megyékbe Toron-
^ ^ tálból, 6 tanítós iskolától. 

Mellékjövedelem. Áll. r. k. tanítónő Pancsova, p. r. 
(317—1-1) 

Felvidéki várme- nonrót l/aroc elemi isk. ta-
gyei székhelyről töOiOl ÍVCICd nítónő, városba. 
Ajánlatok „Elemi tanítónő" jeligével a fiumei főpós-
tára, poste restante küldendők. (301—I—1) 

Felvidéki várme- pant<áf 1/ûrpo áll. polg. isk. ta-
gyei székhelyről v u C I C t HCl Co nítónő amagyar-
nyelvi szakon, városba. Ajánlatok „Polgári tanítónő" 
jeligével a fiumei főpóstára, poste restante küldendők. 

(301-1-1) 

Katholikus vagy református 

t a n í t ó n ő t k e r e s e k 
3 gyermekem mellé, elemi és kézimunkai oktatásra. 
Ajánlatok Hegyi József, Pettend (Fejér m.) kéretnek. 

(342-1 -1 ) 

Értes í tés . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által az állami népiskoláit 

gondnoksága számára a 73.776/907. sz. a. kelt rendelettel ldadott 

PÓTU TA S í TA s 
ezen igazgatóságtól szerezhető bè. 

Bolti-ára 24 fillér, nettó-ára 18 fillér. A pénz postautalványon küldendő be, 
mert bélyegek, az ár kiegyenlítésére, nem fogadtatnak el. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák Y. és YI. osztálya számára. A népiskolai új Tan-
terv alapján írta FAR RAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda, líolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

Ez összesen ötvenhét oldalra terjedő könyvecske a Hivatalos Közlöny 1907. évi 27. 
számában megjelent s bírálat szerint „úgy tartalmilag, mint terjedelmileg megfelel céljának. 
Beosztása racionális és könnyen áttekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mérten, világosságra és szabatosságra törekedve ismerteti meg a legfon-
tosabb polgári jogok és kötelességek lényegét. Arányos tekintettel van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból ki-
indulva, a helyi községen, azután a magasabb rendű helyi községen, a törvényhatóságon át, az 
államig, illetőleg azon államkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a Prag-
matica Sanctio alapján fennáll. Dicsére mondhatni, hogy súlyt fektet az elemi tanuló értelmi 
világára is s gondosan ügyel arra, hogy a hazaszeretet szellemében tartsa tanítását". 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mely az egész iskolai évre óráról-
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 30—35 sor terjedelmű anyagot; a művecske elején adott 
utasítás pedig tájékoztatja a tanítót, hogy miképp hajtható végre az anyagbeosztás a teljesen 
osztott, tehát hattanítós, továbbá az öt-, négy-, három- és kéttanítós, végül pedig az egytanítós 
iskolában anélkül, hogy a Tanterv idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

Melegen ajáiiljuk e könyvet a t» tanító urak figyelmébe s mutatvány példánnyal 
szívesen és díjtalanul szolgálunk. 

Budapesten, 1908 április 2. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



X L I . é v f o l y a m . 15. szám. B u d a p e s t , 1908 ápri l i s 9 . 

NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. As ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az-egész oldal egy hetvenketted réaasét 
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

K é z i r a t o k a t n e m a c i u i x l t v i s s z a . 

Széchenyi István. 
Széchenyi István már életében a hal-

hatatlanok közé emelkedett ; élete és 
törekvése gondolattá finomult: a munka, 
a haladás, az önfeláldozás gondolatává. 
Besoroztuk azok közé a nagy magyarok 
közé, kik nemcsak maguk váltak hal-
hatatlanokká, hanem azzá tették nem-
zetüket is. Ha eljönnek valaha a vész 
órái, bennünket legyőzhet az ellen, de 
hátra lesz még küzdelmének nehezebb 
része: meg kell mérkőznie a múltból 
fölmerülő szellemóriásokkal, kiknek testét 
nem fogja a fegyver, kik fölemelik az 
elesettek kezéből a rongyokká tépett 
zászlókat, letörlik a haldoklók homloká-
ról a verítéket, megkoszorúzzák a győz-
teseket. A görög monda Antaeusának 
anyja, a föld, mindig új erőt öntött lan-
kadó izmaiba, valahányszor Herakles 
leterítette; a magyar faj is mindig élői-
ről kezdheti a küzdelmet, mert a tör-
ténelem nagy alakjai visszaadják lelkének 
a bizalmat, akaratának az erőt, karjai-
nak a kitartást. 

r 

Április 8-án van Széchenyi halálának 
évfordulója. A nemzet többsége mintha 
ismét az ő politikáját követné; azt a 
politikát, melyről maga mondja egyik 
munkájában: „Semmit sem tettem rög-
tönzésként, vagy pillanati fölhevülés kö-
vetkeztében, de minden lépteim, minden 
tetteim — habár lelkesedésem néha az 

egekbe ragadott — egy előre kiszámlált, 
messzeható tervnek szüleményei." 

Széchenyit és Kossuthot szembe szok-
ták állítani egymással. Eletükben szem-
ben állottak, de haláluk után egymás 
mellé kerültek egy hálás nemzet emlé-
kezetében. Kossuth természetes folyta-
tója és kiegészítője Széchenyi politikájá-
nak. Csak az történt, hogy a nemzet 
gyorsabban fejlődött, mint az egyén. 
Széchenyi életet lehelt a mozdulat-
lan tömegbe s az életre keltett nemzet 
— megízlelve az élet gyönyörűségeit — 
lázasan sietett előre, hogy elérje a tö-
kéletes életet: a függetlenséget és sza-
badságot. Széchenyi pedig, ki Daedalus-
ként szárnyakat adott nemzetének, hogy 
kínos rabságából menekülhessen, hiába 
könyörgött az Ikarusként nap felé, a 
függetlenség és szabadság napja felé re-
pülő fajának: a nemzet az óvatosságban 
gyávaságot, az aggodalomban kishitűsé-
get, az akadályozásban árulást látott. 
Repült lelkesedve a magasba, s mennél 
följebb szállt, annál jobban gyönyörkö-
dött a szabadságban. Örömében meg-
feledkezett arról a lennálló, megtört 
lelkű ősz emberről, ki kétségbeesve át-
kozta magát azért, hogy repülni taní-
totta nemzetét. A kétségbeesett ember 
jóslata bevált: a nemzet lebukott a ma-
gasból, de a nemzetet vezérlő óriásnak 
is isteni hivatása volt : megismertette 
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Európát népe erejével, megízleltette fajá-
val a szabadság gyönyöreit, melyről 
nem mondathatta le többé sem hízelgés, 
sem erőszak. 

Ma nyugodtan pihenhet sírjában a 
nemzet két vezető csillaga, a két nagy 
politikai ellenfél. A magyar történelem-
ben mindkettőnek megvannak előzői. Az 
egyik előtt Pázmány Péter és Zrinyi 
Miklós alakjai lebeghettek, a másik a nagy 
erdélyi fejedelmekre és Tökölyre meg 
Rákóczira nézhetett példaképen. Mind-
kettő örök igazságot hirdetett; a magyar 
faj életét pedig az mentette meg és 
fogja megmenteni, hogy megértette és 
megérti, mikor kell zárt sorokban követ-
nie a lázas szívvel, de hideg fővel lépés-
ről lépésre előnyomuló vezéreket, mikor 
kell kardot rántania szabadságáért. Mi 
nem válogathatunk Széchenyi és Kossuth 
politikája között: az idő és körülmények 
kényszerítő ereje ragad bennünket egyik 
vagy másik irányba, 

Széchenyi politikai egyéniségét nem 
jellemezhetjük méltóbban, mintha Eszme-
töredékek c. munkájából kiszakítjuk 
azokat a szavakat, melyekkel a maga 
egyéniségét jellemzi. „Politikai pályámra 
visszatekintve, — írja e művében — 
nyugodt kebellel mondhatom: soha más 
szempont nem vezérlett, mint nemzetünk 
üdve, hazánk java. Népszerűséget, mely-
lyel soha nem kacérkodtam, és felső 
kegyelmet, melyért soha nem lótottam 
és melyért soha egy hízelgő szó sem 
hangzott ajkamról, mindig csak eszköz 
és módnak tekintém, az érintett egye-
düli főszemponthozi közelítésre. S való-
ban, ki népszerűséget vagy felső kegyel-
met mint célt tekint, s nem a haza azon 
vezéreszme, mely melegíti keblét s fe-
szíti minden tehetségét, az, bármily 
tisztelethű és emberséges ember legyen 
is egyébiránt, valódi és teljes ereje sze-
rinti hasznot soha nem áraszthat nem-
zetünkre, hazánkra." 

A kétség és remény közt hánykolódó 
lélek megpihent már, az örökké nyug-

talan, izzó agy nem dolgozik többé, a 
magát emésztő nagy tépelődő nem lát 
már szeme előtt vértengert, körülötte 
égő városokat, menekvő anyákat és gyer-
mekeket ; őrülettel határos kétségbeesésé-
ben már nem áll többé előretörő fajának 
útjába, mely életet és boldogságot látott 
ott, hol a nagy próféta temetőt és gyászt, 
feltámadást, örök életet várt attól, mitől 
ő a teljes megsemmisülést. Az újra éledő 
szabadságot már nem érte meg, a sza-
badság ígéretföldének határánál kellett 
örök álomra hajtania fáradt fejét. Földi 
hivatását már betöltötte, de nem költö-
zött el közülünk, mert valahányszor 
nemzete az élet és halál válaszútjára 
érkezik, mindig maga előtt fogja látni 
szellemalakját, amint magasra emeli 
zászlaját, melyre a kitartás, a munka, 
az önuralom jelszava van írva; amint 
lángpallosát fenyegetőleg emeli, hogy a 
hamis illúziók útjáról visszariasszon; 
amint megtörten, kétségbeesve könyörög, 
hogy az igaz útra térítsen. 

Tököly sírján egy hatalmas platán 
nyújtotta az ég felé ágait. Gyökerei le-
hatoltak a mélybe, áttörték a fejedelem 
koporsaját s testéből táplálékot vittek 
a villámoktól ostromlott, szélvésszel csa-
tározó, záporral küzködő terebélyes fá-
nak. A meg-megújuló nemzedéknek képe 
e terebélyes fa. A vész és vihar óráiban 
mintha a nemzet is gyökérszálakat bo-
csátana a múltba, hogy segítségükkel 
magába szívja nagyjainak erejét, kitar-
tását, gondolatait : a csüggedő lélek 
ebből meríti az erőt, a lankadó test 
a támasztékot. 

Széchenyi egyénisége örökké erősíteni 
fogja az utódokat. 

Lenyyel Miklós dr. 

Nyilvános életemnek s minden politikai műkö-
désemnek alapja s legmélyebb talpköve soha nem 
volt egyéb és soha nem less más, mint azon 
nemzetiség kifejtésének és nemesbítésének minden 
tehetségem szerinti élőmozdítása, mélynek körében 
világot látnom rendélt a végzés. 

Széchenyi: „Eszmetöredékek 
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Pedagógiai akadémiák. 
Irta : Molnár Ferenc. 

Kóródy Miklós úr a tanítóképzés fokozását 
az egész nép- és középoktatásunk reformjával 
kapcsolja össze, „hogy most, mikor tanterv-revízió 
van küszöbön, ne a toldozás-foldozás ismé-
teltessék, hanem gyökeres átalakítás menjen 
végbe, mert az bizonyos, hogy közoktatásunk jelen 
állapotáról oly embernek, ki szakszerű betekin-
tésre képes, még gondolkozni sem kellemes". 

Kóródy úrnak e véleményét csak részben 
teszem magamévá, mivel az én tapasztalatom 
szerint sem a nép-, sem a középoktatás nem 
épen oly gyenge és elhibázott, hogy effölött 
még gondolkozni is kellemetlen legyen. 

Elismerem, hogy Kóródy úr akkor, mikor az 
egész nép- és középoktatás tanterv-revíziójával 
kapcsolja össze a tanítóképzés reformját, lát-
szólag még magasabb elvi álláspontra helyezi 
e reformot, mindamellett mégis lássuk, hogy 
mi, midőn csak a tanítóképzésről beszéltünk, 
csakugyan toldozni-foldozni akartunk-e, csak-
ugyan úgy jártunk-e, mint az a dohányterme-
lésről beszélni kezdő s csillagászattal végző 
irálytan, vagy ellenkezően, a nép- és a közép-
oktatás bajainak a gyökeréhez nyúltunk ? Ebből 
kifolyólag a tanterv-revíziót kell-e előbb meg-
oldani, vagy pedig a tanítóképzés reformjával 
kell megoldani azon iskolák tanterv-revízióját? 

Mielőtt Kóródy úrnak a tanítóképzésre tett 
javaslatára s különösen az alapképzésre térnék 
ki, megállapítom ama tényt, hogy amit az elemi 
iskolák szervezésére vonatkozóan ír, az most is 
megvan. Az alsó négy osztálya ugyanis ama 
célt szolgálja, melyet Kóródy úr kitűzött, s erre, 
mint a népoktatás elemeit befejező alapra van 
építve az Y—VI. osztály, amelyek amazt rész-
ben tovább fejlesztik, részben új tárgykörök 
fölvételével kibővítik. A VI. osztályra pedig az 
általános, illetve a gazdasági ismétlő-iskola van 
alapítva, mely a népoktatást főleg nemzeti és 
gazdasági irányban fejleszti tovább. Hogy aztán 
az elemi iskolának e törvényben és tantervben 
helyesen megállapított feladata tényleg meg 
van-e valósítva vagy nincs, annak oka nem az 
elemi iskola hibás szervezetében, hanem részben 
ama feladat megoldhatását előmozdító törvények 
végrehajtásában, részben az iskolák fölszere-
lésében s más, az iskolától független, külső 
körülményekben keresendő. Ezekhez, mint belső 
okot, a tanítók képzettségének mai fokát és 
terjedelmét vehetjük hozzá. Mert ha tény is az, 
hogy a hazai tanítóság jelenlegi képzettsége 
általában véve magas fokon áll s kiállja a ver-
senyt az összes külföldi tanítók képzettségével, 
de az is tagadhatatlan, hogy a mindegyre na-
gyobb mértékben reája háruló feladatok meg-

oldása s részben tekintélyük és társadalmi súlyuk 
miatt — hogy ezt épen az iskola érdekében 
mindenki, tehát nem tanítóember is elismerje — 
továbbfejlesztésre szorul. 

A magasabb képzettség ugyanis nagyon is 
hozzájárul s még jó ideig hozzá fog járulni az 
illető egyén társadalmi súlyának, tekintélyének 
emeléséhez, sőt a társadalom a tisztelet meg-
nyilvánításainak módjaiban, a tekintélyt elis-
merő kifejezéseiben a legtöbbször aszerint iga-
zodik, hogy ki minő iskolát végzett, minő 
állásban és vagyoni helyzetben van. Tudom, 
hogy a társadalomnak — az egyes kivételektől 
eltekintve — ez az álláspontja egészségtelen, 
tehát ennek kiirtására mindenképen törekednie 
kell az iskolának is. De vájjon, ha a tanítóság 
alapképzése is oly fokra emeltetik, mint pl. a 
papé, orvosé, ügyvédé stb., nem hatásosabban 
tud-e küzdeni e felfogás ellen is, nem gyor-
sabban fog-e bekövetkezni az az egészséges 
álláspont, mely az illető egyént nem a látszat, 
hanem egyéni értéke, szorgalma stb. alapján 
beesüli meg s ha kell, emeli önmaga fölé ? . . . 

Midőn előző cikkemben a tanítóképzés alapjául 
a középiskola bevégzését indokoltam, szintén 
jól tudtam, hogy ma mindenki középiskolát akar 
végezni. S ha mégis a tanítóképzés alapjául is 
a középiskola bevégzését javasoltam, annak 
egyszerű oka az, hogy az összes iskolafajok 
közül ez az iskola az, mely szervezete alapján 
a hazai viszonyoknak legjobban megfelelt, ez 
az iskola az, mely az összes magasabb képzett-
séget kívánó és jövedelmezőbb tisztviselői, sőt 
a magasabb ipari, kereskedelmi és katonatiszti 
állásokra is a legmegfelelőbb alapképzést nyújtja ; 
ez az iskola tehát az, mely a tanítói képzés 
alapjául is a legjobban meg fog felelni. Túl-
tengése tehát nem benne, hanem az értelmi 
cenzust, a különböző állásokra való jogosult-
ságot megállapító törvényekben van. Ezt kell 
megváltoztatni s akkor a túltengése egyszerre 
megszűnik. Szerintem ugyanis csak a jogi, 
orvosi, mérnöki, papi, tanári és tanítói pályákra 
lépőknek van föltétlenül szükségük a közép-
iskolára, a többi állásokra elegendő alapot fog 
nyújtani a leendő hétosztályú polgári s a külön-
böző gazdasági, ipari, kereskedelmi stb. iskola. 
A középiskola kerete pedig teljesen megfelelő, 
csak a beléje helyezett részeket kell célszerűb-
ben elrendezni. Hogy pedig az elemi iskola 
V—VI. osztálya benépesíttessék, szigorú tör-
vénnyel kell biztosítani, hogy sem iparos- és 
kereskedőtanoncnak, sem cselédnek nem mehet 
senki, sem községi, sem országos képviselői 
választói jogosultsága nem lehet annak, aki az 
elemi iskola VI. osztályát eredménnyel el nem 
végezte. így elérné az elemi iskola is a célját 
s mindinkább fokozódnék a jelentősége. 
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Ezeken és a már írottakon kívül lássuk most, 
hogy a közép- s általában a hazai oktatás 
bajainak mik a tulajdonképeni okai s miért 
szóltam először a tanítóképzés reformjáról és 
főképp miért akarjuk a középiskolát tenni meg 
ennek alapjául ? 

A hazai közoktatás bajait én abban találom, 
hogy a közép- s általában véve az elemi isko-
láknál magasabb fokú intézetek tanárai, a szó 
szoros értelmében véve, nem annyira tanítanak, 
mint inkább prelegálnak és — kikérdeznek. 
Tisztelet a kivételeknek, de midőn maga a 
tanárság elégedetlen a tanárképzés mai mód-
jával, e véleményemet vádnak senki sem tekint-
heti. Végre is ennek nem a tanárság, hanem 
a kiképzést előíró szervezet az oka, mely a 
tanártól csak a szaktudást követeli meg főképen, 
de arra nem nagy súlyt helyez, hogy az ezen 
szervezet alapján képzett tanár tanítása, az 
elemi iskoláéhoz hasonlóan, egyéni legyen s a 
gyermek korához, a tárgy természetéhez mérten, 
megfeleljen a pszichológiai, pedagógiai és didak-
tikai követelményeknek. A tanítóképzés reform-
ját tehát úgy kell megoldani, hogy ezzel egy-
úttal a tanárképzést is teljesen megfelelővé 
tehessék. Emiatt kell a középiskolát tenni meg 
a tanítóképzés alapjául, mint olyant, melyre a 
megfelelő tudományos szakképzettséget építeni 
lehet. Erre kell tehát alapítani az akadémiát 
oly módon, ahogy javasoltam vala s amely 
nemcsak a nép, hanem az ennél magasabb fokú 
iskolák tanítóinak képzését is megoldaná. Ezt 
pedig oly módon vélem eszközölhetőnek, hogy 
mindenki először elvégezné az akadémiát. Ez 
képesítene az elemi iskolai tanítóságra s további 
két évi, az egyetemeken nyert s az akadémiák 
munkáját, képzését folytató, kibővítő oktatás 
az eleminél magasabb fokú iskolai tanítóságra. 
A cél minél biztosabb elérhetése végett pedig 
ki kellene mondani, törvénnyel biztosítani, hogy 
sem fiú és leány polgári, sem közép- vagy más 
iskolai, sem egyetemi tanító, tanfelügyelő, tan-
kerületi főigazgató nem lehet, ki előbb elemi 
iskolában egy bizonyos számú éven át nem 
tanított. 

Ez alól az általános érvényű, szabály alól 
kivételt tennének az orvos-, jog-, mérnök-, gaz-
dasági, építészeti, kertészeti, szóval az ezekhez 
hasonló szaktanítók. Ilyenekké kiváló orvosok, 
jogászok, mérnökök, gazdatisztek, kertészek stb. 
neveztetnének ki. 

Ne vegye rossz néven Kóródy úr, de tart-
hatatlannak tartom azt az álláspontját, mellyel 
a pályaválasztásnál az egyéni hajlamot és ráter-
mettséget, mondhatni, fölöslegesnek jelentve ki, 
elegendőnek tartja a jó kiképzést. A kiképzés-
nek alávetheti kényszerből magát az ember, de 
ez még nem elegendő, már csak amiatt sem, 

mert ezek nélkül a kiképzés sem sikerül úgy, 
mintha eme kellékek megvannak. A jó kiképzés 
mindenesetre elsőrendű követelmény, de ehhez 
szükséges ama lelki rugó, melyet hajlamnak, 
rátermettségnek nevezünk, mely a kiképzés alatt 
is szorgalmas munkára ösztönöz s mely az 
embert hivatása teljesítésében az esetleges anyagi 
gondok, kellemetlenségek, félreértések, sőt mellő-
zések ellenére is becsületes és kitartó munkára 
ösztönzi szakadatlanul. 

A jó kiképzés által egyik-másikával meg 
lehet kedveltetni a pályát, de a többség, ha alá 
is vetné magát a kiképzésnek, hogy kenyérhez 
juthasson, az életben — ha hiányzik ama belső 
lelki rugó — vagy elégedetlen gépmunkássá, vagy 
stréberré válna s mint ilyen, legfőbb feladatát 
ama bizonyos nevű létrán való kapaszkodásban 
találná. Ha igaz az, hogy a magyar társadalom 
elégedetlen, sőt beteg, ennek oka főképen ama 
tipikus felfogásban rejlik, mely a pályaválasz-
tásnál a hajlamra és rátermettségre nincs a 
legnagyobb tekintettel. Németország, Anglia, 
Egyesült-Államok stb. egész társadalmi beren-
dezkedése, felfogása az egyén hajlamára, ráter-
mettségére van építve s ebben rejlik nagy 
műveltségük és gazdagságuk alapja. Ha a jó 
kiképzés elegendő volna, ezzel mindenkiből 
kitűnő művészt, költőt,- tudóst lehetne ki-
képezni. 

A tanítóképzésnek azt a módját (6 osztályú 
képző), melyet Kóródy úr ajánl, nem tartom 
célszerűnek. Nem pedig azért, mert bármily nevet 
is adnának annak az alsó tagozatnak, lényegében 
egy újfajta középiskola lenne, némi szakszíne-
zettel. Erre pedig szükség nincs. Nem tartom 
célszerűnek továbbá azért, mert a tanítóképzést 
nem fokozná, nem tenné jobbá, hanem lesülyesz-
tené. 13—19 éves ifjaknál nem lehet a szak-
képzést eredményesen vonatkozásba hozni a 
tanítói hivatással, miután a tanítói szakkép-
zettség nem teknikai ügyességek elsajátításából 
áll, mint az iparostanoncoknál. Oly fiatalkorú 
egyéneknél, ha a hivatásra való hajlamtól el 
lehetne is tekinteni, hiányzik a bevégzett álta-
lános képzettség s bizonyos mértékű élettapasz-
talat. Ezt pedig a szakképzés előtt kell meg-
szerezni, különben a szakképzettség lesz kétes 
eredményű. 

Örülök, hogy Kóródy úr elvi álláspontunkkal, 
az akadémiákat illetően, azonosítja magát, de 
az alsófokú tanítóképzésre vonatkozó javaslatát 
nem tartom célszerűnek amiatt sem, mert e 
javaslat szerint — bárhogy mérlegeljük is a 
dolgot — kétféle elemi népiskolai tanító képez-
tetnék. Ez pedig szétválasztaná a képzettség 
tekintetében is az elemi iskolai tanítóságot, ami 
sem ennek, sem a népoktatásnak előnyére nem 
válna. 
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Elsősorban pedig, mint a legfontosabb teendőt, 
az összes iskolák tanítóinak képzési módját 
vigyék keresztül, s ha ez megtörtént s így bizto-
síttatott az egész vonalon az egyöntetűbb és 
a korhoz és a tárgyhoz alkalmazott nevelés és 
tanítás módja, azután jöjjön ám a tanterv-
revízió, melyre bizonyos mértékben és irányban 
szintén szükség van. A tanítóképzést pedig 
mindenesetre úgy oldják meg, hogy ne szét-
válassza a hazai összes iskolák tanítóságát, ne 
emeljen még nagyobb választófalakat közibénk, 
hanem úgy a képzettséget, mint a társadalmi 
helyzetünket közel hozza egymáshoz, hogy így 
hivatásunknak még jobban megfelelhessünk. 
Ezek az V. egyetemes tanítógyúlés ismeretes 
határozatának s ennek megfelelően, az e tárgy-
ban megtett szerény hozzászólásomnak félre 
nem érthető okai és célja. 

Fi lozóf ia i i rányzatok 
az iskolai nevelésben. 

— írta : Farhas Imre. — 

I. 
A népiskolának nálunk ezidőszerint kettős 

feladata van. Az • egyik az, hogy a különféle 
jogosítású középiskoláknak újoncokat szolgál-
tasson. A másik, a fontosabb, hogy a-tulaj-
donképeni nép között, mint öncélú kultúr-
intézmény, szolgálja a közműveltség terjesztését. 
Hogy a népiskola, mint a középiskolák tanuló 
anyagának előkészítője, hogyan tölti be fel-
adatát, azt ez alkalommal nem vizsgálom. 
Igazi hivatásáról s az azt befolyásoló hatások-
ról akarok röviden elmélkedni. 

A nép iskolájának tehát az volna a feladata, 
hogy a nép között útat nyisson a morális ala-
pon nyugvó általános műveltségnek. Mondanom 
sem kell, hogy a műveltség ezen a fokon csak 
nemzeti lehet. Ennek megszerzése pedig egy-
általán nem a nagyfokú tudásban, nem az 
értelem teletömésében áll, hanem az érzelmi, 
értelmi és erkölcsi szoktatásoknak olyan együtt-
hatásában, amely a magyar gyermeket nem-
zeti érzületre, hazafias gondolkodásra vezeti 
és emberséges magaviseletre, nemes jellemes-
ségre, józan értelmességre s ezeknek koronája-
ként, becsületes erkölcsre neveli. 

Am, ezt a magasztos célt a népiskolai ne-
velés nagyon rosszúl szolgálja. Ennek a saj-
nálatos igazságnak pedig nem más az oka, 
mint azok a filozófiai irányzatok, amelyek a 
műveltségnek összes eszközeit, ezek között 
természetesen az iskolai nevelést is, minden 
időben hatalmukba kerítették és amelyek ma 
is épen úgy, mint a múltban, a saját képükre 
formálják a művelődés intézményeit. 

Innen van, amint mindjárt látni fogjuk, hogy 
a mai népiskola csak tanít, de nem nevel ; 
csak értelemtömő gyár, de korántsem a szel-
lem- és erkölcsmüvelés műhelye. Pedig a ta-
nítás a neveléshez való viszonyában csak alá-
rendelt fogalom, mert a nevelés magában 
foglalja a tanítást, de a tanítás csak eszköze 
a nevelésnek. A nevelés feladata az, hogy az 
embert a maga rendeltetésére — a folytonos 
tökéletesedésre — képesítse. A tanítás célja 
pedig az, hogy ismereteket szolgáltasson a 
nevelés céljaira. 

A lelki élet harmonikus fejlesztése tehát a 
nevelés dolga. És ennek a fejlődésnek hatásai, 
törvényei, úgy az iskola, mint egyéb művelő-
dési tényezők révén, a nép erkölcsi életében 
nyilvánuló érzésben és gondolkodásmódban 
mutatkoznak. 

Soha sem volt időszerűbb a népiskola ne-
velő eljárása fölött elmélkedni, mint manapság, 
amikor a jóra-rosszra egyaránt fogékony gyer-
mek a családi és társadalmi erények helyett 
hazugságot, bűnt, prostitúciót lát ; amikor aljas 
haszonleséssel, képmutatással, a felsőbbek iránt 
tiszteletlenséggel, demagógok meghibbant esze-
járásával, anarkhistael vekkel van telítve a szülei 
ház udvara épen úgy, mint az utca levegője ; 
mikor a gyermek ifjúi élvezetek után sóvárog, 
az ifjú már kimerült; mikor a szegényt a hit 
nem tanítja többé tűrni és remélni, mert ki-
gúnyolja a vallásosságot ; nem bízik senkiben, 
nem ismer semmiféle tekintélyt; mikor a mi-
haszna semmittevés a szorgalom verítékével 
szerzett tőkén akar osztozni és a jogegyenlő-
ség szent palástjába bujtatott szabadosság ár-
tatlan vérbe fojtja a társadalmi rendet . . . 

De minek folytassam! Az általános elégü-
letlenségszülte erkölcsi nyomort, amely társa-
dalmunk minden rétegében pusztít s főkép a 
műveletlenségében naiv^népből szedi áldozatait, 
mindnyájan ismerjük. Es mivel ismerjük, alig 
tehetünk hasznosabb dolgot, mint ha e nagy 
epidémia ellen ezerjófüvet keresünk a neve-
lés mezején. 

A szomorú valóság tehát adva van s előt-
tünk áll a mai szervezetében működő tanítás-
rendszer a maga hatásaiban. Tapasztalhatjuk, 
hogy az értelmileg túlterhelt, a meg nem 
emésztett ismeretanyaggal agyongyötört nem-
zedékek időnap előtt kimerülnek s a túlten-
gésig tudományos irányzat nyomása alatt bele-
nevelődnek a legszélsőségesebb materiálizmusba. 

Hogy pedig ennek mi a forrása, azt egy-
két kultúrtörténeti vonással próbálom megvi-
lágítani. Az okozat szálai messze ágaznak 
ugyan, de a figyelmes nyomozás oda vezet 
bennünket, ahol legalább a kezünk alatt for-
málódó nép, illetőleg a leendő nép nevelésé-
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nek minemüségére nézve biztos alapot talá-
lunk. Ez a kutatás világosan megmutatja azt 
is, mit kell tennie a hivatását becsületesen 
munkáló tanítónak, hogy nemzeti műveltségünk 
legnagyobb hatású erőforrása — a népnevelés — 
igazi kútfeje legyen a haza boldogulásának. 

II. 
Az ókor filozófiájának főtárgya volt a vi-

lág; a középkoré az Isten. Sablonok uralkod-
tak a tudományban, a költészetben, az isko-
lában. Az ember arra volt kényszerítve, hogy 
gondolkodásában és cselekedetében ezekhez a 
típusokhoz alkalmazkodjék. A középkor összes 
műveltségének központja a theológia. Minden 
tudomány dogmatikus és csalhatatlan. Aki 
valamit tudni akart, annak e stúdiumhoz kel-
lett alkalmazkodni, mert több igazság nem 
volt, csak a hét erény, a hét bolygó és a hét 
szabad művészet. Minden, ami a gondolkodás 
és művelődés világában létre jött, a közfelfo-
gás szerint csak isteni eredetű lehetett. 

Jött aztán az újkor, amelynek bölcselete 
az embert vette kiindulása tárgyául. Jöt t Bacon, 
aki ellentétben a középkor felfogásával, min-
den ismeretnek az alapját a tapasztalásban 
keresi. Míg a középkor minden tudást isteni 
eredetűnek, szelleminek tartott, addig az újkor 
az anyagból, a tapasztalásból magyaráz min-
dent. És az emberekben lazulni kezd a hit 
minden iránt, ami nem kézzelfogható s nem 
észszerű. Majd a nagy század enciklopédistái 
kifejlesztik a természettudományokat s ezzel 
teljesen átalakul a gondolkodás. A spirituáliz-
must a filozófiai reálizmus váltja fel. S meg-
változott az iskola ábrázata is. Comenius, 
Locke, majd Rousseau és Pestalozzi kivették 
a tanítást az elvont dogmák homályából és 
amidőn beültették azt a való élet egészséges 
légkörébe, egyszersmind hozzáférhetővé tették 
a nép számára is. Minden vizsgálódás kiinduló 
pontja az ember lévén, általánossá kezd lenni 
az a felfogás, hogy az emberek egyenlőkké 
vannak teremtve . . . S megrendülnek a hű-
bérrendszer falai, földre hull a papság nagy 
tekintélye, meginog a fejedelmi hatalom és a 
jogaiba helyezett értelem megteremti a poli-
tikai egyenlőség eszméjét. 

Aztán jött a nagy forradalom, amely fel-
forgatott minden nemest, minden aljast. És 
ebből a szörnyű forgatagból teljesen átalakulva 
került ki az újvilág társadalmi, erkölcsi, 
politikai felfogása : az újvilág-szellem. Csak 
amiért ez a nagy, világreformáló harc dúlt 
— a zsarnokság — maradt meg. Igaz, alakot 
cserélt az is : azélőtt az egyesek zsarnoksága 
ellen küzdött a tömeg, azóta a tömeg zsarnok-
sága készül elnyomni az egyesek szabadságát. 

Nos, hát ezen az erkölcsi alapon épült fél 
a mai közfelfogás. Ezen az alapon dolgoztak 
mind ekkorig a^ közművelődés intézményei. 
Az iskola is. És amikor eddig jutottunk 
elmélkedésünkben, nem nehéz rámutatni arra a 
forrásra, amelyből — jóllehet különféle hatá-
sok közreműködésével — a ma már tömeg-
erkölccsé fajult kárhozatos materiálizmus ered. 

Ez a forrás pedig a végletekig mélyített 
reálizmus. Ez vette hatalmába az újabb idők 
összes művelődési intézményeit. Ez árasztotta 
el a sajtót, a fórumot, az iskolát. De ezen 
nem is lehet csudálkozni. Hiszen az logikai 
kényszerűség volt, hogy a felfoghatatlanságig 
elvont, dogmatikus műveltség után, a reakció 
természetében rejlő túlzással fordult a szabaddá 
lett egyén a reális élet önző érdekei felé. 
Természetes aztán az is, hogy az ú j irányzat 
hatása alatt nemcsak a vallási és általában a 
spirituális alapon álló erkölcsi felfogás bom-
lott meg, de attól kezdve az általános szellemi 
fejlődés is egyenesen elhanyagolja a szívet, meg 
az erkölcsöt és pusztán az ész képzésével törődik. 

A filozófiai reálizmusnak ez a túlzása látszik ma, 
hogy egyebet ne említsek, az összes iskolafajok 
hatásában s annak mélységes nyomait nem lehet 
kitagadni népiskolai tanításrendszerünkből sem. 

Ezen a veszedelmes irányzaton változtatni, 
s legalább a népiskolai nevelés-oktatás fokán 
az ész- és szívképző elemek átadásában egyenlő 
mértékkel mérni és ekként helyet engedni az 
iskola nevelői hivatásának : ez ma a legjelen-
tősebb feladata a népoktatásügy intézőinek és 
egyik alapvető kérdése nemzeti nevelésünknek. 

A nép lelkében — az alföld közepén, két 
évtizedes szomorú tapasztalat tanított meg 
rá — a minden úton-módon raffinált értelem 
mellett sötét, fekete üresség tátong . . . Ezt. 
az űrt ki kell tölteni! S hol vennők ehhez 
a mágusok enyvének összetartó erejét ; hol 
szereznők azt a melegséget, amely az értelem 
hideg testébe lelket leheljen, ha nem a vilá-
got megváltó, az embert egyedül boldogító 
szeretet kiapadhatatlan forrásából: a szívből! 

A levegőben gomolygó társadalomerkölcsi 
borulatok kényszerítsenek minden magyar 
néptanítót, hogy a kezeügyébe eső, minden 
lépten-nyomon kínálkozó alkalommal igyekez-
zék teljes jogaiba helyezni a szív és erkölcs-
nevelését addig is, míg ebben a dologban 
rendszeresen is tehetünk valamit. 

Mcigyarosítni s egyesítni ! ím ez vala 
mindig szemünk előtt, mert ez, vagy semmi más, 
fogja emelni s képes csak emelni TJrunk hatalmát 
s Honunk állapotját egy magyar Fejedelemhez 
s egy magyar Nemzethez illő s méltó magas-
ságra. Széchenyi: „Világ." 
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SZÉPIRODALOM. 
Az első csábítás. 

— lris diák naplójából. — 

írta: Zsoldos László. 
Május 25. 

Az én nagybátyám tanár, és a gimnázium-
ban a nyolcadikosok csak úgy hívják, hogy a 
„hiéna". Kétségtelen ebből, hogy én vagyok a 
hiénának az unokaöccse. Amely sorsot a 
III/A)-ban kellő méltósággal viselek. 

Mi a második emeleten lakunk (három udvari 
szoba, előszoba, cselédszoba, fürdőszoba, konyha, 
vízvezeték) és innen pompás kilátásom nyílik 
az első emeleten a miénkkel szemközt levő 
lakásra (ugyanannyi szoba, előszoba stb., csak-
hogy négyszáz koronával drágább). Ebben az 
elsőemeleti lakásban él egy vörös számvizs-
gáló a feleségével és hajadon leányával. Én mái-
eleget forogtam a világban, és az iskolai ma-
tinékon is sok szép nőt láttam ; azonkívül szem-
léltem primadonnákat a világot jelentő deszká-
kon ; éberségemet nem kerülték el a színházi 
páholyok szépei ; múltkor is beleütköztem egy 
királynői alakba a Kossuth Lajos utcában a 
sétán, annyira, hogy a hölgy azt mondta : 
„Vigyázzon a lábára, szamár!" hanem olyan 
gyönyörű nőt, mint az elsőemeleti számvizsgáló 
leánya, eddig még nem láttam. Isteni szép ! 
Elragadó ! Megbűvölő jelenség ! Hogy is lehet 
egy számvizsgálónak, aki mindig csak a számok 
között ül és azokat vizsgálja, ilyen szülöttje ! ? 
Primadonnák, színházi és matiné-szépek, Kossuth 
Lajos utcai delnők stb. mind-mind beleülhetnek 
szégyenletükben az utolsó padba az ő szépsége elől! 

Iluskának hívják. Tündér Ilona. Nem túlsá-
gosan nagy és nem is kicsiny. Tizenkét éves. 
De — hitemre ! — több kellem és báj lakozik 
benne, mint egy ötvenkét esztendősben ! 

A lépcsőn szoktunk, találkozni. Meg a kapu 
alatt. Meg az utcán. Ám eddig soha nem szó-
lítottuk meg egymást, mert hiszen nem is vol-
tunk ösmerősök. Mától fogva azonban fordult 
a világ. Iluska feljött a mamájával az én ma-
mámhoz látogatóba. Igen kedvesek voltak s 
engem külön is meghívtak, hogy látogassam 
meg sűrűn őket. 

— A gyerekek jól megértik egymást — 
mondta az ő mamája. 

Ámde nagybátyámból, aki szintén itthon 
volt a látogatáskor, mindjárt kilátszott a lóláb, 
azaz hogy a hiéna, és közbeszólt: 

— Ne tessék hívni most Jancsit. Lesz elég 
idő a referálások után. 

Tudniillik, hogy most referálások vannak a 
n i / A)-ban. Az undorító rokon ! Olyan, mint a 
gyomorgörcs. Az is a legjobb falatairnnál szo-
kott belémütni. 

Iluska azonban, a drága nő, túljárt szívtelen 
nagybátyámnak az eszén s titokban odasúgta 
nekem : 

— Várjon meg holnap délután négy órakor 
a Kecskeméti- és Képíró-utca sarkán. Zongora-
órára megyek. 

A mama ittmarasztalta őket uzsonnára, és 
mi egymás mellett ültünk. Egész valóm resz-
ketett a boldogságtól. Ez hát a szerelem ? 

Uzsonna után lluskám (mert ez à fenséges 
hajadon már az enyém, és ahogy1 elvégeztem 
az egyetemet, feleségül veszem, holnap a Kecske-
méti-utcában megvallom neki) félrehítt a másik 
szobába, és olvasnivalót kért tőlem. Tüstént 
rendelkezésére akartam bocsátani összes ifjú-
sági irataimat, ám jövendőbeli hitvesem (Te-
remtő Isten, csak nem utasítja vissza holnap 
az ajánlatomat?) azt súgta nekem erre: 

— Nem, Jancsi ! Valami regényt ! Valami 
érdekfeszítő regényt. Ah — és e szónál áhí-
tattal emelte azúrkék szemét a nagybátyám 
üveges könyvszekrényére (mivel épen az alatt 
álltunk) — imádom az érdekfeszítő regényeket, 
amiket a nagyok olvasnak ! 

— A nagyok ? — szóltam némileg sértődöt-
ten. — Hát nem vagyunk mi eléggé nagyok 
magunknak ? 

De ő babonázó tekintettel nézett reám s a 
következő pillanatban én mint a villám pattan-
tam föl a könyvszekrény kiszögellő állványára, 
hogy így ragadjak ki néhány alkalmas müvet 
szerelmesemnek. Az ugrás hevében azonban, 
sajnos, lerúgtam a felső rész üvegajtaját, amely-
ből ennek folytán néhány darab csörömpölve 
hullott le a földre. 

A zajra betoppant a mama és a „hiéna". 
Miután pillanatnyi helyszíni szemle alapján 
megállapították a tényállást, a „hiéna" családi 
állással egybekapcsolt tanári dölyféből kifolyó-
lag fülön ragadott és .hallószervemnél fogva 
húzott le a könyvesállványról : 

— Inkább a németet tanulnád ! — sziszegte 
álnok nevetéssel. 

Összeszorítottam a fogamat, mialatt aggódva 
néztem eszményképemre. A gyönyörű lény re-
megő ajkkal viszonozta pillantásomat. Azt 
mondta nekem ez a tekintet: 

— Viseld^ méltósággal a sorsodat; én sze-
retlek! — És ez mindenért kárpótolt. 
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Engem azután a durva erőszak belódított a 
másik szobába, jövendőbelim pedig mamájával 
együtt eltávozott. Tűrhetetlen helyzet ! Ilyen 
fölmenő ági rokon ! A referálásokon úgyis 
rosszul áll a szénám, megszökném hazulról, ha 
szerelmem nem tartóztatna. 

Május 26. 
Ma délután, közös tanulás ürügye alatt, sze-

rencsésen elpárologván hazulról, a Kecskeméti-
és Képíró-utca sarkán megvártam Iluskát. A 
kimondhatatlan kellem négy órakor csakugyan 
pontosan megjelent a találkán. Épen már teg-
nap eltökélt szerelmi vallomásomat akartam 
neki tudtára adni (óh, hogy reszketett kezem-
ben az elcsent fél hercegovina-cigarett !), amikor 
a tündér ezzel a varázsígével fordult hozzám : 

— Mondja csak, Jancsi, maga már annyiszor 
nézett le hozzánk a második emeletről. Szeret 
maga engem ? 

Csaknem összerogytam a boldogságtól. Ho-
gyan ? Hát az imádott nő megsejti, amit a 
férfi érez ? 

— Szeret ? 
— Oh, — rebegtem, zavaromban égő felével 

dugva a számba a cigarettet (amitől ugyancsak 
megpörköltem a nyelvemet) — hát leliet-e nem 
szeretni magát, Iluska? 

Szavahn nyomatékául megállottam a Kecske-
méti-utcán ; a gyönyörű nő azonban megbökte 
a karomat és tovább vonszolt: 

— Jöjjön, Jancsi. Ez nem alkalmas hely 
titkok megbeszélésére. A „Vörös álarc "-ban sem 
beszéltek meg titkokat soha, az utcán álldogálva. 

— A „Vörös álarc "-ban? Ah, maga olvasta, 
Iluska? 

— Mindenesetre. Én úgyszólván az összes 
jobb könyveket olvastam. De most nem erről 
van szó. Hanem arról, hogy hajlandó volna-e 
maga, Jancsi, valami áldozatot hozni érettem ? 

— Áldozatot? — szóltam szinte kiáltva. 
— Igen, — folytatta a csodás lény fojtott 

hangon. — Nem nagy áldozat. Az egész csak 
annyi, hogy szeretném megszerezni a maga 
nagybátyja szobájából az érettségi tételeket. 
Elhozza nekem őket, Jancsi? 

Megvallom a gyöngeségemet, hogy eltátottam 
a számat. 

— Az érettségi tételeket ? De hiszen, akkor 
kitépi a fülemet a „hiéna" ! Tudniillik a nagy-
bátyám. 

Iluska dacosan, sőt azt mondhatnám, meg-
vetőleg mért végig. 

— Kitépi a fülét? Hát kitépi! Ez csak nem aka-
dály arra, hogy megszerezze nekem, amit kérek ? 

Megsemmisülten tekintettem rá. 
— Igaza van, Iluska. Mikorra kellenek azok 

a tételek ? 

— Ma este nyolc órára. Megkapom? 
— Megkapja, — feleltem és lehorgasztottam 

a fejemet. Majd, mialatt befordultunk a Pap-
növelde-utcába, merően a szeme közé néztem : 

— De mire kellenek magának azok a tételek ? 
A csábos nő fölényesen mért végig: 
— Azt bízza csak rám, Jancsi. 
Szólt, és a zeneiskola kapujában a kezét 

nyújtva, elbúcsúzott : 
— Tehát este nyolc órára. Várni fogom a 

lépcsőházban. 
Ezzel ajkán kecses mosollyal eltűnt a kapu alatt. 
Tűnődve néztem utána. Aztán hazajöttem s 

este nyolc órakor átadtam a lépcsőházban Ilus-
kának, amit ígértem. A gimnáziumban holnap-
után kezdődik az írásbeli érettségi. Mi történik, 
ha a „hiéna" rajtam fogja keresni az ellopott 
érettségi tételeket? 

Május 27. ' 
Megtörtént. Lelketlen nagybátyám ma dél-

előtt rájött a lopásra s első dolga volt, hogy 
elkezdte a könyökömet csavarni, miközben egyre 
azt ordította vérbenforgó tekintettel : 

— Valld meg, kölyök, hogy kinek adtad a 
tételeket ? Valld meg, vagy rögtön kitöröm a 
kezedet ! 

Én leplezetlenül sivítottam, és a mamáért 
kiáltoztam, de nem vallottam semmit. Féríiat-
lan eljárás lett volna tőlem, hogy eláruljam a 
„hiéná"-nak azt a nőt, akit légjobban szeretek. 
Nagybátyám végre beleúnt a kínzásba, s miután 
bezárt a szobámba, dühösen elment hazulról. 
Nekem pedig még most, lefekvéskor is csak 
úgy bizsereg a könyököm. Iluska, Iluska, nem 
tudod, milyen nagy áldozatot hoztam érted ! 

Május 28. 
Majd mit mondtam a nőkről. Ma délután, 

miután a „hiéna" újra jó tíz percig csavargatta 
a könyökömet, alkalmas pillanatban kiszöktem 
a lakásból és lerohantam az utcára. Ösztönöm, 
vagy inkább balvégzetem a Kecskeméti-utcába 
vezetett. 

Alig érek a harmadik házig, látom, hogy 
szembe velem jön Iluska. Csakhogy nem egye-
dül, hanem egy végzett nyolcadikossal, aki 
most teszi nagy bátyáméknál az érettségit. 

Elfutott a pulykaméreg ; én nem törődvén a 
járókelőkkel, dühösen csaptam le a csapodár 
nő orra előtt a kalapomat, miközben nagyot 
kiáltottam : 

— Hah, kígyó! Hát ezért kell nekem otthon 
minden nap kicsavartatni a könyökömet ! 

Este pedig mindent töredelmesen megval-
lottam a „hiéná"nak, akinek sírásom közt nem 
mulasztottam el, hogy ezt a jó tanácsot ne adjam : 

— Sohase higvjen a nőknek, Gruszti bácsi ! 
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Községi és egyéb helynevek. 
Hont vármegyei 

I. Báti járás: Bagonya = Hontbagonya. — 
Bakabánya községhez tartozó Bakaszenes (eddig 
Uhliszkó néven). — Csank = Csánk. — Gyekés = 
Gyökös. — Kis-Kér = Iíontkiskér. — Kiskereskény-
hez tartozó Nyúlvölgypuszta (eddig Honeczmajor 
és Kiskereskénypuszta neveken is). — N á d a s a 
Hontnádas. — Varsány = Hontvarsány. 

II. IpolynyéJci járás : Alsófehérkúthoz tartozó 
Tihanyipuszta (eddig Skrjavnik néven). — Alsó-
palojta községhez tartozó Háj puszta (eddig Káp-
talanpuszta néven is). — Felsőfehérkúthoz tar-
tozó Szakálpuszta (eddig Nedeczky- és Szakálos-
puszta neveken). — Haraszti = fpolyharaszti. — 
Kelenye községhez tartozó Erdeipuszta (eddig 
Rákosmajor néven is). — Kis-Csalomia= Kiscsa-
loinja. — Középpalojta községhez tartozó Nyires-
puszta (eddig Vrbina néven is). — Nagy-Csalomia— 
Nagy Csalomja. — Nagyfalu = Ipolynagyfalu. — 
Sirák = Sirak. — Szelestény = Erdőszelestény. 

I I I . Ipolysági járás: Barátihoz tartozó Adolf-
rnajor (eddig Dulánszkymajor néven). — Deménd-
hez tartozó Kőmájpuszta (eddig Máriapuszta néven 
is). — Drégelypalánkhoz tartozó Szondymajor 
(eddig ü jmajor néven). — Egy ház maróthoz tar-
tozó Erzsébetinajor (eddig Hrabovinapuszta né-
ven). — Felsőszemerédhez tartozó Patakpuszta 
(eddig Pusztatarcsa néven is). — Hidvég = Ipoly 
hidvég községhez tartozó Öreghegyipuszta (eddig 
Gyürkipnszta és Burján neveken), Szurdokalja-
puszta (eddig Primásipuszta néven is). — Ipoly-
sághoz tartozó Parassapuszta (eddig Szurdok né-
ven); Hangyásmajor (eddig Külsőmajor néven is).— 
Kemencze községhez tartozó Csarnapuszta (eddig 
Aczélpuszta néven) ; Lászlópuszta (eddig Okoli-
csányipuszta néven). — Lisó = Lissó. — Magya-
rad — Hévmagyarád. —- Ősöd - Ősöd. — Százdhoz 
tartozó Újlak (eddig Ivánka és Koplaló néven is). — 
Szúdhoz tartozó Johannamajor (eddig Hroblamajor 
nevén), Klementinapuszta (eddig Rovnya néven). — 
Tesmaghoz tartozó Csipkéspuszta (eddig Vinter-
puszta néven). — Tompa=Kistoűipa. — Udvarnok= 
Hontudvarnok községhez tartozó Margithegy (eddig 
Bábamajor néven). — Visk = Ipolyvisk községhez 
tartozó Ipolyviski major (eddig Újmajor néven). 

IV. Korponai járás: Alsó Dacsólam = Alsó-
dacsólám. — Báesfalu = Kisbáesfalu. — Beidhez 
tartozó Kóburgmajor (eddig Chizsistye néven), 
Szélesrét (eddig Sirokjeluke néven). — Felső-
Dacsólam = Felsődacsólám. — Hont-Somos = Csáb-
rágsomos. — Királyfalu - Hontkirályfalva. — 
Németi = Hontnéineti. — Rákóez = Hontrákócz. — 
Szentantalhoz tartozó Rovnyapuszta (eddig Ba-
z-anyiczapuszta néven is). — Szitnya-Lehotka = 
Szitnyaliget. — Tópatakhoz tartozó Kisiblye (eddig 
Brezini néven is). 

V. Szobi járás: Letkóshez tartozó Széppatak 
(eddig Bakszarvapuszta néven). — Márianosztra 
községhez tartozó Magasrétpuszta (eddig Lueska 
néven). — Szalka = Ipolyszalka. — Szokolya köz-
séghez tartozó Jánospuszta (eddig Szokolyahuta 
néven). 

VI. Vámosmiholai járás: Bél = Ipolybél . — 
Börzsöny = Nagybörzsöny. — Füzesgyarmat = 
Hontfüzesgyarmat. — Garam-Kis-Salló = Garam-
salló. — Ipolypásztóhoz tartozó Is tvánmajor 
(eddig Laposipuszta néven is). Vilmosmajor (eddig 
Puszta-Zalaba néven is). — Kis Keszi = Ipolykis 
keszi. — Páld = Garampáld. — Perőcsényhez 
tartozó Dodipuszta (eddig Környeitag néven). — 
Tölgyes = Ipolytölgyes. 

Selmecz- és Bélabánya tbj. városhoz tartozó 
Felsőróna (eddig Oberfuchsloch és Unterfuchslooh 
neveken). Istvánháza (eddig Steffultó néven) . Kis-
bánya (eddig Banka néven). 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Levelek egy tanulóifjúhoz. ( í r t a : Szit-

nyai Elek. A Franklin-Társulat kiadása. Ára 3 
korona 40 fillér.) Irodalmunk meglehetősen sze-
gény az olyan könyvekben, melyeknek az a 
céljuk, hogy szórakoztatva, fáradság nélkül készit-
sék elő if júságunkat a küzdelmes életre. Gyö-
nyörködtetve tanító könyveink már vannak, de 
szórakoztatva nevelők alig. Szitnyai Elek mun-
kája taní t és nevel. Az iskola munkáját akarja 
jelentősebbé tenui, a fiatal lélekkel megszeret-
tetni azt a tárgykört, azt a világot, mellyel 
lelkének éveken át kell foglalkoznia. A közve-
tetlen levélformát választotta írónk. Egy művelt , 
nemeslelkű apa időnként leveleket intéz diák 
fiához ; e levelekben felöleli mindazokat a kér-
déseket, melyekre rá akar ja irányítani gyermeke 
figyelmét ; elmondja nézeteit mindazokról a dol-
gokról, melyekről fia véleményének ki kell 
alakulnia, ha az életben meg akarja állani helyét. 
Szitnyai könyve megérdemli figyelmünket ; nagy 
segítsége az iskolának. A mai tömegtanítás mellett 
ugyanis alig van ideje a tanítónak, hogy a gyer-
mek nevelésével foglalkozzék. Az iskolának ren-
desen pusztán az ismeretközlésre kell szorítkoznia. 
Az előadott anyag maga nevel ugyan, ha meg-
felelő szempontokból csoportosítjuk, ha megfelelő 
erővel emelünk ki egyes mozzanatokat, de két-
ségtelen, hogy az iskola eredményesebb munká-
jának biztosítása végett szükségünk van arra, 
hogy vagy a szülei ház, vagy Olvasmányok figyel-
meztessék ifjúságunkat a hallott anyag meg-
becsülésére, csoportosítására, elrendezésére ; szük-
ségünk van arra, hogy a szülők vagy olvas-
mányok egészítsék ki azokat a hézagokat, melyek 
a leglelkiismeretesebb tan í tás mellett is észlel-
hetők. Hézagpótlónak t a r t j u k Szitnyai m ű v é t s 
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hogy az olvasóközönség is annak tart ja, mutatja 
az, hogy most már második kiadásban jelent meg. 

§ A történelem története. (A történelem 
hatása a közszellemre. A történetírás. I. füzet, 
í r ta : Dudinszky István, tanítóképző-intézeti tanár. 
Ara 2 korona. Kapható a szerzőnél, Ungvárt. 

A történelemnek teste is van, lelke is van. 
A teste : tengersok eseménye, alakja, a nevek és 
számok halmaza. Ezek okszerű kapcsolatában és 
a belőlük kiáradó tanulságokban rejlik a törté-
nelem szelleme. Amiből következik, hogy a szel-
lem megismerése föltételezi az anyag ismeretét. 
Ha ezt az anyagot egyszerűen úgy kebelezzük 
be emlékünkbe, amint az térben és időben nyil-
vánul, csupán gépies munkát végeztünk, amely 
a magasabb szempontokból alig értékes, az össze-
foglalást, az okulást nem eredményezi. Sajnos, 
ezidőszerint jobbadán ilyen gépies munkát vé-
geznek iskoláink. Bizonyíték reá, hogy nem sokat 
tanultunk a múltból ; hogy a hibák, a bűnök 
vígan ismétlődnek. Ilyen körülmények között 
örömmel fogadjuk az olyan irodalmi művet, 
mely a történelmi szellemet világít ja meg. Ez az 
üdvös törekvése Dudinszky Istvannak is. Törek-
vése még nem bontakozik ki ugyan egész terje-
delmében az e lőt tünk fekvő füzetben, de félünk 
tőle, hogy a még ismeretlen füzetek sem értetik 
meg velünk a történelem hatását a közszellemre. 
Szerzőnek megvan a jóakarata, a komoly igye-
kezete; megengedjük, h)gy sokat tanult, olvasott, 
sőt gondolkozott is, hanem ez még mind nem 
elég. Olyan nagyszabású munkához, melyre vál-
lalkozott, kiváló filozófiai és írói erő kell. Mi 
nem találtuk könyvében ezt az erőt. Dolgozata, 
ha van is benne itt-ott egy-egy jó gondolata, 
színigazsága, nem szerves egész, nem oszlik rend-
szeres részletekre, száraz, gyakran homályos, 
magyartalan és természetesen mindebből az követ-
kezik, hogy nem igen kelthet figyelmet, érdek-
lődést. Ismételjük, nagyon t u d j u k helyeselni 
szerzőnk becses elhatározását és kívánjuk neki 
is, magyar történelmi tudományunknak is, hogy 
reánkcáfoljon munkája folytatásával. (h) 

§ Kidőlt kópjás fejfák. (Emlékezések. Össze-
gyűjtötte Szilágyi Gyula. Ara 2 korona.) A 
sepsiszentgyörgyi temető korhadó fejfái föltámaszt-
ják az író előtt a multat. A lesüppedő sírdom-
bok egy-egy kedves ismerős jó l ismert tes tére 
nehezednek. A sírok közt fújdogáló szellő mintha 
az elköltözöttek sóhajtása volna. Melankolikus 
hang vonul végig az egész köteten. Annak a 
jóleső fájdalomnak hangja, mely akkor fogja el 
az embert, ha elmúlt fiatalságára, elmúlt éveinek 
örömeire és bajaira gondol vissza. Vidám és 
tragikus tör ténetek váltogatják egymást e kötet-
ben. Vannak az emlékezések között értékesek, 
de legnagyobb részük elolvasása után azt érzi 
az ember, hogy nem volt érdemes az illető ala-

kot a feledés homályából kiemelni. Nem volt 
érdemes, mert az olvasó lelke legalább is ha-
sonló, sok esetben értékesebb alakokkal van 
benépesítve. Bár sok a mult homályából kiraga-
dot t alakok közül a kevéssé érdekes, még sem 
tar that juk értéktelennek Szilágyi munkáját . Be-
csessé teszi e lő t tünk az egészen átvonuló kedves 
melankólián kívül egyik-másik érdekes vissza-
emlékezése. Ezek közül első helyen kell meg-
említenünk Rab Andris tö r téne te című művét . 
Hálásak vagyunk azért is, hogy Demeter Sán-
dornak, a korán elhunyt székely költőnek emlé-
ké t megmentette a feledéstől. 

§ jogi könyvek. A Magyar Jogászegylet a 
mult évben a jog i monográfiái irodalom fejlesz-
tésére könyvkiadó-vállalat létesítését határozta el. 
Ennek előkészítését a Nagy Ferenc elnöklete 
alatt álló bizottság már befejezte, úgy, hogy az 
első évfolyam két kötete meg is jelent. A beve-
zető kötetben Kunz Jenő a „ Jog" alapfogalmá-
val foglalkozik, elválasztva azt az egyéb cselek-
vési parancsoktól. Behatóan fej teget i az igazságos-
ság és jog viszonyát és a jogalkotó hatalom lénye-
gét. Végül a jogszabályok hatását vázolja a társa-
dalmi szervezetre. A füzet a jogi alapfogalmakkal 
ismertetvén meg az olvasót, jó bevezetésül szol 
gál az ezután következő monográfiákhoz, de 
általában érdeklődésre is számot tarthat, mer t a 
jogi és etikai problémák mélyére hatol és ú j 
szempontokat t á r föl. Ara 2 "40 korona. A másik 
könyv, A magyar szerzői jog, melynek Kenedi 
Géza a szerzője. Kenedi mindenekelőtt a 
szerzői jog történeti kifejlődésével és a mai 
tudományos fejlődési állapotával vet számot s 
rövidre fogot t általános résszel vezeti be az 
olvasót törvényünk (1884 : XVI.) rendszerébe. 
A munka derék része természetesen a magyar 
szerzői jog rendszeres magyarázata. Az anyagi 
és alaki jog egészen föl van dolgozva benne, 
ideértve az eljárási rendeleteket, a nemzetközi 
szerződéseket és függelékül a berni egyezmény 
szövegét is. A magyarázat e törvény rendszeré-
ben a gyakorlati életbeli hasznavehetőségre való 
nagy figyelemmel történik. A nálunk még meg-
oldatlan szerzőjogi kérdések (olvasokönyv, meg-
zenésítés, grammofon, fonográf) különös figye-
lemmel van benne kezelve. De földolgozta szerző 
a rendelkezésre álló egész b í ró i gyakorlatot is, 
ami által a könyv gyakorlati jellege van bizto-
sítva. A könyv ára 6 korona. Mindkét könyv 
kapható az Athenaeumnál. 

§ (íyónási könyvecske katholikus gyer-
mekek számára. Dreher Tivadar dr. e kis mun-
kája jó ú tmuta tó arra, hogy miként kell katho-
likus gyermeknek a gyónást elvégezni s a függe-
lékében adot t olvasmányok által a gyónás lé-
nyegét, jelentőségét, célját is megmagyarázza. 
Csinosan bekötöt t példányok ára 36 fillér. Meg-
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rendelhető a Szent István társulat könyvkereske-
désében. (IV., Kecskeméti-u. 2.) 

§ B ú b o r é k o k cím alatt egy kötet elbeszélést 
ad közre Kovács Lajos. Ara fűzve 2 korona, 
kötve 3 korona 50 fillér lesz s májusban 
jelenik meg. Megrendelhető egyenesen a szerző 
címén (Nagyvárad, Teleki-utca -11. sz.), vagy a 
Népnevelési Közlöny, a Biharmegyei Népmívelés 
és bármely könyvkereskedés út ján. Az előfizetés 
részben a Biharmegyei Tanítók Háza alap javára 
fordíttatLk. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
ííösiílő. A szülők beleegyezése a házassághoz hiá-

nyozván, a nagykoiúsítás iránt a m. kir. belügyminisz-
terhez folyamodhatik. — Darvai. 1. A községi éjjeli 
őr fizetéséhez akkor köteles hozzájárulni, ha vagy 
saját ingatlana, vagy föld-haszonbérlete van. 2. Ka-
tona* ügyek bélyegmentesek. 3. Beküldött verse nem 
közölhető. — Áll. tan. Dognácska. Sokszor közöltük 
már, hogy a polgári iskolai tanképesítő-vizsgálatra 
való bocsátás, jelentkezés föltételeit és a vizsgálati 
eljárást e helyen részletesen nem ismertethetjük. Hogy 
tehát valaki a kellő tájékoztatást megszerezhesse, szük-
séges, hogy a Szabályzatot és a Tantervet alaposan 
áttanulmányozza. A megjelölt tárgyakból különben 
sem tehet vizsgálatot, mert a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoport tárgyai a következők : magyar nyelv 
(nyelvtan, stilisztika, rhetorika, esztétika, poétika) és 
irodalom, német nyelv és irodalom ez utóbbi a tanításra 
szóló képesítéssel vagy anélkül, a magyar nemzet tör-
ténete, alkotmánytan és jogi ismeretek, egyetemes 
történet, Magyarország földrajza és statisztikája, egye-
temes földrajz, nevelés- és tanítástan, a nevelés tör-
ténete, a bölcseleti előtan. A vizsgálat díja minden 
alkalommal 50 K, a javítóvizsgálaté egy-egy tárgyból 
10 K. A jegyzeteket és tankönyveket Toldy Lajos 
könyvkereskedésében (II., Fő-utca) szerezheti meg. — 
S. Á. H. Bozók. Az ism.-iskolásokat is kell osztályozni ; 
nyilvános vizsgálatot is kell tartani az ism.-iskolában. — 
l 'eg. 1. Korpótlékára öt évi rendes tanítói szolgála-
tának betöltését követő hó elsejétől van igénye. Ha 
az állam késedelmes kérvényezés miatt az esedékesség 
időpontjától nem engedélyezhette a teljes összeget, 
akkor a különbözet megadását az iskolafenntartótól 
kérje. Az államtól semmi esetre nem fogja megkapni. 
2. Tárgyalás alatt álló fizetéskiegészítési ügyekben 
csak akkor adunk választ, ha megcímzett levelezőlapot 
is beküldenek olvasóink. — K. L. Tök. Sokszor kö-
zöltük már, hogy fizetéskiegészítési és korpótlék-állam-
segély engedélyeíéseért az iskolaszéknek kell folya-
modni. Nem értjük, hogy az iskolaszék miért idegen-
kedik ettől, különösen akkor, hogyha a törvényszerű 
alapfizetését díjlevélben biztosította. Legjobb lesz, ha 
tudatja az elnökkel, hogy amennyiben az államsegély 
kérelmezésére szükséges lépéseket meg nem teszi, 
akkor a díjlevelében megállapított fizetésének bizto-
sítása iránt a közigazgatási hatóság beavatkozását ön 
fogja kérni. Lakásának megfelelő karba helyezése 
ügyében forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. •— 
H. I. Kiskőrös. Az 1891. évi XL1II. t - c . 6. §-ának 
2. pontja szerint a férj neje után annak 3 havi fize-
tésével, illetve, ha nyugdíjas állapotban halt el, 3 havi 
nyugdíjával felérő temetkezési járulékon kívül semmi-
nemű í'észeltetésre igényt nem tarthat. A nyugdíjazott 
tanító elhalálozása esetére a törvény nem biztosít 
temetkezési járulékot. — Testvér. 1. A tanítói oklevél 
és az érettségi bizonyítvány más-más pályákra képesít, 

illetve jogosít. Egyéves önkéntes tanítói oklevele 
alapján is lehet, fölvehetik a pedagógiumba, de már 
a vasúti tisztképző-tanfolyamra csak érettségivel és 
bizonyos ideig tartó külső szolgálattal jel?ntkezhetnék. 
Községi vagy körjegyző sem lehet tanítói oklevele 
alapján. 2. A különbözeti vizsgálat módozataii-ól lapunk 
f. évi 1. számában emlékeztünk meg. — Sz. H. Ráez-
petre. A községi iskolai tanítói állás elnyeréseért be-
nyújtott kérvényre is ajánlatos 1 K-s bélyeget ragasz-
tani. mert különben megleletezik. — P. I). L.-Sza-
kállos. Ha a tandíj címén befolyt összeg javadalmi 
jegyzőkönyvvel biztosított tanítói illetmény, akkor ez 
olyan fizetés, mely az államsegély engedélyezése iránti 
kérelem elbírálása alkalmával is figyelembe vétetik. 
A tandíj épúgy, mint a fizetés, havi vagy évnegyedes 
előleges részletekben fizetendő ki a tanítónak. — 
Vasút. A Máv. által fenntartott elemi iskoláknál üre-
sedésbe jövő tanítói állásokra mi nem hirdetünk pá-
lyázatot. Ezen iskolák többnyire Horvátországban és 
Szlavóniában levő államvasútak gócpontjain tartatnak 
fenn. A tanítókat a kereskedelemügyi miniszter úr 
nevezi ki. A megelőző szolgálatot, úgy tudjuk, hogy 
beszámítják. — Theés. Államosítási ügyben szíves-
kedjék a tanfelügyelő úrhoz fordulni. Kijelentjük 
azonban, hogy az érintett föltétel elvállalása nélkül 
a dolog nehezen fog menni. — F. I. Mateócz. A 
gyakorlati pedagógusok sokat vitatkoztak már mind 
a két módszer előnyei és hátrányai felől. Lapunkban 
is több cikk jelent már meg e kérdésben. Mi abban 
a meggyőződésben vagyunk, hogy lelkiismeretes és 
buzgó tanító bármelyik módszer alkalmazásával eléli 
a kívánt célt. — K. F. Abda. Minthogy önnek a díj-
levél 3/4 telek után járó legelőilletményt biztosít, 
ragaszkodjék is ehhez. Ha újabb terheket akarnak 
önre hárítani, fölebbezze meg az ügyet az illetékes 
hatósághoz. — Sérfenyősziget. A bérház telkén ültetett 
gyümölcsfákat csak a tulajdonos hozzájárulásával vágat-
hatja ki. illetve ültetheti át más területre. Annak 
idején a birtokossal e tekintetben megállapodásra kel-
leit volna jutnia. Kéljen méltányos váltságösszeget. — 
Káku, Hiányos fölszerelés völt a késedelem oka. 
Úgy értesültünk, hogy hamarosan rendben lesz. — 
Zs. S. dr. 1. A mi rendelkezésünk alatt csak egy 
szabályzat áll, melyet a miniszter a sz.-r-i aut. ort. 
izr. hitközség által fenntartott iskolára vonatkozóan 
4787/1906. sz. a. hagyott jóvá. Eszerint az iskolaszék 
a hivatalból való tagokon kívül 7, vagyis összesen 10 
tagból áll. Egyebet e dologban nem mondhatunk. 
2. Az áll. el. tanítók és gazd. szaktanítók fegyelmi 
szabályzata az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tár-
gyában kiadott Utasítás 44. §-ának 1. pontjában fog-
laltak szerint a községi és izr. hitfel. el. iskolai tanítók 
fegyelmi ügyeinek ellátására is kiterjed. A hivatkozott 
szabályzat V. B. alatti fejezete értelmében pedig a 
fegyelmi tárgyalás nyilvános ; az elnök azonban a 
hallgatóságot kizárhatja, ha a választmány a nyilvános-
ság kizárását közerkölcsiséget veszélyeztető, vagy egyéb 
fontos okokból elhatározza. A vádolt tanító vagy védője 
által kijelölt két bizalmi-férfi a nyilvánosság kizárása 
esetén is jelen lehet. — H. B. Egyházgelle. 1. A 
minisztérium által kiadott Utasításokkal csak az áll. 
és közs. iskolák szünetei vannak megállapítva. Ezek 
szerint a karácsonyi szünidő dec. hó 24-től újév napjáig 
bezárólag tart. 2. Az eltávozást be kell jelenteni. — 
A. I. Ny. Pereszlény. A három évi átmeneti idő 
nemcsak a fizetésre és korpótlékokra nézve áll fenn, 
hanem a lakásra és a kertegyenérték címén megálla-
pított 20 K-ra is kiterjed. A hitközségnek tehát 
—- vagyontalanságára való hivatkozással — módjában 
állott volna a kertváltság mpgadásával 1910 június :!0-ig 
várni. De ha azt a f. évre már biztosította, érj ) be ezzel 
és ne kívánja a mult év második felére járó 10 K-t i*. — 
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K. 0. Kisorosz. A gondnokság határozatait, levelezését 
elsősorban az elnök vagy helyettese írj a alá s ebből 
folyólag a felelősség is elsősorban reá háramlik. A 
levelek felbontása, miként való elintézése, a hivatali 
pecsét őrzése, hacsak másként nem intézkedik, az ő 
hatáskörébe tartozik. — M. Zs. Megmondottuk már, 
hogy az 1907. évi XXVII. t.-c. a magániskolák fenn-
tartóit nem kötelezi az ott megállapított magasabb 
fizetés és korpótlók megadására. Ennek ellenére önnek 
az uradalom a törvény hatályba léptének idejétől, vagyis 
1907. évi július 1-től kezdve megadta a magasabb 
korpótlékokat ; de ön ezzel nem éri be, hanem ker ts jogi 
alapot arra, hogy a többletet a teljes évre megkapja. Ha 
nem volna előttünk levele, el nem hinnők, hogy valaki 
annyi közlésünk után olyannyira tájékozatlan a tanítói 
életben korszakot alkotó törvény ismeretében. •— 
Tanító. Az érvényben levő tandíjszabályzat 24. §-ának 
módosításával a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
98.737/99. sz. a. elrendelte, hogy a tandíjfizetésnél 
tanárok, tanítók, általában a tanférfiak középiskolába 
járó gyermekei az intézetre nézve kiszámított átlagos 
százalék határának átlépésévél is tekintetbe vétessenek. 
Ezen határig, t. i. a többi tanulókra, menjen el az 
igazgató, azonfelül pedig a föntemlített tanulók közül 
mindazokat részesítse a tandíjmentesség kedvezményé-
ben, kik orra a tandíjszabályzat értelmében érdemesek. — 
V. E. Az iskoláknak címerekkel és zászlókkal való ellá-
tása ügyében a tanf.-ségektől beérkezett jelentések alap-
ján a minisztérium a közel jövőben intézkedni fog. — 
Kelcbrji. A hivatkozott tanügyi lapnak ellenkező véle-
ménye ellenére is fenn kell tartanunk azon üzenetünket, 
hogy az 1907. évi XXVII. t.-c. az uradalmak által 
fenntartott magánjellegű iskolák tanítóinak járandó-
ságait nem érinti. Az már azután nem lényeges kérdés, 
ha az ily magániskola felekezeti jelleget is visel. Egyéb-
iránt, ha kételkedik üzenetünkben, miért nem folya-
modik államsegélyért, hogy teljes bizonyosságot sze-
rezzen. A lakás ügyében forduljon a kir. tanf.-séghez. 

HIVATALOS RÉSZ 
A in, kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

14.649/908. sz. a. kelt rendeletével dr. Fináczy 
Ernő egyet, nyilv. r. tanárt, Tóth József kir. 
tanácsos, nyug. kir. tanfelügyelőt, dr. Mészáros 
Károly, miniszteri fogalmazói címmel és jelleggel 
fölruházott miniszteri számvizsgálót, Moussong 
Géza székesfőv. igazgatót és Friedrich Vendel 
újpesti áll. el. isk. igazgató-tanítót a ,Tanítók 
Ha/.a" igazgató-tanácsának tagjaivá nevezte ki. 
Ugyancsak a fönti rendelettel dr. Ballagi Aladár 
egyet. nyilv. r. tanárt és orsz. képviselőt az 
„Kötvö^-alap" orsz. tanítói segé!yegyesület minisz-
teri biztosává nevezte ki. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : Id. gróf Zichy 
Nandornak, aki Örs-pusztai birtokán a fönnálló 
iskola mellé 6200 K költséggel egy új tantermet 
állíttatott föl s az újonnan szervezett Il-od tanítói 
állás javadalmát saját pénztárából biztosította. 

Jóváhagyta : a „Biharvármegyei Tanítóegye-
sület" újból módosított alapszabályait, f. évi 2457. 
sz. a. kelt rendelettel. 

K i t i l t o t t a : az „Istoria Basericei Romanesci 
unite eu Roma delà inceputulu crestinismului 
pana in dilele nostre de Dr. Alesandru V. 
Grama professoriu. Balázsfalva, 1887" című tan-
könyvet, mivel az 1898. évi IV. t.-c. 5. §-ában 
foglalt rendelkezéseket figyelmen kívül hagyja 
és több közjogi hibát is tartalmaz, az ország 
összes tanintézeteiből. 

Kinevezte : Erdődi Lipót oki. taní tót a pös-
tyéni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Török Benjámin 
oki. tanítót a csorvási áll. el. isk. hoz r . tanítóvá ; 
Brinich Kornél áll. tanítót a magyarbánbegyes-
külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Zsuffka 
Viktor nagyszalontai róm. kath. fel. tanítót a 
nagyszalontai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sarló 
Irén oki. tanítónőt az aradszentmártoni áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Marton Berta oki. tanító-
nőt a simonyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Marsai Mariska oki. óvónőt a klenóczi áll. óvóhoz 
óvónővé ; Benke Irén oki. óvónőt a bodolai áll. óvó-
hoz óvónővé ; özv. Mayer Jenőné szül. Pless Margit 
oki. óvónőt a soltvadkerti áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Niesz Fe-
renc szolnokdobokavármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez szolgálattételre berendelt áll. el. isk. 
tanítót a pancsovai tanfelügyelőségi kirendelt-
séghez ; Balogh János csorvási áll. el. isk. tanítót 
a kissodai álL el. isk.-hoz ; Eberlein Antal ma-
gyarbánhegyes-külterületi áll. el. isk. tanítót a 
belterületi áll. el. isk.-hoz ; Szűcs Gyula dubinai 
ós Bornói Franciska szerbnagyszentmiklósi áll. 
el. isk. tanítót, ill. tanítónőt az ú j moldovai áll. 
el. isk.-hoz ; Misiálovszky Irén simonyi áll. el. 
isk. tanítónőt a brogyáni áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Kólarov Olga ulmai közs. isk. r. tanítónőt. 

Végkielégítést utalványozott : Belházyné 
Haraszthy Jolán nagybereznai munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónőnek 1400 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Makovics Béla 
helpai munkaképtelen áll. el. isle, tanítónak évi 
1060 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Veress Menyhért nyug. téglási ref. tanító 
özv., szül. Pavleez Zsófiának évi 580 K-t ; néh. 
Gyurós János poltári ev. tanító özv., szül. Hrk 
Honának évi 600 K-t; néh. Deszatnik György 
nyug. gör. kath. tanító özv., szül. Benyó Zsu-
zsannának évi 350 K-t, három kkorú árvájának 
pedig összesen 174 K 99 f-t ; néh. Kürtös 
Szilárd libánfalvi gör. kel. isk. tanító Vesztimián 
nevű kkorú árvájának évi 108 K 33 f - t ; néh. 
Mendel János győri róm. kath. el. isk. tanító özv, 
szül. Horváth Annának évi 763 K-t és László 
nevű kkorú árvájának 127 K 17 f-t, mindössze 
890 K 17 f - t ; néh. Lénárd Sándor szilágynagy-
falui áll. el. isk. tanító özv., szül. Báthori Helé-

I nának évi 620 K-t. 
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Országgyűlés. 
(Március 30-tól április 4-ig.) 

A képviselőházban folyó tárgyalásokról nem 
szükség részletesen, és igen nehéz komolyan 
beszélni. A házszabály-módosító indítvány 1. 
pontja ellen indított vitát folytatták. Vlád Aurél 
ez egyetlen ponthoz 5 ellenindítványt és 4 módo-
sítványt nyújtott be. Nyomban túltett rajta 
Lengyel Zoltán 18 módosítvánnyal, 2 ellen-
indítvánnyal és 2 határozati javaslattal. Másnap 
azonban homályba borította őket Hodzsa Milán 
nemzetiségi képviselő, aki 164 módosítványt 
terjesztett elő. A nemzetiségiek abban is tet-
szelegnek maguknak, hogy a tárgyalás alatt levő 
szöveg magyarosságát veszik bonckés alá. 

A szerdai (április 1.) ülésen Rakovszky alelnök 
megvonta a szót némely nemzetiségi szónoktól, 
akik a tárgytól elkalandoztak. Emiatt nagy 
lármát ütöttek és házszabályokhoz szólás címén 
támadták az elnököt, főként az oláhok. Végre 
is a vitát be lehetett zárni, mert nem volt több 
szónok felírva. Megelőzőleg Eitner Zsigmond 
kormánypárti új, de lényegében egyező szöveget 
nyújtott be a Mérey által módosított Nagy 
Emil féle javaslat helyett. 

Másnap a zárbeszédekre és szavazásra került 
a sor. Megelőzőleg hirdették úgy a balpártiak, 
mint a nemzetiségiek, hogy minden egyes indít-
ványra névszerinti szavazást fognak kérni. Arra 
azonban a balpárt nem határozta el magát, 
hogy a nemzetiségiekkel együttesen kérje a 
névszerinti szavazást. A szavazás egyszerű fel-
állással történt. A halasztó indítványokat el-
vetették ; magát a javaslatot Eitner Zsigmond 
szövege szerint elfogadták. Ezzel elesett minden 
ellenkező indítvány és módosítvány. A külön 
indítványok közül elfogadták Lengyel Zoltán 
részéről azt, hogy a Nagy Emil féle egész 
javaslatot 3 külön §-ban toldják hozzá a meg-
levő házszabályokhoz. 

A szerdai ülésen kérdést intéztek Andrássy 
gróf belügyminiszterhez a községi és körorvosok 
helyzetének rendezésére nézve. Nyomban vála-
szolt és kijelentette, hogy azoknak javadalmát 
emelni kell, mert a mostani mellett sok állást 
nem is lehet betölteni. Ö elkészítette a javas-
latot, de a pénzügyminiszterrel folytat tárgyalást, 
mert az ő terve szerint az orvosok törzsfizetését 
az állam fogja adni. 

A képviselőház bankbizottsága ismét ülést 
tartott és megállapította azokat a kérdéseket, 
melyeket szakértőkhöz fognak intézni. 

Wekerle dr. miniszterelnök március 29-én 
volt a királynál, közel egy óráig tartó kihall-
gatáson. Találkozott azntán a német birodalmi 
kancellárral és megbeszéléseket folytatott közös 
és osztrák miniszterekkel. Hazajövetele után 

megérkeztek a kitüntetések, melyeket az Ausz-
triával kötött kiegyezésért osztott a király. 
Kossuth Ferenc a Lipót-rend nagykeresztjét 
kapta, elismerő királyi kézirattal. Darányi mi-
niszter csak kéziratot, mert Lipót-rendje mái-
volt. Popovics és Szterényi államtitkárok titkos 
tanácsosságot. Mezőssy államtitkár a másod-
osztályú Lipót-rendet. Igen sok közreműködő 
kormányhivatalnok különböző rendjeleket és 
kitüntetéseket. 

Március 31-én Kossuth Ferenc miniszter 
utazott Bécsbe és ötnegyed óráig tartó kihal-
gatásban részesült másnap. Tárcája körébe 
tartozó több törvényjavaslatot terjesztett elő, 
azok közt egyet az államvasútakba több éven 
át fektetendő nagy beruházásokról. Mint a 
többségben levő párt vezérével, egyéb előtérben 
álló kérdéseket is megbeszélt vele a király. 
Hogy a tiszti fizetés, a legénységi zsold föl-
emelése és a hadseregre vonatkozó egyéb kér-
dések is azok közé tartoztak, abból következ-
tetik, hogy a miniszter a felségtől eljőve, a 
közös hadügyminisztert kereste föl. 

A Ház április 3-ik és 4-iki ülésein a ház-
szabálymódosító javaslat 2. pontját tárgyalták, 
Nagy Emilnek Mérey által módosított szöve-
gében. Balpártiak és nemzetiségiek. Ott is 
számos indítványt, módosítást nyújtottak be, 
de a Ház egyet sem nyomatott ki. Az április 
4-iki ülésnek egyéb nevezetességei voltak. 

A Ház megszavazta a Kossuth szobrára 
javasolt 10.000 koronát. Wekerle dr. miniszter-
elnök kijelentette, hogy a régi honvédek nyug-
díját májustól kezdve fölemelik. Aztán követ-
kezett a Barkóczy-ügy, melyet napok óta izga-
tottan tárgyalt a sajtó és közvélemény. Báró 
Barkóczy Sándor, miniszteri tanácsos a vallás-
és közokt.' minisztériumban, tanúként vett részt 
egy polgári házasságkötésnél. A házasságra 
lépés kijelentésénél, midőn mindenki fölállott, ő 
ülve maradott és csak az anyakönyvvezető 
egyenes fölszólítására állott föl. A jegyzőkönyv 
aláírását pedig megtagadta. Ezt úgy tárgyal-
ták széles körökben, mint az állami intézmény 
elleni tüntetést. Ebben az értelemben intézett 
kérdést a vallás- és közokt. miniszterhez Bródy 
Ernő demokratapárti képviselő. A néppárt a 
miniszteri tanácsos védelmére állott és szónoka 
azt kérdezte, hogy kész-e megvédeni a minisz-
ter a hivatalnokok lelkiismereti szabadságát? 
Apponyi gróf együtt válaszolt a két interpel-
lációra. A jegyzőkönyv aláírásának megtaga-
dását nem tartja vitathatónak, mert azt a 
törvény egyenesen megengedi. Elfogadta a 
miniszteri tanácsosnak előtte tett abbeli kije-
lentését, hogy a törvényelleni tüntetés nem 
állott szándékában. Kijelentette azonban neki, 
hogy amennyiben eljárása a törvény elleni 
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tüntetés színét viselhette magán, azt hely-
teleníti. Bródynak abbeli kívánságára, hogy 
nevezett miniszteri tisztviselőt mozdí tsa el 
a középiskolai ügyosztály éléről, ki jelenti , 
hogv a hivatalnokok beosztása egészen a mi-
niszter ha táskörébe t a r t oz ik ; a r r a befolyás t 
nem enged. A néppár t i interpelláló Z b c r a y t 
megnyugta t ta , hogy a hivatalnokok le lki ismeret i 
szabadságát megóvta és meg fogja óvni. Minisz-
tér iumát az 1848. évi XX. törvénycikkben le-
fek te te t t jogegyenlőségi elvnek megfele lőleg 
vezeti. Válaszát á l ta lános tapssal f o g a d t á k . 

Andrássy gróf belügyminiszter a n é p p á r t 
támadásával szemben megvédelmezte az anya-
könyvvezetőt, kijelentvén, hogy az k i fogás ta l anu l 
j á r t el. 

KÜLÖNFÉLÉK* 
— A N é p t a n í t ó k Lapja a k ö z é p i s k o l á k b a n . 

A Néptanítók Lapját idáig csak a kisdedóvók, 
elemi és polgári iskolák s a taní tóképző-intézetek 
kapták m e g ingyen. Apponyi miniszter , hogy 
a népokta tás i és középfokú iskolák közöt t i 
kapcsolat szorosabbra fűződjék , f. évi márc ius 
havától számítva, az összes g imnáz iumoknak , 
reál-, kereskedelmi és felsőbb leányiskoláknak 
ingyen küldi meg a lapot . A miniszter ez intéz-
kedésének nagy jelentőségét fölösleges magya-
ráznunk. Mostantól kezdve a lka lma lesz a közép-
fokú iskolák t aná ra inak f igyelemmel kísérni 
azokat a kérdéseket , melyek a népok ta t á s mun-
kásait fog la lkoz ta t j ák s viszont g o n d u n k lesz 
oly cikkek közlésére is, melyek a t an í tóságnak 
a középiskolák életébe engednek bepi l lantás t . 
Nép- és középiskolák taní tó i ezentúl hé t rő l hé t re 
ta lá lkozhatnak oly lapban, mely az ország összes 
iskoláinak j á r s ez a találkozás, remélhetően, 
le fogja dönteni lassanként a különböző iskolák 
és azok taní tói közt fennálló válaszfalakat . 

— K ö z é p i s k o l a i i gazgatók é r t e k e z l e t e . 
A közokt. miniszter tudvalevően elrendelte, hogy 
minden tankerületben évenként gyűl jenek össze 
az állami és lehetőleg a felekezeti középiskolák 
igazgatói és a áaját intézetük tanári testületével 
tartott értekezlet javaslatai alapján vitassák meg 
az iskola szükségleteit s ugyancsak a tankerület i 
főigazgatók is évenként Budapesten tartsanak 
tanácskozást ós vegyék fontolóra az igazgatói 
értekezleteken fölmerült gondolatokat. A buda-
pesti tankerület igazgatói a mult héten tar tot ták 
meg értekezletüket, Cherven Plóris c. főigazgató 
elnöklésével. Az értekezlet a középiskola legsür-
gősebb teendői közül a következőket jelöl te meg : 

Az osztályok zsúfoltságán minél előbb segíteni 
kell a tanulók egészsége és a tanítás, főként pedig 
az egyéni nevelés érdekében ; összhangot kell 
teremteni a különnemű szakmák között, lehetőleg 
több tárgyat egyesítvén egy-egy tanár kezében ; 
az iskola vegye számba a modern szellemi élet 
fejlődését és legyen rajta, hogy a közte és az 
élet között mutatkozó ellentéteket kiegyenlítse ; 
nagyobb súlyt kell vetni a földrajz tanítására és 
számára helyet kell biztosítani a felsőbb osztály-
ban ; szükségesnek mutatkozik a fizikai és kémiai 
gyakorlatok rendszeresítése atermészettudományos 
oktatás elmélyítése céljából; az ének és zene 
intenzívül és díj talanul tanítandó ; a magyar iro-
dalmi olvasmány kánonát meg kell állapítani ; 
szabályozásra vár a tanárok mellékfoglalkozása ; 
reformot követel az igazgatókat és tanárokat illető 
fegyelmi eljárás ; sürgősen módosítandó az osz-
tályvizsgálat tar thatat lan rendje ; apasztani kell 
az ellenőrző (intő) konferenciák számát ; végre 
pedig ki kell mondani törvényben a gimnázium 
es a reáliskola tel jes jogegyenlőségét. 

— Száz új t a n í t ó i á l l á s a fővárosban. 
A főváros közoktatásügyi bizottsága, Piperkovics 
Bátor tanügyi tanácsos elnöklésével, száz új állás 
szervezését határozta el. A főreáliskolánál egy, a 
felső leányiskola és gimnáziumnál három, a felső 
kereskedelmi iskoláknál három, az iparrajziskolá-
nál egy, a polgári iskoláknál huszonkettő, az elemi 
iskoláknál három igazgatói, hatvan tanítói és 
tanítónői, az óvodáknál hét tanszék töltendő be. 
Részletezve, az ú j állások a következők lesznek : 
A főreáliskolánál szervezendő egy magyar, né-
met, latin és filozófiai tanszék. A felső leány-
iskolánál egy német , szépírási tanszék. A leány-
gimnáziumnál egy polgári iskolai képesítésű 
francia, történeti tanszék és egy felső leányiskolái 
képesítésű német, francia tanszék. A kereskedelmi 
iskoláknál egy könyvvitel, kereskedelmi ismeret 
s levelezési, egy vegytan, árúisme és ' földrajzi, 
egy könyvviteli, irodai munkálat s levelezési 
tanszék. Az iparrajziskolánál egy építészeti szak-
tan és szakrajzi tanszék. A polgári iskoláknál 
két magyar, német, egy magyar, német, történet, 
földrajzi; egy magyar, német, tör ténet , földrajz, 
ének ; egy magyar, földrajz, torna ; egy német ; 
egy történet, földrajz ; egy tör ténet , földrajz, 
torna ; két számtan, mértan ; egy számtan, mértan, 
könyvviteltan ; egy számtan, természetrajz, torna ; 
egy számtan, természettan, mértani rajz, torna ; 
egy számtan, vegytan, természetrajz, kézimunka ; 
egy szabadkézi rajz és mértani ra jz ; egy szabad-
kézi rajz és szépírás ; egy ének ; egy kézimunka, 
torna ; egy kézimunka, torna és művirágkészí-
tési ; egy torna ; egy torna, magyarnyelvi ; egy 
szépírási s torna-tanszék. 

— Nemzet i zász ló az i s k o l á k b a n . A Tulipán-
szövetség Magyar Védőegyesület hazafias szózat-
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tal fordul a főváros iskolaszékeihez a nemzeti 
lobogó kultusza érdekében. A javaslat ez : 1. 
Budapest székesfőváros minden községi iskoláját 
magyar címeres és nemzeti színű zászlóval kell 
ellátni. Díszesebb vagy ízlésesebb lobogónak ado-
mányok ú t ján való beszerzéséről az iskolaszékek 
saját hatáskörükben intézkedhetnek. 2. Az iskola 
legfelsőbb fiúosztályának tanulói közül az, aki 
úgy magaviselet, mint előmenetel tekintetében, 
a legjobbak közé tartozik és egyénileg rátermett , 
az iskola zászlóvivője. 3. A székesfőváros tanácsa 
által előírt iskolai ünnepeken, ha azok az egész 
tanulóifjúság jelenlétében tar tatnak meg, a zászló-
tartó behozza a nemzeti színű iskolazászlót és 
az ünnep lefolyása alatt a szónoki (tanítótestü-
leti) lobogó jobb sarkához áll és a zászlót jobb 
lába mellé állítja. Az ünnepet ilyenkor mindig 
Kölcsey Himnuszának eléneklése fejezi be, mely 
után a zászlótartó fölemelt zászlóval a kijárathoz 
közel áll föl, a zászlótartó jobbján az iskola igaz-
gatója és körülöt tük a tanítótestület tagjai, ezután 
az osztály tanulói párosával vagy négyesével 
vonulnak el a zászló előtt, mindenkor födetlen 
fővel és a zászlóra szegzet tekintettel. 4. Even-
ként kétszer : a magyar szabadság napján, már-
cius 15-én, valamint ezeréves államiságunk és a 
koronázás évfordulóján, június 8-án, az iskolai 
ünnepet mindenkor az egész tanulóifjúság előtt 
kell megtartani s ez alkalmakkor a nemzeti 
zászló előtt az egész ifjúság tiszteleg. 5. Ha az 
iskolai ünnepek az egyes osztályokban tartatnak, 
úgy a zászló előtti tisztelgés akként történhetik, 
liogy a tanulókat az osztályünnep végeztével a 
tornaterembe levezetik s ott, a Himnusz elének-
lése után, a zászló előtt tisztelegnek. Az egye-
sület szózatában fölkéri az iskolaszékeket, hogy 
ez indítványokkal foglalkozzanak és minél előbb 
valósítsák meg. 

— A középiskolai tanárok fizetésrende-
zese . Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
legutóbb ta r to t t igazgatósági ülésében Négyesy 
László elnök jelentést t e t t a fizetésrendezés ügyé-
ben szerzett legújabb értesüléseiről. Eszerint 
Molnár Viktor államtitkár a fizetésjavítás ügyé-
ben a közoktatásügyi miniszternek előterjesztést 
te t t s ennek következményekép a miniszter 
rendelkezésére utasí tot ta a középiskolai ügyosz-
tályt, hogy a fizetésrendezésre vonatkozó több 
rendbeli (összesen négyféle) tervezet alapján 
számításokat dolgozzon ki. E munkálat befejezte 
után a miniszter a pénzügyminiszterrel egyet-
értőleg dönteni fog a fizetésrendezés módja és 
mértéke tekintetében s elkészítteti a végleges 
javaslatot. Az a terv, hogy a jövő évi költség-
vetés összeállítása előtt e munkálatokat befejezik. 

— E g y t a n í t ó e m l é k e . „Marcsányi István 
tanítónak, a magyar szó bajnokának" felirattal 
Isaszeg község és környékének lakossága hatalmas 

emlékkövet áll í tott a 4 évvel ezelőtt e lhunyt 
tanító sírjára. Marcsányi Is tván neve fogalommá 
lett Isaszegen és környékén. Bár csak 14 évig 
működött községében, maradandó nevet hagyot t 
maga után. Ezer más mellett az ő érdeme a 4 
ezer lelket számláló tót község lakosságának igen 
előrehaladó magyarosodása. A társadalom minden 
rétegében vezetett, nevelt, oktatot t . Mint kiváló 
szónok, zenész, ezermester, tehetségével, végte-
lenül nyájas modorával bámulatba ejtette népét . 
Nevének említésére még ma is könnybe lábad 
az isaszegi ember szeme. A végtelen szeretet és 
hála építette síremléket március 28 án, Marcsányi 
temetésének 4-ik évfordulóján leplezték le az 
isaszegi temetőben. Jelen voltak, a boldogult csa-
ládján és rokonságán kívül, a község apraja-
nagyja, intelligenciája, az állami iskola tantestüle-
tének vezetése mellett az intézet 480 növendéke, 
különféle testületek stb. A megható ünnepélyt 
az Isaszegi Daloskör nyitotta meg „ Szendergő 
jével, mely u tán Richter József mondott megható 
emlékbeszédet s egyúttal az Isaszegi Olvasókör 
koszorúját te t te le boldogult elnöke sírjára. 
Schvarcz János igazgató-tanító az állami iskola 
tantestülete nevében beszélt s helyezte el a tanítók 
koszorúját érdemes társuk sírkövére. Utána a 
különfele testületek és asztaltársaságok koszorúi-
nak letétele következett, mely idő alat t az isaszegi 
cigánybanda já tszot ta el szeretett mestere leg-
kedvesebb dalát. Az ünnepélyt, mely alatt szem 
szárazon nem maradt, a daloskör „ Gyászdal "-a 
zárta be. 

— A hitelszövetkezetek és az Eötvös-alap. 
A „Kolozsi Hitelszövetkezet, mint az Országos 
Központi Hitelszövetkezet tagja" 1908. évi január 
hó 1-től kezdve, Kovács József allami tanító, 
felügyelő-bizottsági tag indítványára, az Eötvös-
alap tagjai közé 50 K-s részesjeggyel belépett. 
Az 50 K díjat öt egymásután következő év 
alatt fogja kifizetni. Ha az összes 1200 szövet-
kezet követné e példát, rövid időn 60.000 K-val 
nőne az alap, miből tizenöt 4000 K-s alapítványt 
lehetne létesíteni. 

— Ajándék egy iskolának. Cziráky Béláné 
grófné a dénesfai (Sopronm.) fiúiskola számára 
száz korona ér tékű tanszert és bú to r t vásárolt. 
A nemesszívű grófné már többször is része-
sí tet te a dénesfai iskolát ilynemű adományokban, 
olyannyira, hogy a fiúk tantermének felszerelése 
jórészt a grófné áldozatkészségéből került ki. 

— Köszönet . A kúnszőllősi róm. kath. iskola 
építéséhez San-Marco hercegné őfensége 2000 
koronát kamatmentesen előlegezett és 1500 ko-
ronát ajándékozott. Fogadja nevezett bercegasszony 
őfensége e nemeslelkű ajándékáért a kúnszőllősi 
róm. kath. hitközség leghálásabb köszönetét. A 
hitközség nevében : Kuschill Mihály, vil. elnök. 
Leitner Lajos iskolaszéki jegyző. 
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— Vakok felvétele. A vakok kolozsvári áll. 
segélyezett oszágos intézetébe a jövő 1908/9-iki 
tanévre, vallás- és nemzetiségre való tekintet 
nélkül 15 —16, oly 8—14 éves vak fiú vétetik 
fel, kik a vakságon kívül más testi, vagy szel-
lemi fogyatkozásban nem szenvednek. E tanév-
ben több alapítványi hely is üresedik meg, mely 
alapítványi helyeket oly szegény szülők vak fiú-
gyermekei nyerhetik el, kik szegénységüket iga-
zolni tudják. A kérvények május hó végéig a 
„Vakok kolozsvári áll. segélyezett országos in-
tézete" igazgatóságához nyújtandók be. Bővebb 
felvilágosítással az intézet igazgatója bárkinek 
szolgál. 

— Méhtenyésztési tanfolyamok Maros-
vásárhelyen. A földinívelésiigyi minisztérium 
által Marosvásárhelyen a tanítás céljainak meg-
felelően berendezett minta-méhesen az erdélyrészi 
méhtenyésztők számára ez év nyarán időszaki 
tanfolyamok lesznek és pedig: május 3-tól 23-ig 
földmíves kisgazdák, május 25-től június 7-ig 
lelkészek, június 14-től 27-ig és július 5-től 18-ig 
bezárólag néptanítók részére. E tanfolyamok célja, 
hogy az azokon résztvevők a méhtenyésztés gya-
korlati, elméleti ismereteit ós a kaptárkészítést 
elsajátítsák, hogy az eddigi szokástól eltérően, 
okszerűen és biztos kézzel űzhessék a mezőgazda-
ság e jól jövedelmező mellékágát. Egy egy tan-
folyamra 2 0 — 2 0 hallgatót vesznek fel s ellátási 
segélyképen a tanítók, lelkészek naponként és 
személyenként 3 koronát, a földmíves kisgazdák 
2 koronát kapnak. Ezeken kívül a távolabbról 
jövő hallgatók az útiköltségre is nyernek segélyt. 
A résztvenni szándékozók bélyegmentes kérésüket 
a Székelyföldi miniszteri kirendeltséghez címezve, 
a kisgazdák községi elöljáróságuk ajánlásával, míg 
a lelkészek és tanítók fölöttes hatóságuk út ján 
közvetlenül a miniszteri kirendeltséghez, Maros-
vásárhelyre mielőbb nyújtsák be. 

— Iskolatársak találkozása. Daragó Gábor, 
nagyiváni (Heves m.) kántortanító kéri volt 
osztálytársait, kikkel Kassán 25 év előtt együtt 
tette a képesítőt, tudassák vele hollétüket, hogy 
a találkozás helyét és idejét megállapíthassák. 

— Taní tó i gyűlés . Március 26-án tartotta 
meg tavaszi gyűlését a Kézdi-orbai róm. kath. 
tanítói egyesület, Nyújtódon. Szilveszter Dénes 
sikerült gyakorlati tanítása, Szabó Sándor elnöki 
megnyitója után : „Van-e létjogosultsága a nép-
iskolában az osztályismétlésnek" c. értekezést 
olvasott föl Vinternitz Irma s Ábrányi „Rózsák 
hervadásá<i-t szavalta: Zsögön Emilia. Az indít-
ványok során a közoktatásügyi miniszter úr 
üdvözlését, a korcsmák vasárnapi bezárását, az 
Eötvös-alap pártolását határozták el. 

— Adomány . Báró Maillot Ferdinánd a 
tállyai ifjúsági egyesületnek, édesatyja elhunyta 

alkalmából, 50 koronát adományozott. A nemes-
szívű bárónak ezúton is hálás köszönetét nyilvá-
nítja az egyesület igazgatója : Homoky Gy. 

— Halá lozások. Hafenscher János sopron-
bánfalvai tanító és anyakönyvvezető helyettes 45 
éves korában szívszélhűdés következtében meg-
halt. — Egerpataki Kiss Károly református 
lelkész, Kiss Pál tanár atyja, életének 75-ik, 
boldog házasságának 46-ik, lelkipásztorkodásának 
48-ik évében elhunyt Agyagfalván. — Herzfeld 
Jakab nyug. igazgató-tanító márc. 30-án, életé-
nek 58. évében elhunyt Tatán. Áldás emlékükre 1 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
R. (Az olvasásszeretet és tudásvágy fölébresztése olvasó-

könyv által.) Ez a kérdés alaposabb tanulmányt kíván. — 
H. (A zárt levelezőlap.) Elég ügyes dolog, de a mi 
mértékünket nem üti. — H. (Egységes vezetés.) Nem 
igen mond olyasmit, ami közlését szükségessé tenné. — 
B. (Boldog árva.) Biz' ez szárnypróbálgatás. Annak is 
gyenge. — 1). (Alkonyatkor.) Ma lefekszünk, holnap 
nem kelünk fel : ez a vers veleje. Erről igen szép 
verset lehetne írni. — Utópia 11 Igen, utópia. Hol az 
a 30 ezer tanító, ki személyenként 200 K-t lefizet egy 
posztógyár alapítására ? — I ' . (Csak egy virágszálat 
stb.) Az egyik lekésett, a másikban a kiindulás hely-
telen. Sivár lelkű, tehát nem boldog ember az, aki 
magának él, csak „magáért lángol", önző ember és 
lángolás ! — G. (A magyarosítás kérdéséhez.) Ebben a 
kérdésben kifejtettük álláspontunkat s a részletekbe 
való merülést fölöslegesnek találjuk. Ki-ki végezze a 
maga dolgát a maga helyén, a sok beszéddel az ügyet 
nem visszük előbbre. — B. (Az iskolai zászlóaljakról.) 
Az ügynek épp annyi szolgálatot teszünk, ha a cikk 
leközlése helyett egyszerűen figyelmeztetjük e helyen 
a tanítókat, hogy az „Iskolai zászlóaljak szervezése" 
című könyvecske kapható Kecskeméten, Balogh Dénes 
igazgató-tanító úrnál 1 K 10 f-ért. Ami a fölszerelé-
sekre vonatkozó forrást illeti, cégeket elvből nem 
ajánlunk. Bizonyára lesz több cég, mely ilyesmit árusít 
s a tanítók majd ott vásárolnak, ahol az nekik leg-
előnyösebbnek látszik. — T. S. (Boldog órák.) Gyö-
nyörűséggel olvastuk az „antik" verset. Bizonnyal 
gyönyörűsége lesz benne majd olvasóinknak is. — 
Pestalozzi. Talpraesett cikk; mielébb jön. — Tájé-
kozatlan. Minden napilap ad kedvezményt önnek, 
mint tanítónak, ha erre megkéri. Rendszerint 4 K-t 
szoktak elengedni az évi 28 K előfizetésből. — Gy. I . 
(Szociális kérdések.) Sorra kerül. — K. Zs. (Débreczen.) 
Sajnálatunkra, nem közölhetjük a szép cikket, miután 
a miniszter — igen helyesen — nem óhajtja az ő 
személyével és érdemeivel való foglalkozást a minisz-
térium lapjában, még ha oly tanító teszi is azt, ki a 
fizetéskiegészítésnek semmi hasznát sem látta, mivel-
hogy a fizetése kiegészítésre nem szorult. A kéziratot 
megőrizzük s ha kívánja, rendelkezésére bocsátjuk. 

Tartalom : Széchenyi István. Lengyel Miklós dr. — 
Pedagógiai akadémiák. Molnár Ferenc. — Filozófiai 
irányzatok az iskolai nevelésben. Farkas Imre. — 
Szépirodalom : Az első csábítás. Zsoldos László. — 
Községi és egyéb helynevek. — Könyvesház. — Tanítók 
tanácsadója. — Hivatalos rész. — Országgyűlés. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Slketnémák fölvétele. A siketnémák nyolc év-

lolyamú budapesti áll. intézetébe vallásra, nemre és 
nemzetiségre való tekintet nélkül fölvétetnek a tanu-
lásra alkalmas siketnéma, továbbá a részleges hallás-
sal bíró, valamint az előrehaladottabb korban meg-
siketült s még némi beszédmaradvánnyal rendelkező 
gyermekek. A fölvétel díjtalanul történik, sőt mél-
tánylást érdemlő esetekben az intézet részéről eltar-
tási segély nyújtásával tétetik lehetővé. Az érdeklő-
dőknek közelebbi tájékoztatást és fölvételi nyomtat-
ványokat díjtalanul küld Klis Lajos, igazgató Budapest, 
VIII., Mosonyi-utca 8. szám. (315—III—2) 

Negyedévet végzett ref. tanítói állást keres, négy-
évi gyakorlattal, azonnali belépésre is: Kovács Lajos 
tanító, Szín, Abaújtorna. (340—II- 2 

Kiszácsra (Báos m.) ág. ev., okleveles, tótajkú 
tanító kerestetik. Fizetése : lakáson kívül 824 korona 
ké.-zpénzben. Bizonyítványok április végéig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. ( 3 4 9 - I I - 1 ) 

A palánkai ág. h. ev. egyház tőt tannyelvű isko-
lája számára kántortanítót keres. Fizetése : 600 korona 
készpénz, 5 hold szántóföld, 20 korona failletmény, 
32 korona községháztól, csinos lakás, nagy udvar és 
kert, három nagyünnepi ofl'ertórium és stólák. Váro-
sunkban mellékkeresete bőven lesz. Jelentkezések f. 
évi április hó végéig alulírotthoz küldendők. Ág. h. 
ev. lelkészi hivatal, Palánka (Bács m.). (337 — 1 — 1) 

A szenteleki (Vas m.) róm. kath. kán tortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 10C0 korona 
tanítói, 200 korona kántori fizetés és 160 korona 
stóla. Megválasztott tartozik a sekrestyési és haran-
gozási teendőket elvégezni, amiéit évi 100 koronát 
kap. 2 szobás lakás konyhával és konyhakerttel. Ének-
és orgonapróba, melyre való megjelenés megkíván-
tatik április 14-én délelőtt, választás délután lesz. 
Megkívántatik a pályázóktól a horvát ős német nyelv 
ismerete. Kérvények április 14-ig az iskolaszékre 
címezendők. Az iskolaszéki elnök megbízásából : Bonitz 
Márton, tanító. (347-1—1) 

Hrustlnl (Árva) rk. II-odtanítói állomásra április 
20. pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 K, lakás és 
tűzifa. Tannyelv : tót-magyar. Férfitanítók előnyben 
részesülnek. A kérvények főtiszt. Klinovszky Ágoston, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (350- 1—1) 

Szabadka szab. kir. város polgári községi iskola-
széke községi jellegű polgári leányiskolájánál ürese-
désben levő mennyiségtani s természettudományi 
szakcsoportú tanítói állásra pályázatot hirdet. Ezen 
állás javadalmazása : évi 200Û korona, szóval : kettő-
ezer korona fizetés, 240 korona lakbér és 100 korona 
ötévenkénti korpótlók. Ezen állásra a mennyiségtani 
s természettudományi teljes szakcsoportra képesített 
polgári isk. férfi- s nőtanítók pályázhatnak. A sza-
bályszerűen fölszerelt kérvények f. évi április hő 30-ig 
az iskolaszéki irodába (központi elemi népiskola) kül-
dendők. Szabadka, 1908. évi április hó 2. Dr. Bíró 
Károly s. k., kir. tanácsos, isksz. elnök. (357—I —1) 

A nagykátaí (Pest megye) róm. kath. iskolaszék 
az úgynevezett epresutcai iskolánál megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : 
1. Természetbeni lakás, mely áll : két padlózott szoba, 
konyha és éléskamarából ; melléképület : sertésólbói 
és 300 • - ö l konyhakertből. 2. 1000 korona rendes 
fizetés, a hitközségtől járó díj évnegyedi, az állam-
segély pedig havi előleges részletekben fizetve. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles róm. kath. 
tanítók felhívatnak, hogy kellőleg fölszerelt kérvé-
nyeiket az iskolaszékhez címezve, f. évi április 20-ig 
főtisztelendő Szilvásy Sándor adminisztrátor úrhoz 
nyújtsák be. A megválasztott tanító állását f. évi 
május hó 1-én tartozik elfoglalni. A fizetés is e naptól 
tétetik folyóvá. Erdős András, ig.-tanító. (358—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211 1905. sz a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker. , Szív-utca 26. szám alat t . 

Utasítások ingyen. (170-46-9) 

„Fákról és madarakról az iskolának." 
Legolcsóbb, legcélszerűbb gyűjtemény a „Fák és Ma-
darak Napjának" ünnepélyéhez. Kapható 50 f-ért 
Erdőbényén (Zemplén m ), Szily József tanítónál. 

( 8 4 6 - 1 - 1 ) 

Gazdasági, főzelék- és virágmag 
beszerezhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
ténél. Budapest, V., Alkotmány-utca 81. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

( 2 8 1 - V I - 4 ) 

(300—VI—3) 

Madarak és fák napjára 
az ünnepély teljes anyaga Vaday J. kitüntetett 
könyvében. Il-ik kiadás, dalosfüzettel, bérmentve 2 K 

Részletes tananyagbeosztás 
mindenféle iskola számára, együtt egy vaskos füzet, 
heti és havi beosztás ára 3 K 50 f. Megrendelhetők 
Vaday József igazgató-tanító címén, Nagyváradon. 

(263—III—3) 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, TOL, Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Használati utasítás ingyen! 

( 2 3 - 4 3 - 3 4 ) 
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r ' s i í ' l ' í í l áll. igazgatópár 5 tanerős iskolától polg. 
\ J O t 5 I t l leányiskolával bíró helyre. Körülményes 
ajánlatok Nagy Laiás áll. tanítóhoz, Nagykanizsa. 

( 3 5 6 - 1 - 1 ) 

Új könyvek: i t e r v szerint. Pálin-
íieszéd-, ert.-gyak- vezér-

könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2'50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2 - , Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, Alexy : Vezér-
könyv (eredménytár) a földrajz tanításához 1'20, ny\ 
Szabó J. s írvaoívasá?, számplás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve 1*80, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, 
új, —'50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács Gyula, Nagybánya. ( 2 0 9 6 - X - 9 ) 

T e A r i i tanítópár Ungvártól 6 km. távolságban levő 
VJSCI Cl községből több tanerővel bíró áll. iskolá-
hoz, hol középiskola és vasúti állomás van. nÁllami 
tanító", Ungbaranya. (320—1—1) 

100 db Vizsgalap É 
30 fillér, 5 kilós csomag (600 darabig) 72 fillér, ha a 
pénz előre küldetik ; „ H a l a d á s " v i z s g a l a p - ö n b e -
kötő ára portóval 1 korona 40 fillér Ingusz I . < portóval 
könyvkiadóhivatalában, Aradon. 

Ingusz I. és Fia 
(355—V—1) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. t Ä 

berendezések 
gyára. 

Kívánatra in el-
küldi újon nn-a 
kiadott árjegy-
zékét, h; gye a és 

bérmentve-
'.24—62—15) 

BÚTOR 
készpénzért vagy részletfizetésre 

legjutányosabb áron 

BHRENTREÜ ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 / k . 
Képes áljegyzák ingyen és bérmentve. 

Telefon 8$—89. (193—40—7) 

koronáér t készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkeimé-

é s bői : Traubner J. S. f'érflszabó-terme, Buda-
pest, Szereoaen-utca 1., II. 19. ajtó. Vidékre 

9 minták bérmentve. (312—5—3) 

I s k o l a - l i e g e d A k kaphatók 
8, á, 6, 6, 8 írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

S f P f ^ S t e r n b e r g Á. é s T e s t v é r e 
oa. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 

BUSAPEST, Rákóozi-ut 36 T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről kUlön) ingyen 

kapható. ( 1 6 3 4 - 2 5 - 2 1 ) 

Első magyar, villamos erőre berendezett hangszergyár 

S T O W A S S E R J. 

I B 
Stampay ének- és imakönyve 

(XIV. böv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 
a kath. nép, kántorok é? papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbö lkút (Esztergom m.). 

(1972—XX—19) 

3 
1 K f n r i n t l ü r t 1 ' e m e ' £ szabásban, elegáns kivitel-
J.J l U l l l l l C I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

M r a u s z F . é s T á r « a 
úriszabó-üzlete, VHI. ker., Bákóezi-út «9. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—12) 

Házlebontás miatt 
N Ö I K É Z I M U M I C Á K 

liimzöauyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alupíttatott 1S83. 

BÉKCZI I). SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI., Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-körüt sarok) 
= = saját árúházamba helyezem át. ===== 
Vidékre kiválasztásra is küldök. 

( 1 6 - 5 2 - 1 5 ) 

csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 4É> 
zeneakadémia,színházak stb.szállítója, t e j T " 

a javított Rákóczi- " j l 
tárogató föltalálója. 

L Í i t I > \ I M : S T i l 

IIAKTÁR: IL, Láuchíd-u. 5. 
GYÁR : IL, Öntöház-ntca 2. 

Ajánlja saját gyárában készüli, elismert ImitwM 
legkiválóbb minőségű hangszerelt. f J I ^ É b 

R é g i m e s t e r h e g e c l û k | J ; , p Â È j . 

v é t e l e é s e l a d á s a . ^ f i P ^ 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—i 4) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lai>ja" szerkesztőségéhez küldendők. À helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

t 
Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 

negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed" évnél kevesebb 
időre^ előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után G fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egjéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egy' asábű sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

I v é z i r a t o l t a t n e m adu.ii.lt v i s s z a . 

Ezer esztendő.* 
r 

Ezer esztendeje, hogy Árpád meg-
szerezte ezt a drága földet, melynek 
Magyarország a neve. Tenger vér és 
verejték áztatta az ezer év során, de íme, 
nem hiába hullott a hősök vére, munkás 
kezek verejtéke; nem munkált hiába 
annyi nagy elme a haza üdvén, javán: 
1896-ban király és nemzet együtt ünne-
pelte a honfoglalás ezeréves fordulóját, 
s új erővel, új lelkesedéssel, az örök élet 
hitével lépett a magyar nemzet a má-
sodik ezerbe. 

Árpád egy maroknyi néppel szerezte 
meg ezt az országot, mely ma húsz 
milliónyi népnek ad szállást és kenyeret. 
A világtörténetben van példa arra, hogy 
maroknyi nép óriási területeket, orszá-
gokat szerzett meg, de arra csak egy 
példa van, a magyarok példája, hogy 
necsak megszerezze, de ezer esztendőnél 
tovább meg is tartsa a földet, melyet 
megszerzett. Ennek a csudálatos ténynek 
a magyar faj jellemében v a n a m a g y a r á -
zata. A magyar faj az őshazából hozta 
magávai a más fajok és más v; llások 
iránt való türelmességet, a magát meg-

* Ez az elmélkedés u tóhangja annak a törté-
net i könyvnek, melyet Apponyi miniszter ú r 
megbízásából a népiskolák részére írtam. Talán 
megfelel annak az ünnepi hangula tnak is, mely 
mindnyá junk le lké t megszállja a Fel támadás szent 
ünnepén. B. E. 

kedveitető nyiltszívűséget, nagylelkűséget, 
más népek jeles tulajdonságainak meg-
becsülését, s így nem csoda, hogy az 
ezer év során e földön letelepedett ide-
geneknek színe-java szívvel-lélekkel ma-
gyarrá vált. 

A magyar sohasem azért húzta ki a 
kardját, hogy hódítson, más népeket 
szolgaságba verjen, hanem azért, hogy 
az Árpád szerzette földet s annak népeit" 
megvédje. Szent László, Könyves Kálmán, 
Nagy Lajos, Mátyás király idejében nö-
vekedett az ország területe, de mind e 
terü'etek népei többnyire önként csatla-
koztak a magyar birodalom fennhatósága 
és védőszárnyai alá. Európa nyugati or-
szágait a magyar nemzet vitézsége s 
áldozatkészsége védte a hódító török 
ellen s Isten csudája, hogy a magyar 
el nem vérzett ebben a védelemben. Az 
egész világ azt hitte a tatárjárás után 
is, a mohácsi vész után is, hogy vége 
a magyarnak. Valóban, sok jel arra 
vallott, hogy Árpád népe az avarok és 
húnok sorsára jut. Ám a legválságosabb 
időkben, akkor, mikor az ország két, 
majd három részre darabolódott; mikor 
egyfelől a török, másfelől a német szívta 
a nemzet életerejét: a haza jobbjai a 
hazaszeretet fenséges példáival új reményt, 
új erőt öntöttek a csüggedező, a pártos-
kodás miatt legyengült magyarság szí-
vébe. A nemzeti összetartozás, az egy-
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ség érzése szendergett, de sohasem alu-
dott el teljesen s az Isteni Gondviselés 
a legválságosabb időkben mindig küldött 
férfiakat, kik fölébresztették a magyar-
ban a nemzeti öntudatot s a fölébresz-
tett lemzet csudálhat művelt. 

A magyar lélek csudálatos varázsereje 
mellett tanúskodik, hogy a magyar nem-
zet történetének nagy alakjai közt egész 
sora van az oly férfiaknak, kik erede-
tükre idegenek voltak, de szívvel-lélekkel 
magyarokká lettek s a magyar névnek 
messze földön dicsőséget szereztek. Ezek 
a férfiak mind a magyar műveltség, a 
magyar szellem emlőjén nevekedtek föl, 
a magyar műveltség erejével szereztek 
maguknak hírt, nevet, tisztességet, va-
gyont, s mint magyaroknak szárnyalt 
túl hírük, nevük az ország határain. 
Államférfiak, hadvezérek, tudósok, költők, 
művészek egész serege bizonysága a ma-
gyar lélek békésen hódító erejének. A 
Hunyadiak, Zrinyiek épp oly igaz haza-
fiak, mint a Rákócziak, Bethlenek, bár 
az előbbiek idegen eredetűek valának. 

A török hódítás és a német önkény-
uralom ellen való sok százados küzdelem 
megakasztotta a magyar nemzetet a 
művelődésben, az anyagi gyarapodásban, 
de amint tünedezni kezdettek a békés 
munkát akadályozó körülmények, a ma-
gyar egy szá/ad alatt sok száz óv kény-
telen mulasztásait pótolta ki. A XIX. 
század a rohamos fejlődés százada volt 
Magyarország történetében, holott a 
fejlődés valóképen a XIX. század má-
sodik negyedében indult meg, amidőn 
föllépett Széchenyi István, a „legnagyobb 
magyar", s holott a szépen indult fej-
lődést egy időre megakasztotta a nem-
zet önvédelmi harca és az ezt követő 
elnyomatás gyászos emlékű korszaka. 
A nagy emberek, a nagy magyarok egész 
serege munkált a XIX. század folyamán 
a haza üdvén, szellemi és anyagi hala-
dásán. Széchenyi, Kossuth, Deák, Wesse-
lényi s melletük a költők, írók, tudósok, 
művészek lelkes hada: Vörösmarty Mi-

hály, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, 
Arany János^ Jókai Mór, Eötvös József, 
Kemény Zsigmond, Munkácsy Mihály s 
még sokan nemcsak az európai művelt 
nemzetek sorába emelték Magyarországot, 
de hírt, dicsőséget is szereztek a magyar 
névnek messze idegenben. 

Az ország szívének, a fővárosnak te-
rein nagyjaink emlékét dicsőítő szobrok 
hirdetik a nemzet hálás kegyeletét, A 
méltóságosan hömpölygő Duna part ján 
Széchenyi, Deák, Petőfi, Eötvös ércalakja 
előtt csendes megilletődéssel állapodik 
meg a magyar lélek, mely alig félszáz 
év előtt még csüggedten bolyongott s 
nem leié honját a hazában. A gyászos 
emlékű Újépület helyén, hol az első fele-
lős minisztérium elnökének, Batthyány 
Lajosnak golyó oltotta ki életét, paloták 
emelkedtek s ma Szabadság-tér a neve. 
És ott tündököl a Dnna partján a ma-
gyar országgyűlés hatalmas palotája, és 
ott áll a palota előtt Andrássy Gyuláuak, 
a második felelős minisztérium elnökének 
lovasszobra. Es fönt Budavárában a ma-
gyar király palotája: a legszebb királyi 
palota a föld kerekén. S készül Erzsébet 
királyné, Kossuth Lajos szobra. Készül 
a szabadságszobor. Szobor hirdeti a 
Szózat költőjének, Vörösmarty Mihálynak 
emlékét. Kint a kerepesi-úti temető-
kertben a virág sohasem hervad el Deák, 
Kossuth, Batthyány s a többi jelesek 
sírján. Rákóczinak és bujdosó társainak 
hamvai az édes anyaföldben pihennek. 
Remélhette-e ezt a nemzet, mely azt 
hitte, hogy Világosnál minden elveszett? 

Félszáz év alatt az ország képe mint 
megváltozott! Iskolákkal, a művelődés e 
templomaival benépesült az ország. Gőz-
hajók hasítják a Duna kebelét, vasutak 
száguldanak keresztül-kasul az ország 
testén. Munkás elme, munkás kéz egy-
aránt boldogul. Az idegen csudálkozással 
nézi, hová fejlődött Árpád népe, az a 
maroknyi magyar, melynél sokkal na-
gyobb a népessége ma egyedül Buda-
pestnek, az ország szívének is. 
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Szabad-e elcsüggedui annak a nem-
zetnek, érje bármi vész, érje bármi 
szörnyű romlás, mely „annyi balszerencse 
s oly sok viszály után" nemcsak él, de 
feléje a régi nagyság újra éledő képe 
bíztatóan int? „ , T , 

Benedek Elek. 

A középiskola fölemelése 
a tanköteles kor fölé. 

— Irta: líórödjj Miklós. — 
Múltkori közleményemben bátor voltam be-

jelenteni, hogy e tétel következményeiről szólni 
fogok. A tanítóképzés szempontjából volt sze-
rencsém néhány megjegyzést tenni e kérdésről. 
Lássuk most a többi következményeket. 

1. A gyermekek szempontja : ez kettős. Egyik 
szerint a 10 éves gyermek nem lenne kényte-
len még két évig elhagyni a szülői házat, 
hanem atyjának és anyjának nevelése alatt 
maradna. A tanárok elég jól ismerik űgy a 
kosztház-rendszert, mint az internátusokat. Nem 
kell magyarázni, hogy az idegen emberek és 
a szülők nevelése között melyiket illeti az elő-
nyösebb jelző. A másik fontos körülmény, hogy 
a 10—12 éves gyermek még két évig az 
elemző oktatás és osztálytanítás előnyeit élvezné 
s csak egy tanító keze alatt maradna, holott 
ahhoz még nagyon fiatal, hogy 4—5 tanár 
kölönböző tanítási módjához és a középiskola 
összefoglaló rendszeréhez alkalmazkodjék. Nagy-
fontosságúnak tartom ezt a leánykákra nézve, 
kik édesanyjuk nevelését valóban nélkülözni 
kénytelenek. 

2. A szülők érdeke : ez számokban is köny-
nyen kifejezhető. Közepes módban élő szülőnek 
egy évi kosztbaadás és utazás legalább 800 
koronába kerül, amit a falusi ember jóformán 
egészen megtakarítana. 1600 korona egy kis 
vagyon s bizony sok szegény tanító s más 
kisebbmódú falusi ember örülne, ha ez a zsebé-
ben maradna. 

3. Magának a népnevelésnek szempontja : a nép-
iskola nem ad kikerekített egész oktatást, hanem, 
mivel — főkép városokban — minden tanuló 
a középiskola felé törekszik, egész tanítási el-
járását arra irányozza, hogy a középiskolára 
előkészítsen, ami nincs összhangban a nép-
oktatás magasabb céljával. Az a 6 éves tan-
folyam arra való volna, hogy tekintet nélkül 
minden más érdekre, népművelő-munkát végez-
zen. És tételünk alkalmazásával azt meg is 
tenné. Ma azonban csak szórványosan és bizony-
talan módon végzi e föladatot. Minő más volna 
Andrássy gr. helyzete, ha most az általános 
választói jog alapelvéül azt tehetné, hogy 

választó az, aki tankötelezettségének sikerrel 
eleget tett. És lám, bár e tekintetben is volt 
alkalma tájékozódni, ezt az egyszerű és egészen 
jogosult és törvényen alapuló jogelvet nem 
alkalmazhatja. Miért ? Mert a népiskola csonka. 
Nem lehet rá építeni. 

4. E gondolatkörbe esik a polgári iskola 
reformja is. Csengery úgy képzelte a polgári 
iskolát, hogy akiknek a népiskola kevés, de a 
középiskola sok, azoknak számára szerveztes-
sék polgári iskola. E kissé különös — mert 
negatív jellegű — meghatározásban volt egy 
jelentős eszme, amit a 60-as években még nem 
lehetett tisztán látni, t. i. a népmüvelés és 
különösen az iparosok fokozottabb műveltség-
beli igényeinek kielégítése. De az eszme a 
polgári iskola útján nem realizálódott, mert a 
polgári iskola mégis csak középiskolai fölada-
tokat teljesített, mivel túlságosan azonosult a 
középiskolával. Ma, mikor mezőgazdasági is-
métlő- és iparostanonc-iskoláink vannak, ha a 
népiskola visszakapná önmagát és két felső 
osztályát, — tekintve hogy a fonomimikai mód-
szerrel egy év alatt a leggyengébb tanulót is 
be lehet vezeini az írás és olvasás titkaiba, 
holott mi a 70-es években sillabizálva 3 évig 
is ábécés-könyvesek voltunk, — a Csengery-féle 
ideát a népiskola tudná realizálni s azt végül 
a tanonciskola befejezné. Ennek következtében 
a polgári iskola azzá lehetne hivatalosan is, 
ami tényleg, t. i. nemzeti irányú középiskolává, 
egyenrangúsítva a reáliskolávaf és a gimnázium-
mal, hogy végre megszűnjék ég és föld közötti 
lebegése és élethalál-küzdelme. 

5. Mindazonáltal egy szempont sem olyan 
kiáltó tételünk alkalmazása mellett, mint a 
középoktatás érdeke. Ismerek főreáliskolát, 
melynek első párhuzamos osztályát rendesen 
120 gyermek kezdi meg s a 8-ik osztályt leg-
fölebb 20—25 végzi, de igen sok évben marad 
az érettségizők száma 18—20. Hová tűnt el 
100 gyermek? De fontosabb: hogyha el kellett 
tűnnie, minek ment a középiskolába? Egyhar-
mada rendesen a két alsó osztályban elmarad. 
Mire való ,volt ennek az aw befejezetlen két 
osztály ? És mire való a gimnázistának két 
latin év, ha tovább nem tanulja a latint? Ezt 
különben túlzsúfoltságnak is hívják s én hiszem, 
hogy az 50°/o túlzsúfoltság nyomban megszűn-
nék, mihelyt a népiskola venné át a két osztály 
munkáját. Különben is elérkezett az ideje, hogy 
a középiskola a ballaszttól megszabadulva, ma-
gasabb fokra emelkedjék s tisztultabb fölada-
tot művelhessen. Jelen voltam egyik közép-
iskolai tanáregyesületi gyűlésen s ott Rombauer 
főigazgató ép e kérdésről értekezett s a legérde-
kesebb vita is e kérdés körül fejlődött ki. De 
fájdalommal láttam, hogy ezek az urak a nép-

1 6 * 
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oktatásra nem reflektálnak s ép emiatt e 
kérdésben érdemlegesen nem is tudtak eliga-
zodni. Panaszkodtak a gyenge anyagról, a sok 
fölösleges munkáról, nevelői föladatuk teljesít-
hetetlenségéről s arról, hogy a túlterheltség 
megfojtja a középiskolát. De mert a népokta-
tást nem vették figyelembe, elszigeteltségükben 
a valódi megoldáshoz nem tudtak eljutni, 
pedig ha e tekintélyes testület kezdeményezné 
„a középisicola fölemelését a tanköteles kor fölé", 
a minisztérium is mihamar számolna vele. 
Mivel pedig őszintén megvallva, az irkafirkára 
semmit sem adok, ezennel indítványozom, hogy 
Magyarország összes tanítóegyesületei indítsanak 
mozgalmat e reform, leeresztiilvitele érdekében s 
a tanítóság nyomban érezni fogja, hogy úgy 
munkaköre, valamint élőhaladása elől mekkora 
akadály lesz elhárítva. 

6. Vizsgáljuk meg már most e kérdés anyagi 
oldalát. Van hazánkban 180 középiskola. Mivel 
én úgy képzelem a dolgot, hogy a középiskola 
e reform következtében hatosztályú lenne, el-
esnék összesen 360 középiskolai osztály. A 
tanterv szerint a két osztályban összesen 54 
heti óra van s erre 3 tanár kívántatik. így a 
középiskolában 540 tanárral kellene kevesebb, 
miut most. A hatosztályú középiskolára iskolán-
ként 9 tanárt véve, 60 ú j középiskola volna 
rögtön fölállítható, anélkül, hogy a személyi 
kiadás — a 60 igazgató magasabb fizetésétől 
eltekintve — növekednék. Hozzávéve, hogy az 
összes polgári iskolák egyszerre középiskolai 
föladatokat oldanának meg, e reform a közép-
iskolák bajait beláthatatlan időre eltüntetné. 
Hiszen a személyzeti kiadás, mely ilyen módon 
a középiskolák szaporítására volna áthelyezhető, 
kerek másfél millió koronát tenne ki. 

Végül még e kérdés történeti oldalát óhaj-
tanám megvilágítani annak láthatása végett, 
hogy annak idején az iskolaszervezetet más-
képen nem lehetett készíteni, de a lefolyt 40 
évi fejlődés az általam javasolt reformot nem-
csak lehetővé, de egyenesen szükségessé teszi. 

Mikor 1876-ban a középiskolai törvényt 
csinálták, a népoktatási törvény még csak 
8 éves volt. A szükséges mennyiségű tanítóról, 
sőt megfelelő számú tanítóképzőről beszélni 
sem lehetett. Figyelembe kellett venni, hogy 
a meglevő tanítók szolgálati ideje s nyugdíj-
jogosultsága csak egy egész generáció eltűné-
sével fejeződik be. Ha most számba vesszük, 
hogy az alkotmányos idők s a modem állam 
szükségletei ezer és ezer középiskolát végzett 
embert kívántak, kikkel a vármegyét, minisz-
tériumokat, bíróságokat, pénzügyet, fejlődő 
vasútat, postát, középiskolai tanári állásokat 
benépesíteni és fejlődésnek átadni lehessen, 
nyomban helyeseljük az akkori törvényhozás 

eljárását és finom kultúrérzékét, hogy a közép-
iskolát lenyújtotta a 10 éves korig s e fontos 
ügyet nem bízta teljesen az akkor még fejlő-
désnek is alig indult népoktatásra. Akkor még 
a tanítási módszer is igen gyenge vala, úgy, 
hogyha írni és olvasni tudott a 10 éves gyer-
mek, azzal bátran be lehetett érni s a többi 
munkát a középiskola végezte. 

Nem így áll a helyzet ma. Most már az 
összes említett hivatalok jól ki vannak fejlődve, 
művelt emberanyagban sokszor túltermelés van. 
De a 30.000 néptanító is 40 évi fejlődésen 
ment keresztül s az oklevél nélküli tanítók 
száma minimális. Itt az idő, liogy a nép- és 
középiskola helyes összeillesztése elkövetkezzék 
és pedig minél előbb. A tanítóegyesületek törté-
nelmi jelentőségű munkát fognak végezni, ha e 
reformot szorgalmazzák. Számba kell venni, 
hogy a szociális irányú kérdések s a magyar 
állam ipari fejlődése napirendre kerültek s 
ehhez művelt nép kell, tehát a népiskola kifej-
lesztése elodázhatatlan. 

Pannóniai iskolás gyermekek. 
(Síremlék Aquincum romjaiból.) 

írta : Téglás Gábor. 
A Néptanítók Lapjának olvasóit bizonyára 

meglepi e közlemény címe. Iskolás gyermekek 
Pannóniában ! Há tha hozzátesszük, hogy ez az 
iskolai emlékünk magának Pannoniának idáig 
még Mommsen Tivadar által is Trajanustól 
számított hódítási korát is megelőzi s abból a 
régmúlt időből maradt reánk, melynek kör-
vonalai csak lassanként kezdenek kiboutakozni. 

Fröhlich Róbert a M. Tud. Akadémia bol-
dogult könyvtárosa Csákváron, majd Aquincum 
és környékén talált emlékeken ismerte tol elő-
ször azokat az eltérő sajátságokat, melyek 
nyilvánvalóvá teszik, hogy a Duna nagy térd-
hajlata jóval Trajanus előtt be vala kebelezve 
a római birodalomba. Kuzsinszky Bálint, az 
aquincumi múzeum tevékeny igazgatója fűzte 
tovább Fröhlich kormeghatározó nyomozásait, 
Hühner Emil fölirati tankönyvének stiláris fej-
tegetéseit alkalmazva Csák vár és Aquincum 
több föliratára. Időközben a Rajnavidékén igen 
beható részletes tanulmányok indultak meg ily 
irányban s a bécsi archaeologiai intézet egyik 
tagja, Hofmann Harald a dunai provinciákkal 
Pannoniára is kiterjesztvén a rajnai emlékek 
felirati és szobrászati analógiáit, már meglehetős 
számú dokumentumát jelölheté meg nemcsak 
Aquincumról és Csákvárról, de az egész Duni-
mellékről, a rómaiak első századbeli uralmának. 
Ezt a példát Hampél József, a Nemzeti Mú-
zeum régiségtárának igazgatója is követvén, 
A Nemzeti Múzeum legrégibb pannóniai sír-
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táblái című akadémiai értekezésében már 56 
olyan emlékünket mutatá be, melyek legifjabbja 
sem haladja meg Hadrianusz s Trajanusz korát, 
sőt Domitiánuson át az első század közepéi-e 
tágítja Pannónia históriájának adattárát. 

Hampel könyvében tanítóvilágunkat különö-
sen a 29-ik szám alá foglalt s a ló táblán 
fényképben is közölt emlék érdekelheti, mert 
két iskolás gyermek nevét, korát megörökítve, 
azok fölszerelését oly időből mutatja be, ami-
kor a római uralom idáig jutását tankönyveink 
föl sem tételezik. 

A mészmárgából ablongumra faragott emlék 
2'25 m. magas, 0'68 m. széles. Az előlap felső 
része két gyermek keretbe foglalt mellképét 
mutatja, az alsó kétharmadrészt az írásos lap 
foglalja el, mely a két gyermek nevét és korát 
is megadja s így mutat : 

SAETR1BOLUS 
An. XIII. ET.QVI 
NTVS. AN. VII. 

H. S. E. 
MAG1SSAES 
F. PAßENS 

T. P. M. 

Saetribolus 
an(norum) XIII et Qui-
ntus an(norum) VII 
h(ic) s(itus) e(st) 
Magissaes 
f(ilius) parens 
t(itulum) p(osuit) 

m(emoriae). 

A sírkő tehát azt magyarázza, hogy a felső 
táblán egymáshoz simuló gyermekpárból az 
idősebb, Sarstribolus 13 éves, az ifjabb Qwintus 
alig 7 esztendős korában hunyt el. Itt pihen-
nek. Magissaes fia, a szüle állította ezt az 
emléket. 

Az elhunyt nevének nominativusa, az életkor 
genitivusa s a hie situs est formulára mind a 
legrégibb s egész Augustusig visszanyúló sír-
föliratok sajátsága a Rajna mellékén. A három 
névből kettő, t. i. az atyáé Magissas és az 
idősebb fiúé Saetribolus határozottan görög ; 
de az ifjabbé már római : Quintus. Azalatt a 
6 esztendő alatt tehát, ami a két gyermek szü-
letését elválasztotta, az atya, kit hihetőleg a 
kenyérkereset valamelyik üzleti vagy ipari ága 
vezetett a távol Görögországból Pannoniába, az 
ősi Aquincumba, nyilván a hatalom szelíd nyo-
másához alkalmazkodva, kisebb fiát római név-
hez juttatá. íme, a sokszor magasztalt római 
türelmesség! Még halottját is az áll m nyelvén 
s a katonai emlékekre megszabott formuláre 
szerint gyászolhatja minden náció s így a 
római által különben tudományban és művé-
szetben mintául követett görög is. A sírtábla 
felső képcsoportjában jobbra az idősebb, balra 
az ifjabb gyermek mellképe tekint reánk. Mind-
kettő tunikát visel, csakhogy a nagyobb, Saet-
ribolus alsó karján sima, felül pedig hullámosan 
redős és bő az újj. A tunikára könnyű köpeny 
borul, mely Saetribolusnak mellére is átvetődik. 

Az idősebb jobbjával lekönyökölve stylust szorít 
mellére, úgy hogy az egészen a jobb hónaljáig 
ér hegyével. A kisebb fiú, Quintus, szintén kö-
nyökben hajló baljával emeli melle felső részére 
a stylust, mely tenyeréből lefelé irányultan 
szintén jól kivehető. Már ez a félreismerhetet-
len író- és számolóeszköz elárulja tehát a gyer-
mekek tanulói mivoltát. Még kétségtelenebbé 
teszi ebbeli mivoltukat az egymáshoz simuló 
két gyermek közé eső hét írótábla, a mai pala-
táblák őse, melyeket mintha a nagyobb, tehát 
az erősebb balja emelne, de amelyek alá a 
kisebbik jobbja is benyúlván, az is érinteni 
látszik a saját tábláját. Igazán megható gyön-
gédséggel örökíté meg a búsongó apa oly korán 
elhunyt kedves gyermekeinek tanuló minőségét ! 

A nagyobbik fiú fejére lapos sipka simul, 
a kisebbik fiú arca és feje megsérülvén, nem 
vehető ez ki ; de a dús fürtök szabadon om-
lanak homlokára. 

Minthogy az idősebb, 13 éves kora dacára is 
az iskoláztatás jelvényét (a stylus, írótábla) 
mutatja, csak úgy, mint 7 éves öccse, ebből a 
tankötelezettség időpontjaira is következtetést 
vonhatunk. A 6 éves gyermek már járta az isko-
lát s a 13 éves sem nőtt ki abból, tehát még 
a mi iskolai rendünket is túlhaladta az ős 
Pannónia ! 

íme, a legrégibb iskolai emlék hazánk föld-
jéről. Régibb magánál a hivatalosan emlegetett 
Aquincumnál is, melyet 114-ben szálltak meg 
a rómaiak, holott ezt az emléket szövegének 
menete és szerkezete világosan az első századra, 
Trajanuson (98—117), sőt Domitiánuson (81 — 
96); Titus (79 — 81) korán elől, körülbelül Ves-
pasianusra (69—79), vagyis legalább negyed-
századdal elébbre mutatja annál az időnél, 
melyre idáig tudósaink, s ebből következőleg 
tankönyvíróink Pannónia elfoglalását föltéte-
lezik. 

Az emlékkő tehát mindenképen méltó épen 
az iskolák embereinek érdeklődésére s Budapest 
iskoláit épenséggel annyira érdekelheti, hogyha 
a főváros magisztrátusnak volnék, ezt a minden-
esetre tanulságos s a tanulónemzedék animá-
lására fölöttébb alkalmas képet kellően nagyít-
tatva, sokszorosíttatnám s az összes elemi iskolák 
termeiben ki is függesztetném. Sőt, az sem 
volna fölösleges, ha a szépirási füzetek kiadói 
a címlapokon alkalmazott képek közé is föl-
vennék. A tanszermúzeum igazgatóságának, ez 
intézmény fölvirágoztatásában oly tevékeny 
Vangél Jenő kollégámnak szíves figyelmét szin-
tén fölhívom erre az iskolai ereklyére. Az isko-
láztatás múltját illusztráló emlékeink közt ré-
gebbet és érdekesebbet ennél alig mutathat 
egyhamar be s faldísznek is jó volna ez a 
kedves iskolai gyermekpár. 
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KÖNYVESHÁZ. 
§ A magyar nemzet tö r téne te . Apponyi 

gróf miniszter megbízásából Benedek Elek tör-
téneti kézikönyvet írt a népiskolák V. és VI. 
osztályai számára. Ez a könyv ötféle kiadásban 
jelenik meg : külön a magyar tannyelvű isko-
láknak s külön a nem-magyar tannyelvüeknek, 
még pedig magyar-olák, magyar-tót, magyar-
szerb és magyar-német szöveggel. A magyar 
kiadás már meg is jelent az Athenaeumnál 
(Rákóczi-út 54.) s az érdeklődőknek a kiadó 
szívesen küld mutatványpéldányt. Talán nem 
lesz fölösleges megemlíteni, hogy e könyv leg-, 
első olvasója maga a miniszter volt s meleg-
hangú levélben fejezte ki a könyvvel való meg-
elégedését. A különböző nyelvű kiadások júniusra 
készülnek el. 

§ Pa lma di Palma. Elbeszélések . (írta 
Szőllősi Zsigmond. A Franklin-Társulat kiadása 
Ara 4 K.) A magyar novellára egy híres kr i t iku 
sunk már évekkel ezelőtt kimondta a halálos 
ítéletet. Véleményét azzal okolta meg, hogy a foly-
ton friss munkára éhező, kapzsi ujsághasábok felü-
letes, elhamarkodott tárcák írására kényszerít ik 
íróinkat s az éhes sajtó lassanként fölemészti a 
gonddal í ro t t novellát. A jóslat nem vált be. 
Hatalmas lendületet vett i rodalmunkban sok 
ugyan az elhamarkodott, a selejtes, az értéktelen 
munka is, de bátran elmondhatjuk, hogy a 
novella ma éli nálunk virágkorát. A külföldi 
szellemi áramlatok eljutottak hozzánk, íróink 
megértet ték a modern eszméket, s ha a t á rgy 
megválasztása és kidolgozása terén érezhető is 
a külföld hatása alatt némi bizonytalanság, valami 
zűrzavar, olyan értékes elbeszélőíróink vannak, 
kik megállják helyüket a külföldiek mellett. 

Szőllősi Zsigmond az értékes írók közül való. 
Kellemes elbeszélő és elbeszéléseinek legnagyobb 
részén valami lírai hang ömlik végig. Ahogy 
tárgyát megválasztja, ahogy hőseinek tör téneté t 
előadja, mindig előtérben áll az írónak az emberi 
szenvedések iránt fogékony, az emberi hangula-
tokat, érzéseket megértő, elemző, bíráló, magya-
rázó, megértő lelke. 

Elbeszélései nem mind sikerültek, de van kö-
zöttük néhány igen értékes. Egyik legjobb 
novellája A fűtő, melyben egy igen sikerült 
leányalakot rajzol meg. Egy nagyműveltségű, falusi 
szegény leány, mielőtt a közönséges életbe bele-
temetné magát, szeretné egyszer az életet arról 
az oldaláról megismerni, melyet eddig csak regé-
nyeiből, képzeletből alkotott meg. Összegyűjtött 
pénzével megindul a világ egyik leghíresebb 
fürdőhelyére, hogy néhány napig gyönyörködjék 
a pompában, ragyogásban, fényűzésben. Egyik 
kirándulása alkalmával lenéz a hajófenékbe, ho 
pokoli melegben, pokoli piros fényben dolgozik 

a fűtő. Egyszerre felmerült képzeletében bá ty ja 
ki hajófűtői fizetéséből taní t ta t ta , ledob a mélybe 
egy aranyat, kicsordul szeméből a könny s 
indul falujába eltemetkezni. Lelkünkbe vésődik 
e novellából az az igazság, hogy gondolkodó 
szegényember nem érezhet zavartalan örömet a 
legnagyobb fény, pompa, gazdagtág közepett 
sem. Sikerült elbeszélése még Palma di Palma, 
A kékkalapos asszony, Az uzsorás, Az okos 
Winkler stb. 

Szőllősinek különös érdeme, hogy fölfedezi a 
lelki szenvedőket, megérti az úgynevezett külö-
nös emberek gondolatait, belevilágít lelkükbe s 
gyakran oly közel férkőzik hozzájuk, hogy sike-
rül őket ér thetővé tenni s ezzel legtöbb esetben 
fölkelti hősei i ránt rokonérzésünket, figyelmün-
ket. Olykor ősi emberi indulatok ö-szeütkozését 
tár ja elénk ; effajta novellái közül legértékesebb 
Az ördög szobra, melyben a férfi művészi törek-
vése az asszony határtalan szeretetének áldo-
zata lesz. 

Szőllősinek e legújabb kötete haladás a régiek-
hez képest. 

§ Modern mesék és í rások. (írta: Halmi 
Bódog. Ara 2 K.) Aforizmák, apró mesék, kis 
történetek, novellatárgyak vegyesen fordulnak 
elő Halmi Bódog könyvében. Az ilyen vegyes-
tartalmú könyvnek vagy igazságot kell kisugá-
roznia minden sorából, vagy nagyon elmésnek 
lennie. Az első esetben — különösen, ha korunk 
törekvéseiről, mindnyájunkat érdeklő, égető kér-
dések megoldásáról van szó — leköti figyelmün-
ket s egyik vagy másik irányba befolyásolja 
akaratunkat, a második esetben pedig gyönyör-
ködtet, gyönyörködtet még akkor is, ha meg-
győződésünkkel ellenkező nézeteket hirdet. Halmi 
Bódog munkájáról egyiket sem mondhatjuk el. 
Nem képes a kor igazságait meggyőződéssel hir-
detni, nem tudja a mindnyájunk lelkében élő 
gondolatokat példázatokban, aforizmáiban kijege-
cesíteni s nem ellensúlyozza ezt még elmésség-
gel sem. Igazságtalanok volnánk iránta, ha ki 
nem jelentenénk, hogy megkíséili mind a kettőt . 
De sem elég gondolata, sem elég életismerete, 
sem elég elméssége nincs, hogy akaratat tet té 
változtassa. 

Több meséjében pl. a szocializmus katonájának 
mutatkozik. De milyen gyenge, milyen tapasz-
talatlan, milyen naiv katona ! Egyik meséjében 
pl. arról beszél, hogy a ragyogó királyi palotá-
ban született egy parasztarcú, paraszthang1.! 
királyleány. A királyi család boldogtalan volt 
miatta ; minden fény, minden pompa nem tudta 
velük l ányuk paraszti jellegét elfeledtetni. De 
változtak az idők, a nép öntudatra jö t t , meg-
unta a nehéz igát, be tör t a király palotájába, 
összerombolt mindent, már talán gyilkolt volna 
is, mikor megszólalt durva, éles hangján a király-
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leány. A vezér mindjár t visszaparancsolta a 
népet, mert a királyleánynak olyan hangja volt, 
mint a — feleségének. A szerző mesét írt, de 
a mesének is, különösen az effajta példázó mesé-
nek, megvannak a maga keretei, törvényei. Az 
olvasó e mese olvasásakor nem tanul, hanem 
hitetlenül csóválja fejét, mert tud ja azt, hogy a 
föllázidt nép nem engedelmeskedik rabszolga 
módjára vezéreinek, nem hátrál meg oly köny-
nyen, tudja azt, hogy a népvezérek feleségei 
nem okvetlenül rikácsoló hangú parasztasszonyok, 
hanem a legtöbb esetben igen finom ruhájú és 
kellemes hangú asszonyok. Ez csak naivság, de 
nem bocsáthatjuk meg az írónak, hogy néhány 
meséjében kíméletlenül támadja a nőket, oly 
kíméletlenül, ahogy egykor régen divatban volt 
s ma is szokásos a nagyon fiatal, vagy nagyon 
tapasztalatlan íróknál. Ezt a naívságot és tapasz-
talatlanságot több meséje elárulja. Egyikben pl. 
azt mondja el, hogy egy gazdag ú r meghívott 
egy főherceget vacsorára. A főherceget és — 
értsük meg jól —- a vendégsereget egy nagy 
művész gyönyörködteti . A művész előadása u tán 
mindenki gratulál a mesternek, csak a ház 
asszonya és a főherceg nem. Ok elvonultak, a 
háziúr kijelenti, hogy nagyon el vannak foglalva, 
A vendégek erre a házigazda homlokára néznek, 
mintegy keresve raj ta azt a díszt, melynek csak 
a vadászaton örülnek a férjek. Ez a mese. Megáll 
az ember esze, hogyan képzel el az író ilyen 
naívságokat. A főhercegek és gyönyörű polgári 
asszonyok a fér j előtt, a vendégek, a világ tud-
tával szoktak-e szerelmi kalandra menni? Az író 
azt mondhatná reá, hogy mese. Mi pedig ismé-
teljük, hogy nemcsak az ú. n. modern mesének, 
hanem a népmesének is megvannak a maga 
törvényei s hozzátehetjük, hogy első törvény, 
megmaradni a jó ízlés határai között. Egy kissé 
hosszadalmasan foglalkoztunk e kötettel, de csak 
azért, hogy bebizonyítsuk a következő igazságot : 
Ehhez a műfajhoz csak annak szabad hozzá-
nyúlni, akinek ú j mondanivalói vannak s ezt 
elmésen tudja előadni. 

§ Budapesttől Velencéig. (írta: Walkó L. 
Az Athenaeum nyomása. Ara 4 K.) Két útvona-
lat használ elsősorban a külföldre utazó magyar-
ság. Az észak és nyugat felé utazók rendesen 
Bécs érintésével érik el kitűzött céljukat, a dél 
felé menők a legtöbb esetben megállanak a bű-
bájos Velencében ; vagy ha továbbmennek is, 
nem mulasztják, hogy föl ne keres-ék e várost. 

Nem régen emlékeztünk meg a rovatban, 
hogy Kapitány Kálmán dr. leírta e magyar 
utazók számára Ausztriát és Bécset. Már akkor 
annak a reményünknek adtunk kifejezést, hogy 
utazási könyveink, melyek a magyar utazó szá-
mára magyar szempontból tárgyalják az egyes 
vidékek nevezetességeit, szaporodni fognak. Remé-

nyünk teljesedett , mert Kapi tány könyvét hama-
rosan követte Walkó László munkája. E könyv 
nélkülözhetetlen vezetője a Velencébe induló 
magyarnak. Az elutazás pillanatától fogva egy 
igen értelmes, nagytudású, magyar út i társ szere-
pét tölti be ; tanít, fölvilágosít, szórakoztat, 
fokozza gyönyörűségünket és nincs t e rhünkre 
soha, mert akkor lapozgatjuk, mikor akar juk s 
mikor kívánjuk, mindig rendelkezésünkre áll. 
Eddig is volt könyv a Velencébe induló magyar-
nak a kezében, de német, s lia magyar könyvet 
is vitt magával az utas, azokat a gyakorlat i 
szükségletek fölmerülése alkalmával nem hasz-
nálhatta, mert. csaknem kivétel nélkül Velence 
művészeti emlékeivel foglalkoztak. Walkó köny-
vének ket tős célja van ; az egyik, hogy figyel-
münket fölhívja az útközben, és Velencében 
látható fontosabb dolgokra s a történeti és mű-
vészeti há t t é r elmondásával fokozza élvezetün-
ket ; a másik, hogy gyakorlati tanácsokat oszto-
gasson. 

Megvan e munkában a j ó utazási könyveknek 
minden előnye : ízléses, megbízható, olcsó és 
könnyen kezelhető. Szívesen lá t tuk volna azon-
ban, ha az író magyar-olasz beszélgetéseket is 
közöl művében, néhány kérdés t és néhány fele-
letet, melyeknek segítségével olaszul egyáltalán 
nem tudó ember is segíthet magán. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
II. F. Lapunk egyik utóbbi számában Pacséri Ká-

roly dr. kir. tanfelügyelő cikke nyomán tényleg közöl-
tük, hogy az 1907. évi XXVII. törvénycikkel biztosított 
magasabb tanítói járandóságok a törvény hatályba-
léptének idejétől, vagyis 1907. évi július hó 1-től 
kezdődöleg csak abban az esetben utalvanyozhatók ki, 
ha a vonatkozó kérvények az illetékes hatóság út ján 
f. évi március hó végéig beérkeznek, illetve elintézést 
nyernek. Ezen közlésünk az akkori viszonyoknak meg-
felelt. Minthogy azonban a beérkezett kérvényeknek 
határidőhöz kötötten való elintézése adminisztratív 
nehe'zségekbe ütközött és miután a miniszter úr azért, 
mert a kérvények fölterjesztése a tanítókon kívülálló 
okok miatt késedelmet szenvedett, a tanítók jogos 
járandóságainak megcsonkítását meg nem engedte, 
a miniszter úr talált módot arra, hogy a kérvényeknek 
oly módon való elintézése, hogy az államsegély 1907. évi 
július hó 1-től folyósittassék, határidőbéli korlátozáshoz 
kötve ne legyen. Ez azonban semmiesetre nem jelenti 
azt, hogy a folyamodványok fölterjesztése bizonytalan 
időre elodázható. Sőt a saját érdekükben figyelmez-
tetjük mindazon olvasóinkat, kiknek államsegélyes 
kérvénye eddig még nem került tárgyalás alá, hogy 
az iskolaszékeket azok felküldése iránt lehetőségig 
sürgessék, mert önmaguknak kell azután tulajdoní-
tani, ha késedelem miatt a megjelölt időponttól 
kezdve nem jutnak magasabb illetményeikhez. — 
Cyclamen. A m. kir. közigazgatási bíróság egy föl-
merült esetből kifolyóan 372/1908. sz. a. hozott hatá-
rozatában kimondotta, hogy miután az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c 139. §-ának rendelkezései értelmében a 
tanítói állások félév múlva rendes tanítókkal töltendők 
be, helyettes tanítókat pedig a törvény nem ismer, a 
magasabb fizetés szempontjából az ideiglenes vagy 
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helyettes minőségben töltött szolgálat, a szolgálati 
időhöz kötött jogigényeknél — okleveles tanítók-
nál — rendes tanítói szolgálatnak tekintendő. — 
R. 0. Kisorosz. Az 1907. évi XXVI. t.-c. a gond-
nokká megválasztott tanítónak, ki a gondnokságnak 
különben nem tagja, a határozathozatalban való jogát 
kifejezetten nem biztosítja. Annak megállapítására 
azonban, hogy az ily gondnok jogosítva vun-e a tár-
gyalásokon résztvenni és szavazni, nem mi vagyunk 
hivatva. E kérdésben, a tanfelügyelőség útján, elvi 
jelentőségű határozat iránt tegyenek fölterjesztést. — 
Sajóvölgyi. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
T. I. Kolozsvár. Ha áll. el. iskolai tanító, nyugdíj -
intézeti tíig, ta,nítói működését meg nem szakítva áll. 
középiskolához neveztetik ki, megelőző szolgálati éveit 
sem a fizetési osztályba való sorozásnál, sem a kor-
pótlék szempontjából be nem számítják. A nyugdíj-
igénybe azonban a tanítói szolgálat beszámít és pedig 
oly arányban, mint 4 viszonylik a 3-hoz. Szolgálati 
díj csak a különbözet után vettetik ki, ezért azonban 
folyamodni kell. Ha felekezeti tanító neveztetik közép-
iskolához, akkor a szolgálati díjra szóló kedvezmény 
nem áll fenn, vagyis azt a 601' K-t meghaladó fizetés 
után vetik ki. — B. I). Sz. Nyírjes. Sokszor megírtuk 
már, hogy az államsegély engedélyezéseért miképen 
kell folyamodni és ön ennek dacára még a legelemibb 
kérdésekkel sincs tisztában. Ha már annak idején 
figyelmen kívül hagyta a törvényt és utasítását, a 
követendő eljárásról tájékoztatást szerezhetett volna 
lapunk e rovatában közölt ismertetésekből is. Kivé-
telesen inrgis tudatjuk, hogy a folyamodás módoza-
tairól az Utasítás 25. § a ad felvilágosítást és hogy a 
törvényt és az Utasítást mult évi 27 35. lapszámaink-
ban közöltük. - 15. F. Ózd. 1. Az iskolaszék hozhat 
oly határozatot, melynek alapján a tanító kötelezhető 
kartársa osztályának ideiglenes vezetésére. Ez történ-
hetik osztályösszevonással vagy váltakozó rendszer 
mellett. Méltányos, hogy az ily fokozott szolgálatért 
az iskolafenntartó bizonyos díjazást adjon, de nem 
kötelezhet1 rá. 2. Csak a helyetteseknek nincs igényük 
a nagyszünidőre eső díjazásra. — Cservenka. Az egyház-
tanácsnak hivatkozott határozata nem azon szempont-
ból bírálandó el, vnjjon a felekezetnek van;e tulaj-
donát képező tanítói lakása, vagy nincs ? A lényeg 
az, hogy a használatul átengedett lakások megfelel-
nek-e a törvény követelményeinek ? Ha meg r.em 
felelnek, akkor jogosítva vannak a hozott határozat 
ellen kifogást emelni, illetőleg a törvényben megálla-
pított lakáspénz megadását követelni. — V. I. Meg-
foghatatlan, hogy nyolc évi szolgálata, után most elő-
ször kéri korpótlékának a megadását. Nem tudta volna 
talán azt, hogy már az 1893. évi XXYI. t.-c. alapján 
öt évi rendes szolgálata után igénye volt korpótlékra ? 
Az államtól legföljebb csnk 1907. évi július 1-től kezdve 
kaphatja meg. Az elintézést várja türelemmel. — 
Alsótopa. Arra a kérdésére, hogy miképen juthatnának 
jó ivóvizet szolgáltató kúthoz, mi — mint a helyi 
viszonyokkal teljesen ismeretlenek — nem adhatunk 
felvilágosítást. — K. L. Hegyeshely. 1. A belügy-
minisztérium egy hasonló esetből kifolyólag 32.024 881. 
sz. a. kelt rendelettel kimondotta, hogy ahol a hitfel. 
iskola 1873 évig fennállott gyakorlat értelmében a 
község vagyonából tartatott fenn, illetve bizonyos 
kiadások régi gyakorlaton alapuló kötelezettség fejében 
a község által fedeztettek, ott a fennállott állapot 
továbbra is fenntartandó és pedig annyival is inkább, 
mert a hitfel. iskoláknak községi vagyonból való támo-
gatása az 1S68. évi XXXVIII. t.-c. 25. §-ával megegye-
zik. 2. Az államsegélynek megfelelő része az eltávozott 
tanítónő nyugtatványára kiadandó. A tanítóváltozást 
jelentsék be a tanfelügyelőségnél és csatolják az új tanító 
személyére és alkalmazására vonatkozó okmányokat. 

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

Köszönetét nyilvánította : a „Veszprémi 
Takarékpénztár Részvénytársaságinak, amely a 
veszprémi különböző felekezeti jellegű népokta-
tási tanintézeteknek és ifjúsági egyesületeknek 
az 1907. évben 1170 K-t adományozott; az 
„Egyesült Fővárosi Takarékpénztár" budai osztá-
lyának, amely a budapesti I. kerületi el. isk.-ba 
járó szegény tanulók fölruházására és iskola-
szerekkel való ellátására 200 K-t adományozott ; 
a gyöngyösi „Gyermekbarát Egyesületnek", amely 
a gyöngyösi népiskolákba já ró teljesen vagyon-
talan gyermekek felruházására és tankönyvekkel 
való ellátására 1223 K-t adományozott. 

K i n e v e z t e : Horváth Gizella oki. tanítónőt a 
dombovári áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Tóth 
Margit oki. tanítónőt a tömörkényi áll. el. isk.-toz 
r. tanítónővé; Ágoston Anna kiskőrösi közs. oki. 
óvónőt a kiskőrösi áll. óvóhoz' óvónővé ; Kondor 
Ella oki. óvónőt a kiskőrösi áll. óvohoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Tompa 
Menyhért gerendkeresztúri áll. el. isk. taní tót a 
munkácsi, Máté Ákos tiszalök-fástanyai áll. el. 
isk. tanítót a gerendkeresztúri áll. el. isk.-hoz; 
Seress Ilona kőrösrévi és Kellner Vilmos ópécskai 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt július 1. hatállyal 
kölcsönösen; Gyürh& Ilona köpcsényi áll. óvónőt 
a budakeszi áll. óvóhoz ; Stemád Kornélia buda-
keszi áll. óvónőt a köpcsényi áll. óvóhoz. 

Szolgálattételre berendel te : Bogdán Albert 
magyarpéterfalvi áll. el. isk. ianítót a zólyom-
vármegyei kir. tanfelügy elős éghez. 

Végkielégítést engedélyezet t : Félejyhízi 
Pálnó, szül. Körösmezei Erzsébet szatmárnémeti 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 600 K-t 
egyszersmindenkorra. 

Nyugdíjat utalványozott : Kruclcenburger 
Mihály pusztakisfalui munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 600 K-t. 

tíyám-, ill . segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Somogyi Antal nyug. lócsi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Csikor Borbálának évi 
300 K-t ; néh. Langer János székesfehérvári 
nyug. közs. tanító özv., szül. Rapcsák Erzsébet-
nek évi 740 K-t; néh. Friedmann Bernát b&jsai 
nyug. izr. tanító özv., szül. Engel Rozáliának 
évi 350 K- t ; néh. Patalei Gyula nyug. torna 
kápolnai tanító özv., szül. Pap Eszternek évi 470 
K-t, egy kkorú árvájának 78 K 33 f - t ; neh. 
Vilii János dorogi nyug. róm. katb. tanító özv., 
szül.Végh Zsófiának évi 330 K-t ; néh. Zannfuchs 
Pál locsmándi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Ribarits Annának évi 370 K-t, Julianna nevű 
kkorú árvájának 61 K 66 f-t, mindössze 431 K 
66 f - t ; néh. Vermes Lajos patezai ref. el. isk. ta-
nító özv., szül. Madarász Herminnek évi 565 K-t. 
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SZÉPIRODALOM. 
Í tészé lő fák . 

Hír a falunkból. 
A jegyzőék fiából 
Nagy úr lett, királyi tanácsos, 
Az új asszonyt most hozta el először 
A régi jó szülei házhoz. 

A jegyzőék fiának 
A felesége úri dáma . . . 
Öltözni se, kacagni se tudott úgy 
Mari, a rektorék leánya. 

A rektorék leánya : 
Szegény Mari, ő nem lett semmi, 
Asszony se lesz tán, de nagy árvaságán 
Neki nincsen mit szégyenelni. 

Ám itt körül a fák mind 
— Tanúi más, mult, szép időknek — 
Azt mondják a király tanácsosának: 
„De hitvány, semmi lett belőled!" 

Szabolcsica Mihály. 

Ének a csávási grófról. 
írta : Kiss Menyhért. 

A cifra domborműves, galambbúgos kapu 
cserepes tetején galambok burukkolnak, s mi-
után már perzsel a májusi napsugár, hosszú, 
szerelmes csókkal itatja a nőstényt a hím. 
A híres mezőségi gyümölcsfáktól virágos hegy-
oldal alacsony lábánál sárga verőfényben mint 
egy nagyszárnyú, lusta, tarkatollú tyúk, csen-
desen bóbiskol a kúria, nem afféle modern, 
ruffinált stílusban készült remekmű, hanem egy 
nagy, óriási kőhalmaz, melynek a közepét ne-
mes és nemzetes, nagyságos Jeney József híres-
neves marosszéki királybíró úr építtette ezelőtt 
másfélszáz esztendővel. A királybíró úr őnagy-
sága fia már jobban kinyújtózkodott, két-három 
szobát ragasztott a meglévőhöz, miután nem-
zetes Apor Krisztina kisasszony tizenkét szekérre-
való, messze földön készült kelengyét szállítta-
tott Csávásra. A keménytörzsü hétszilvafa egy 
frissebb hajtása már követ volt a negyven-
nyolcas országgyűlésen. Miután pedig a nép 
bizalmának. elnyerése akkor is sok szükséges 
eszemiszommal volt kapcsolatos, Jeney Domo-
kos uram kibővítette a kúriát egy ebédlővel, 

melynek méretéül — Uram bocsá' ! — de a 
helybeli református templom hajója szolgált. 

Szóval, mindenki toldott-foldott valamit a 
nagy időket élt házon. Aztán olyan óriás lett, 
hogyha az utód nem lett se követ, se a megye 
királybírája, se fiskus, se egyházfő, csupán ki-
zárólag úr, ötszáz jó kövér mezőségi holdaknak 
ura, hát rossz kedvében elbujdoshatott a saját 
palotája rejtelmes rengetegébe. Ugy elbújdos-
hatott, hogy nem találta ott meg még a végre-
hajtó sem. Csupán a jókedv-kereső jóbarát, a 
zamatos borokért rajongó cimbora. 

A kúria jelenben élőkön és holtakon egy-
forma gőggel és szívjósággal uralkodó ura, 
Jeney József úr, a tulipiros arcú, pántlikás 
térdű, világhíres táncú, sziporkázó móka-ember, 
kinek ravasz agyafúrtságán senki ki nem fogott, 
de akit meg tud ríkatni egy szál piros rózsa 
is, lia szép kezek kecses ívvel kínálják oda, s 
édes, vérperzselő mosolyok napsugarai kapasz-
kodnak huncut, kacagó, fekete szemébe. Annyi 
hősi legenda kergetőzik a szapora lépésű Nagy 
Graleottó csacska száján Józsi nagyságos úrról, 
a híres négyesfogatáról, a jegyzői diplomájáról, 
három feleségéről, a tizenkét lioprecsóré, makk-
egészségű csemetéről, tökéletes alter egojáról, 
a medvehangú, fullánkos nyelvű Berzenczey 
Pistáról, hogy biz' ezt történetbe fűzni, dalba 
szedni, lanton kipengelni egy modern Anonymus 
ékesszóló tollára volna méltó. 

A festő se vállalkozik arra, hogy az egész 
Tátr .t lepingálja a vászonra. Megelégszik egy 
bűbájos szakadékkal a füredi befordulónál. Azért 
a művészi festemény csillogtatja a hatalmas, 
királyi hegy zord költészetének varázsát, a többit 
az ecset munkájához odafüggeszti a fárad-
hatatlan fantázia. Az én emlékek hímes meze-
jéről virágokat keresgélő szomorkás énekem 
nem lebbenti föl a nevezetes Józsi úr ezer sze-
relmes kalandjáról a diszkrét, bűvös fátylat. 
Csupán egy epiz<ídocska színes, beszédes kavicsát 
gurítja ki, s a kis, semmis, szürke kövecske 
gurul, gurul a csávási poros országúton, míg 
nem meg nem áll az útra kinéző kúria tárva-
nyitva tartott kapujánál, hol a „csávási gróf" 
úr pöfög szájában a füstölgő szivarral, s közben 
nem épen irodalmi nyelven mennydörög a nap-
lopó, lusta béresekre. 

En a városból jövök, megállítom a kocsit, 
s miután illendően megkérdezem a megkérde-o . ° 
zendőket, tudakolom a vihar okát. 

— Hogy miért dühöngök ? Szép öcséin, ez 
is olyan kérdés, mint amit a multakban firta-
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tott egy csurdészájú fiskális a vármegyeház 
tornácán, hogy asszongya, a nagyságos úr mér 
jár négy lóval, mikor kettő is elég zabot fo-
gyaszt. Hát kértem én tőle zabot ? Hát nem az 
én zabomat tarisznyázza ir.gyen a tisztelt al-
ispáni, főjegyzői, főszolgabírói kocsisok hada? 
Mégis, tudja-e, mit feleltem a semmirevaló pop-
lástiak ? Azt, hogy — és itt őszinte bánat mély-
sége remegtette meg öblös, recsegő hangját — 
azért járok négy lóval, tisztelt úr, mert kettő 
nem bírja el a nyomorúságot . . . Nem hazud-
tam, kedves öeskös, mert a sok népmentés, 
székelymentés, kivándorlás, bevándorlás tönkre 
tesz minket. Megmentik a parasztot, s az urat 
a főd alá ássák krumplinak. A java úgyis ott 
van már . . . 

— Bizony, a munkabér, a munkásviszonyok 
változtak, —• vetém közbe, mialatt karon csí-
pett s négy ugató kutya fehér agyara elől be-
cipelt, a fogvicsorgató állatok felé ugyan, de j 
hozzám intézte ezt az őszinte megjegyzést, me-
lyet lassan dörmögött a bajuszába : 

— Csiba ne. Ne tessen ijedezni, csak ugat-
nak a jámborok, de nem harapnak, akár az 
újságírók. 

Bent, az oleánderes, olajképes nagy szálában 
leültünk a két méter széles, báránybőr-pamlag-
gal letakart kanapéra, s miközben a pincéből 
fölkerült a bor, a sürgő forgó konyhából a 
pulykasült, megereszkedett Józsi báesinak a 
mesemondó kedve s zuhogott a szó a szájáról, 
mint a folyóvíz útat tör az eldugaszolt zsilip 
tetején. 

— Hej, látyám, azt az öreg giófi legendát 
be szívesen meghallgatnám én! 

— Rég volt, igiz se volt, mese volt, vagy 
álom, — de kacagott hozzá s bort öntött a 
pohárba. 

— Címnek is szép cím, de mindennek szebb 
a története, mint maga az esemény. 

— Csak az a szép, öcsém, ami régen elmúlt. 
S az emlékezés, hogy volt valamikor . . . 

— Ha nem sajnálja tőlem. Mástól, tudom, 
a vagyonát se sajnálta. Engemet boldoggá tesz 
az emlékezéseivel . . . 

— Elmondom, de szamárság tulajdonképen. 
A szomszédomban — Isten nyugtassa szeg Ínyt — 
élt egy ausztriai német kvietált gyalogsági őr-
nagy. Valaha kezében járt a gótai almanak, s 
ettől megittasodott, vagy mi, mert mindig az 
ősei geneológiájáról muzsikált s egy távoli 
báróné nagybátyjáról, ki állítólag részt vett a 
zentai csatában, s múltán egy egyházi rend 
perjele volt, kezében az arany kereszttel nyolc 
pogány töröknek hasította be a koponyáját. 
Ez mind nagyon dicső és harcias dolog, ámde 
a bárói cím viselésére nem jogosítja fel a harmad-
ágbeli rokonokat. Az én smucig birtokos tár-

samat pedig megbáróurazták az együgyű csávási 
parasztok. Hát majd betűtök én a te rongyos, 
bitorolt rangodnak, töprengtem magamban. És 
cselekedtem a következőket. A mezőiklandi 
grófnak volt egy Kálmán nevű tekergő fia. 
Kifizettem az adósságait s magamhoz vettem. 
A szentannai Pernhofer grófné utolsó udvarát 
is feltette, elúsztatta a kártya. Feleségül vettem 
az asszonybőrbe bújt hétfejű sárkányt. Grófi 
fogadott fiú, grófi feleség, nem utolsó komédia. 
A cifrább az volt, hogy a templomunk tornyát 
az egyházközség évtizedek óta nem volt képes 
megépíteni. Az én adományomból felépült a 
torony. Ekkor a falu gyűlése kutyabőrön mon-
dott hálás köszönetet s nemes tettemért engem 
is „grófnak" titulált . . . Az én őrnagyomat 
sírba kergette az irigység. En túladtam nagyúri 
fiamon és nőmön, miután teljesen kitoszt <ttak. 
És elvettem a papkisasszonyt a templom mellől, 
s a sokat emlegetett színjátékot kezdték felej-
teni. A falusi ember lassan tanul és lassan 
felejt. A nagy tavaszi síny tintafoltját emlé-
kezetük fehér vásznáról nem mosta le az idő . . . 
Most is én vagyok a bolond csávási gróf . . . 

Jóízűen mosolygott, mint aki arról mesél, 
ami valamikor nagyon közel esett a/, ifjúságá-
hoz, vagy a szívéhez. Majd előjött i politika, 
ami felfalta a csávási birtok javarészét. Mindig 
a jót akarta, tehát sokszor b.ikott el, s miután 
mindent barátaiért áldozott, a barátai cserbe-
hagyták és megmosolyogták. 

— Mindig a más zászlaját lobogtattam, az 
enyémet ki se bontottam. A mi fajtánkból itt 
él az utolsó bölény a csávási cserjésben. Öcsém, 
ne tanuljon tőlem semmit. D azért lia még 
egyszer kezdeném az életet, akkor is én le inek 
a léha, a táncos, pazarló, a vígkedélyü, bolond 
csávási „gróf". . . 

Az életunt emberfiák á l . 
(A Gyermektanulmányi Társaságból.) 

Szeretjük az életet mindnyájan. Mégis évről 
évre nő azok száma, kik erőszakosan vetnek 
véget neki. Az ókorban hősök gyanánt tisztel-
ték őket. A középkorban üldözték. Még tete-
müket is fölakasztották. Dante a pokolban ad 
helyet nekik. Ma sajnálkozunk rajtuk. Szegény 
betegek! Vagy agyrendszerüket pusztítja valami 
kórság, vagy egész szervezetük satnya, hiány-
zik testük, lelkük ellentálló ereje. Nem tudnak 
megküzdeni az élettel, mely sok kötelességet 
ró a vállakra és kevés jogot ad az örömök 
élvezésére. Több férfi rohanna halálba, mint nő, 
mert a férfiak súlyosabb teher alatt görnye-
deznek és törékenyebb a hitük. Azonban a 
nőemancipáció terjedésével egyre több nő követi 
őket. Általában, évről évre nő az öngyilkosok 
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száma. E számemelkedés egyrészt ta lán csak 
látszólagos, a s ta t isz t ika tökéletesedésének jele. 
Sajnos azonban, hogy a megnehezült életviszo-
nyok, a p sszimisztikus világnézet, a blazír tság, 
az alkohol mér ték te len fogyasztása és a hit-
élet lazulása egyre t öbb lelket sodornak a meg-
semmisülés örvényébe. 

Az évnek, a hétnek, a napnak különböző 
szakai határozott behatással vannak az embe-
rek cselekedetére. A természet ébredésének 
vidám napjai és a borús lélek között fönnálló 
szembeötlő ellentét sok esetben fakasztja és 
érleli a halál gondolatát. Nyáron, főkép augusz-
tusban a legmagasabb az öngyilkosok száma, 
míg a téli hónapok, különösen januárius, meg-
fagyasztják az elhatározást. A napóleoni had-
járatok alatt Egyiptomban több katona dőlt 
kardjába, mint az oroszországi háborúban. 

• Érdekes, hogy a férfiak a legritkább esetben 
választják a szombatot, a munkások fizetésnapját 
vagy vasárnapot. A nők ellenben épen a fér-
fiak mulatozásainak óráiban, a magukra eltöl-
tött vasárnapon keresik a hullámsírt, az életunt 
asszonyok leggyakoribb menedékhelyét. Olasz 
népdal is jól ismeri, a költők is megénekelték, 
Schiller is, Goethe is a víz vonzóerej ;t. A 
mélység is csábítja az embert. Magas hegyről 
könnyen leszédül a kevésbé elkeseredett is. 

Az öngyilkosság annál veszedelmesebb, mert 
már a gyermekek között is évről évre nagyobb 
mértékben terjed. A gyermekek öngyilkosságá-
nak fejtegetése volt tulajdonkép dr. Deutsch 
Ernő főorvos előadásának a tárgya. Alapos 
tanulmánya szélesen túlfejlődött a kereten. 
Különböző nemzetek tudósainak és saját kuta-
tásainak számadataival is bizonyított. A gyer-
mekeket legtöbbször az évzáró-vizsgálattól, az 
iskolai vagy házi büntetéstől való félelem 
kergeti le az életnek alig megkezdett útjáról. 
Egyik tudós orvos szerint a kisdiákok 79%-a 
72 kilóval könnyebb testtel, de annál nehezebb 
lélekkel vonul a vizsgálat termébe. Leginkább 
májusban vívják párbajaikat a tanítók és tanulók. 
Az értekező doktor úr számítása szerint 200 
gyermek-öngyilkos közül 103 középiskolai tanuló. 
Ezért azonban csak részben esik a felelősség 
az iskolára. Az oroszlánrész a szülőket terheli. 
Ok a hibásak, ha degenerált gyermeküktől 
azt kívánjak, hogy lépést tartson az ép, erő-
sekkel. Magukra vessenek, ha nem tudományos 
pályára termett fiaikat az élő és holt tudo-
mányok iskolájába kényszerítik. 

Sokszor a felnőtt szemében nevetségesen 
csekély ok elég a gyermeknek. Egy 9 éves 
fiúcska kanárija halálán érzett bánatában dobta 
el életét. Másikat az a nagy csapás sújtotta, 
hogy megszűnt az osztály első tanulója lenni. 
És ez elég volt. Az előadónak sikerült meg-

mentenie egy 14 éves leánykát, ki, mert vá-
lasztottja érzelmeit nem viszonozta, szublimát-
pasztillát evett. Néha meghatóan komoly az 
ok. Egy 12 éves leányka meghalt, hogy nyo-
morgó családjának pár falattal kevesebbért 
kelljen küzdenie. A kis öngyilkosok némelyike 
utánzásból követi el tettét. A szuggesztiónak Oo 
is megvan a maga gyászos szerepe. Ezért az 
újságoknak nem volna szabad olyan bőven 
foglalkozniok ezekkel a dolgokkal. 

Az öngyilkosság betegség. Egyeílen ered-
ményes gyógyítása a kór megelőzése. Töreked-
jenek a szülők arra, hogy gyermekeik erősek, 
egészségesek legyenek. Szoktassák a szegény 
és gazdag gyermeket egyaránt, hogy tűrni és 
szenvedni tudjon. Ápolják a kis szívekben az 
Istenbe vetett hitet. Tiszta, igazán hívő lélek 
nem téved a bűnök sűrűjébe. 

Dr. Deutsch nem tanácsolhat egyebet a 
tanítóknak, mint, hogy szívleljék meg Macaulay 
figyelmeztetését: „Neveljétek a népet!" 

Lám, azt hittük volna, hogy már rég f >1-
fedeztük ezt az igazságot, s íme az élet jóvá-
hagyólag biccent a fejével a nagy angol 
intő szavára. 

Nagy László elnök szépen megdicsérte az 
érdemes fölolvasót, akinek a t mulmányával 
véget ért a Társaságnak idei értekezlet-sorozata. 

Ilavas Irina. 

Útlevéllel vonuló madarak. 
ír la: Schenk Jakab, 

a Magyar Ornitkológiai Központ asszisztense. 
Bármilyen kalandosnak és furcsának tűnik 

fel ez a cím, lényegileg mégis csak igazat mond. 
Könnyen kitalálható, hogy ez az útlevél nem 
a szokásos papiros az ismeretes „szeme: kék", 
„orra: görbe" stb. rovatokkal, de arra a jelen 
esetben nincs is szükség, minthogy ez az útlevél 
a szó szoros értelmében „másra át nem ruház-
ható", lévén az egy könnyű aluminiumgyűrű, 
amely a madár lábára van erősítve s rá van 
írva, hogy hol és mikor született és kicsoda 
állította ki az útlevelet. 

Túlnyomó nagy részben még a fészekben, 
anyányi fiókák korukban kapják ezeket a gyűrű-
ket s így egyrészt arról is tanúskodhatnak, 
hogy hány évig él egy-egy madárfaj. Ez azon-
ban csak az egyik és kisebb jelentőségű szol-
gálat, amit a soha ki nem elégíthető tudomány-
nak tesznek. Ennél sokkal fontosabbak azok az 
eredmények, amelyeket a madárvonulás kérdé-
sére vonatkozólag nyújthatnak. Ha útközben 
ejtik el őket, úgy pontosan megjelölik azokat 
az útakat, amelyeken a téli szállásra, vagy 
visszafelé a szülőföldre mennek, ha pedig valahol 
a trópusokban kerülnek kézre, akkor megálla-
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pítják az egyes fajok téli szállásait. Már pedig 
a madárvonulásnak ezen a két kérdésén eddig 
nagyon sokat elmélkedtek és még többet vitat-
koztak, de némi csekély pozitív tudásunk csak 
azóta van róluk, amióta „útlevéllel" vonulnak 
a madarak. 

Jelenleg különösen Dániában és Németország-
ban fejtenek ki ezen a téren nagyobbszabású tevé-
kenységet. Dániában MortensenK. működik 1899 
óta Viborg városában, Németországban pedig 
dr. Thienemann J . a német állami madármeg-
figyelő állomáson, Rossittenben, amely ugyan 
csak szegényes halászfalu a Keleti-tenger partján, 
Königsberg közelében, de ornithológiai körök-
ben világszerte ismeretes arról a rengeteg 
madárról, amely évenként át szokott itt vonulni. 
Kísérleti madaraik szürke varjak, seregélyek, 
dankasirályok és fehérgólyák. 

Természetes dolog, hogy ezek a kísérletek 
annál sikeresebbek, minél több megjelölt ma-
darat pusztítanak el. Amíg csak káros mada-
rakkal kísérleteznek, addig semmi baj sincsen ; 
a tudomány felfogá-a szerint azonban a hasznos 
és káros madarakat a vonulás szempontjából 
nem lehet egymástól elválasztani, mert az egyik-
nek a vonulását épen úgy meg kell ismerni, 
mint a másikét, különben csonka marad egész 
idevonatkozó tudásunk. 

A dolog persze nem olyan veszélyes, mint 
amilyennek látszik, mert a megjelölt madarak-
nak csak egy kis százaléka esik áldozatul a 
tudománynak, de minálunk, a „madarak és fák 
napja", valamint az „ifjúsági madár védelmi liga" 
földjén, mégis csak kockázatos dolog épen a 
néptanítói kart, teliát a madárvédelemnek már 
hivatalból is legéberebb őrét valóban méltány-
lást érdemlő cél érdekében is bármilyen szerény 
méretű madárpusztításra felszólítani. Már pedig 
ezt aligha fogom kikerülhetni, és helyzetem 
annál súlyosabb, mert épen egyik legkedvesebb 
és valósággal dédelgetett madarunkról van szó, 
t. i. a fehérgólyáról. 

Az eddigi kísérletek alapján ugyanis nagyon 
valószínű hogy a Dániában és Észak-Német-
országban fészkelő gólyák mind Magyarországon 
át vonulnak téli szállásaikra. így pl. egy Berlin 
mellett született példányt már le is lőttek 
Keresztényszigeten,Nagyszeben közelében. Ilyen-
formán a tudomány valósággal kötelességünkké 
teszi, hogy lehetőleg sok megjelölt gólyát, vagy 
esetleg más madarat tartóztassunk fel hazafelé 
vagy a téli szállásba vezető útján, hogy út-
leveleik alapján minél fontosabb adatokat szol-
gáltassanak a tudomány számára. 

Amikor még előrebocsátom, hogy 1908 nyarán 
a Magyar Ornithológiai Központ is megkezdi 
ezeket a kísérleteket, mindezek alapján meg-
kockáztatom legalább azt a kérést, hogyha a 

szíves olvasók közül valakinek kezeügyébe kerül 
egy ilyen gyűrű, szíveskedjék azt — tekintet 
nélkül a feliratra — esetleg a madár lábával 
együtt, továbbá az elejtés helyének és idejének 
pontos feltüntetésével, a Magyar Ornithológiai 
Központhoz^(Budapest, VIII., József-kör út 65., I.) 
beküldeni. Épen így, ha valaki tudomást szerez 
ilyen megjelölt madár elejtéséről, legyen segít-
ségünkre abban, hogy ezt az adatot a tudomány 
számára megmenthessük. 

Számolnunk kell azzal a körülménnyel is, 
hogy a külföldi irodalom nem fejlett madár-
védelmünknek fogja tulajdonítani azt, hogy nem 
kap Magyarországból idevágó adatokat, hanem 
bőséges tapasztalat szerint ráfogja azt majd az 
ú. n. balkáni állapotokra. Ennek az elkerülésére 
tán mégis érdemes néhány madarat feláldozni, 
amely hozzá még nem is a miénk. 

Országgyűlés. 
(Április 6 -10 . ) 

A házszabálymódosító javaslat 2. pontjának 
tárgyalása a megszokott mederben folyt. Bal-
pártiak és nemzetiségiek terjengősen beszéltek 
a javaslat ellen. Az elnökség folyvást küzdött 
velük, hogy maradjanak a tárgynál. A nagyszámú 
ellenindítványok és módosítások kinyomatását 
nem rendelte el a Ház. Többektől megvonták 
a szót, mivel az elnöki figyelmeztetéseket számba 
nem véve, messze elkalandoztak a tárgytól. A 
szómegvonás magyar és nemzetiségi képvise-
lőket egyaránt ért. Kimerülvén a felírt szó-
nokok sora, az elnök felsorolta, hogy a zársző 
joga kiket illet meg. Elég sokra ment a számuk, 
de nagyobb részük nem volt jelen. Minden 
ellenindítvány és mód osítvány elvetésével meg-
szavazták a 2. pontot is, Mérei szövegezése 
szerint. 

Szerdán, 8-án, hozzákezdhettek a javaslat 3. 
és utolsó pontja tárgyalásához. Kmety kormány-
párti képviselő új fogalmazásban terjeszti elő 
a Nagy Emil féle szöveget. Ki van mondva 
abban, lio*y ez a házszabálymódosítás csak a 
most folyó országgyűlésre érvényes. A sürgős-
ség nem terjeszthető ki közös és közösen inté-
zendő ügyek tárgyalására, az újonclétszám meg-
állapítására és megajánlására. Tiltakozik az 
ellen, hogy ez a balpárt vívmánya volna. Benne 
foglaltatik mindez a Nagy Emil féle szövegben 
is; ő csak kétséget kizáró részletességgel fe-
jezte ki. Andrássy Gyula gróf belügyminisíter 
a kormány nevében elfogadta Kmety szövegét. 

Azután interpellációk következtek. 
Polit Mihály kérdésére kijelenti a miniszter 

elnök, hogy a Szerbiával kötött kereskedelmi 
szerződést a magyar kereskedelemügyi miniszter 
is aláírta. Azonnal eléterjesztik, amint a Ház 
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végez a házszabályok nagyon is hosszadalmas 
tárgyalásával. 

Nagy G-yörgy kérdést intéz a titkos tanácsosi 
esküre nézve. Elé is terjeszt egy megszerzett 
szöveget, melyről azt állítja, hogy egyes részei 
ellenkeznek az alkotmánnyal és a hazafisággal. 
Kívánja, hogy a kormány mutassa be az ere-
deti szöveget. A miniszterelnök azt feleli, hogy 
nem hajlandó mindenféle közbevetett kíván-
ságok teljesítésével akasztani meg a tárgyalá-
sokat. A titkos tanácsosi eskü régi ; csak latin 
szövegben van meg. Nála megtekintheti bárki. 
Biztosítja, hogy nem foglaltatik benne sem 
alkotmány-, sem hazafiságellenes fogadalom. 

Csütörtökön, április 9-én, befejezte a Ház a 
házszabálymódosító javaslat tárgyalását. Miután 
valamennyi halasztó, módosító és ellenindítványt 
elvetettek, Kmety szövegében elfogadták a 3. 
pontot. Ezzel el van fogadva az egész javaslat, 
melynek tárgyalását február 21-én kezdették és 
36 ülésben folytattak. Összesen 106 beszéd 
hangzott el a tárgyalás alatt, 10 pártoló, 96 
ellenző. A 96 közül 42-t nemzetiségiek tar-
tottak. 

Tisza István gróf kormányát és pártját a 
házszabálymódosításra törekvés buktatta meg. 
Ezelőtt egy esztendővel még ellenkezéssel fo-
gadta a függetlenségi párt Kossuth Ferenc azon 
figyelmeztetését, hogy a módosításról gondol-
kozni kell. Közben a horvátok hosszas és bosz-
szantó obstrukciója és a nemzetiségiek ismételt 
akadékoskodása általánossá tette annak belátását, 
hogy a többségi akarat érvényre emelését a 
kisebbségekkel szemben biztosítani kell, anél-
kül azonban, hogy a szólásszabadság elnyo-
matnék. 

A csütörtöki ülésben, április 9-én, Nagy 
György képviselő interpellációt terjesztett elő 
a honvédségi vezérltari tisztek érdekében. Ki-
fogásolja, hogy a honvédség és közös hadsereg 
vezérkarát egyesítették ; hogy a közös vezérkari 
főnök közvetlenül rendelkezik a honvédségi 
vezérkar tisztjeivel ; hogy a tervezett létszám-
csökkentésnél nagyobbára honvédeket szándé-
koznak csapatszolgálatra kirendelni. Fejtegeté-
sére a függetlenségi párt soraiból is hallatszottak 
helyeslések. Jekelfalussy Lajos hovédelmi mi-
niszter azt válaszolta, hogy a közvetlen érint-
kezést meg fogja szüntetni ; az alkalmazásnál 
az a döntő, hogy ki milyen rangsort nyert a 
képesítésnél. Válaszát a többség tudomásul 
vette. 

Pénteken, április 10 én, mindkét ház tartott 
ülést. Tárgya a királyi leirat kihirdetése, mely 
az országgyűlés második ülésszakát bezárja és 
a harmadik megnyitását e hó 29-re tűzi ki. 
Ezzel megkezdődött a törvényhozás húsvéti 
szünete. • 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A gyermekek napjának megünneplésé 

ről az ország minden részéből kaptunk tudósítá-
sokat. Örömmel lá t juk e tudósításokból is, hogy 
tanítóink mily igaz lelkességgel karolnak föl 
minden nemes ügyet s igazán sajnáljuk, hogy 
lapunk szűk terjedelme nem engedi meg e 
tudósítások leközlését. 

— Fölvétel a tanítóképzőkbe. A jövő 
iskolai évben az aradi állami tanítóképző-
intézet első osztályába 30, a másodikba 32, a 
harmadikba 30, a negyedikbe 30 tanulót vesz-
nek föl. Ebből egészdíjas 2 4, féldíjas 2-5, ingye-
nes 31, ösztöndíjas 11, bejáró segítség nélkül 
31. Az egészdíjasok havi 30, a feldijasok havi 
15 koronát fizetnek élelmezési díj címén az inté-
zeti pénztárba. Egy-egy ösztöndíj évi 100 koroníi. 
Az egykoronás bélyeggel ellátott kérvényekhez 
a következő okmányok csatolandók: 1. születési 
bizonyítvány ; 2. iskolai bizonyítvány a megelőző 
évről és a folyó iskolaévi értesítő ; 3. tiszti-
orvosi bizonyítvány a folyamodénak a tanítói 
pályára alkalmas voltáról ; 4. hiteles községi 
bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról, a kis-
korú gyermekek számáról ; 5. hiteles családi kimu-
tatás. Az I. osztályba csak oly éptestű és zenei 
hallással bíró tanulók vétetnek föl, akik 14. 
életévüket már betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek és annyi előképzettséget igazolnak, 
amennyit a felső nép- és polgári iskola, a gim-
názium és reáliskola alsó négy osztályának sike-
res elvégzése nyúj t . A vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez címzett folyamodványokat az előírt 
okmányokkal együtt 1908 május 31-ig kell az 
aradi állami tanítóképző-intézet igazgatóságánál 
beadni a folyamodó lakhelyének, az utolsó pósta 
és a vármegye föltüntetésével. — A bajai állami 
tanítóképző-intézetbe a fölvételért június 1 ig 
kell folyamodni. Az I. osztályba fölvehető ösz-
szesen 60 növendék. Az államköltséges és ked-
vezményes helyek mind a négy-négy osztályban 
együttvéve a következők: 53 teljesen díjmentes 
hely az internátusban. 33 féldíjas hely a köz-
tartásnál (étkezésnél), bejárók számára havonként 
14 korona befizetéssel. 64 teljes díjat fizető az 
internátusban, havonként 28 korona befizetéssel. 
9, egyenként 125 korona évi ösztöndíjas hely 
bejáró növendékek számára. A féldíjas, esetleg 
teljes fizetéses bejáró tanulók elszállásolásáról az 
igazgatóság gondoskodik. — A znióváraljai 
állami tanítóképző-intézet első osztályába — 
melyben 5 teljes, 8 félsegélyes, 1 fizetéses benn-
lakó és 16 bejáró hely töltendő be — folyamod-
hatnak, felekezeti különbség nélkül, kik a gim-
názium, reáliskola és polgári iskola négy alsó 
osztályát vagy legalább a felső népiskolát sike 
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resen elvégezték s 14-ik életévüket már betöl-
tötték, de 18 évesnél nem idősebbek. A kérvények 
az intézet igazgatóságához május 31-ig nyúj tan-
dók be. — A budapesti It . ker. állami elemi 
tanítónő- és nevelőnőképző intézetbe, az L osz-
tályba fölvétetik : bennlakásra, ingyenes ellátás-
sal 2, bennlakásra, évi 300 korona díj fizetéssel 
3, bennlakásra, évi 600 korona díj fizetéssel 5, 
bejáróul, évi 300 korona készpénzsegéllyel 5, 
bejáróul, ingyenebéd-kedvezménnyel 5, bejáróul, 
minden kedvezmény nélkül 10, összesen 30 növen-
dék. A II. osztályba : bennlakásra, ingyenes ellá-
tással 6, bennlakásra, évi 300 korona díj fize-
téssel 5, bennlakásra, évi 600 korona díj fize-
téssel 4, bejáróul, évi 300 korona készpénz-
segéllyel 3, bejáróul ingyenebéd-kedvezménnyel 6, 
bejáróul, minden kedvezmény nélkül 6, összesen 
30 növendék. A III. osztályba: bennlakásra, 
ingyenes ellátással 10, bennlakásra, évi 300 
korona díj fizetéssel 11, bennlakásra, évi 600 
korona díj fizetéssel 3, bejáróul, évi 300 korona 
készpénzsegéllyel 1, bejáróul, ingyenebéd - ked-
vezménnyel 7, bejáróul, minden kedvezmény 
nélkül 28, összesen 60 növendék. A IV. osz-
tályba: bennlakásra, ingyenes ellátással 12, benn-
lakásra, évi 300 korona díj fizetéssel 14, benn-
lakásra, évi 600 korona fizetéssel 2, bejáróul, 
ingyenebéd-kedvezménnyel 10, bejáróul, minden 
kedvezmény nélkül 22, összesen 60 növendék. 
A I I , III. és IV. osztályban megállapított ked-
vezményes helyek elnyerésére csupán az intézet-
nek mostani növendékei számíthatnak. Ez osz-
tályok közül a II. és IV. osztályba ú j tanuló 
egyáltalán nem is vehető föl, csupán, ha kima-
radás folytán hely üresednék meg. Az I. osztályba 
fölvételért folyamodhatnak 14. életévüket betöl-
töt t és 18. életévüket meg nem haladott olyan 
tanulók, kik a felső leányiskola II. osztályát 
vagy a polgári leányiskolának, a felsőbb leány-
iskolának vagy a leánygimnáziumnak IV. osztályát 
sikerrel végezték. Fölvételi vizsgálatot csupán a 
felső leányiskolát végzett tanulók tesznek. A 
tanítónőképző III. osztályába, de ú j növendékek 
csakis kedvezménynélküli bejárókul, föl vehetők, 
akik a tanítónőképző-intézet I—II . osztályát vagy 
az óvónőképző-intézet I — I I . osztályát végezték 
és kisdedóvónői oklevelet szereztek, továbbá akik 
a felsőbb leányiskola vagy a leánygimnázium VI. 
osztályát végezték. Az óvónőképzőt, továbbá 
felsőbb leányiskolát vagy a gimnázium VI. osz-
tályát végzett tanulók tantárgykülönbözeti (föl-
vételi) vizsgálatot tartoznak tenni, amelynek 
tantervét díjtalanul szolgáltatja ki az igazgató-
ság. A fölvételi (tantárgykülönbözeti) vizsgálatok 
díjtalanok. A fölvétel tárgyában í r t kérvények 
a budapesti II. ker. áll. el. tanítónő- és nevelő-
nőképző-intézet igazgató-tanácsához intézendők s 
az intézet igazgatóságához küldendők be, f. évi 

május hó 3 l - ig . (Csalogány-utca 43.) — Az iglói 
állami tanítóképző-intezetben, egy egy évfolyamba 
30 növendék vehető föl. A teljes köztartási se-
gélyben és lakás-ösztöndíjban részesülők teljesen 
ingyenesek ; a fél köztartási segélyt élvezők 
havonként 13 korona köztartási díjat és 6 korona 
lakásdíjat, a teljes fizetők havonként 26 korona 
köztartási díjat és 6 korona lakásdíjat, összesen 
32 koronát fizetnek. Osztályonként kioszthatók 
a következő segélyek: az I. osztályban 4 telje-
sen ingyenes, 11 féldíjas segély, 1 kétszáz- és 
4 egyszázkoronás ösztöndíj ; — a II. osztály-
ban 6 teljesen ingyenes, 12 féldíjas, 2 ingyen-
ebédes segély, 1 kétszáz- és 2 egyszázkoronás 
ösztöndíj ; — a III. osztályban 7 teljesen ingyenes, 
12 féldíjas segély, 1 kétszáz- és t egyszáz-
koronás ösztöndíj ; — a IV. osztályban 9 telje-
sen ingyenes, 9 féldíjas segély, 2 kétszáz- és 2 
egyszázkoronás ösztöndíj. A fölvétel és segélyezés 
iránti kérvények az iglói állami tanítóképző-
intézet igazgató-tanácsához címzendők s legké 
sőbb május hónap 31-ig nyújtandók be, az inté-
zet igazgatójánál. 

— Miniszteri el ismerés. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az iparoktatási főigazgató 
előterjesztésére Pál Ernő orosházi állami polg. 
iskolai tanárnak, iparos- és kereskedőtanonc-
iskolai igazgatónak közhasznú tevékenységeért, 
különösen pedig mint az Orosházi szabad líceum 
elnökének, az iparosifjúság nevelése és a nem-
zeti közműveltség terjesztése által te l jesí tet t 
kiváló munkásságáért elismerését fejezte ki. 

— Méhészeti tanfolyam. Az »Erdélyrészi 
Méhész-Egyesület", hazsongárdi telepén, ez év 
folyamán három időszaki méhészeti tanfolyamot 
t a r t : május 1 6 — 3 1 ig földmíves kisgazdák, június 
1 4 — 2 7 ig a lelkészek és július 6 — 19-ig a 
néptaní tók számára. Minden egyes vidéki tan-
folyamhallgató annak tar tama alatt és pedig a 
földmíves kisgazdák napi két korona, a lelkeszek 
és néptanítók napi három korona segélyben 
részesülnek. Minden egyes tanfolyamra 20 — 20 
hallgató vétetik föl. A pályázni szándékozók 
folyamodványukat, melyben a foglalkozásuknak 
megfelelő tanfolyamra való fölvételüket kérik, az 
„Erdélyrészi Méhész - Egyesület Elnökségéhez" 
Kolozsvárra címezve, a földmívesek községük 
ajánlatával ellátva legkésőbb április hó 25-ig, a 
lelkészek és néptanítók pedig felettes hatóságuk 
ú t ján legkésőbb május hó 25-ig nyúj tsák be. — 
A gödöllői állami méhészeti gazdaságban hat 
időszaki tanfolyam lesz, a következő beosztás 
mel le t t : május 4—24- ig földmíves kisgazdák, 
jún ius 1 — 14-ig erdőőrök, június 16 — 28-ig 
lelkészek, július 2—22- ig és július 25-től augusz-
tus 15-ig néptanítók, augusztus 18—31- ig nők 
számára. Minden tanfolyam hallgatói annak tar-
tama alatt tejjes ellátásban díjtalanul részesülnek 
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és ezenkívül azok részére, kik pályázati kérvé-
nyükben szorult anyagi helyzetüket igazolják s 
a m. kir. államvasútaknak a távolsági forgalom 
7 —16. vonalszakaszai között lévő valamelyik 
állomásáról jönnek, a személy- és vegyes vona-
tok harmadik kocsiosztályában érvényes félárú 
menetjegy váltására jogosító igazolvány küldetik, 
melynek ára a visszautazás költségeivel együtt 
a tanfolyamról való elutazáskor fog megtéríttetni. 
Minden egyes tanfolyamra 2 0 — 2 0 hallgató vé-
tetik föl. A pályázni szándékozók egykoronás 
bélyegjeggyel ellátott folyamodványukat, mely-
ben a foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra 
való fölvételüket kérelmezik, a földm. miniszter-
hez címezve, fölöttes hatóságuk útján a föld-
mívesek, más foglalkozásúak pedig községük 
elöljáróságának ajánlásával ellátva, az illető tan-
folyam kezdete előtt legalább egy hónappal előbb 
nyújtsák be. 

— Taní tók névmagyarosítása. Március 
hóban, belügyminiszteri engedelemmel, következő 
tanítók magyarosították meg nevüket : Gang 
István szolnoki állami elemi iskolai igazgató-
tanító Gyöngy-re és Geiger János szekszárdi 
tanító Garai ra (T. S.J 

— Gyermektanulmányi értekezlet Szol-
n o k o n . A Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
szolnoki fiókköre a budapesti mintájára e hónap 
5-én nyilvános gyermektanulmányi értekezletet 
rendezett. A magyar gyermektanulmányozás örven-
detes haladásáról tanúskodó értekezletre a fő-
városból Szolnokra utaztak : Nagy László tanító-
kép/ő-intézeti igazgató és dr. Ranschurg Pál 
idegorvos, szakosztályi elnökök, dr. Jablonkay 
Géza, titkár. Az értekezlet iránt a szolnoki kö-
zönség élénk érdeklődést tanúsított ; zsúfolásig 
megtöltötte a városháza közgyűlési termét. Az 
értekezletet Sipos Orbán elnök, nyugalmazott 
tanfelügyelő nyitot ta meg s felolvasta Apponyi 
miniszter levelét, amelyben hangsúlyozza a gyer-
mektanulmányozásnak az egész nevelés- és oktatás-
ügyre kiható fontosságát s az első vidéki gyermek-
tanulmányi értekezlet alkalmából üdvözli és kitartó 
munkára buzdítja a szolnoki fiókkört. Ezután 
Nagy László tolmácsolta a központi elnökség 
üdvözletét. Az első előadást Véle Lucia szolnoki 
polgári iskolai tanítónő tartotta, ismertetve azok-
nak a gyűjtéseknek az eredményét, amelyeket a 
szolnoki fiókkör a gyermekek érdeklődéséről a 
központ utasításai szerint a szolnoki leányisko-
lában végzett. Tíz kérdést intéztek a gyermekek-
hez, a többi közt ezeket : Melyik tantárgyat szeretik 
legjobban? ^Melyiket legkevésbé? Melyik a leg-
kedvesebb olvasmányuk? E kérdések mindenikére 
névtelenül válaszoltak a gyermekek. A közönség 
nagy érdeklődéssel hallgatta a feleletek összefoglaló 
ismertetését. Dr. Nógrádi László gimnáziumi tanár 
az állami gimnáziumban, polgári fiúiskolában s 

három elemi iskolában hasonló módon gyű j tö t t 
feleleteket ismertette érdekes előadásban. Végül 
az elnök fölkérésére dr. Ranschburg Pál gyönyörű 
rögtönzött előadásban ismertette a gyermektanul-
mányozás tudományos és pedagógiai céljait s 
módszereit. Az előadások a közönséget olyannyira 
meghatották, hogy közülük hatvannégyen be-
állottak a Gyermektanulmányi Társaság tagjai 
közé. Az értekezlet Sipos Orbán indítványára 
táviratban fejezte ki Apponyi iránt való háláját . 

— Közművelődési középponti szervezet. 
Az Országos Magyar Szövetség elnökének, Ká-
rolyi Mihály grófnak meghívására nagyjelentőségű 
értekezletet tar tot tak az egyetemutcai Károlyi-
palotában a közművelődési egyesületek képviselői 
és kiküldöttei. Fokozta az értekezlet jelentőségét 
Apponyi Albert grófnak, mint a pozsonyi magyar 
közművelődési egyesület elnökének és képviselő-
jének megjelenése. Az értekezleten, amelynek 
tárgya a közművelődési egyesületek együttműkö-
dését biztosító közzépponti szerv szabályzatának 
megvitatása volt, Károlyi Mihály gróf elnök-
lésével részt vettek : Ábrányi Emil, Apponyi 
Albert gróf, Arkay Kálmán. Béldi Ákos gróf, 
Bérezik Árpád, Benedek Elek, Clair Vilmos, 
Csányi Gusztáv dr., Desseivffy Emil gróf, Fodor 
Oszkár dr , Gyulay Béla dr., Gyürky Geyza dr., 
Gallovich Jenő, Hajnóczi E. József dr., Janesó 
Benedek dr., Ivánka Pál, Kovács Ernő dr., 
Oberschall Pál dr., Rákosi Jenő, Sándor József, 
Schees Dénes dr., Timon Ákos dr., Zichy Vladimir 
gróf és még többen. Elénk vita után, amelyben 
Apponyi Albert gróf is részt vett, egyhangúlag 
elfogadták a középponti szervezetnek az Országos 
Magyar Szövetség által kidolgozott szabályzatát 
s elhatározták, hogy a közművelődési egyesületek 
nagygyűlését már az idén, május végén vagy június 
elején megtartják. 

— Szabad Líceum Szarvason. A szarvasi 
iparosok, ipari munkások és földmívesek Szabad 
Líceuma első évfolyamában, kétheti időközökben, 
hat előadást tar tot t . Az első előadás január 26-áij, 
az utolsó április 5-én volt. Előadást tar tot tak : 
Papszász Gyula tanítóképző-intézeti igazgató, 
líceumi elnök : A magyar nép eredetéről és 
nyelvéről ; Pál Ernő orosházi polg. isk. tanár : 
A kurucvilág költészetéről és zenéjéről; Pataki 
János ev. tanító, líceumi jegyző : Petőfi hazafias 
és szerelmi költészetéről. E kettő urániaszerű 
előadás volt. Bancs Szilárd dr. ügyvéd a márciusi 
nagy napokat méltatta ; Krcsmarik Endre tanító-
képző-intézeti tanár, líceumi t i tkár : A kőszénről 
és keletkezéséről ; Nemes Béla dr. főgimn. tanár 
pedig a művészeti ismeretek hasznáról tartottak 
szabad előadást. A hat előadáson összesen 6400 
felnőtt egyén vet t részt. Az előadások teljesen 
ingyenesek voltak. A Szabad Líceum november 
havában kezdi meg sorozatos előadásait, még 
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pedig úgy, hogy egyik vasárnap a városban, a 
másik vasárnap egy-egy tanyai iskolában t a r t 
előadást. 

— Megintett oláh iskolák. Nagyküküllő 
vármegye közigazgatási bizottsága legutóbbi ülé-
sén Druisner György tanfelügyelő előterjesztésére, 
kilencvenkét oláhnyelvű népiskolát az első meg-
intést megelőző figyelmeztetésben részesített. Meg-
kereste a bizottság a nagyszebeni görög keleti 
érseki konzisztóriumot, hogy intézkedjék a szász-
keresztúri, holdvüági és óltbogáti népiskolákban 
a hiányok megszüntetése és az oklevél nélkül 
való tanítók elmozdítása i ránt . A kultu zminisz-
ter, Nagyküküllő vármegye közigazgatási bizott-
ságának előterjesztésére, a hegeni, retusi, nagv-
selyki és táblási görög keleti, továbbá a barát-
helyi, beretbalmi, eczeli, medgyesi és valdhidi 
görög katholikus olábnyelvü népiskolákkal szem-
ben az elsőfokú megintést alkalmazta. 

— A budapesti tan í tó tes tü le t a mult 
héten népes közgyűlést tartott . A közgyűlés 
nagy lelke edéssel hozzájárult, Moussong Géza 
elnök indítványához, hogy a drágasági pótlék 
megszavazása ügyében kifejtett nagy buzgalom-
ért és végtelen jóindulatért fejezne ki háláját 
Bárczy István dr. polgármester és az egész 
tanács i ránt . Jeny József indítványára a köz-
gyűlés Trájtler Károly volt elnököt, ki elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a testület körül, 
tiszteletbeli taggá választotta. Ezután az elnök 
letette az ő és tiszttársai mandátumát a tanító-
testület kezébe s elrendelte a szavazást. A sza-
vazás egész napon át a legnagyobb izgatottság 
közölt folyt. Nagy harc volt az elnökvá'asztás 
körül, amelyben a hivatalos jelölt, Moussong 
Géza, az ellenzék jelöltjével, Minké Bélával állott 
szemben. Trájtler Károly, Tótli Kálmán és Mous-
song István, a tisztikarnak volt tagjai kijelen-
tették, hogy az új ciklusban nem vallalnak man-
dátumát és ezért a tisztikar teljesen ú j embe-
rekből alakult meg. Est i öt órakor zárták le a 
szavazást. Összesen 1282 szavazatot adtak le. 
Megválasztották elnöknek Moussong Gézát, alel-
nököknek 'Rákos Istvánt, Kemény Simont és 
Ferenci Vilmát; főtitkárnak Simon La jos t ; tit-
kárnak Schirl Tivadart, Hámori Mártont és 
Balla Bernátot ; pénztárosnak Rácz Józsefet ; 
ellenőrnek Ehmann Ferencet ; könyvtárosnak 
Gyuris Gézát; gazdának Szei'vey Györgyöt. 
Választottak még 50 rendes és 20 pót igazgató-
tanácsi tagot. 

— Halálozások. Kruttschnitt Péter ág. ev. 
tanító f. hó 1-én elhunyt, 21 éves korában 
Cservenkán. — Altmann József Samu tanító éle-
tének 50-ik, áldásos működésének 15-ik évében 
elhunyt Fogarason. — Matthes József ev. tanító, 
50 évi buzgó tanítóskodás után, életének 74-ik 
évében elhunyt Királyfalván. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
B. (Az egyszerűség kultusza.) Jönni fog. — N. (Er-

dészvölgyben.) Nem feledkeztünk meg róla. Nemsokára 
sorra kerül. — Bóra. A Szinészegyesületnek csak oly 
színészek lehetnek tagjai, kik az egyesület előtt vizsgát 
tettek. — B. (A porcellánbabáról.) Bíztatóan indul, de 
aztán nagyon elsekélyesedik. A csattanója ismét jó, 
de ez már nem segít a nagyon is vázlatos histórián. — 
V. (Kistelek.) Hosszúsága hátráltatja a megjelenést. — 
Egy állásnélküli. Mi volna abban lealacsonyító, ha 
állásnélküli tanítónő nyári menedékház vezetőségét 
vállalja el ? — Cr. (Tavasz.) Lehetetlenség, hogy ön 
okleveles tanító legyen. A helyesírás legelemibb sza-
bályaival is hadilábon áll. A verse meg épen felhábo-
rítóan rossz. — ft. I. (Humanizmus.) Alkalmilag sorát 
ejtjük. — Sz. (Az állami iskolák szaporítása.) Jön. — 
Glyergyói. Kóródy Miklós Pécsett lakik. Egyházmegyei 
segédtanfelügyelő. - P. (Néhány védtelen madarak 
veszedelméről) A cím mutatja, hogy az írás nem mes-
tersége. Különben is a madarak védelméről újabban 
is közöltünk cikket. A többi dologban más helyen 
kap választ. - D. (iy. (Marosvásárhely.) Szíveskedjék 
a lap kérdéses számáért a kiadóhivatalhoz fordulni. — 
Rózsik a. Az egyiket, a szonettet közöljük. — Momento. 
Tartalmattan ömlengés. — Bogárosi. Becsületes érzés, 
gyenge vers. — S. H. (Faluvégen ) Nagyon gyenge 
versike. — B. TI. (Ki a nagyobb hazafi?) Hiszen igaz, 
hogy hasznosabb a békés munka a háborúnál, de sze-
rencsétlen gondolat : szembeállítani a háború és a 
békés munka hőseit. A honfoglalás befejezése óta a 
magyar nemzet harcainak túlnyomó nagy része védelmi 
harc volt, vagyis ez a harc munka volt, véres, verej-
tékes munka, s ha nem lettek volna azok a hősök, 
vagy a modernek szerint „kultúrbestiák", kik tatár, 
török, német, muszka s a jó ég tudja, hány- és miféle 
náció ellen védték a hazát, aligha élveznék a békés 
munka emberei ebben az országban azt a szabadságot, 
melynél értékesebbet egyetlen ország sem ad polgá-
rainak s — hogy egyebet ne említsünk — aligha volna 
ön ma magyar állami iskola tanítója — német névvel. — 
T. E. Győr. A mult számról lekésett, ebben a szám-
ban pedig már késő volna jelezni oly kiállítást, mely 
április 12 - 20-ig tart. Lapunk ugyan csütörtöki dátum-
mal jelenik meg, de az utolsó kéziratot már hétfőn 
kora reggel le kell adnunk, hogy a nyomda id.-jére 
elkészülhessen a nagy példányszám kinyomásával. — 
S. (A legnagyobb magyarról.) Ön is lekésett a cikkével, 
de különben sem használhattuk volna, mert jó előre 
megrendeltük a cikket Széchenyiről. Aminthogy a 
szerkesztő nem is bízhatja magát arra: vájjon jut-e 
valakinek eszébe cikket írni a nevezetesebb évfor-
dulókról s általában a fontosabb időszerű kérdésekről. — 
B. (Hírlapi konkólyhintés.) Mindaz, amit a szociálista 
sajtóról ír, igaz valóság, de stílusa annyira virágos, 
hogy ez a tulajdonsága lehetetlenné teszi a cikk köz-
lését. Sokszor tanácsoljuk az egyszerűséget (ami még 
nem jelent színtelenséget, szárazságot), örülnénk, ha 
tanácsunkat megszívlelnék. — Sz. .1. (Festesz nékem ...) 
Gyermeklapba való. — S. B. Babs. Ne folytassa. — 
F. F- (A tanítóképzésről.) Sorát ejtjük. — M. Gy. 
(A szövetkezetekről.) Jön a gazdasági mellékleten. • 

Tartalom Ezer esztendő. Benedek Elek. — A 
középiskola fölemelése a tanköteles kor fölé. Kóródy 
Miklós. — Pannóniai iskolás gyermekek. Téglás Gábor.— 
Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 
rész. - Szépirodalom : Beszélő fák. (Vers.) Szabolcska 
Mihály. — Ének a csávási grófról. Kiss Mem/héH. — 
Az életunt emberfiókák. Havas Irma. — Útlevéllel 
vonuló madarak. Schenk Jakab. — Országgyűlés. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: FAETC^S SÁNDOR 

A pedagógiai tevékenység helye 
a többi szociális működések terén. 

Irta: Székely György dr. 

A „pedagógia" szó görög eredetű: paida-
gogosz-nak (gyermekvezető-nek) hívták azt a 
rabszolgát, aki a gyermeket az iskolába és 
onnan haza vezette.* A szót már Arisztotelész 
idejében magukra a tanítókra és nevelőkre al-
kalmazták, kiket előzőleg részint grammatistes-
nek, részint didaskalosnak neveztek. 

A pedagógiai tevékenység alatt ma is részint 
a tanító-, részint a nevelő-működést értjük, az 
olyat, amely tervszerű s egyúttal az illetőnek 
hivatásához tartozik. Ezt a társadalom felnőtt, 
érett emberekre bízza, míg maga a tevékeny-
ség a még fel nem nőtt egyénekre, gyerme-
kekre vagy ifjakra, azaz a növendékekre, külö-
rösebben ezeknek lelkületére irányul. A peda-
gógiai tevékenység tehát a lélekmívelő tevé-
kenységek körébe tartozik, amilyent a lelké-
szek, művészek stb. is végeznek, míg a többi 
társadalmi tevékenységektől, mint aminő a föld-
mívelés, állat- és növénytenyésztés, kereskedés 
és ipar, merőben különbözik. Csak öntudatos 
lényekre mondjuk, hogy azokat neveljük, míg 
növényeket termesztünk, állatokat tenyésztünk, 
gépeket készítünk, házakat építünk, stb. 

A nevelő-tevékenység, csak társadalomban 
fordulhat elő s mint ilyen, a kultúra legfőbb 
tényezője és amiként ez a növendék testére és 
lelkére egyaránt kiterjed, úgy a társadalomban 
is megtaláljuk az anyagi és szellemi kultúrát. 

Maga a társadalom rendkívül bonyolult, azért 
azt a tudósok hol egy komplikált gépezetnek, 
hol szerves testnek s ezek legfőbbikéhez ha-
sonlónak, tehát emberi lénynek nevezték. A 
nagy görög bölcsész, Plátó volt az első, ki a 
társadalmat az egyénhez hasonlította s már 
nála, az ő eszményi államtanában találunk némi 

* L. Fináczy Emő : Az ékori nevelés története. 
I. kötet, 78. lap. 

útbaigazítást arra nézve, hogy hol keressük a 
pedagógiai tevékenység helyét a többi társa-
dalmi vagy kultúrális tevékenységek körében. 

Plató szerint a léleknek három része van, 
amelyeknek aztán egy-egy individuális erény 
felel meg. A legalacsonyabb része a léleknek 
az epithümetíkon (smfru/uia), mely az érzéki 
ösztönök, vágyak, szenvedélyek székhelye s 
a test legalsóbb részében van. Az ezeken való 
uralkodásból fejlődik ki a mértékletesség eré-
nye (aäcpQodvvii). 

Másik része a léleknek a thûmoeïdes vagy 
a thymos, a magasabb érzelmeknek és indu-
latoknak fészke, amelynek helye a mellben, 
vagy a szívben van. Akiben ez kifejlődött, 
annak a férfiasság, bátorság, az akaraterő az 
erénye (andreia). 

A harmadik lélekrész a nous vagy a logistikon, 
az értelem vagy ész, a gondolatok fészke, az 
ismeret helye, amely a fejben van. Ennek kell 
uralkodnia a többi lélekrészek s az azokból 
kitörő érzelmek és indulatok felett s akiben 
ez kifejlődött, annak az erénye a bölcseség, a 
sophia, amely a legértékesebb, legnemesebb 
emberi tulajdonság. 

E fölsorolt három lélekrésznek és individuá-
lis erénynek megfelelően Plátó a társadalom-
ban is három osztályt, rendet, kasztot külön-
böztet meg. Ezek a tápláló-, védő- és tanító-
osztály. 

a) A szűkebb értelemben vett nép a leg-
alsóbb kaszt. Ez a tápláló-osztály a társada-
lom testi szükségeiről gondoskodik. Ehhez az 
osztályhoz tartoznak a földmívesek és iparosok, 
kik — mint ma mondjuk — produktív mun-
kával foglalkoznak és a kereskedők, kik a 
nyers terményeket és ipari cikkeket terjesz-
tik, a földmíves nyers terményeit az iparos-
osztálynak, viszont ennek gyártmányait amannak 
és végre mindkettőnek termékeit minden tár-
sadalmi osztálynak átszolgáltatják. 

b) A védők osztályához tartoznak a katonák 
és az őrök, kiknek hivatása megvédelmezni az 
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egyes osztályokat s az anyagi és szellemi bé-
két és javakat őrizni és fenntartani. 

c) A bölcseség erényét képviselik az állam-
ban az uralkodók, a bölcselők, a szellemi 
arisztokraták, vagyis a társadalomnak tanító-
és vezető-osztályai. Ez osztályok gondoskodnak 
a másik kettő szellemi szükségleteiről, vezetik 
és kormányozzák az államot, foglalkoznak a 
tudománnyal, a művészettel, az erkölccsel és 
a neveléssel, tehát ide tartoznak a tudósok, 
művészek, papok és tanítók. 

Piátónak ezt az elméletét némileg pótolva, 
még ma is elfogadhatjuk. így korunknak egyik 
kiváló szociálpedagógusa is az emberi és 
társadalmi tevékenységnek három fajtáját kü-
lönbözteti meg, t. i. a gazdasági, a kormány-
zói és a nevelő tevékenységet. Ez utóbbinak 
az eredménye a tudomány, erkölcs, művészet 
és vallás, melyek szociólogiai szempontból egy 
csoportba tartoznak. 

A nevelés, a művelés tehát emberi tevé-
kenység s ilyen tevékenységet az állatok ki 
nem fejthetnek. A nevel, művel transzítív igék, 
s ebben a formájukban jól kifejezik azt, hogy 
a művelésben benne van az emberi céltudatos 
vagy tervszerű akarás mint alany s ennek az 
akarásnak megvan a maga tárgya : az értelem, 
művészeti képesség, erkölcsi hajlam, kézügyes-
ség, stb. 

Ebből következik, hogy a pedagógus tevé-
kenysége rokon a művészével, a lelkipásztoré-
val, a kormányzóéval, sőt némileg hasonlít a 
földművelőéhez és állattenyésztőéhez is. Vala-
mennyien gyakorlati tevékenységet fejtenek 
ki, amely az ember céljainak, egyéni és tár-
sadalmi hivatásának szolgálatában áll és ame-
lyet ellentétbe szoktunk helyezni tisztán a 
tiszta tudomány szolgálatában álló elméleti 
tevékenységgel, a gondolkodással, az önmagáért 
való kutatással. E szempontból különböztetünk 
meg aztán elméleti és gyakorlati tudományo-
kat, amely utóbbiak vannak aztán hivatva 
arra, hogy az embernek fentemlített különféle 
tevékenységeit irányítsák, azoknak célokat tűz-
zenek és kifejtsék egyúttal az azokhoz vezető 
eszközöket, módokat, eljárásokat. Natorp eze-
ket a gyakorlati eljárásmódokat Szókratész 
után teknikának nevezi. Innen van, hogy a 

teknikának sokféle nemei egészen a tudomá-
nyok felosztása szerint alakulnak. A fizikai-
kémiai teknikától, vagyis a szorosabb érte-
lemben vett teknikától megkülönböztetjük a 
biológiait: a növényeknek és állatoknak a tenyész-
tését, kultúráját; ennek körén belül az anthro-
pológiait; az ember fizikai kultúráját, amely 
már nemcsak a higiéniát, gimnasztikát, orvos-
tudományt, hanem végül az embernek összes 
fizikai jellegű életét és működését magában 
foglalja, eszerint ide tartozik az emberi 
munkának minden alkalmas szabályozása a 
fizikai munkaerők fenntartása végett, szóval a 
nevelésnek egész fizikai része. De van egy 
pszikológiai teknika is, amelynek a feladata a 
lelkek felett való uralom, a lelkekkel való bá-
násmódnak a művészete, amelyben a pszi-
chiátria, az egyéni pszichikai nevelés, minden-
féle rendű és körű kormányzás és végül 
minden olyan tevékenység részt vesz, amely-
ben bárminő fokú és nemű tudatos és terv-
szerű pszikológiai, azsz a tudat szubjektivitását 
érintő hatás másokra foglaltatik. 

A lélekművelésnek a föld- és növényműve-
léssel való párhuzamba állításából eredhető 
hasznot és tanúiságot a jó Comenius mái-
eléggé kihasználta a Didaktika magna-jában, 
míg a másik analógia, amely a pedagógus, 
aztán a művész, lelkész, szociológus tevékeny-
sége között megállapítható, még ránk nézve is 
elég termékenynek fog bizonyulni. 

Mindebből pedig természetszerűleg követ-
kezik, hogy a modern szociálpedagógia nevelők 
alatt nemcsak a szűkebb értelemben vett iskolai 
tmítókat, a hivatásszerinti nevelőket érti, 
hanem szélesebb értelemben véve a pedagógus 
fogalmát a társadalom nevelőinek tekinti, a 
szociális tevékenységét kifejtő államférfiakat, 
jogászokat, művészeket és lelkészeket egyaránt. 

A nevelés haszna és célja. 
A nevelés és a tanítás rokonértelmű fogalmai 

között azt a különbséget szoktuk tenni, hogy 
amaz alatt inkább az akaratnak és érzelemnek 
a fejlesztését, emez alatt pedig az értelemnek 
a fejlesztését értjük. 

Ez a megkülönböztetés azonban csak cum 
grano salis történik, mert Herbart óta joggal 
beszélünk nevelő-oktatásról is, mint ahogy maga 
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a nevelés is oktatás nélkül a magasabb fokon 
nem képzelhető s enélkül pusztán szoktatás-
nak vagy dreszuurának mondható. Maguk ezen 
tudatállapotok is, különösen minő az értelem, 
érzés és akarat, a valóságban egymásba 
nyálnak s legtöbbször együtt lépnek fel tuca-
tunkban. 

A tanítás és a nevelés között tett különb-
ség szerint magában a társadalomban is a 
kultúrát mint a tanítás eredményét, mint az 
értelmi műveltséget megkülönböztethetjük ma-
gától a civilizációtól, mely alatt, Rousseau 
gondolkodása szerint, inkább az érzésnek 
ós akaratnak vagy az erkölcsöknek az álla-
potát, magasabb vagy alacsonyabb színvonalát 
értjük. 

Vájjon azonban szükséges-e ezen nevelő-
tevékenység akkor, mikor egyrészt azt látjuk, 
hogy a gyermekek enélkül is felnőnek, fejlőd-
nek épúgy, mint az állatok és a növények, 
másrészt még ma is akadnak egyes felületes 
gondolkodású emberek, kik abból indulva ki, 
hogy az értelem fejlettsége, a felvilágosodottság 
nem mindig vonja magával a szív nemesbülését 
és különösen nem az ember boldogságának O O 
növekedését, mert a tudatlan ember igény-
telenebb s ép azért elégedettebb, kétségbe von-
ják a nevelés és oktatásnak úgy áldást ter-
jesztő hatását, mint szükségességét. 

Igaz, hogy a szerves lények minden kü-
lönösebb segítség nélkül is felnőnek és telje-
sítik rendes életfunkcióikat. Képzelhetünk egy 
olyan Robinsont is, aki teljesen elszigetelve, 
nevelés nélkül fejlődik emberré. Az ösztönök 
gondoskodnak az életről, — már t. i. ami az 
ember fizikai életét illeti. Ámde, ha értékeljük 
a növényeket, állatokat és az embert, azonnal 
kitűnik az óriási különbség a magától nőtt o o 
növény, állat és ember és a művelt, kultivált, 
í eveit között. Maga a köztudat is éles különb-
séget tesz a vadon nőtt növény és állat és a 
szelidített, a művelt között ; s ez a megkülön-
böztetés még nagyobb az emberre nézve. A 
társadalomban is a legmegalázóbb, ha valakit 
a neveletlen jelzővel illetnek, melyhez fogha-
tóanlealacsonyító csak „az embertelen, (brutális) 
vagy becstelen" kifejezések lehetnek. Tehát az 
ember, individuális szempontból véve is a 

dolgot, csak nevelés által válik igazi emberré, 
válik igazán önmagához méltóvá. 

Szellemi, értelmi életet azonban az ember 
csak a társadalomban élhet. S miután a nevelés 
nem irányulhat tisztán a növendék testi életére, 
világos, hogy az ember nemcsak a nevelés 
által válhatik önmagához méltóvá, hanem csak 
a nevelés által eszközölt magasabb szellemi 
nivóra, az emberi érték magasabb fokára való 
emelés által válhatik a társadalom hasznos és 
értékes tagjává. 

Eszerint már a nevelés célját két szempont-
ból, t. i. egyéni és társadalmi szempontból 
tekinthetjük. Amaz szerint az embert a tökéle-
tesség lehető legnagyobb fokára kell emelnünk, 
egy olyan fokra, amelyre az magától nevelés 
nélkül vagy épen nem emelkedhetett volna, 
vagy csak sok veszéllyel, kár által, vagy 
túlságosan lassan. Ha esetleg ebben kételkedni 
találnánk, még akkor is megmaradna a nevelő 
feladatául az, amit Rousseau tűzött ki, hogy 
t. i. annak a természetes fejlődés útjából kell 
elhárítania az akadályokat. 

A reneszánsz ezen individuális szempontból 
a nevelés céljának az egyén összes képességei-
nek, tehát értelmének, érzületének és akara-
tának harmonikus kifejlesztését tekintette, hogy 
aztán az minél nagyobb mértékben megvaló-
síthassa az igaz, szép és jónak az eszméit. 
Mások szűkebbre vonták ezt a célt s majd 
pusztán az értelem fejlesztését, tehát az okta-
tást, mint Herbart, majd az ember erkölcsi szem-
pontból legértékesebb tulajdonságának, az 
akaratnak kifejlesztését tekintették célnak, 
mint Arisztelesz, Kant és az ő követői pl. 
Natorp Pál. Kant szerint úgy állapíthatjuk 
meg a nevelés célját, hogy annak az embert 
egyrészt erős akaratúvá, másrészt jóakaratúvá 
kell tennie. 

Szociális szempontból legérdekesebb és leg-
értékesebb az, ahogy Bacon, Will mann és 
társai határozzák meg a nevelésnek a célját. 
Szerintünk a nevelésnek a célja az, hogy az 
illető társadalomnak vezető emberei és a ne-
velők a kultúrának általa már megszerzett 
összes kincseit és javait átplántálják a még 
fel nem nőtt, a serdülő nemzedékre. Es ha 
kultúra alatt egyúttal a civilizációt is <ért-

16» 
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jük, szóval úgy az anyagi fizikai, mint a 
szellemi pszichikai kultúrát, e megállapítást 
alig utasíthatjuk el magunktól. A természetnek 
nagy törvénye a szerves lények folytonos 
keletkezésénék és elmúlásának törvényéből kö-
vetkezik, hogy nemcsak az egész emberiség 
fennmaradásának, hanem egyes embercsopor-
tok s így a nemzetekének is egyik leglénye-
gesebb feltétele a kellő szaporodás, azaz, hogy 
a kidőlt, megöregedett nemzedék helyére új 
nemzedék lépjen. Az emberi haladásnak, a 
folytonos fejlődésnek biztosítéka s így az el-
maradásnak, a hanyatlásnak óvszere az, hogy 
ez az új nemzedék lehetőleg semmi tekintet-
ben sem legyen hitványabb, alábbvaló a kidőlt, 
az elpusztult nemzedéknél. A magyar ember 
eszejárása erre mutat rá, mikor mint legjobbat 
azt kívánja a gyermeknek: „Légy különb em-
ber apádnál ! " A nevelőnek tehát nemcsak az 
évezredeken át szerzett kulúrális kincset kell 
átadni az ifjú nemzedéknek, hanem ezt képe-
sítenie is kell arra, hogy azt ne csak átvegye, 
hanem tőle telhetőleg gyarapítsa, gazdagítsa, 
növelje is. 

Az ifjabb nemzedék ne legyen satnyább, 
mint az előző, mert ez a jelenség pusztulást 
von maga után. Tompa is e gondolatnak ád 
kifejezést a „Pusztuló erdő" című költemén yében 

„S míg látni a fát, bús, epesztő 
Kétségbe ejt a sarj, a vessző. 
Rosszul fakadt, növése görbe, 
Nem föl siet, de a töbörbe. 
Ha dús sarjban nincs ifjúlása, 
Elvész az erdő, bárki lássa! 

Igaz, hogy a leterített, kidőlt fa után nő a 
másik, de az is bizonyos, hogy nem lehet 
nagyobb, borzasztóbb csapás egy nemzetre, 
vagy társadalomra, mint hogyha az elvesztett 
erőket pótolni nem tudja. 

Hogy azonban az életet csak a nevelés, a 
kultúra teszi értékessé, azt már a régiek is 
érezték és ezt megtaláljuk a mai köztudatban 
is. Világhódító Nagy Sándor nevéhez fűzik 
némelyek azt a mondást, mellyel nevelőjének : 
Arisztotelesznek hódolt, hogy t. i. míg életét 
apjának köszönheti, viszont azt, ami ez életet 
értékessé, becsessé avatja, Arisztotelesznek. Ide-
vág a német Lessingnek is az a mondása, hogy 

a vér még nem teszi az apát, ez csak jogot 
ad arra, hogy ezt a nevet megszerezzük, ezt 
valóban megérdemeljük. Különben, hogy a 
nevelés a nemzésnek a folytatása, amennyiben 
az új kultúrális javakat teremt, vagy legalább 
a már meglevőt biztosítja, hogy csupán ez 
teszi az életet valóban kívánatossá, becsessé, 
ez már az emberiség legrégibb tanítójának, 
Szokratesznek a lelkében is homályosan szuny-
nyadozott. 

Ekként a nevelésnek célja, szerintünk, a kultú-
rának a terjesztése, növelése, ami egyúttal a hu-
manizmusnak erkölcsi eszméjét is magában 
foglalja. Ez lesz — s nem a boldogság, vagy a 
haszon, a jólét egyúttal az életnek a célja is, 
vagyis, szerintünk, e két cél összeesik, azonos, 
mert a növendéket az életre kell nevelnünk. 

A Föld megmérése. 
Irta : Kovács János dr. 

Milyen nagy és milyen nehéz a Föld ? Erre 
a két kérdésre a felelet megállapítása nemcsak 
azért fontos, mert minden gondolkozó embert 
érdekel örökös lakóhelyünknek megismerése 
s mert a kifejlett világkereskedelem szem-
pontjából még gyakorlati érdeke is van annak, 
hogy a tengeri útak hosszúságát minél 
pontosabban ismerjük, de fontos még azért 
is, mert a Földdel mérjük össze az egész 
észlelhető világot s így minden mennyiségi 
adat, amit a világegyetemről már megállapí-
tottak, csak annyira lehet megbízható, ameny-
nyire megbízhatóan ismerjük a Föld nagy-
ságát. 

Lássuk először, hogyan mérték meg a Föld 
terjedelmét ? 

Egy gömb összes méreteinek a megállapí-
tásához elég egyetlen adat. A geometriában 
rendszerint a gömb sugarát (r) tekintjük 
ismert adatnak s ezzel az adattal fejezik ki 
ismert képleteink a gömbnek többi méreteit, 
így: a gömb valamelyik legnagyobb körének 
a kerülete — 2 ,-r r, ahol n = 3" 14. Legnagyobb 
körei a gömbnek azok, amelyeknek síkjuk a 
gömb középpontján megy keresztül, amelyek-
nek tehát középpontjuk, átmérőjük s így suga-
ruk is közös a gömbbel. A Földnek legnagyobb 
körei pl. a délkörök s az egyenlítő. A többi 
méretek : 

a gömb felülete = 4 n r2, 
a gömb köbtartalma = \ rr r3. 

A kezünkbe adott gömbön könnyen meg-
mérhetjük az átmérőt s ezzel a sugarat s így 
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birtokába jutottunk annak az adatnak, amire 
a fentebbi számításokhoz szükségünk van. 
Ámde a földgömb sugarához nem férhetünk 
hozzá, más adatot kell tehát keresni, ami a 
célnak szintén megfeleljen s amihez a mérő-
eszközökkel hozzá lehet férni. Ilyen adat a 
félszín valamelyik legnagyobb körének egy ív-
darabja. Ha sikerül megmérni, hogy az ívdarab 
l°-nyi része milyen hosszú, akkor meg van 
mérve az egész kör, amely 360-szor hosszabb, 
mint 1 foka ; s az így ismert kerületből a 
kerület képletével kiszámítható a körnek a 
gömbbel közös sugara s ezzel azután minden 
más méret. A feladat tehát az : a Föld vala-
melyik legnagyobb körén két pontot kitűzni ; 
megmérni a két pont közé eső görbület nagy-
ságát fokokban ; megmérni a két pont távol-
ságát. A görbületet az égen, a távolságot a 
Földön lehet megmérni. 

A megmérendő ívdarabot rendszerint vala-
melyik délkör mentén tűzik ki. Hogy a két 
végpont ugyanazon a délkörön van, azt az 
mutatja, hogy egyszerre van rajtuk dél; nem-
csak a Nap, hanem minden más égi test is 
egyidejűleg delel rajtuk. 

A két pont közé eső görbület nagyságának 
a mértéke az a szög, amellyel a két helyen 
fölállított függőónok egymáshoz hajolnak. Ter-
mészetes, hogy ezt nem lehet közvetlenül ész-
lelni, mert hiszen el sem lehet látni egyik 
helyről a másikra. De látni lehet mindkét 
helyről egyidejűleg az eget, ugyanazokkal a 
csillagokkal ; ha ezekhez mérten megállapítja 
mindkét helyen az észlelő a maga függő-ónjá-
nak az irányát, akkor ezekből megállapítható 
a két függőón iránykülönbsége is. 

Az állócsillagok mérhetetlen távolságából 
minden földi távolság egyetlen pontba olvad 
össze ; egészen bizonyos tehát, hogy a Föld 
különböző pontjairól ugyanahhoz az állócsil-
laghoz irányított egyenesek egymással pár-
huzamosak. Az állócsillagok felé irányuló egye-
nesek képviselik számunkra azokat az állandó 
irányokat, amelyekhez mérünk a világtérben 
észlelhető minden irányváltozást. Egy állócsillag 
irányvonalának egyidejűleg mért hajlásszöge a 
két hely függőlegességéhez ha különbséget mu-
tat, akkor ez a különbség magának a két füg-
gőlegesnek az iránykülönbsége. Egyidejűleg 
azért kell mérni, mert a napi forgás közben 
folytonosan változik a hely függőlegességének 
a helyzete, ugyanazon állócsillaghoz mérten is. 
Az egyidejű észlelés a két, ugyanazon délkö-
rön levő helyen azáltal van biztosítva, hogy a 
csillagot delelésekor eszlelik. A csillagász nyel-
vén szólva : a delelő csillag senith-távolsága 
észlelendő mindkét helyen. Ha pl. Baján és 
Kalocsán, melyek egy délkörön vannak, meg-

mérik az Arcturusz-csillag zenith-távolságát 
deleléskor s találják Baján 26°31'-nek, Kalo-
csán 26°52'-nek, ez azt jelenti, hogy a bajai és 
a kalocsai függőlegesek között 2Í'-nyi szög 
van, azaz : a Baja és Kalocsa közé eső ívdarabja 
a délkörnek 21'-nyi görbületű. Ugyanakkora 
különbséget kell adnia minden más állócsillagra 
vonatkozó észleletnek is, tehát a mérés sok-
szorosan megismételhető s így egyik méréssel 
a másik korrigálható. 

Ez adat meghatározása szögmérési művelet, 
szögmérő-műszereink pedig a kívánható leg-
nagyobb pontosságot engedik meg. Már az 
ókoriak mérőműszere : a gnomon is aránylag 
nagy pontosságú eredményt ad. Pl. egy 2 
méter magas pálca árnyékának a megmérése 
alapján meg lehet állapítani a Nap magas-
ságát (a zenith-távolság pótszöge) 01° pon-
tossággal ; magasabb gnomonnal még ponto-
sabban. Azért az ilyen módon talált ókori 
adatok ma is eléggé megbízhatók. A mai 
messzelátós szögmérő-műszerek l"-nyi, azaz 
"TeVö" foknyi pontosságú leolvasást is meg-
engednek s a mérések ismétlése által talált 
középérték még nagyobb pontosságot is elér. 
A szögmérő-műszerek messzelátója beosztott 
körön forgatható úgy, hogy a forgás tengelye 
azonos legyen a kör tengelyével. Ekkor a 
messzelátó mindig valamelyik körsugár irá-
nyában áll. Yele együtt forog a körnek egy 
küllője, amelynek a beosztott kör kerületével 
érintkező végén szintén beosztott kisebb körív 
van (a nonius). A beosztott kört a délkör 
síkjába állítják, a messzelátót ráfordítják a 
delelő csillagra, nagyítóval leolvassák, hogy 
a mozgóküllő kis ívén levő beosztásnak melyik 
vonala esik össze a nagy kör beosztásának 
valamelyik vonalával. Azután a messzelátót a 
függőlegesbe fordítják, ismétlik a leolvasásokat 
s a két leolvasás külöhbsége adja a keresett 
zenith-távolságot. A mérést más napokon 
ugyanazzal a csillaggal, vagy más csillagokkal 
ugyanazon a napon is meg lehet ismételni. 
A nagy francia fokméréskor — melyről alább 
lesz szó — az ív végpontjain több mint két-
ezerszer ismételték ezeket a méréseket. 

A következő feladat a végpontok távolsá-
gának a megmérése. Ezt pontosan megmérni 
már nehezebb feladat. Eratosthenes, a legrégibb 
fokmérő tudós, Kr. e. 240-ben az egyiptomi 
Alexandria és Syene városok távolságát az 
összekötő állami utak távolsági adataiból állí-
totta össze 5000 görög stádiumnyinak. A 
közbeeső ív görbületét napmagasság-mérések-
ből 7° 12'-nek találta, ami épen 50-ed része 
lévén a 360°-nak, kiadódik az egész délkör 
kerületére 250.000 stádium. Ez a görög 
stádium hosszának hozzávetőleges ismerete 
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alapján 38.000 kilométert tenne ki. 200 évvel 
később Posidonios az Alexandria és Rhodos-
sziget közötti távolságot a hajó átkelésének 
idejéből becsülte meg. Szerinte a Föld kerülete 
240.000 stádium. AIX. században ÄIMamunarab 
kalifa fából készült mérőrúdakkal méretett 
végig 2°-nyi ívet az arab félszigeten. 1525-ben 
egy francia Páris és Amiens között a kocsija 
kerekével mérette végig a távolságot, úgy, hogy 
számlálógéppel megszámláltatta a kerék for-
dulatainak számát. 1635-ben egy angol London 
és York között mérőlánccal mérte meg a több 
mint 2°-nyi ívet. Az ilyen közvetlen lemérésbe 
sok hiba csúszhatik bele : a mérőlánc minden 
újabb felrakásakor bizonytalan az előbbi vég-
ponthoz való teljesen pontos hozzáillesztés ; 
különbségek a hőmérsékletben, a megfeszítésben 
módosítják a lánc hosszát; nehéz dolog a mé-
réssel folytonosan a vízszintes vonalban maradni ; 
a mérés, nagy nehézségei miatt, nem ismételhető 
többször, stb. 

Nagy pontosságra azóta tett szert az ilyen 
nagy távolságok mérése, amióta a Snéllius 
hollandus tudóstól kidolgozott háromszögelés 
módszerét alkalmazzák. Ez abban áll, hogy a 
megmérendő vonal körül jobbra és balra fekvő, 
messziről is jól látható pontok, mint csúcs-
pontok között háromszögek hálózatát szerkesz-
tik ; a csúcspontokon fölállított szögmérő-mű-
szerekkel a többi csúcsok felé irányuló egyene-
sek közötti szögeket megmérik s így ismere-
tesekké lesznek a háromszögek szögei. Elég 
azután egyetlen oldalt megmérni, hogy azután 
valamennyi háromszög kiszámítható legyen 
azon tétel alapján, hogy egy oldalból és a rajta 
levő két szögből a háromszög minden többi 
oldala kiszámítható. Az első háromszög köz-
vetlenül megmért oldalából és szögeiből kiszá-
mítják ugyanezen háromszög másik két oldalá-
nak hosszát ; ezen most már ismert hosszúságú 
oldalak valamelyikét veszik a következő három-
szög alapjának s így megy ez végig. Meg-
mérik egyúttal az egyes oldaloknak a délvonal 
irányával bezárt szögét; ebből s az illető oldal 
hosszából kiszámítható az oldalnak a délkörön 
való vetülete (az oldal végpontjaiból bocsátott 
merőlegesek közé eső darabja a délkörnek) ; 
a vetületek összege adja meg a délkörív kere-
sett hosszát. A hosszú távolság közvetlen le-
mérése helyett tehát csak egy aránylag rövid 
távolságot kell lemérni, a többi csupa szög-
mérés és számítás. A szögmérésben igen nagy, 
a számításban tetszésszerinti pontosságot lehet 
elérni. E két utóbbi müvelet pontossága ismét-
lésekkel ellenőrizhető s a kellő ellenőrzés után 
adataik megbízhatók. Akkor még az egész 
eredmény megbízhatósága az alapvonal meg-
mérésének a pontosságától függ. 

Hogy milyen gonddal történik ez, mutassa 
az a vázlat, amelyet a nagy francia fokmérés 
leírásából veszünk. Nevezetessé teszi ezt a mé-
rést célja, nagysága, az elért nagy pontosság 
s a benne résztvevő tudósok történeti neve. 
A francia nemzetgyűlés elhatározván a régi 
mértékek eltörlését s új „természetes" mérték-
rendszer behozatalát, ennek alapjául a méter-
nek nevezett hosszúság egységet tette, meg-
állapítván, hogy az a délkör negyedének egy 
tízmilliomod része legyen. Ez a hosszúság már 
az addigi, túlnyomóan francia fokmérésekből 
is eléggé ismeretes volt ugyan, de lehető pon-
tos megállapítása végett megbízta a nemzet-
gyűlés 1790-ben Delamhre és Méchain akadé-
mikusokat, hogy a Franciaország északi szög-
letétől (Dungerque vagy Dünkirchen) a déliig 
(Perpignan körül) vonuló délkörívet mérjék 
meg. A két tudós a mérést 1792-ben meg-
kezdve, Dungerque-től a spanyol Barcelonáig 
vitte. Akkor Méchain belehalván a munka 
fáradalmaiba, pár évi szünet után 1806-ban 
Biot és Arago folytatták a munkát, kiterjeszt-
vén a mérést egészen Formentera-szigetig, a 
Balearok csoportjában. Egész regényre való az 
a sok veszedelmes kaland, amit ez a két tudós, 
de különösen Arago kiállott az időközben 
ellenséggé lett spanyolok között, amikor végül 
is fogságra vettetvén, hónapokig sínylődött a 
különböző börtönökben, inge alatt rejtegetve 
féltett jegyzeteit. Csakhogy megmenthesse 
ezeket, arra is kész lett volna, hogy elküldje 
hazája ellenségéhez, az angolokhoz, amikor egy 
angol hajóskapitánnyal való találkozása erre re-
ményt nyújtott. A kapitány hajlandónak is 
látszott, de amikor Arago kezdte előszedni 
inge alól a piszkos lapokat, visszautasította. 
„Talán azt hitte — jegyzi m e g humorosan 
Arago — hogy marokinba kötve hordom ma-
gammal jegyzeteimet." Egy évi hányattatás 
után került haza, szerencsésen a jegyzeteivel 
együtt. 

E nagy fokmérés alapvonalát Páristól nem 
messze, Melun mellett, alkalmas sík területen 
tűzték ki, mintegy 12 km. hosszúságban. A 
felméréshez 4 darab platinából készült mérő-
rúdat használtak, mindenik 2 toise hosszú volt 
(1 toise=: 1-949036 méter). A rudak elgörbü-
lés ellen fagerendákra voltak fektetve; min-
deniken rajta feküdt egy-egy vörösréz rúd, 
azért, hogy a két rúd kiterjedésének különb-
ségéből meg lehessen állapítani a mérés pilla-
natában a platinarúd hőmérsékletét s annak 
alapján a lemért hosszúságot mindig ugyan-
arra a hőmérsékletre (I6V40) átszámítani. Az 
első mérőrúd végét a kiindulópont fölött 
lógó függőón zsinórja mellé állítva, a tartó 
gerendával együtt beirányították a már előbb 



1 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. •23 

kitűzött egyenesbe. Jellemző apróság a min-
denre kiterjedő figyelemre, hogy a függőzsi-
nór vastagságának a felét is számba vették, 
mert hiszen a kezdőpont felett a zsinór közepe 
függött, míg a mérőrúd vége a zsinór oldalá-
hoz ért. Az alapvonalba beirányított mérőrudat 
igyekeztek azután lehetőleg vízszintesen állí-
tani a tartógerenda lábait alkotó csavarokkal, 
de mivel ez teljes pontossággal ritkán sikerül, 
azért megmérték a még megmaradó kis hajlás-
szöget, amivel a rúd vízszintes vetülete kiszá-
mítható. Most az első rúd folytatásába beállí-
tották a másodikat, a maga gerendájával. 
Szándékosan nem közvetlenül utána, hanem 
egy kis hézagot hagyva, nehogy az összeérő 
végek egymást eltolják. A hézagokat külön 
mérték. Mikor a négy rúd így el volt helyezve, 
akkor jöttek a leolvasások: a platina- és réz-
rúdak hosszúságkülönbsége a hőmérséklet meg-
állapítása végett (a közvetlen napsütés ellen 
fedél védte a rudakat), a hézagok közötti finom 
mértékek leolvasása ; a leolvasást mikroszkóppal 
végezték. Most a vezető Delambre újra végig-
észlelte a négy rúd beállítását az egyenesbe 
és a vízszinteshez, ellenőrizte a leolvasásokat 
és a két példányban vezetett feljegyzése-
ket. Ezzel össze voltak gyűjtve az első, 
mintegy 16 méternyi darab pontos hosszú-
ságának a megállapításához szükséges adatok. 
Azután az első rudat a negyedik után, utána 
a 2-ikat, 3-ikat, 4-iket újra felállították s így 
ismételték az eljárást az alapvonal másik 
végpontjáig. Ilyen módon az egész alapvonal 
hosszát a tengerszín magasságára levetítve és 
16'A0 hőmérsékletű platina mérőrúdra vonat-
koztatva, 6075-90 toisenak (11.84215 méter) 
állapították meg. Ez a mérés 40 napig 
tartott. 

A háromszögek csúcsaiul alkalmas pontokat 
10—20 km.-es távolságokban választották ki ; 
nappal póznákkal, éjszaka lámpákkal jelölték. 
Csak a szárazföldről a szigetcsoporttal való 
összeköttetéshez voltak kénytelenek egy 120 
kilométeres oldalt beiktatni, amikor Aragonak 
egy Valencia melletti hegy tetejéről két hó-
napig kellett minden éjjel lesni a messze-
látóján, amíg a Biot által egy Tbiza-szigeti 
hegycsúcson égetett jelző tüzet a nagy távol-
ságból megláthatta.* 

Az egész nagy művelet helyességének a 
próbája azután az, hogy a hálózat másik vége 
közelében valamelyik háromszög egyik oldalát 
szintén hasonló pontossággal megmérik s ezt 

* Verne Gyula „Három orosz és három angol ka-
landjai Dél-Afrikában" c. regényéhez, amelynek ka-
landos fokmérés a tárgya, sok motívumot vett a nagy 
francia fokmérés történetéből. 

a közvetlenül mért hosszúságot összevetik 
azzal, amit ugyanerre az oldalra a számítások-
ból kaptak. Az ismertetett fokmérésben Per-
pignon mellett választották ki ezt az ellen-
őrző oldalt, amelynek hosszát a meluniből 
kiindulva, 53 háromszög közvetítésével ki is 
számították. 

Volt a számított hosszúság 6006-09 toise, 
a megmért „ 6006'25 .. 

különbség 0'16 toise, 

azaz a közel 12 kilométeres hosszúságban 
annyi közvetítő számítás után is csak 31 
centiméter eltérés. 

A Delambre és Méchain méréseiből állapí-
tották meg a méter hosszát 0'513074 toise-
nyinak; ezt a hosszúságot egy ö° hőmérsék-
letű platinarúdon két éles vonal között kije-
lölték s ez lett aztán az ősapja minden más 
méternek. 

Az új mértékben tehát 10 millió méter 
volna a negyed és 40 millió m. az egész dél-
kör kerülete s ennek megfelelően 6,3b6.200 m. 
a földgömb sugara. 

Ez a kitűnő mérés elérte ugyan az emberi-
leg várható pontosságot, de az eredmények 
végleges számításakor egy kis számítási hiba 
csúszott be, amit csak később vettek észre. 
A kiigazított eredmény alapján és az időköz-
ben különböző országokban végrehajtott más 
fokmérések eredményeinek összevetése alapján 
1842-ben Sessel königsbergi csillagász úgy 
számította ki, hogy a délkörnegyed hossza a 
Párisban őrzött ősméterben kifejezve, nem 
10,000.000, hanem 10,000.856 m. Ennek meg-
felel 6370 kilométer, mint a földgömb sugara. 
Ez az érték van általánosan elfogadva, amikor 
a Földről, mint gömbről beszélünk. Hogy 
mennyiben nem az, azt is a fokmérések 
döntötték el, amiről egy következő cikkben 
lesz szó. 

A tevékenység, mint a gyermek 
érdeklődésének motívuma. 

(Vége.) 
Irta : Nagy László. 

Az impulzív cselekvés fokán a cselekvések 
közvetlenül folynak az érzéki ingerületekből; 
a cselekvés nem is tart tovább, mint az 
érzéki inger. Az ösztönszerű tevékenységek 
úgy tekinthetők, mint az érzékletek vissza-
hatásai. Az érzékletekből származó cselekvé-
seknek szintén van célja, mint az öntudatos 
cselekvéseknek, azonban e cselekvések lefo-
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lyásában a cél és eszközök képzete nem jele-
nik meg önálló mozzanatként. Amint azonban 
a cselekvések újra és újra ismétlödnek, mind-
inkább világosan különül el a cél és a 
cselekvés végrehajtásának folyamata. Ezt az 
elkülönülést az emlékezet hozza létre. Ha 
valamely tárgy a gyermek tevékenységének 
vágyát már egyszer kielégítette, úgy az ismét-
léskor mind a tárgynak, mind a cselekvés 
folyamatának képzete felújul. Többszöri ismét-
lés után ez az emlékezet annyira megerősödik, 
hogy önállóan, a tárgyinger hatása nélkül is 
származik. Mielőtt a gyermek hozzá fogna 
a cselekvéshez, már tudja, mit és hogyan 
akar cselekedni. Sőt a gyermekben működik 
az a vágy, hogy cselekvését fokozatosan 
jobban, tökéletesebben hajtsa »végre ; ez a 
vágy őt a cél világosabb felfogására és az 
eszközök megválogatására indítja, így fejlődik 
ki a gyermekben az öntudatos cselekvés 
folyamán a cél és eszközök iránti objektív 
érdeklődés. 

A gyermekek az első két kiránduláson a 
lepkéket kézzel és sapkával fogták. Mihelyest 
megláttak egy lepkét, utána rohantak és 
elfogták, vagy sapkával leütötték. Ez volt az 
impulzív cselekvés. A harmadik kiránduláson 
már lepkehálót hoztak magukkal. Később a 
dolog még tovább fejlődött. Azon gyermekek-
nek, akik jobban érdeklődtek a lepkefogás 
iránt, a kiránduláshoz gombostűjük és kemény 
papirosuk is volt előkészítve, amelyre a lep-
kéket feltűzdelhették. Ezek már öntudatos 
cselekvések voltak. 

Az öntudatos cselekvés, valami at a gyer-
meket a cselekvés eszközének megválogatására 
és előteremtésére indítja, úgy készteti őt a 
cselekvés tárgyának, mint célnak részletes és 
objektív megismerésére is. Kezd részletezni, 
megkülönböztetni, válogatni, ítéleteket alkot 
a cselekvés tárgyairól s ez ítéletek az ő 
cselekvésének szempontjává válnak. így jut el 
a gyermek a cselekvés tárgya iránt való 
objektív érdeklődéshez s a tiszta tárgyi szem-
léletekhez. 

A gyermekek eleinte válogatás nélkül ker-
gették a lepkéket. Ami eléjük került, azt mind 
igyekeztek megfogni. Később azonban válogatni 
kezdtek. Válogatásuk szempontjai voltak: „Ez 
szép, ez nem szép". „Ilyen már van, ilyen 
még nincs". Eközben mind pontosabban kezd-
ték egymástól megkülönböztetni a lepke-
fajokat. Ügy, hogy a gyermekek a kirándu-
lások befejeztével meglehetős ismeretekre tettek 
szert. 

A közölt fejtegetésekből következik, hogy a 
tevékenységi érdeklődésnek nem csupán az 
érdeklődésre van gazdagító és fejlesztő hatása, 

hanem nagy mértékben fejlesztőleg hat az 
akaratra is. Ezen érdeklődés hatása következ-
tében, a gyermek ösztönszerű akarata egy-egy 
tevékenységi körben átalakul öntudatos aka-
rattá. Ez érdeklődés a gyermeket a cselek-, 
vésben szándékosságra és tervszerűségre, a 
célok és eszközök előre való megjelölésére és 
megválogatására indítja és képesíti. Különösen 
értékes e hatás akkor, ha a cél és eszközök 
megválasztása a gyermek saját jószántából, 
önként történik, mert ez esetben az öntudatos 
akarat az önállóság fokára emelkedhetik. De a 
szabad és önálló tevékenységi érdeklődés ese-
tén nem elégszik meg a gyermek azzal, hogy 
akarata a gondolat és vágy korlátain belül 
maradjon, hanem elemi erővel indíttatik a 
szándék végrehajtására. A végrehajtás közben 
megtanulja a gyermek a külső viszonyokhoz 
való pillanatnyi alkalmazkodást, a találékony-
ságot az eszköz használatában. A tevékenységi 
érdeklődés mindaddig űzi a gyermek akaratát, 
míg célt nem ér; kifejleszti tehát a végrehaj-
tásban a tetterőt is. 

A tevékenységi érdeklődésnek a gyermeki 
lélekre való hatását, tehát a következőkben 
foglalhatjuk össze : 

1. Az ösztönszerű fokon korlátolt (szub-
jektív), de igen intenzív ismeretek származnak 
a tevékenységi érdeklődésből. 

2. Az öntudatos fokon sokoldalú, objektív 
ismeretek keletkeznek. 

3. Egy-egy érdeklődési körben az impulzív 
akaratot öntudatos akarattá alakítja át. 

Végül megemlékezünk röviden a belső tevé-
kenységről, mint az érdeklődés motívumáról. 
A belső cselekvés akkor szerepel motívum 
gyanánt, amikor a külinger a gyermeknek 
képzeletét kelti működésre. Az érdeklődésnek 
ez az iránya az ú. n. szubjektív érdeklődés 
korszakát jellemzi (1. az idézett müvet). E he-
lyen csak azt említjük meg, hogy a tulajdon-
képeni gyermekkorban (8—14. év) a belső 
tevékenység, mint az érdeklődést fölkeltő té-
nyező, csak szórványosan fordul elő. Kirándu-
lásainkon csak két ízben észleltem az érdek-
lődés ezen nemét. Egy 12 éves fiú a here vágó 
gép előtt lehulló rendeket „a csatában elhulló 
oroszoknak nézte. Egy 11 éves! leányka egy-
szer meglátva egy facsoportot, így kiáltott 
fel: „Az ott facsalád. Az a vastag az apa, a 
másik a mama. A vékonyak a gyerekek". Az 
ekként támadó szubjektív érdeklődésből szin-
tén nem hiányzik ugyan az objektív tartalom, 
mindamellett belőlük kevés tiszta objektív 
szemlélet származik. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: JAN C S O B E N E D E K . 

Molnár Viktor beszéde. 
Az Uránia március hó 21-én tartotta ez-

évi közgyűlését. Az elnöki megnyitó beszéd, 
amelyet ez alkalommal is — mint eddig min-
den közgyűlésen — Molnár Viktor mondott, 
messze fölébe emelkedik az ilyen alkalmakra 
szánt elnöki megnyitók színvonalának. Valósá-
gos kultúrpolitikai programmbeszéd az iskolán 
kívüli oktatás szükségességéről, céljáról és ren-
deltetéséről. E beszéd egész terjedelemben való 
közlésével, nzt hisszük, nagyban előmozdítjuk 
az iskolán kívüli oktatásra vonatkozó eszmék 
tisztázódásának folyamatát, mert e szociál-
pedagógiai törekvés sokfelé ágazó irányait és 
célzatait szabatosabban senki sem foglalta össze 
nálunk, mint Molnár Viktor. 

A formára nézve is kiváló s előkelő irodalmi 
színvonalon mozgó tartalmas beszéd egész ter-
jedelmében a következően hangzik : 

„A közélet bármely terére esik is tekintetünk, 
mindenütt és elsősorban a közművelődésnek 
és vele együtt a közerkölcsiség emelésének 
nagy szükségletei ötlenek szemünkbe. Nem is 
említve, hogy a nyugateurópai művelődés 
körében népességünk már az analfabéták nagy 
száma miatt sem foglal el megfelelő helyet, 
köztudomású, hogy a gazdasági válság, mely 
előtt az ország áll, csak a szakszerű készültség 
és képzettség segítségével küzdhető le. Szembe-
ötlő továbbá, hogy társadalmunk széttagolt-
ságában, ahol egyrészt felekezeti féltékenység, 
másrészt nemzetiségi balítélet és félreértés 
állják útját a nemzeti egység kialakulásának, 
amely felé történetünk és hagyományunk egész 
szent öröksége utal, nincs más segítségünk, 
mint az értelmi felvilágosodásnak terjesztése 
és az erkölcsi emelkedettség általánosítása. 
Mindez azonban pusztán az iskolázás keretén 
belül nemcsak lassan érlelődhetik, hanem 
azonfelül magának az iskolának a társas életben 
elfoglalt kisebbszerű és függő helyzeténél fogva 
teljességében egyáltalában meg sem valósítható. 
Csak akkor, ha a művelő és oktató munkásság 
a felnőttek szükségleteit is kellő figyelemben 
részesíti és okos belátással ki tudja elégíthetni, 
remélhetjük, hogy közéletünk válságaiban nem-
zetünk minden tagja tudatos módon fogja 

teljesíteni a feladatát. Az iskoláztatás általá-
nosítása mellett tehát sürgősen gondoskodnunk 
kell egyfelől mindazoknak a felnőtteknek 
oktatásáról, akik eddigi közállapotaink, vagy 
egyéni helyzetük fogyatékossága miatt egy-
általában oktatásban nem részesülhettek, más-
felől pedig mindazokat, akik iskoláinkból, 
főkép a szakszerű oktatás hiányai miatt, alig 
hozhattak kellő készültséget a haladó élet 
problémáinak felfogásához és megoldásához, el 
kell látnunk a kellő segédeszközökkel tanultság 
és ügyesség dolgában, hogy elbírják a versenyt 
nemcsak műveltebb polgártársaikkal szembeD, 
hanem inkább ezekkel együtt munkálkodva, 
megállhassanak a népek gazdasági és szellemi 
versengésének áradatában. 

A közműveltség emelése és terjedése fogja 
hitem szerint megoldani, vagy legalább is 
nagymértékben elősegíteni megoldását annak 
a két olykor ellentétes mozgalomnak kérdéseit 
is, melyek mint szociális és nemzetiségi törek-
vések gyakran felforgató és romboló hatással 
fenyegetik közéletünk nyugodalmas fejlődését. 
A szociális kérdést reánk nézve az a körül-
mény teszi veszedelmesebbé, mint a nyugati 
országokban, mert fejletlenebb gazdasági viszo-
nyaink egyáltalán nem okozhatják, hogy a 
szükséges gazdasági átalakulás épen az osztály-
és érdekharc alakjában kerüljön homlokállásba 
egyéb törekvéseinkkel. Ezokból tehát még 
inkább arra vagyunk utalva, hogy a cemzet-
közi szociálizmus egyoldalú hirdetésével szem-
ben és ellensúlyozására az oktatás és felvilá-
gosítás minden eszközét fokozottabb mértékben 
felhasználjuk. 

Kétségtelennek tartom továbbá, hogy a he-
lyes nemzeti politika csakis az olyan kultúr-
politika lehet, mely a lakosság összes rétegeiben 
bizonyos művelődési közösséget biztosít. Ennek 
a kultúrpolitikának természetes alapja az örök-
ség, mely a magyarságra bízta a vezetés és 
irányadás tisztjét. Egységes köztudat magyar 
földön csak úgy alakulhat ; de megalakulására, 
megerősödésére szükséges, hogy összpontosítsuk, 
szervezzük a kifejlett magyar kultúra minden 
erejét és egyesült erővel megteremtsük azt az 
egységes, egyetérző és egyretörekvő nemzeti 
társadalmat, mely minden állandóságnak egye-
dül szilárd alapja. 

Ezek azok a szempontok, melyek ezidő-
szerint a közoktatásügyi kormányzat nagynevű 
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vezérét arra utalták, hogy a közművelődés 
ápolásában figyelmét, mely hosszú ideig majd-
nem kizárólag az iskolai oktatás szűkebb kö-
rére irányult, az iskolán kívüli közoktatás 
kérdéseire is kiterjessze és lehető szabad, de 
tudatos irányítással a nemzeti kultúrpolitika 
legszükségesebb szervét megalakítsa. 

Nézetem szerint e célra különösen két föl-
tételt kell számba venni. Az első az, hogy az 
iskolán kívüleső közoktatás szorosan a fönnálló 
szükségletekhez fűződjék, közéletünk, gazdasági 
és erkölcsi állapotaink fogyatkozásainak pót-
lásában és bajainak orvoslásában lássa közvetet-
len föladatát, tehát röviden mondva ; egészen 
gyakorlati legyen. Az iskolai nevelés, a jövő 
nemzedék munkásságára készítvén elő, köteles 
talán elméletibb, egyetemesebb szempontokból 
szervezni munkásságát, de a felnőttek oktatása 
a jelent szolgálja: itt a szervezés egyedüli 
föladata az lehet, hogy aki valamiben okta-
tásra szorul, találjon valakit, aki számára 
ez oktatást nyújtja. A másik föltétel az, hogy 
tényleg az egész országot behálózza az ily ér-
telmű oktatás szervezete és a fönnálló társa-
dalmi kapcsolatok fejlesztésével erős vidéki 
kulturális gócpontokat alakítson. 

Gondoskodva azonban arról, hogy a nép 
széles és minden rétege a műveltség és műve-
lődés áldásában és hatalmában részesüljön, és 
megnyervén mindenkit, aki csak tanulni akar 
és tud, a közművelődés számára, nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy minden művelt-
ség felülről jön. A népek testi és erkölcsi ereje 
természetszerűleg alulról fölfelé táplálkozik és 
ifjúdik meg, de az igazi kultúra felülről ter-
jed az alsóbb rétegekbe. Az önnálló kutatás 
magaslatain tehát minél több szellemi kincset 
kell összegyűjtenünk, mert ez adja meg a társa-
dalomnak az igazi értéket és az igazi erőt és o o 
termékenyíti meg erkölcsi és szellemi tekintet-
ben a népet. Mindazok a kulturális visszássá-
gok, a melyek nálunk nap nap után jelentkez-
nek, jórészt onnan származnak, hogy a hazai 
tudományos kutatásokat és törekvéseket még 
mindig nem méltatjuk eléggé és a tudomány 
és a tudós foglalkozás megbecsülése még 
irányadó körökben is nagyon hiányos. 

Nagy alkotó szellemek, vezető elmék a 
gondviselés adományai ; állam és társadalom 
mindennapi gondja csak a rendes és rendsze-
res szükségletekre vonatkozhatik. S itt mai 
közállapotaink elsősorban legnagyobb fogyat-
kozásunk pótlására: a tudomány ápolására 
utalnak. A tudományok művelésére pedig az 
egyetemek hivatvák és azért helyesnek tart-
hatjuk és hálásan fogadhatjuk, hogy minisz-
terünk nagyarányú kulturális terveibe ezidő-
szerint az egyetemek szaporítását is fölvette. 

Gondoskodnia kellene külön a tudományok 
önálló szabad művelésére hivatott, kellő számú 
szakerőkről, akár különálló tudományos intéze-
tek szervezése által, akár egyes előkelő tu-
dósoknak a rendszeres tanítás alól való föl-
mentése és anyagi függetlenítése által. Mert 
tagadhatatlan, hogy a kiváló tudóst még jobban 
kell megbecsülnünk, mint a kiváló tanárt, mert 
az első a tudományt előbbre viszi, újabb ös-
vényeket nyit és tágasabb útakat vág a hala-
dás számára, míg az utóbbi a megállapodott 
gondolatokat közvetíti és a hagyomány fönntar-
tását szolgálja. 

A nemzetközi értékelés szempontjából ezen-
túl az eddiginél jóval nagyobb súlyt kell majd 
helyeznünk arra, hogy mindaz, amit szellemi 
téren alkotunk, külföldön is ismertté váljon, 
elsőrendű irodalmi, művészeti és tudományos 
dolgaink a világnyelvekre lefordíttassák és 
külföldön terjesztessék. Ekként aránylag kevés 
anyagi áldozattal gyarapíthatjuk erkölcsi 
tőkéinket. 

* * * 

Az Uránia mult évi működéséről Klupathy 
Jenő főtitkár a következő képet tárta a köz-
gyűlés elé: 

A mult évben 265 helyen 653 előadást 
tartott az Uránia 113.892 hallgató előtt A 
hallgatók közül 25.031 idegenajkú volt és 
pedig 6086 német és szász, 6466 román, 6614 
tót, 953 horvát és szerb, 48 ruthén, míg 4864 
hallgatónak a nemzetiségét nem lehetett meg-
állapítani. A hallgatók közt 23.116 füzetalakű 
előadás-szöveget osztottak ki, darabonként 
8—12 fillérért, de az egyesület tervezi, hogy 
árukat felére fogja leszállítani, bárha így kia-
dásuk veszteséggel fog járni. Az Uránia az 
idén elkészítette a munkásgimnáziumok szerve-
zési szabályzatát, ilyen intézmény a főváros 
nyolc kerületében, továbbá a következő helyeken 
létesült : Hódmezővásárhely, Beszterczebánya, 
Győr, Debreczen, Trencstn, Magyaróvár, Czeg-
léd, Ujverbász, Abrudbánya, Marosvásárhely, 
Zsolna, Csongrád, Temesvár, Nagyvárad, Maros-
vásárhely, Orosháza, Székelyudvarhely, Magyar-
pécska és Budafok. Jelentésének végén a főtit-
kár meleg szavakkal emlékezett meg Szana 
Tamás elhunytáról, s végül bejelentette, hogy 
Rudolf kir. herceg emlékszobra már elkészült 
és leleplezését valószínűleg májusban tartják 
meg. 

Mészáros Károly dr. főpénztáros jelentése 
szerint az 1907. évben az egyesület bevétele 
46.531-40 K volt, a kiadás 45.818"34 K. Az 
egyesület saját folyó bevételeivel nemcsak teljes 
mértékben képes rendes szükségleteit fedezni, 
hanem a további fejlődés már bizonyos fölös 
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jövedelemmel is rendelkezik. A vidéki akció csak 
a befektetés első évében járt anyagi deficittel. 
Az egyesület értékpapírbeli vagyona a leltári 
vagyonnal együtt 56.000 korona. A Rudolf-
és Trefort-szobor alapokra befolyt 5481 K. Az 
alap jelenlegi álladéka 16.329 K. 

A pénztárnoki jelentést a közgyűlés "tudo-
másul véve, megállapította az 1908. évi költ-
ségvetést, amely a következő: bevétel 25.300 
K, kiadás 32.070 K s a várható rendkívüli 
bevételekből fedezendő hiány 6770 K. 

Iskolán kívüli oktatásunk 
multjából. 

A francia mozgalom további sorsa és ered-
ményei. 

Petit Eduárd a minap közölte tizenharmadik 
jelentését a francia kormány hivatalos lapjában, 
a Journal Officiel-hen. E jelentés szerint a 
mult 1906/7. iskolai évben a rendezett tan-
folyamok száma 48.148 volt, melyből 38.280 
férfiak és 17.868 nők számára esik. E tan-
folyamokon kívül még 87.000 felolvasást tar-
tottak a falusi és városi felnőttek számára. 
E nagy munkában az elmúlt tanévben 71.249 
tanító és tanítónő vett részt, kik közül jóformán 
alig részesült valaki valami díjazásban, mert 
hiszen e tanfolyamok túlnyomó nagy része 
nemcsak a tanulók számára volt díjtalan, 
hanem a tanító-személyzet számára is igazán 
díjazaflan. 

Petit Eduárd főfelügyelő ez utolsó jelen-
tésében sem győzi eléggé dicsérni a tanítók, 
különösen pedig a tanítónők buzgalmát a 
francia népművelésnek ebben a páratlanul álló 
nagy munkájában. Bár az elsőség és a pálma 
a francia tanítóságé, de azért bátran elmond-
hatjuk, hogy abban részt vesz az egész francia 
társadalom. A líceumi és gimnáziumi tanárok-
kal együtt részt vesznek ebben a munkásságban, 
még pedig egymással igazán versenyezve, az 
orvosok, az ügyvédek, a nyugalmazott tiszt-
viselők, a mérnökök és a békebírák. És pedig 
ingyen ajánlva fel munkájukat majdnem kivétel 
nélkül. És mint a tanulni vágyó felnőttek 
száma, épen úgy növekedik a tanításra vállal-
kozóké is évről-évre, úgyannyira, hogy az 
illető felügyelő-közeg kénytelen a jelentkezőket 
a jelentkezés sorrendje szerint előjegyzésbe 
venni. Aki legalább tíz évig megszakítás nélkül 
fáradozott a felnőttek oktatásában, az a köz-
oktatásügyi kormány részéről hivatalos elisme-
résben részesül. 

A Ligue française de l'Enseignement mult 
évi közgyűlését július 31-én tartotta Besançon-

ban. A titkári jelentés szerint jelenleg Francia-
országban 8500 kisebb-nagyobb egyesület támo-
gatja a felnőttek oktatása érdekében folyó 
munkásságot, mintegy 700.000 taggal. A köz-
gyűlés záró ülésén Briand közoktatásügyi 
miniszter nemcsak megjelent, hanem beszédet 
is mondott, biztosítván a liga tagjait, hogy a 
francia köztársaság kormánya nagy érdeklő-
déssel és aktiv figyelemmel kíséri a liga 
működését. Résztvett e közgyűlés tanácskozá-
saiban és bizottsági munkálataiban a híres 
francia államférfiúnak, Jules Ferryneí özvegye 
is, jeléül annak az érdeklődésnek, amellyel a 
legelőkelőbb női körök viseltetnek e nagy 
közművelődési hivatalos és társadalmi tevé-
kenység iránt. 

Ebben a nagy nemzeti közművelődési tevé-
kenységben a hadsereg sem marad hátra. Min-
den ezredben van tanfolyam az írni-olvasni 
nem tudó legénység számára. Franciaországban 
a bevonuló újoncoknak 100/o-a még mindig 
analfabéta. Ezek a téli négy hónapon át heten-
ként 2—2 órában, négyszer tanulnak írni, 
olvasni és számolni. Minden oktatási óra vége 
egy-egy olvasmány és magyarázata. Ez olvas-
mányok tárgya : a katonai erények, a fegyelem 
és a zászló tiszteletének dicsőítése. Dalokat 
is tanulnak, amelyeket a legénység aztán 
menetelés közben szokott énekelni. E tan-
folyamokat a legénységnek kétharmada ered-
ménnyel szokta elvégezni minden esztendő-
ben. Ezenkívül 160 ezredben tartanak a 
legénység számára a tisztek népies előadáso-
kat, főképen a mezőgazdaság és az egészségtan 
köréből. Több városban katonai otthonokat 
is szerveztek. Amolyan kaszinófélét, hol arra 
alkalmas helyiségben minden díj nélkül álla-
nak a katonák rendelkezésére könyvtár, hír-
lapok, folyóiratok, íróeszközök, sőt még 
zongora is. Egy ilyen katonai otthont 
1901-ben maga az akkori hadügyminiszter 
nyitott meg. 

Már most az a kérdés, hogy ennek a nagy 
buzgalommal és széles mederben folyó moz-
galomnak meg van-e a maga kézzelfogható 
reális éredménye ? 

E tekintetben rendkívül becses adatokat talá-
lunk Eduard Petit „Rapport sur l'éducation po-
pulaire en 1899—1900" című művében. De 
ha nem akarunk hinni e mozgalom hivatalos 
vezetőjének és apostolának, vagy egyáltalában 
franciának, hallgassuk meg a franciák ellen-
feleit, a németeket. A Comenius Blätter IV. 
évfolyamának 102. lapján olvashatjuk egy né-
met pedagógusnak azt az ítéletét, hogy abból, 
mit a franciák ebben az irányban a chicagói 
kiállításon bemutattak, bátran azt lehet követ-
keztetni, hogy a francia népmüvelés eredmé-
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nyeire nézve a németet ezen a téren megelőzte. 
Briiggemann, a berlini Fortbildungsschule igaz-
gatója maga is elismeri „Volks- und Fortbil-
dungsschulwesen Frankreichs im Jahre 1900" 
című művében (149. lap), hogy Franciaország 
e tekintetben a legrosszabb esetet véve is, 
méltó és egyenlő versenytársa Németországnak 
és hogy a francia tanítónak nincs többé oka 
irigykedve tekinteni a német tanító legendás 
alakjára. A berlini Diesterweg-Stiftung elnöke, 
dr. Zwick abban az előszóban, amelyet Briigge-
mann e könyvéhez írt, azt mondja : „Francia-
ország nép- és továbbképző iskolázása a fel-
lendülés olyan állapotában van, amelyik minden 
más országét messze felülhaladja. (Frankreichs 
Volks- und Fortbildungsschulwesen befindet 
sich in einem Aufschwünge, welcher alle an-
deren Länder weit übertrifft.) 

Vájjon nem mondhatnák-e ezt, ami iskolán 
kívül eső népoktatásunkról is a külföldiek, ha 
1874-ben Trefort miniszter hivatalosan nem 
konstatáltatja, hogy a magyar falusi népet, 
ha egy bizonyos kort elért, többé már nem 
lehet sikeresen oktatni írásra és olvasásra, de 
még egyébre sem. Legfeljebb kosárkötésre, 
szalmakalapfonásra, nyírfavessző és gyékény-
káka munkákból álló háziipari foglalkozásra ? ! 

(Vége.) 

A IS h <1 a pesti Népoktatási Kör. 
írta : G-yulay Béla dr. 

Alig alkották meg az 1868. évi XXXVIII. o _ o 
törvénycikket, hazánk jelesei társadalmi úton 
kívánták pótolni azt a hiányt, hogy a 15-ik 
évet meghaladottakról nem intézkedett. „Ne 
várjuk tétlenül — úgymond felhívásuk — 
hogy az új törvény hatása alatt idővel minden 
ember az iskolában megfordult legyen ; sokára 
lesz ez, fájdalom, nekünk pedig nincs veszteni 
való időnk. Állami létünk, fennmaradásunk 
szellemi s anyagi élőhaladásunkhoz van kap-
csolvaE vezérelvektől indíttatva, 1870 novem-
ber 27-én a pesti városház tanácstermében 
Tiirr István elnöklete alatt, tartották az első 
gyűlést egy Pesten alakítandó népoktatási kör 
tárgyában. Ott Irányi Dániel indítványára egy 
ideiglenes bizottságot választattak; ezs'.rgősen 
elkészítette az alapszabályokat s az oktatás 
előkészítésében is buzgón fáradozott. December 
18-án csakugyan megtartották az alakuló köz-
gyűlést, 1871 január 3-án pedig Böser Miklós 
a saját kereskedelmi intézetében maga meg-
kezdte a felnőttek oktatását; február és már-
cius hónapokban megindult az a többi város-
részben is. 

Alapszabályai csupán 16 §-ból állanak. 

A célt e pár szóval fejezi ki : a fővárosban 
lakó mindkét nembeli felnőttek oktatásának elő-
mozdítása. A cél szempontjából részint félolva-
sásokat rendez, részint rendszeres tanfolyamokat 
nyit közhasznú ismereték terjesztése végett. 
Elnöknek Tiirr Istvánt, alelnöknek Irányi 
Dánielt, pénztárnoknak Böser Miklóst, jegyző-
nek (ryulay Bélát választották. A székesfőváros 
hatósága a legnagyobb előzékenységgel fogadta 
a kör megalakulását: termeket, fűtést, világí-
tást ajánlott fel s évenként 1000—2000 korona 
segélyt. A kormány is, a kör megkeresésére, 
hajlandónak nyilatkozott a költségek fedezésére 
s őszinte hálával kell elismernünk, hogy volt 
oly év, amelyben a vall. és közokt. miniszter 
10.000 koronát is bocsátott a kör rendelke-
zésére. Most a székesfőváros évenként 800 ko-
ronával, a kereskedelmi miniszter 1000, a vall. 
és közokt. miniszter is 1000 koronával segélyezi; 
ezenkívül egyes pénzintézetektől is rendes évi 
adományban részesül. 

Mégis sajnálattal tapasztalta a kör, hogy a 
társadalom nem értette meg hívó szózatát, nem 
ismerte el a felnőttek oktatásának nagy fon-
tosságát s közönyös maradt. Először kibocsá-
tott gyűjtőívein csak 179-en jelentkeztek tag-
nak. Valóban leverő hatással volt az ideiglenes 
bizottságra, hogy a tömeges részvétel nem 
következett be; azért új tagg iűjtő-íveket bo-
csátott ki, azt hivén, hogy előbb nem helyes 
módon eszközölték a gyűjtést. Ez sem használt, 
a tagok száma alig emelkedett 200-ig. De a 
kezdeményezők lelkes csapatát ez sem csüg-
gesztette : működését soha meg nem szüntette, 
hanem kitartással dolgozott tovább s dolgozik 
ma is, azt az elvet követve, hogy ha több a 
bevétel, több tanfolyamot nyit; lia kevesebb, 
akkor szűkebb térre szorítja tevékenységét. 

De lássuk működését. 
1. A felnőttek elemi oktatása két csoportban 

történt. Egyik, mely a legelemibb tudás ismere-
teit sem bíró felnőtteknek oktatása, az írás-
olvasásban és számvetésben való rendszeres 
tanítás; ezt rendesen a székesfővárosi elemi 
iskolai tanítókra bízta a kör 2 K óradíj mel-
lett. Este 7—9 óráig tart hetenként kétszer-
háromszor, 4—5 hónapon át: novembertől 
áprilisig, jobbára a székesfőv. közs. iskolákban. 
— A másik csoport tanulói csakis ünnep- és 
vasárnapokon délután 3—5 óráig nyertek ok-
tatást; ez volt a haladók csopotja, s ezt mái-
nem kizárólag elemi isk. tanítók oktatták. 
Örömmel kell itt fölemlítenem, hogy voltak 
az elemi isk. tanítók közt is olyanok, kik a 
felnőtteket ingyeii oktatták ; sőt utóbbi időben, 
amikor az oktatás egy része munkás szak-
egyesületekten történik, lelkes egyetemi ifjak, 
főkép a felső keresk. iskolák tanárjelöltjei, 
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szintén csak szívességtől vállalkoztak az ok-
tatásra. 

As oktatás félügyéletét a választmánynak erre 
önként vállalkozó tagjai, vagy a választmány 
által erre felkért igazgató-tanítók teljesítették, 
arról minden választmányi ülésen jelentést tet-
tek, esetleg a helyi körülményekből kifolyólag 
szükséges intézkedéseket hoztak javaslatba. 

Atyai gondoskodással arra is kiterjedt a 
választmány figyelme, hogy a felnőttek talán 
szívesebben és bizonyára több eredménnyel 
tanulnának egy oly könyvből, mely különösen 
e célra készült. A könyv tervezetét a Pesti 
Népnevelők Egyesülete készítette 1872-ben; 
e tervezetet Irányi Dániel, Zichy Antal és 
Léderer Ábrahám választmányi tagok újra 
átdolgozták, s a kör Péterfy Sándort kérte 
fel a könyvek aszerint való elkészítésére. A 
haladó felnőttek oktatásánál való használatra 
1890-ben, araikor a második kiadása megjelent, 
a vall.- és közokt. miniszter 21.443. sz. a. 
ajánlotta. 

1874-ben pedig tapasztalván a választmány, 
hogy az oktatás nagyon különböző módon és 
eredménnyel történik, egyöntetű és részletes 
tantervet és órarendet, készítettek mind a 
kezdő, mind a haladó felnőttek rendszeres 
oktatására. 

Ugyancsak a választmány nem egyszer tette 
tanácskozás tárgyává azt a kérdést, mikép 
lehetne népesebbé tenni a tanfolyamokat, mert 
eleinte többen vettek részt, mint később. E 
célból adtunk nekik ajándékkönyveket, főkép 
mig az alapító Türr István is állandóan köz-
tünk volt, nem ritkán osztott ki egymaga 
50—100 K. értékű könyvet. Legújabban pedig 
az Uránia szívességéből vetített képeket vit-
tünk be az oktításba. 

2. A magyamyélvi tanfolyamok rendezése 
szintén egyik tárgyát képezi a Népokt. Kör 
tevékenységének. Ugyanis az ország minden 
részéből, sőt a külföldről is számtalan oly fel-
nőtt kerül fel a székesfővárosba, aki nem tud 
magyarul. Ezeknek kívánt alkalmat adni a 
kör a magyar nyelv megtanulására; e célból 
több helyen nyit évenként ingyenes tan-
folyamokat, amelyeken nemcsak munkások, 
hanem intelligensebb elemek is részt szok-
tak venni. 

3. Az üzleti tanfolyamot oly nők számára 
szervezte a kör, akik már alkalmazásban van-
nak ; de alkalmuk nem volt a könyvvitel, 
üzleti számolás, levelezés és irodai munkálatok 
elsajátítására. E tanfolyam november 1-től 
április, május végéig tart, heti 6 órában. 

A férfiak számára is nyitott a kör pár év 
előtt tanfolyamot, de nem az iskolában, ahová 

némelyek vonakodnak járni, hanem a legény-
és iparosifjak egyesületében. 

4. A vasárnapi tanfolyamok. Eleinte ugyan 
a kör vasárnapra is beosztotta a felnőttek 
oktatását, de később ettől eltért, nem tartotta 
célszerűnek. Kevesen látogatták. A vasárnapi 
munkaszünet beálltával azonban nem térhetett 
ki a kör sem ama kérdés elől : ifiként lehetne 
a szünetelő munkásokat vasárnap hasznos 
szellemi munkával elfoglalva, az erkölcsi rom-
lástólmegóvni? A választmány abban állapodott 
meg, hogy külön tanfolyamokat hirdet vasárnap 
délutánra, amelyeknek főbb tárgyai : számtan, 
ügyiratok, könyvitel. Ez intézmény ma is 
fennáll néhány helyen, habár nem nagyon 
népes. S a választmánynak legközelebb egyik 
főgondját fogja képezni annak fejlesztése ; mert 
meg van győződve, hogy a vasárnapi munka-
szünetből néhány órát senki hasznosabban el 
nem tölthet, mintha azt saját művelődésére, 
erkölcsi értékének emelésére fordítja. Van külön 
tantervünk is hozzá. 

5. A honvédség oktatása. 1872-ben a kör 
felkérésére a honvédelmi miniszter utasította 
a honvédcsapatok parancsnokait, hogy a tény-
leges szolgálatban levő honvédeket a felnőttek 
számára tartott esti oktatásra lehetőleg beren-
deljék, a szabadságolt állománybelieket pedig 
a szolgálatból való elbocsáttatás, valamint az 
ellenőrzési szemlék alkalmával is az oktatásban 
való részvételre buzdítsák. 

Az 1907. évben pedi^ azt kértük, a m. kir. 
honvédelmi minisztertől, hogy a honvédség 
számára kiadott Utasítás 3. §-a értelmében 
szervezett legénységi iskolák számára részletes 
tantervet adjon, amelynek alapján — főkép 
az analfabéták — rendszeres oktatásban része-
sülnének, esetleg a katonai szolgálatra behívott 
tanerők felhasználásával. Továbbá, hogy a 
szaktanítás szempontjából polgári foglalkozásuk 
szerint különválasszák a föklmívelő, az iparos 
és a kereskedelmi foglalkozású katonákat, hogy 
külön-külön szakoktatásban részesülhessenek. 
Ily módon a 3 évi katonáskodás alatt az ezred 
tisztikara nemcsak ébren tarja, de bizonyos 
irányban tovább is fejleszti bennük a polgári 
foglalkozásuk iránt való érdeklődést, sőt a 
szakműveltséget is, amelyre oly rendkívül nagy 
szükség van hazánkban. E nagyhorderejű lépés 
a nép jólétét, az egész ország gazdasági emel-
kedését kiszámíthatatlan mértékben fogná elő-
mozdítani. Reméljük, hogy e kérelmet illetékes 
helyen méltányolni fogják. 

6. A rabok oktatására is kiterjedt a kör 
figyelme, már az alapszabályokban. Már legelső 
ülésein intézkedett a választmány, hogy az 
akkori két rabházban ú. m. a városi dolog-
házban s az állami fegyházban azonnal meg-
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kezdjék az oktatást, még pedig két irányban. 
Az erkölcsileg sülyedt és tévútra jutott kedé-
lyeket egyrészt ismét emelni, a jóra és 
becsületes útra visszaterelni époly üdvös, 
mint másrészt fontos az, hogy kellő oktatás 
által ezen egyéneknek alkalom nyújtassék a 
becsületes kenyérkeresetre, valamint az önmű-
velődés és önbecsülés fejlesztésére. Lederer 
Ábrahám, Szabó Endre és Péterfy Sándor e 
célra minden díj nélkül hozzáfogtak az okta-
táshoz. A pestmegyei fogházban is — a kör 
közbenjárására — megkezdték az oktatást ; a 
költségeket azonban a megye fedezi. 

Türr István elnök pedig évenként kará-
csonyra 100 —100 koronát ajándékozott az 
állami és városi raboknak, hogy annál jobb 
kedvük legyen a tanulásban. 

1881-ben a városi dologház megszűnvén, 
természetesen ott az oktatás is elmaradt. 1882 
végén az állami fegyházbeli oktatást pedig a 
megalakult Rabsegélyző-egyesület vette át. 

7. Az elemi oktatáson kívül a kör már a 
legelső időben szükségesnek mondta a felolva-
sások és szabad előadások tartását. Mindjárt 
az első évben meg is kezdte azokat az iparos-
körben s a társadalmi körök, kaszinók helyi-
ségeiben, Eveken át folytatta ebbeli működését, 
míg a Szabad Líceum s más újabb egyesületek 
e szerepet tőle át nem vették. 

Sok eszme, javaslat merült fel még az évek 
folytán, amelyeket elvben elfogadott a választ-
mány ; de azok kivitelét szűkös anyagi körül-
ményei miatt kénytelen volt a kör jobb időkre 
halasztani. Ily üdvös eszme volt az ipar és 
háziipar összekapcsolása a felnőttek oktatásával; 
művelődési csarnokok építése, melyekben a nép 
szép zene, erkölcsös népszínmüvek, tanulságos 
felolvasások által nemesbülne és tökéletesebbé 
válnék; a nők számára esti háztartási tan-
folyamok felállítása ; végül népkönyvtárak léte-
sítése. Ezt az utóbbit meg is oldolta, ameny-
nyiben tagjait felszólította, hogy ecélra vagy 
könyveket, vagy pénzt adományozzanak. Az 
adományokból azután három iskolában állított 
fel egy-egy kis könyvtárt, hogy azokból az 
oktatásban résztvevőket olvasmányokkal is 
ellássák. Majd a Múzeumok és Könyvtárak 
Orsz. Tanácsához fordult s az három szép 
könyvtárt bocsátott rendelkezésére ; így még 
több helyre is jut majd könyvtár. 

Végül néhány számadatot kell fölemlítenem. 
Évenként 500-tól kezdve 3000-ig emelkedik 
az oktatásban résztvevők száma. Az 1906/07. 
évben 19 tanfolyamban 314 férfi és 297 nő, 
tehát 611 felnőtt ; a kör fennállása óta, vagyis 
37 év alatt összesen 33.556 felnőtt egyén 
vett részt a rendszeres oktatásban, akiket 

tan- és olvasókönyvekkel, részint írószerekkel 
és taneszközökkel is a kör látott el. 

A kör tagjainak száma 149; tagdíj évi 4 K. 
Elnöke Zsilinszky Mihály dr. 

Szerényen, de kitartással működik e kis 
csapat. De reméljük, hogy ma már jobban 
megérti társadalmunk is feladatunk fontosságát 
s többen fognak zászlónk alá csatlakozni és 
mi — nagyobb erővel rendelkezvén — többet 
fogunk tehetni ! 

A dániai paraszt-egyetemek. 
A dánok szellemi életének a XIX. század 

első felében egyik legérdekesebb és legérté-
kesebb alakja kétségtelenül Grundtvig Miklós 
Frigyes volt. Született 1783-ban és meghalt 
1872-ben. Történetíró, pietista irányú egyházi 
szónok, theológus és költő egy személyben. 
Lelkében sajátságos módon olvadt össze a régi 
pogány skandináv mitliológia és hősmondák 
hatása a pietista szellemű kereszténységgel. 
Meggyőződése volt, hogy a dán nép csak 
úgy felelhet meg történelmi hivatásának és 
nemzeti rendeltetésének, ha e két forrásból 
fakadó szellem áthatja egész lelki világát. Ha 
gondolkozásában egyidejűen és egyszerre ős-
germán és keresztény lesz. Ha életének minden 
cselekvésében az ősgermán hős szellem és a 
legtisztább keresztény morál vezetik. A nép 
lelkében ezt a szellemet azonban csak egyedül 
az iskola tanító és nevelő hatása bírja fel-
kelteni. 

De milyen iskoláé ? A népiskola erre a 
hatásra nem vállalkozhatik, mert a tizenöt 
évesnél fiatalabb gyermek lelke még nem 
eléggé érett e kettős irányú, de azért minden 
ízében harmonikus szellem befogadására. 

Valami más iskolára van szükség e cil 
megvalósítása érdekében. Olyan iskolára, amely 
az ifjú embert életének abban az időszakában 
(15—21 éves koráig) vonná hatása körébe, 
amikor egész lelki élete kialakulóban van. 
Mikor egyénisége az erkölcsi és értelmi hatások 
iránt a legfogékonyabb. A tudós iskolák 
(a középiskolák és az egyetem) nem erre 
valók, meri hiszen csak a társadalom magasabb 
osztályának fiait fogadják magukba. Nem a népet 
nevelik tovább, hanem csak azokat, kik később 
a társadalom vezető osztályait fogják alkotni. 
Olyan iskolára volna szükség, amely a nép-
iskolának folytatásaképen magára vállalná és 
elvégezné a nép felsőbb fokú tanítását és 
továbbképzését, még pedig nem a hagyományos 
szellemben, hanem abban az irányban, amelyet 
Grundtvig vallásos, bölcseleti, erkölcsi és 
hazafias eszméi szabnának meg. 

Egy egészen újfajta iskolára van tehát szak-
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ség. Olyan iskolára, amely a népet ráneveli az 
ö felfogása szerint való nemesebb emberi és 
nemzeti életre. Ráneveli a vallásos szellem, a 
nemzeti költészet, nyelv, történelem s az ország 
törvényeinek ismerete segítségével. Amely a 
népet nem pozitiv ismeretekkel látja el, ha-
nem felruházza azzal a magasabb műveltséff-o o 
gel, finomabb és emelkedettebb szellemmel, 
amelyet eddigelé csak a tudományos iskolázás 
adott meg a magasabb társadalmi osztályok 
fiainak és pedig anélkül, hogy a népet ez a 
magasabb irányú nevelés kivenné élethivatása 
köréből, vagy elégedetlenné tenné eddigi tár-
sadalmi helyzetével. Egy olyan iskolára, amely 
hivatva van a népben érdeklődést és vágyat 
kelteni a műveltség s a nemesebb szellemi élet 
iránt. Amely hatásával megmutatná, hogy a 
földművelő, vagy a kisiparos foglalkozásával a 
nemesebb életfelfogás, a nagyobb műveltség, a 
lélek és a kedély finomsága nem áll ellentétben. 

De lássuk, hogy Grundtviget egyéni hajla-
maid és gondolkozása sajátságos irányán kívül 
hazájának micsoda politikai, gazdasági és tár-
sadalmi viszonyai bírták rá, hogy a dán pa-
rasztság értelmi és erkölcsi nevelését élete 
programmjává tegye? 

A dániai parasztságot elnyomott jobbágyi 
állapotából az 1788 június 20-án megjelent 
királyi rendelet szabadította fel. E rendelet az 
ország gazdasági helyzetére nagy átalakító ha-
tással volt. De ez alkalommal is bebizonyult, 
hogy a felszabadítás magában még nem elég-
séges a parasztkérdés megoldására. A paraszt-
gazdák egy részének helyzete a felszabadítás 
következtében javult, de a másiké és pedig a 
nagyobb részé határozottan rosszabbá lett. A 
földesurak elveszítették a parasztgazdákat, de 
azoknál sokkal olcsóbb és kényelmesebb munka-
erőt nyertek a zsellérekben, az úgynevezett 
husmand-okh&n. Ezek a husmandok a felsza-
badulás után sokkal rosszabb helyzetbe kerül-
tek, mint amilyenben azelőtt voltak. Valóságos 
parasztproletárokká lettek. A husmand- ok 
ügyét az országgyűlésen először Jörgensen 
képviselő tette szóvá 1835-ben. Felszólalásának 
nem lett semmi eredménye. A törvényhozás 
még nem látta át a husmand-kérdés fontossá-
gát, pedig már készült a dán parasztság e 
proletáriátusa is megszólalni. 

A tömeg érzésének, fájdalmának és követe-
léseinek rövid idő múlva hatalmas szószólója 
akadt a soraiból kiemelkedő Hansen Péterben. 
Ez az egyszerű zselléremberből lett népvezér 
1840-ben kezdi meg a husmandok érdekében 
izgatásait azért, hogy a népet ellenállásra bírja az 
ország kormányzásában érvényesülő ariszto-
kratikus alapelvekkel szemben. A királyhoz, a 
parlamenthez beadott kérvényeiben és hírlapi 

cikkeiben megnyilatkozó okoskodásának rend-
szerint való kiinduló pontja az, hogy a 
keresztény vallás emberszeretetet parancsoló 
elvei mennyire nincsenek megvalósítva a magát 
kereszténynek nevező dán társadalomban. Igen 
közvetetlenül, sőt megdöbbentő erővel fejezi 
ki e tételét abban a hírlapi cikkében, amelyben 
az arisztokrata földbirtokosokat védelmező 
Böressen lelkésszel polemizált: A lelkésznek 
— írja Hansen — nem szabad elhomályosítania 
az írás azoa szavait: „szeresd felebarátodat, 
mint tennen-magadat", mert aki elnyomja a 
gyengét, tulajdonképen azt sérti meg, azt 
gúnyolja ki, aki a gyengét teremtette. Míg, aki 
irgalmasságot tanúsít a szegénnyel szemben, 
tiszteletet tanúsít annak teremtője iránt is. 

Hansen e nemesen hománus és vallásos szelle-
met lehelő, de szenvedélyes iratai nagyon fel-
izgatták a dán parasztságot. Es ezt az izgatott-
ságot még nevelték a kormány elnyomó rend-
szabályai. Hansen bebörtönzése és a gyülekezés 
szabadságát korlátozó intézkedések. Valóságos 
forradalmi szellem ragadta meg a dán paraszt-
ságot, amelynek ajkáról gyakran voltak hallha-
tók következő s hozzá hasonló nyilatkozatok : 
addig nem számíthatunk helyzetünk meg-
javulására, míg fel nem égetünk minden 
kastélyt ! — Ilyenek voltak azok a gazdasági és 
társadalmi állapotok, amelyek között Grundtvig 
fellépett, hogy a nép lelkét a műveltség és a 
tudomány szellemével megnemesítve és meg-
szelídítve, tegye méltóvá arra a politikai szabad-
ságra, amelyben előbb-utóbb része fog lenni. 
Egy nagy társadalmi és nemzeti veszedelmet 
akart Dániáról elhárítani azzal az újfajtájú 
iskolával, amelynek szervezésén és megvaló-
sításán egy évtizednél hosszabb ideig törte 
a fejét. 

1836—1847-ig egyre fokozódó irodalmi 
és közéleti tevékenységet fejtett ki, hogy esz-
méjét megvalósíthassa. Törekvései és kitartó 
lelkes izgatásai magukra vonták VIII. Keresz-
tély király figyelmét is, aki elrendeli, hogy 
Soro-ben a kir. akadémiával kapcsolatosan, 
Grundtvig eszméinek alapján, megfelelő nép-
főiskolát szervezzenek. Reménysége azonban 
épen a teljesülés pillanatában semmisül meg. 
A király meghal és utóda nem akar tudni 
semmit Grundtvig iskolájáról. De azért eszméje 
mégis csakhamar testet ölt, nem ugyan orszá-
gos intézmény gyanánt, hanem egyszerű 
magánvállalkozás eredményeként. Egyik buzgó 
követője, irodalmi és politikai párthíve, Flor 
tanár Észak-Schleswigben, Bödding-hen meg-
alapítja mesterének elvei szerint az első dán 
népfőiskolát. Ez a példa nem marad követők 
nélkül. Négy évvel később, 1848-ban alakul 
meg a második népfőiskola. 
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Az 1848. év nagy és eredményes hatással 
volt Grundtvig törekvéseire is. A Dániában 
is lezajlott nagy demokratikus mozgalom szár-
nyaira vette s a benne levő széles demokratikus 
gondolatot nemcsak kifejlesztette a maga egész 
teljességében, hanem közművelődési szükség-
letté is tette. Hansen gazdasági és szociál-
politikai törekvései diadalmaskodnak. Az 
1849-iki dán alaptörvény 97. szakasza eltörölt 
az országban minden nemességhez, ranghoz 
és címhez kötött előjogot és kiváltságot. 
98. szakasza pedig megtiltotta a hitbizomá-
nyok alakítását, a parasztok birtokszerzésének 
ez egyik legnagyobb akadályát. A husmand, 
a proletár dán zsellér megindult azon az 
úton, amely elvezette őt ahhoz a jólléthez, 
aminővel más nemzetek parasztjainál csak 
elvétve találkozunk. 

Kold Kristenben, a negyvennyolcas ifjú sza-
badságharcosban nemcsak lelkes, hanem gyakor-
latiasabb szellemű tanítványa is akadt Grundt-
vignak. Koldnak sikerült egynehány hasonló 
szellemű férfiúnak anyagi támogatását is meg-
nyerni. E szerény anyagi támogatás segítségével 
aztán Ryslingben egy kis iskolát épített 
1851-ben. Egyelőre csak tizenöt parasztíiút 
vett be az iskolával kapcsolatos bennlakásba, 
csekély havidíj fizetése mellett. A szorgalmi 
idő ez iskolában november elsejétől április 
elsejéig (öt hónap) terjedt. A tavasz beköszön-
tével a fiúk hazamentek atyjuk gazdaságába, a 
nyári munkákra. 

A bennlakás ebben az iskolában nem a 
szokásos módon volt berendezve. Hasonlított 
egy parasztcsaládi élethez. Kold, mint a 
paraszt családfő gyermekeivel, mindig együtt 
volt növendékeivel. Együtt étkezett és dolgo-
zott velük. Nem könyvekből tanította, hanem 
élőszóval adott elő mindent. Elbeszélte a régi 
skandináv hősmondákat, a dánok régibb és 
újabb történeteit. Megismertette velük hazájuk-
nak nemcsak történelmét, hanem alkotmányát 
és jogi intézményeit is, abban a mértékben, 
amennyiben egy dán falusi földmívesnek okvetet-
lenül kell tudnia, hogy polgári jogait helyesen 
gyakorolhassa és kötelességeit becsületesen 
teljesíthesse. Tíz évvel később —1861-ben — 
leányok számára is nyitott egy nyári iskolát. 
Szakasztott mását a fiúk téli iskolájának. 

Az újonnan megnyílt dán parasztegyetemek 
tanulóinak száma évenként nem volt nagyobb 
1854 előtt 200-nál. 1854-től 1864-ig ezévi 
átlagos szám felemelkedett 400-ra, tehát meg-
kétszereződött. Bár teljesen magánkezdemény 
hozta létre ez iskolákat, de azért a dán kor-
mány mindjárt kezdetben sietett anyagilag is 
támogatni. 1851-ben a törvényhozás ez intéz-
mény hivatalos segélyezésére 4000 koronát sza-

vazott meg, amely összeg 1860-ig 20.000 koro-
nára emelkedett. 

A dán parasztegyetemek fejlődésében for-
dulópontot alkot az 1864-ik év. Dánia törté-
netének egyik leggyászosabb esztendeje, amely-
ben a kis ország Ausztria és Poroszország 
egyesült haderejétől legyőzetve, Schleswig-
Holstein és Lauenburg elvesztése árán volt 
kénytelen békét vásárolni győzedelmes ellen-
feleitől. A nagy nemzeti katasztrófa meggyőzte 
az ország vezetőférfiait, hogy a nemzet csak 
úgy szedheti magát ismét össze, ha a népet az 
eddiginél lelkesebb és energikusabb munkás-
ságra nevelik. Ha az 1849-ben proklamált 
demokrata elvek nemcsak a politikában, hanem 
a szó legnemesebb értelmében a nép szellemi 
életében is diadalmaskodnak. Egy csoport, több-
nyire theológus fiatal ember, akik majdnem ki-
vétel nélkül Grundtvig eszméinek hívei vol-
tak, a nép közé ment, hogy annak körében 
mindenütt, ahol erre csak alkalom kínálkozik, 
népegyetemeket állítsanak. E fiatal embereket 
a kormány is támogatta anyagilag, amennyi-
ben az eddigi 20.000 korona állami segítséget 
40.000 koronára emelte fel. 

Ily módon 1865-től 1875-ig épen 60 ilyen 
népfőiskola.keletkezett és a tanulók évi átlagos 
száma is 3000-re emelkedett. Ez iskolák kö-
zül egynehány rövid idő alatt nemcsak nagy 
tekintélyre tett szert, hanem valóságos minta-
iskolává is lett. Ilyenek voltak a többi között 
az ashovi iskola, Schröder és Nutzhorn veze-
tése alatt, továbbá a ivalleläldi és testtruppi 
iskolák. Ez iskolák majdnem kivétel nélkül 
mind Grundtvig vallásos és pedagógiai elveinek 
szellemében működtek. E jellemző vonás az 
ilyen irányú népművelő törekvésekben annyira 
homloktérbe nyomult, hogy azok a hasonló 
iskolák is Grundtvig eszméi szerint működtek, 
a melyeket más szellemi irányú politikai, vagy 
vallásos testületek alapítottak. Bár minden is-
kola külön alapítás és más meg más politikai 
vagy vallásos meggyőződésű emberek alkotása 
volt, azért a cél, a szellem és törekvés bennük 
a Grundtvig-féle iránynak megfelelően egy-
séges volt. 

(Vége köv.) 

Tartalom. Tndemányos Ismeretek: A pedagógiai 
tevékenység helye a többi szociális működések köré-
ben. Székely György dr. — A föld megmérése. Dr. Kovács 
János. — A tevékenység, mint a gyermek érdeklő-
désének motívuma. Nagy László. (Vége.) — Iskolán 
Kívüli Közoktatás: Molnár Vjktor beszéde. — Iskolán 
kívüli oktatásunk múltjából. (Vége.) — A Budapesti 
Népoktatási Kör. Gyulay Béla dr. —• A dániai paraszt 
egyetemek. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
'Siketnémák fölvétele. A siketnémák nyole év-

folyamú budapesti áll. intézetébe vallásra, nemre és 
nemzetiségre való tekintet nélkül fölvétetnek a tanu-
lásra alkalmas siketnéma, továbbá a részleges hullás-
sal bíró, valamint az előrehaladottabb korban meg-
siketült s még némi beszédmaradvánnyal rendelkező 
gyermekek. A fölvétel díjtalanul történik, sőt mél-
tánylást érdemlő esetekben az intézet részéről eltar-
tási segély nyújtásával tétetik lehetővé. Az érdeklő-
dőknek közelebbi tájékoztatást és fölvételi nyomtat-
ványokat díjtalanul küld Klis Lajos, igazgató. Budapest, 
VIII., Mosonyi-utca 8. szám. ' (315—III— 3) 

Kiszàcsra (Bács m.) ág. ev., okleveles, tótajkú 
tanító kerestetik. Fizetése : lakáson kívül 824 korona 
készpénzben. Bizonyítványok április végéig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (349—II—2) 

Pályázat hirdettetik az aszalói (Somogy) ref. 
kántortanítóságra, melynek teendői : hatosztályú elemi 
és az ismétlő-iskolának vezetése, kántori teendők. 
Javadalma : törvényszerű lakás, kert és gazdasági 
épületeken kívül áll készpénz-, föld-, termények- és 
szolgálattételekből, melynek értéke az 1894, évi 
hatósági fölszámítás szerint = 1351 korona. Okleveles 
pályázók kérvényeiket okmányaikkal együtt f. évi 
április 30-ig küldjék Kovács Bertalan, tanügyi elnök-
höz Kálmáncsára (Somogy, póstahely). (359—1—1) 

Traunau, Temes megye községében az újonnan 
szervezett III. tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Csak okleveles, róm. kath. vallású tanítók folyamod-
hatnak. Fizetése : 200 korona a hitközségtől, 800 
korona az államtól. Irodaátalány 6 korona. 40 fillér. 
Természetes lakás és ehhez tartozó házikert. Tanítási 
nyelv : magyar-német. Kérvények f. hó 26-ig az 
iskolaszéki elnökhöz intézendők. A megválasztott csak 
szeptember 1-én foglalhatja el állását. Köteles fel-
váltva a templomban a tanulóifjúságra felügyelni 
és kívánatos, hogy az orgonálást és a kántori teen-
dőket értse és tudja. Az iskolaszéki elnökség. 

(365-1—1) 
A kolosmezöi (Zemplén) tanítói állás javadalma-

zása: megfelelő lakáson és kerten kívül 700 korona 
készpénz, 3 h. 1283 • - ö l szántóföld, 1 h. 1192 [ -öl 
rét, — megmunkálás és adó tanítót terheli — két 
darab szarvasmarhára legeltetési jog. Orgonálni tudók 
előnyben részesülnek. Vecternyei ofgonálásért 100 
korona tiszteletdíjban részesülnek. Választás f. hó 
23-án az alsó-körtvélyesi r. kath. plébánián. Pósta : 
Rákócz. (364—1—1) 

A bátaszéki róm. kath. kántori állomásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : 1. Szabad lakás, mely 
áll négy szobából és a szükséges mellékhelyiségekből. 
2. A hitközség pénztárából évi 1200 korona, előleges 
havi részletekben. 3. Stóla- és misedíjak címén kb. 
400 korona. 4. Búcsúztatók címén kb. 400 korona. 
(Ezen tétel a kántortól is függ.) A hitközség most 
tesz lépéseket az iránt, hogy a készpénzfizetés (1200 
korona) erejéig a megválasztandó kántor számára nyug-
díjat biztosítson. Kötelessége: 1. A bátaszéki plébánia 
területén a megállapított rendben német és magyar 
nyelven a közegyházi és a helyi szokások és szükség-
letek szerint a rendes és rendkívüli istenitiszt'lete-
ken a kántori teendőket végezni. 2. A tanulóifjúsá-
got az egyházi énekekre oktatni. Pályázati határidő : 
f. évi május 3. Próbaének és orgonáláa a helybeli 
plébánia - templomban megkívántatik. A folyamod-
ványok a bátaszéki (Tolna vm.) róm. kath. plébánia-
hivatalhoz küldendők. Romaisz Ferenc plébános, hit-
községi elnök. (360—1—1) 

HIRDETESEK. H IRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az i skolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustiess-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rejidelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ker. , Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-10) 

Fiam f n n í t n t I r p r p p p l r — ki az első polgárira 
mellé t û U l l U l R.CI Cad i , magánúton előkészítse — 
mosáson kívül teljes ellátással, 20 korona havi fize-
téssel. Oklevéllel bírók előnyben részesülnek. Ajánla-
tok dr. Koronkáné, Zilah címre küldendők. 

(351-III— 1) 

Gazdasági, főzelék- és virágmag 
beszerezhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
ténél. Budapest, V., Alkotmány-utca 31. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

(281—VI— 5) 

V o l t B B K I A L L I T A S U 
KÉPESFOLYÓIRAT 

BPEST RUDOLF RKP. 
(300-VI—4) 

A N G S T E 1 ! J Ó Z S E F 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409-26—17) 

Most jelent meg 
Gáspárdy-féle 

N ö v é n y g y ű j t ö é s növény le í ró c ímlapok 
miniszt. engedélyezett mű. Kiadó : Neuzil Ferenc 
papírnemíígyára, Nagyszeben. (367—IV—1) 

Virágmagvak gyűjteménye Í J J ^ f ? 
évelő, ára 1 K. Kapható Glósz E. tanítónál Rabosa, 
Árva m. (336—1—1) 
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Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1/80 K, 3 oszt. 1*60 K, 2 oszt. 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegély kérvény és mellék-
letel, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (363—1—1) 

r « p r í l p t Aranypatakáról (Bártfa-fürdőhöz legkö-
UaCI C lCa zelebbi község) lehetőleg vasút mentén 
fekvő községbe. Egyház beleegyezése szükséges. Ajánl-
kozhatnak tanítók, tanítónők. Ág. ev. tanító Arany-
pataka, u. p. Bártfa (Sáros m.). Válaszukat várva, 
vagyok teljes tisztelettel Húth Gusztáv, tanító. 

(343—II—2) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első m a g y a r , villamos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszeshúros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 

L e g i i a ^ y o l t b g y á r 
é s r a k t á r . 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50—51—15) 

T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

FEI WE L LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

kolaborendezé-
sek, toruakészü-
lékek és óvoda 

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg 
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét, ingyen és 

bérmentve^ 
'.24—52—16) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

BHRENTREU és FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. ( 1 9 3 - 4 0 - 8 ) 

mn r a o l i i d í i i T n 4 A v e M á r i a - 3tantumergo, 
pidClUUlUI i l , 2 pasztorálé kapható Bázár 

Gyulánál 3 korona 50 fillérért Orosházán, (Békés 
megye). (369-1—1) 

1K fnrÍTl tÁrt r e m e k szabásban, elegáns kivítel-
i J IU I l U l C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
seerint készít férliöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a i i N Z F . é s T á r s a 
úriszabó-ttzlete, VIII. ker., RAkóczi-út G9. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—13) 

Csáktornyán 1898-ban képesítőt tett 
kedves kartársaimat fölkérem, hogy a tízéves talál-
kozó céljából lakáscímeiket velem tudatni szívesked-
jenek. Melincz (pósta Bellatincz,Zala m.), Rózsa Károly, 
áll. ig.-tanító. (361-11—1) 

Megjelent ! Az évzáróvizsga Kapható ! 

előkészületeit, a vizsgázás művészetét, fortélyait 
és reformját érdekes, gyakorlati irányban tár-

gyalja VADAY JÓZSEF új könyve. 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Egy vaskos kötet, ára fűzve, bérmentve 3 korona 
20 fillér. Utánvéttel 3 korona 55 fillér. Megren-
delhető Vaday József közs. isk. igazgató címén, 
Nagyváradon. (368-III—1) 

Kedvezmény tanítók és lelkészeknek. 
Orpington, Plimouth R. s több elsőrendű gazdasági 
tyúkfaj, libanagyságú óriási pekingi kacsa. Fehér, 
kék, szürke, tarka, bronz-gyöngytyúkok költőtojásai 
tucatonként 2 korona. Remek pulykafajok tojásai 
május végétől darabonként 50 fillér. Iske, u. p. Vaján, 
Ung m. Gazdasági ismétlő-iskola vezetősége. 

( 362 -1 -1 ) 

Horovitz Adolf, Nagyszombatban, ajánl : 

vizsgalapokat 
minden vonalzással, remek kiállításban, finom fa-
mentes papíron. Százanként 1'20 K. Postadíj 150 db-ig 
(1 kg.) 30f.Továbbá népiskolai bizonyítványokat, à 3 f. 

(370—III—1) 

Borovitz Adolf, Nagyszombatban, legmelegebben 
ajánlja bevezetésül Tóth A. : 

A keresztyén anyaszentegyház 
= rövid történelmét. 
Ág. ev. népiskolák számára. Elfogadott tankönyv. 
Mutatvány 50 fellenében (bélyegekben is) bérmentve. 

(370—III—1) 

Házlebontás miatt 
NŐI K É Z I M U N K Á K 

himzöanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttiitott 1S88. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
uöi kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

VI . , Dessewffy-u. 5. sz. (Váci-kőrút sarok) 
— saját ár »házamba helyezem át. — 
V i d é k r e kiválasztásra is küldök. 

(16-52-16) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A Hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 íillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a (líjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili. KEIi., BÉRKOCSiS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

KIéü:ira,tolcat nem advnilc vissssa. 

Volf György. 
Nemcsak a jövőnek, hanem a múlt-

nak is vannak nagy munkásai. Jövőnk 
alakítói mellett tiszteletreméltó helyet 
foglalnak el ama lángelmék is, kik egy 
életet adtak oda elmúlt idők kifakult 
fóliánsainak s midőn ravataluknál állunk, 
nyugodt lélekkel gondoljuk el, hogy a 
mult e hősei immár maguk is beálltak 
rombadőlt világok néma, de halhatatlan 
katonái közé. 

Volf György is a mult búvárlatának 
embere volt. Most, hogy rég befejezett 
földi pályája kőben is föl van jegyezve 
s hogy kegyeletes utódok szétszórt köz-
leményeinek összegyűjtésén fáradoznak,* 
nem érdelvtelen a magyar nemzeti kul-
túra fejlődésének szempontjából fölvetni 
a kérdést a nagyközönség színe előtt: 
ki volt e német íiév magyar hordozója, 
mi eszmét kaptunk tőle, mi maradt be-
lőle az utókor számára s legfőbbképen : 
mit jelent neve a magyar nyelv tudo-
mányának történetében? 

E kérdésekre sajátos a felelet. Volf 
után nem maradt hatalmas tudományos 
alkotás. Végére mehetetlen kötetek élén, 
szerzőként, nem áll a neve. Iskolája nincs, 
új tudós generációt nem nevelt. Nálunk 

* Most jelent meg összegyűjtött munkáinak első 
kötete : Volf György összegyűjtött munkái. Kiadja a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával De-
meczky Mihály dr. I. kötet. Budapest, 1907. 

ez csak egyetemi tanárok tiszte lehet s 
Volf nem volt egyetemi tanár. Pályája, 
bár nagy magaslatra emelkedett, nem 
tüneményes. Középiskolai tanár, majd 
igazgató első magyar gimnáziumunkban. 
Az Akadémiának előbb levelező, majd 
rendes tagja. Úgy mondhatnók, hogy 
pályája típusa a nagy magyar tehetsé-
gek pályájának. A nagyság, az erő, a 
tüneményesség nem is pályája külsősé-
gein keresendő. Vannak nagy emberek, 
kiknek nagysága amolyan belső nagyság. 
Elrejtve él hatalmas lelkükben, lobogó 
tüzét csak a szakemberek, az ismerősök 
érzik. A külső világgal ritkán kerülnek 
kapcsolatba. Hiszen tudományunk nép-
szerűsítő törekvései még nem sok ered-
ményt mutatnak föl. De ha aztán ki-
lépnek a gyakorlati élet pályájára, ha 
szavuk, mely a mult tanulságain izmosult, 
beleszól a zajongó mfl-nak chaosába: 
nyomán figyelem, csend és bámulat tá-
mad. 

Mint minden nagy búvárnak, Volfnak 
is volt egy hatalmas vezérgondolata, egy 
nagy ideája, mely végigkíséri egész életét. 
Ezek a nagy utászok fejszéjükkel útat 
hasítanak maguknak a bozóton keresztül 
s ez útat építik állandóan tovább-tovább. 
Eltük nagy országútjába apró ösvények 
torkolnak, néha tán ki is térnek egy 
pillanatra ez ösvényekre, de hamar vissza-
térnek főútjuk irányába. 
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Volf György tudományos élete a hon-
foglaló magyarok kultúrállapotainak vizs-
gálásában telt le. Első nagy, jelentős 
művét szokatlan lelkesedéssel fogadta a 
tudományos magyar közvélemény. Címe : 
Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? 1 8 8 5 
májusában olvasta föl szerzője az Aka-
démiában. „Hogy írni-olvasni írásunk 
latin voltánál fogva — mondja e mű 
egy összefoglaló ismertetésében maga 
Yolf — első latin tanítóinktól kellett 
tanulnunk és hogy első latin tanítóink 
a dolog természete szerint csak első 
keresztény térítőink lehettek, aziránt 
addig is mindenki tisztában volt." De 
mily nemzetiségűek voltak ez első térí-
tők ? Valami jelentéktelennek látszó do-
log, a helyesírás adhatja csak meg a 
feleletet e kérdésre. Azok, akik első té-
rítőink voltak, a latint úgy ejtették, úgy 
írták, mint a velencés olaszok. „Követ-
kezéskép a kereszténységben is első igazi 
oktatóink velencevidéki olaszok voltak." 

Ezt az eszmét, mint említők, tudósaink 
nagy lelkesedéssel fogadták. Beöthy, Si-
monyi, Szinnyei, Karácsonyi s a külföl-
dön Schuchardt is elfogadták kiindulási 
pontul és sietünk megjegyezni, hogy e 
munkának ez a lelkes fogadás egyik fő-
jelentősége. Sajátos körülmények között 
keletkezett valóban! 

Ahhoz, hogy Volf az elméletét fel-
állíthassa, meg kellett cáfolnia egy má-
sikat, azt, amelyet Asbóth Oszkár állított 
föl s mely szerint e nemzet ^ első térítői 
cseh nemzetiségűek voltak. És itt sajá-
tos, lélekemelő látványban volt része 
közönségünknek. Szemben állt egymással 
egy eredetileg szláv nyelvészeti kérdés-
ben már akkor nagytudású és nagy 
hírnevű szlávista és egy általában kép-
zett nyelvész, régi nyelvemlékeink ki-
adója, kinek kiváló sajátsága tán csak 
fordulatos stílusa, élénk dialektikája, 
szellemessége volt. Es harcra kelt a 
tudás és a szellem, s hogy ki volt a 
győztes, igazán mellékes. Maga a harc 
a legszebbek egyike volt. Asbóth sem 

tompatollú író, Volf sem tudás nélkül 
való. Röpültek a vitacikkek ós Volf érezte, 
hogy negatív irányú munkásságában nem 
a tartalom, hanem a forma maradandó. 
„ . . . Megelégszem azzal, hogy legalább 
kis mécset szolgáltattam történetíróink-
nak, melynek szerény világánál mégis 
beleláthatnak a múltnak mély sötét-
jébe . . ." (224. 1.) 

A tudomány emberei ritkán szólnak 
bele az aktuáüs élet harcaiba. De ha 
kiállnak a nagy nemzeti fordulatok a 
harcok vagy az ünnepek idején, szavuk 
a költők harsány riadóihoz hasonlatos, 
hangjuk a lelkeken keresztül a szívekig 
is elhat. Már több mint évtizede meren-
gett búvárunk a magyarság régi kultú-
ráján midőn eljött a legszebb magyar 
nemzeti ünnep esztendeje, az ezeréves 
Magyarország születési esztendeje. Min-
denki beállt e hatalmas, e világraszóló 
nemzeti ünnep díszítői közé, aki csak 
tehette. Költők és tudósok, a szív és a 
a lélek dalnokai versenyre áldoztak a 
hazaszeretet immár ezer esztendős oltá-
rán. Rendes tagsági székfoglalójának meg-
tartására odaült Volf is az Akadémia 
felolvasó-asztalához s 1895 május 6-án 
előadta „Első keresztény térítőink: nyelvünk, 
írásunk és történetünk tanúbizonysága szerint" 
c. értekezését. A következő évben ol-
vassa: „Az egyházi szláv nyelv hazája és a 
magyar honfoglalás" c. dolgozatát. 1897-ben 
a közgyűlésen „A honfoglaló magyarok mű-
veltségét" fejtegette. A magyarság eszerint 
már szép műveltséggel jött e tájra. 
Messze túl volt mind az ugor, mind a 
török népek műveltségi fokán. „Nem 
voltak már sem tengődő halászok vagy 
szűkölködő vadászok, sem bolyongó pász-
torok vagy kalandozó beduinok, hanem 
az állattenyésztés mellett már fejlesztet-
ték a földmívelést is." (22. 1.) Ezek a 
magas műveltségű honfoglalók hitvány 
szellemi életet élő szlávokat találtak itt. 
De le tudtak számolni az őket körülvevő 
viszonyokkal! Idegen műveltséget is fo-
gadtak be, de rányomták erre is a nem-
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zeti béljeget. Es e tanulmánya végén a 
millenáris mámor ódai hangulatába szé-
pen beleillenek ihletett szavai: „így az 
idegen műveltség és az idegen népek 
sem el nem tiporták, sem el nem sodor-
ták, hanem inkább edzették, erősítették 
és gyarapították (a magyart). Áldott 
legyen őseinknek e magasztos példája! 
Buzdítsa legkésőbb ivadékaikat is győ-
zelmes müvük méltó folytatására és 
dicsőséges befejezésére!" 

. . . A szépen fölépített értekezések 
eredményei ma már romokban hevernek. 
Kevés állt ki belőlük egy évtizedet is. 
De Volf György nem is eredményei által 
halhatatlan alakja a magyar kultúra tör-
ténetének. Eszméi nem győzedelmesked-
tek, de a forma, melyben kifejezésre 
jutottak, a stílus, melyen hozzánk szól-
tak, eleven erővel hat ma is. Eredmé-
nyeinek hamva alatt olthatatlan tűz 
rejlik, melytől sok magyar szívnek, sok 
magyar léleknek kell még lángra lob-
bannia. 

Ilnbinyi Mózes dr. 

Szó és tett. 
írta: Balásy Dénes. 

A városligeti Iparcsarnokban, itt a főváros-
ban, egyes iparosok és cégek, valamint gyáro-
sok és kereskedők, az országból többen : nagy 
kiállítást rendeztek. Ügynevezett tavaszi vásárt. 
Hadd lássa ország-világ, termelő és fogyasztó, 
iparos és kereskedő együttesen, egyszerre : miféle 
árucikkek készülnek idehaza, mi van nálunk 
raktáron, minemű portéka található itt bent 
az országban. Yolt is aztán látnivaló a kiállí-
táson. Voltak vászon, len, bútor, szappan, kosár, 
díszmű, papír stb. árúfélék és portékák bősé-
gesen. Magyar gyártmány mind, mind. Volt 
mutatóba, megvételre, volt eladás vagy töme-
ges megrendelés végett. Kinek ami tetszik. A 
kiállítás idején, de merő véletlenségből, itt 
voltak aztán a fővárosban a berlini kereskedők 
és gyárosok is átutazóban és üzleti célokból, 
azért, hogy az ők árúiknak piacot keressenek 
nálunk és közöttünk. Ugyanekkor itt volt a 
lengyel kereskedők egy csoportja is, akik a 
magyar kivitelre képes árúknak ajánlgattak 
maguk között lengyel és orosz piacot. Nap-
jainknak közgazdaságikorjele mindez! Hosszú 
nemzeti zászló esüngött alá e napokban az 

Iparcsarnok belső tetőzetéről, hol ez a soka-
dalom megfordult, a zászlón pedig ilyen fölirat : 
„Ne szóval, de vásárlással pártoljuk a magyar 
ipart." 

Magyar ipar ! Magyar munkás ! Iparszerü 
foglalkozással mind többen-többen keresik meg 
napjainkban hazánk területén kenyerüket. A 
statisztika bizonyítja. 1,077.000 volt 1900-ban 
és azóta nagyban növekedett még, a hazai 
iparosok és kereskedők létszáma. Jelentékeny 
a haladás e téren is. Mindazáltal még messze 
vagyunk attól, igen távol, ami pedig a magyar 
nemzeti állam életföltétele, hogy t. i. állami 
kiadásaink milliárdos summája ne pusztán a 
föld nyers és félgyártmányú termékeiből fedez-
tessék, mint jelenleg, hanem nagyrészt fedez-
tessék nálunk is, mint nyugat felé: a kéz, a 
műhely és az ész egészen és félig földolgozott 
gyártmányaiból. Mert mind önfenntartásul, mind 
nemzeti függetlenítés gyanánt, csakis a kézi 
és a gyáritermelés fokozása lehet a főcél 
nálunk, jóllehet e célra mind a mi tőkénk, 
mind a mi munkaerőnk idáig nem épen ele-
gendő. 

Magyarország, jól tudjuk, elsősorban mező-
gazdasági ország, hol a lakosság 62 százaléka 
földmíveléssel foglalkozik. Vagyis nemcsak a 
földön, de a földből él nálunk az emberek 
sokasága. Van idevonatkozólag a mult évből 
a kereskedelmi minisztériumnak egy igen érde-
kes emlékirata és ebben az írásban egy igen 
jellemző számítgatás. Tudniillik : 

ezer kereső munkás közül az emlékirat és 
Elek Pál szerint nálunk keresnek és foglal-
koznak például: 

Föld- Keres-
míveléssel ÏP»™»1 kedússel Összesen 

Magyarországban 586 126 33 = 7 4 5 
Ausztriában • 550 219 64 = 8 3 3 
Németországban 375 374 106 = 8 5 5 
Olaszországban 567 276 39 = 882 

Fejenként ezeknek a foglalkozó munkások-
nak jövedelme és keresete kitesz esztendőnként 
általánosságban : Angliában pl. 864 koronát, 
Németországban 693 koronát, átlag az egész 
Európában : 228 koronát, nálunk Magyarorszá-
gon pedig ez a kereset fejenként 185 koronára 
rúg. Kivándorlás ? ! 

Hazánkban tehát a legtöbben csakugyan 
földmíveléssel foglalkoznak, oly keresetmóddal, 
mely egy nemzet modern életszükségeit ke-
vésbé képes ma már kielégíteni. Megtetszik 
már ez abból is, hogy a munkások fejenként 
és évenként a mi hazánkban keresnek leg-
kevesebb pénzt. Holott máris sokaljuk ma 
mindnyájan — persze jövedelem hijában — 
a modern napszámbéreinket itthon. 

17* 
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Búza, árpa, rozs stb. — mindnyájan jól 
tudjuk azt is — évenként csak egyszer terem 
a földön; tehén csak egyszer borjúzik, kanca 
egyszer csikózik. Esztendőnként az embernek 
egyszer lehet csak ezekből nálunk pénzt csi-
nálni. Ámde naponként kopik, romlik a ruha, 
a fehérnemű, a gomb ; szükséges a cérna, a 
kalán stb., amiket a gép, a munkás és a imühely 
a maga helyén úgyszólva percenként állít elő 
és önt szét a világba, mint a tavaszi felleg 
szokta a záporesőt és amelyeknek ára fejében 
naponként kell nálunk az embernek a bugyel-
lárisba nyúlni. Itt a különbség a mezőgazdasági 
termelés és az ipari termelés jövedelme között : 
egyfelől nálunk a gyér forint, másrészt a sűrű 
krajcár között, másutt. 

Gyári, kézművi és mindennapi szükségre való 
ipari kellékekkel és portékákkal legnagyobb-
részt Ausztria lát el bennünket állandóan 
kész gyártmányokkal. Csupán csak a fő árú-
cikkeket jelölre meg ehelyütt, amiket Ausztria 
szállít nekünk, az 1906-iki forgalmi statisztika 
szerint például 602 millióra rúg az az összeg, 
amelyet csupán egy éven át az osztrák népek 
kaptak tőlünk árúkért. Ezekből a fogyasztási 
cikkekből: fonál, pamut, gyapotféle árúcikk 
volt 208 millió árú; gyapjú 98, kész ruha és 
kalap 74 millió ; len, kender, jutazsák 26, bőr-
nemű 52, papírnemű 26 millió korona árú stb., 
stb. Merőben osztrák portékák. Ennek a 602 
millió árú cikkeknek a reálértéke, beleszámítva 
a nyers anyagot, a kezelést, csomagolást, vasútat 
stb. az ő részükről, alig tehető többre 80 —100 
milliónál, viszont a többi 500 milliónyi por-
téka tőlünk odaát a gyár műhelyszerű hozadé-
kának és az ipari munkás kézi keresetének 
javára számítható föl. Szemben ezekkel az 
árúcikkekkel, mi a magunk országos életszük-
ségeit, a magunk emberségéből és munkájával, 
főként csak a sokszorosító árúkkal és az élel-
mezési cikkek nemeivel vagyunk képesek ellátni 
és fedezni teljesen idehaza. 

Különféle fogyasztási és használati árúcikkek 
után ítélve, ezek szerint a statisztikai adatok 
szerint, Magyarország adófizetője, hűbérese, 
zsebe és fejekötött jobbágya Ausztriának. A 
magyar nép az osztrák népeknek. Nincs védő-
vám, nincs önálló vámterület közöttünk, de 
van közös, van hivatalos vámterület egymás 
között 1907-től fogva 1917-ig. Szabad hát a 
vásár. Ausztriának csupán szőtteményekért, 
teksztil-árúkért (vászon, len, gyapjú, zsákszövet), 
szakemberek számítása szerint, évenként mint-
egy 400 milliót fizet Magyarország. 

Ily históriailag és helyzetileg megkötött 
állapotban mi lehet a föladata, mi a teendője 
most fejenként, társadalmilag és egyénileg az 
ország polgárainak ? 

Először az önmegtartóztatás, takarékosság, 
az egyetértő eljárás, amely a közelebbi évekre 
mindennemű fogyasztási igényt lehetőleg a 
minimumra szorít nálunk, bizonyos kölcsönös-
séggel. Másodszor mindennemű hazai eredetű 
iparcikkeknek, fél vagy egész gyártmányoknak 
részünkről való fölkeresése, kizárólagos vétele 
és vásárlása. Mert védelmezni kell minden mó-
don a hazai ipart, támogatni kell a magyar 
honost az ő ipari vállalatában, az ő mező-
gazdasági termékeket földolgozó keresetében és 
meg kell kedveltetni az ifjúsággal a nemzeti 
formákat, a magyar cikkeket és a hazai árú-
tárgyakat. Évenként milliókra megy csupán az, 
amit az ifjúság pl. tornavászonért idegennek 
ád oda. Szappanért a mult évben nyolcszáz 
milliót fizettünk másnak. 

Van egy árjegyzék, van egy címtár, mely a 
hazai ipari készítményeknek a beszerzési forrá-
sairól világosít föl bennünket. Ezt a címtárt 
a mult évben a Tulipán - szövetség magyar 
védőegyesület adta ki, ötvenezer példányban. 
Néptanító-intézetek, hazai szövetkezetek stb. 
megkeresésre ingyen, magánosok egy koronáért 
kaphatják azt meg (Budapest, VIII., József-
körút 8. sz.). Egyik módja és eszköze a nem-
zeti önvédelemnek ez is. Amennyiben önálló 
vámterület híjában jelenleg a hazai piacot 
megvédelmezni a szerződések miatt nem lehet, 
de igenis megvédelmezhető az összetartással, 
egyetértéssel, közgazdasági haza fiúsággal. Mert 
hiszen mikor egyik zsebedből a pénzt a másikba 
teszed, az a pénz még mindig nálad maradott, 
az a tied ; mikor hazai árút vásárolsz, annak 
az ára az országban marad, a tiéd is, de mi-
kor pénzed idegen árúért adod ki, akkor azt 
a pénzt elvitte az ördög. 

S vájjon kitől lehet reménylenünk bizalom-
mal, kiktől várhatjuk joggal ennek a közgaz-
dasági hazafiúságnak a fölébresztését és ápo-
lását? Azoktól, akik a zsenge ifjúság szívét 
és a felnőttek elméjét a kezükben tartják. 
Harminckétezret tesz ki Apponyi miniszter 
egyik cikkelye szerint hazánk tanítóinak lét-
száma. Egész hadsereg ! Jól tudjuk mi azt, 
hogy alkoholelleni irányítás, nevelés, tanítás, 
népolvasó-kör, iskolán kívüli oktatás, faiskola 
stb., stb. bőségesen elfoglalja a mi tanítóvilá-
gunkat. De hát utóvégre is kiben bízzunk, 
kikre számíthatunk, kiknek higyjünk, ha csak 
a mi jeles és önmegtagadásra, de ha kell ön-
feláldozásra is kész tanítóinkban, magyar pap-
jainkban, magyar közjegyzőinkben nem bízunk, 
nem hiszünk és nem'remélhetünk ? ! Annak -
okáért ne csupán szóval, de példával, tettel, 
de buzdítással, vásárlással pártoljuk és pártol-
tassuk a magyar ipart ! 
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Pedagógiai akadémiák. 
Irta: Kircz István. 

Igaz élvezettel olvastam az eddigi tárgyilagos 
vitát, melyet fenti cím alatt Köveskuti Jenő 
tanítóképző-intézeti igazgató vezetett be egy 
igazán lelkes és a tanítók szeretetétől sugárzó 
cikkel, s melyre nevezett igazgatónak volt tanít-
ványa, Molnár Ferenc tanító válaszol, époly 
lelkes, époly szeretetteljes, — és csak igaz-
gatóját dicsérő — alapos készültségről tanús-
kodó cikkel. E két cikkre hivatkozva, Kóródy 
Miklós, a mindenért lelkesedő képző-tanár 
mondja el véleményét a tanítóképzésről. 

Engedjék meg kérem csekélységemnek, mint 
afféle céhbelinek, hogy tisztelt társaságukhoz 
szegődve, elmondhassam röviden szerény véle-
ményemet én is. Nézetem szerint mindenekelőtt 
az a kérdés : hogy fontos hivatást teljesítenek-e 
a tanítók, vagy nem? Amire pedig minden 
kétséget kizáró, határozott igennel fog min-
denki felelni, ki a tanítók hivatásával tisztá-
ban van. 

Mert, ha csak a Kóródy úr által kitűzött 
hármas célt is vesszük, t. i. : 1. a nép művelt-
ségét emelni, 2. a magyar nyelvet intenzíve 
tanítani és 3. szociális kérdésekben a népet 
helyes útra vezetni, máris oly fontos, a jövőre 
messze kiható és életbevágó feladatokhoz ju-
tottunk, amelyek megoldását csak képzett,müveit, 
a cél- és eszközökkel tisztában levő ember 
vezethet eredményhez. 

Ezek előrebocsátása után, azt hiszem, könnyű 
dolog lesz megállapítani azt is, hogy ilyen 
fontos teendőket végző tisztviselőnek milyen 
képzettséggel kell rendelkeznie. 

Mielőtt azonban e kérdésben kimondanám 
véleményemet, előbb összehasonlítom a külön-
böző foglalkozásokat a tanítói foglalkozással. 

Nézzük először a falu triumvirátusát : papot, 
jegyzőt, tanítót. 

Mi a pap foglalkozása? A nép hit- és erkölcsi 
életének irányítása és vezetése. 

És milyen kvalifikációja van ? 8 középiskolai 
osztály érettségivel és akadémiai rangban levő 
4 theológiai évfolyam. 

Mi a jegyző foglalkozása? A nép anyagi 
jólétének irányítója, vezetője és jogi tanács-
adója. 

Es milyen tanulmányok kívántatnak tőle? 
8 középiskolai osztály — érettségi nélkül. Egy-
évi gyakorlat és egyévi közigazgatási tanfolyam. 

Es mi a tanító foglalkozása? A nép erkölcsi, 
szellemi és anyagi érdekének irányítója és a 
nép bizalmának letéteményese. 

Mint látszik, mindkét foglalkozásból jut neki. 
Tehát őneki jut a felelősségből legtöbb — de 
a szellemi képzettségből a legkevesebb. Miért 

legyen épen a tanító a triumvirátus Lepidusa, 
holott tényleg őneki kellene — foglalkozásánál 
fogva — a legnagyobb kvalifikációval rendel-
keznie. 

De kérem, csak menjünk tovább és nézzük 
a többi tisztviselőket, pl. számtiszteket, iroda-
tiszteket stb. Ha ezeknek az uraknak szükségük 
van érettségire — pedig foglalkozásuk rég nem 
kíván olyan körültekintést, pszikológiai és lo-
gikai jártasságot, mint a tanítóé, mert munkájuk 
nagy részében — és ezt nem kicsinylésből mon-
dom — gépies, sablonos, míg ellenben a nevelői 
és tanítói foglalkozásnál a gépiest ég úgyszólván 
ki van zárva, amennyiben minden gyermek 
egyénisége más-más és azért minden egyes 
gyermekkel való elbánás más megítélés alá 
tartozik is — akkor a tanítónak is szüksége 
van szakismereten kívül az érettségire. 

De inás hivatalnok vagy, mondjuk, tisztviselő 
munkájának nincs is olyan messze jövőre való 
kihatása, mint a tanítóénak. 

Salzmann Kristóf (1744—1811), kinek elve 
volt „gondolkodni, tűrni és emelkedni", azt 
mondja „Ameisenbüchlein" című művének „An 
Hermann!" című fejezetében a többi között: 
„Ki mocsarakat termékennyé tesz, litakat épít, 
ezreknek alkalmat ad szükségleteik beszerzésére, 
kerteket mivel, kórházakat alapít, az is elő-
mozdítja az emberiség javát, de nem oly köz-
vetlenül és áthatóan, mint a nevelő. Amaz az 
emberek anyagi érdekeit mozdítja elő, emez 
pedig magát az embert nemesíti. És ha az 
ember nemesítve van, úgy a javulás önmagától 
jön és a tanuló, kinek nemesítése sikerült, annyi 
lelki erővel rendelkezik, hogy ezer és ezer ember-
társának helyzetét teheti kellemessé azon a 
helyen, ahová az isteni Gondviselés őt helyezi." 

Diesterweg Adolf (1782—1865), a modern 
pedagógia egyik előharcosa, „Wegweiser zur 
Bildung für deutsche Lehrer" című müvének 
„Vorwort zur 3-ten Auflage "-ban a következő-
ket mondja azokról a férfiakról, kik Istentől és 
államtól következő missziót kapják : „Legyetek 
követeim a gyermekeknél, Isten és ember ked-
venceinél, a földi és mennyei paradicsom jövendő 
örököseinél. Fogadjátok őket szeretettel, vezes-
sétek őket ésszel és neveljétek őket bölcse-
séggel." „Azért joggal kívánják a tanítóknak: 
Sokrates bölcseségét és Krisztus Jézus szere-
tetét." 

Az öreg, jólelkű Overberg Bernát (1754— 
1826) pedig „Anweisung zum zweckmässigen 
Schulunterrichte" című müvének 12. §-ában azt 
mondja: „Tanító vagyok, ami annyit tesz: van 
hivatalom, mely egyike a legtiszteletreméltób-
baknak és legfontosabbaknak a földön; mert o _ 7 

melyik hivatal lehet fontosabb, mint: Tudat-
lanokat az igazságra és erényekre tanítani ? 
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Helyettese lenni annyi szülőnek? Szellemi atyja 
lenni annyi gyermeknek? Gondozója lenni a 
község szellemi iskolájának ? Látható őrangyala 
lenni Isten gyermekeinek ? Jézus vére értékének 
őre lenni ? Útitársa és kalauza lenni annyi fiatal 
zarándoknak, kik mennyei Atyjukhoz akarnak?" 

íme, uraim, csak három régi, de bizonyára 
nem utolsó, hanem általánosan ismert peda-
gógusnak véleményét idéztem a tanítói foglal-
kozás fontosságát és magasztosságát illetően. 

Már pedig egy ilyen fontos missziónak, ilyen 
nagy horderejű feladatnak keresztülviteléhez 
képzettség és pedig a lehető legnagyobb kép-
zettség szükséges. 

Ha egy állatorvosnak kell érettségi és 4 évi 
tanfolyam (akadémia) ; ha tehát egy tinó vagy 
ökör gyógyításához kell magas műveltség, akkor 
egy ember neveléséhez nem kell annyi ? Igazán 
nevetséges és érthetetlen ! Mintha némelykor a 
gonosz űzné játékát az emberekkel és nem 
engedné őket logikusan gondolkodni. 

Azért — ezek előrebocsátása után — hatá-
rozottan Molnár úr eszméje mellett foglalnék 
állást (aminek — mellesleg mondva — már 
20 — 25 évvel ezelőtt adtam kifejezést), hogy 
igenis legyen a tanítónak előbb középiskolai és 
pedig lehetőleg gimnáziumi érettségije és azután 
jöjjön még csak a szakiskolai (akadémia) kép-
zése. De csak szakiskola legyen már ez, nem 
pedig mint a mostani képzőintézet, amely inkább 
csak közérdekű ismereteket közlő középiskolának 
felel meg, mint szakiskolának. Igen ám, mert 
pótolnia kell a képzőintézetnek azokat az ismeret-
hiányokat, amelyek pótlása nélkül nem építhet 
szakismeretet. 

Azután meg egy 15—16 éves ifjú mi sokat 
ért a pszikológiából, logikából ? Pedig ezeket 
a fundamentális tudományokat az alsóbb osz-
tályokban tanítják, pedig ezek a jó tanítónak 
alapját teszik. A didaktika és methódika úgy-
szólván magától kínálkozik és tudása semmi-
esetre sem fontosabb, mint a pszikológiáé. 

De meg kérem, ha az állam a tanítók fize-
tését máris emelte, joggal megkívánhatja a 
nagyobb képzést, az intenzívebb tanítást is, 
annál is inkább, mert egy nagyobb képzettségű 
egyén kellő szorgalom és kedv mellett bizo-
nyára nagyobbat is produkálhat. Nem utalok 
erre vonatkozóan másra, mint arra az elvitáz-
hatlan tényre, hogy a pedagógiát mind csak 
nagyobb képzettségű egyének mozdították elő. 
Bizonyságot tesz err ' l a neveléstörténelem 
minden lapja. 

Azért Kóródy úrnak ama terve, hogy 6 elemi 
osztály elvégzése után 6 évi tanítóképzőt vé-
gezzen, határozott visszaesést jelentene. Es még 
hozzá kétféle képesítés is lenne, t. i. egy a 
4 alsó és egy a 2 felső osztályra. Hiszen ez, 

kérem, az 50-es évekbeli „Trivial" és „Haupt-
schule"-ra vezetne vissza. Ez retrograd haladás 
volna ! 

No meg azután Köveskuti úrnak határozottan 
igaza van akkor, amikor azt mondja, hogyha 
nagyobb kvalifikációnk van, több tisztességünk 
is lesz. Valljuk csak be őszintén, hogy eddig 
a tanító olyan sem künt, sem bent féle ember 
volt, azaz : úr előtt paraszt volt a tanító, a 
paraszt előtt pedig úr. De ha meglesz az egyenlő 
kvalifikáció, akkor bizony meg fognak becsülni 
akármilyen társaságban is. Pedig nem utolsó 
dolog az sem, hogy tekintélyével is hasson a 
tanító a társadalomra. 

De meg azután az az előnye is van a ma-
gasabb kvalifikációnak, hogy buzgó, törekvő 
tanító előtt megnyitná az útat magasabb pá-
lyára is, mert bizony eddig a tanítói foglalkozás 
zsákutca volt, honnan továbbjutni nem lehetett. 
Pedig éz is ellenmondás. Egy foglalkozásnál 
sincs egyenlőség, — még a napszámost sem 
véve ki — csak a tanítóságnál. Az a 19 éves 
fiú, aki elhagyja a képzőt, épen annyi, mint 
60 éves társa. Mert nálunk nincs rang, nincs 
előléptetés, marad, ami volt, amikor a képzőből 
jöt t : okleveles tanító. 

Az akadémia szervezéséről, illetve annak a 
tanítók képzésébe való beleillesztéséről máskor 
mondom el véleményemet. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
Árpád és az Árpádok. 

(Szerkesztette Gsánki Dezső. Árpád vezér halálának 
ezredik évfordulója alkalmával. A Frauklin-Társulat 

kiadása. Ára 125 korona.) 
(I.) Ha a távolság ködébe merülő múltra rá-

vet í t jük a tör ténet i kutatás világító fényét, egy-
szerre azt érezzük, hogy sűrű, járat lan őserdő áll 
előttünk. Faóriások merednek az ég felé, melyek-
nek koronái összeolvadnak egymással, kúszó nö-
vények ezrei futnak a fák derekára, körülszövik 
a fa törzsét annyira, hogy sem a nap,. sem az 
emberi szem nem hatolhat hozzá. Mintha az volna 
a céljuk, hogy díszesebbé, változatosabbá, eleve-
nebbé tegyék a sima törzset, elkápráztassák a 
vándor szemét. Gyökérszéleiket belebocsátják a 
faóriások kérge alá s onnan szívják a táplálékot. 
Leveleik, virágaik, termésük összekeveredik az át-
ölelt óriás leveleivel virágaival és terméseivel, s 
járatlan ember már alig tudja megkülönböztetni 
őket egymástól. Olykor annyira hatalmukba ke-
rítik az átölelt óriást, hogy gyilkos ölelésük meg-
fojt ja benne az életet, de az élettelen törzs még 
megmarad, hogy továbbra is támasztéka legyen 
gyilkos fiainak, kik beszövik a halottat örökké 
zöld leveleikkel s az idegen csak az életet, a 
viruló, pompás életet látja továbbra is. 
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Ez az őserdő áll előttünk, lia a múltba tekin-
tünk. Nagy embereinket épúgy körülfonják, föl-
díszítik a mondák, mint az őserdő faóriását a 
kúszó növények. Egyikből-másikból csak a ra j ta 
felnövő dísz marad meg, a történelmi alak egé-
szen be van takarva. Mennél messzebbre megyünk 
a múltba, annál jobban. Évszázadok óta fejtik le 
történetíróink kimagasló alakjaink köré fűződő 
mondákat, hogy közel férkőzhessenek hozzájuk, 
de a mult útvesztőjében nehéz eligazodni. 

Csánki Dezső szerkesztésében a Franklin-Tár-
sulat egy hatalmas díszmunkát adott ki Árpád 
halálának ezredik évfordulójára. Szebb könyv 
még nem hagyta el a magyar sajtót. A benne 
levő képeket előkelő művészeink festették, a szö-
veget legkiválóbb történetíróink írták, de a szö-
vegen és képeken kívül meglepnek bennünket a 
fakszimilék hűsége és pompája, a kötés szépsége, 
a nyomás ízlésessége. Méltóbb emlékkel nem le-
hetett volna megünnepelni az ezredik évfordulót. 
Honszerző Árpád karddal tö r t ú ta t népének az 
ellenséges germán és szláv népek között, örök-
ségül hagyva utódainak a szomszédok féltékeny-
ségét, gyűlöletét és irigységét meg azt a kardot, 
mellyel hazát szerzett. Egy ezredévet töltött már 
i t t a magyarság, egy ezredévet, melyben a kard-
nak ju to t t a legnagyobb szerep. A nagy hon-
szerző halálának évfordulóját egy hatalmas könyv-
vel teszi emlékezetessé a Franklin-Társulat, egy 
hatalmas könyvvel, melynek tartalma, képei, nyo-
mása, kötése a magyar tudomány, a magyar mű-
vészet és ipar fejlettségét hirdeti, mintegy jelezve, 
hogy a következő ezredév már nem a kard, ha-
nem a tudomány korszaka. 

A nagy díszmunka három részre oszlik. Első 
részében Árpád alakját domborítja ki, amennyire 
a hiteles följegyzések, emlékek és maradványok 
megengedik. A második rész az Árpádok törté-
netét ismerteti, míg a harmadikban jegyzetek és 
az Árpádokra vonatkozó irodalmi művek jegyzéke 
található. Az első rész a következő fejezetekből 
ál l : 1. A kútfők. 2. A magyarság eredete, nyelve 
és honfoglaláskori műveltsége. 3. A magyar tár-
sadalom és állam szervezete a honfoglalás korában. 
4. A magyarok hazái. Európa a honfoglalás ko-
rában. 5. A magyar hadművészet a honfoglalás 
korában. Honfoglalás. Hadjáratok. 6. A honfog-
lalók emlékei. 7. Árpád nemzetsége. 8. Árpád 
birtokai. 9. Árpád sírja. 10. Árpád emléke a 
hagyományban. 11. Árpád a magyar költészetben. 
12. Árpád alakja a művészetben. 13. Á r j ^ l jel-
lemzése. 

A könyv második része az Árpád nemzetségé-
ből eredő királyokat a következő szakaszokban 
ismerteti : 1. Az Árpádok a világpolitikában. 2. 
Az Árpádok, mint a magyar nemzeti királyság 
és társadalom szervezői. 3. Az Árpádok, mint a 
magyar keresztény egyház és művelődés szervezői. 

4. Az Árpád-ház szentjei. 5. Az Árpádok ábrázo-
lása. 6. Az Árpádok címerei. 

A könyvet — mint említettük — kiváló tu-
dósaink í r ták. Fölhasználtak minden forrást , min-
den emléket, minden szakmunkát, hogy szemünk 
elé állíthassák a nemzeti királyság eseményekben 
gazdag korát. Kisugárzik munkáikból, hogy a 
magyar fajnak világtörténeti hivatása volt ; meg-
akadályozta, hogy a szláv és germán elemek 
megbontsák Európa egyensúlyi t s állandó vér-
mezővé változtassák a Duna völgyét, megakadá-
lyozta, hogy kelet felől özönlő rokonai tönkre-
tegyék a nyugat i kultúrát . Faj i tulajdonságait 
megtartva, érzésben és gondolkozásban a nyugat i 
kultúrához simult s hatalmas, művelt államot 
alapított azon a területen, amely évszázadokig 
szilaj népek rövid ideig tartó otthona, viharsze-
rűen megjelenő törzsek feltűnésének és pusztu-
lásának színhelye volt. 

Nem kevesebb gyűlölettel, féltékenységgel és 
irigységgel néznek a szomszéd népek ma is a 
magyarra, mint ezer év előtt. „A nagy időnek 
már első századai — írja Csánki Dezső -— meg-
mutat ják a következőnek irányát is : Legyen a 
nemzet szabad, egységes és magyar ; rokonok 
hiányában keressen érdektársi, baráti összekötte-
téseket ; más eszközökkel is, mint hajdan, de 
mindig munkával gyarapítva és a külső körül-
mények szerint használja föl minden erejét s 
szerezze vagy tartsa meg azt a hatalmi kört , 
melyet az első ősmagyar dinasztia a határokon 
túl, az övező népeknek egymásra nézve szintén 
idegen ós nem egységes területén megszerezni 
és megtartani tudott. Ez az Árpád és az Árpádok 
bátor és bölcs politikai hagyománya." 

§ H u s z á r Anilil . Benedek Elek regénye, a 
Huszár Anna most jelent meg 3-ik kiadásban 
az Athenaeumnál. A 3-ik kiadás díszesebb az 
előzőknél. Öt művészi illusztráció ékesíti az ú j 
kiadást Jaschik Álmostól, e nagy reményekre 
jogosító i f jú művésztől, kinek illusztrációi tel-
jesen megfelelnek a regény hangulatának. A 
művész a regény színhelyén készített vázlato-
kat, megörökítvén ezzel az író szülőfalujának 
templomát s a régi temetőt. A könyv ára 3 
korona. 

§ Az angolkórság . ( í r ta: Preisich Kornél 
dr. Megjelent az Egészség Könyvtára című vál-
lalatban. Ára 1 korona.) Hosszú évezredek óta 
küzd az emberiség azért, hogy az élet határá t 
kitolja mind a szerves lényekre, mind alkotásaira 
nézve. Már a betegséggel küzködő növény búsan 
lecsüngő levelei, a nehéz kórral viaskodó állat 
bánatos tekintete mintegy segítségül szólítja az 
embert, hogy tudásával mentse meg, legalább 
egyelőre az enyészettől. Betegségtől elgyöngült 
embertársaink panaszos hangja, láztól égő vagy 
megtört fényű szemük, elnyomorodott tes tük 
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megacélozza a már-már sorsába belenyugvó embe-
riség erejét, kitartást ad a lankadóknak, hogy 
orvosságot keressenek a bajra, vigasztalást a szen-
vedésre. Nem régen alakult meg nálunk az Or-
szágos Közegészségi Egyesület s működésének 
máris megvan a gyümölcse. Folyóiratot bocsát 
ki, melyben a legégetőbb kérdéseket tárgyalja s 
hevesen, az igazságérzet adta erővel kel ki min-
den olyan intézmény ellen, mely lustaságból, 
megszokásból vagy kényelemből nem száll síkra 
az emberiség ősi és legnagyobb ellensége, a be-
tegség ellen. Könyvsorozatot is bocsát ki ez a 
társaság s ebben a sorozatban a legismertebb és 
leggyakrabban föllépő betegségeket í r ja le ; meg 
magyarázza okaikat, megtanít fölismerésükre, 
figyelmeztet arra, hogyan védekezhetünk ellenük. 

Pár héttel ezelőtt je lent meg e vállalatban 
Eétey Jánosnak A gyér méhről szóló könyve. 
Nyomon követte ezt Preisich Kornél munkája , 
mely a legelterjedtebb gyermekbetegségek egyi-
két, az angolkórságot ismerteti. Szerinte az angol-
kórság okával ma sem vagyunk még tisztában, 
de szerencsére tüneteiről azonnal fölismerhetjük. 
Elmondja s néhány képen is bemutatja azokat 
az elváltozásokat, melyek az angolkórságban 
szenvedő gyermek testén, különösen koponyáján, 
tapasztalhatók s rátér azokra a többi tünetekre 
is, melyek az angolkór kísérő jelenségei szoktak 
lenni. Foglalkozik aztán a védekezéssel, illetőleg 
sikeres gyógykezeléssel. Sajnos, a sikeres véde-
kezés és gyógyítás eszközeivel épen azok a szü-
lők nem rendelkeznek, akiknek gyermekei az 
angolkórosok legnagyobb százalékát szolgáltatják. 
A legszegényebb néposztálynak ugyanis nincs 
módjában gyermekét helyesen és jól táplálni, 
nincs módjában jólevegőjű vidékre küldeni. 
Pedig Preisich dr. e ke t tő t a gyógyulás érdeké-
ben szinte elengedhetetlennek tar t ja . A könyv a 
nagyközönség számára készült ; érthető, népszerű 
nyelven van írva. 

Kívánjuk, hogy az Országos Közegészs. Egye-
sületnek a művelt magyar közönség megértse 
nemes célját és vele küzdjön az élet örömeit 
megrontó, a munkakedvet megölő betegségek ellen. 
Az egyesületnek pedig azt kívánjuk, hogy buz-
galma ne lanyhuljon el ; ne lanyhuljon még akkor 
sem, ha a közönség eleinte nem méltányolná 
kellőleg az ő érdekében indítot t nemes harcot. 

§ Aforizmák és ötletek. (írta : Wilde Osz-
kár. Fordí tot ta Radó Teréz.) Az emberiség bál-
ványképeket készít magának, hogy gyönyörköd-
jék abban az élvezetben, mely akkor fogja el, 
ha összetöri őket. Ilyen bálványkép volt Wilde 
Oszkár a mult század vége felé. Két ország, 
Anglia és Franciaország hódolt meg az elmének 
e fejedelme előtt, hogy pár év múlva öröm-
újongással kísérje az undok bűnökkel vádolt 
írót a fegyházba. S amily bőkezűen osztogatja 

az emberiség a babérokat, oly kegyetlen hajtó-
vadászatot t a r to t t a börtönéből kiszabadult író 
ellen. A testileg, lelkileg tönkrement, agyon-
zaklatott embert végre csak az öngyilkosság 
menthette meg üldözői elől. Alig temették el a 
nagy angol költőt, megkezdődött újjászületése. 
Művei bejárták az európai színpadokat, költe-
ményeit, drámáit, regényeit lefordították Európa 
összes nyelveire. így lett híressé nálunk is halála 
után. A Magyar Könyvtár egész sorozatot adott 
műveiből. E sorozatba tartoznak aforizmái és 
ötletei. Ha nem is ez a legértékesebb kötete, 
rá nézve — mint íróra és emberre — ez a 
legjellemzőbb. Egész életében a hagyományok, a 
közfelfogás, az erkölcs, a társadalom, a vallás, 
az állami élet terén mutatkozó konzervatívizmus, 
a mai társadalmat fönntartó oszlopok ellen 
küzdött. Küzdött azzal az erővel, amelyet nagy 
szelleme megadott neki, de nem azzal a hittel, 
nem azzal a meggyőződéssel, mely a fanatikusok 
sorából kiváló prófétákat jellemzi. Ez aforizmák 
és ötletek nem változtatásra késztetnek, inkább 
rakétaszerű fölvillanások, melyeknek fényénél 
jobban lá that juk az egész emberi berendezkedést 
tartó oszlopok, az emberiséget összekapcsoló 
szálak és kötelékek hiányait. Az aforizmák 
túlnyomó része heves támadás minden ellen, 
amit könyveinkből olvashatunk, amit szinte 
örököltünk az évezredes küzdelmekből, de 
értékes támadások, mert szellemi mozgalom-
mal járnak ; az emberek egy részét védelemre 
hívják a megtámadott és igazságoknak hi rdete t t 
tanok, másik részét gondolkozásra kényszerítik, 
a harmadik rósz csak gyönyörködik egy nagy 
elme sziporkázó elmésségében. Néhány elmés 
aforizmáját érdemesnek tar tunk bemutatni. Min-
dig van valami végtelen hétköznapiság a mások 
tragédiáiban. Tapasztalat az a név, melyet min-
denki botlásainak ad. Az, hogy egy ember méreg-
keverő, még semmit sem bizonyít a prózájával 
szemben. A művészet valódi alapját nem családi 
erények teszik. Milyen gyávák is a férfiak. A 
világ minden törvényét kigúnyolják, de félnek 
a világ nyelvétől. Szeretem azokat a férfiakat, 
akiknek jövőjük és azokat az asszonyokat, akik-
nek mul t juk van. A férfi mindig egy nő első 
szerelme akarna lenni. Hiúsága ilyen otromba 
módon nyilatkozik meg. A nőnek ilyen dolgok-
ban sokkal finomabb ösztöne van : szeret egy 
férfi utolsó regénye lenni. Minden művészet 
erkölcstelen. Aki vezetni akarja a népet, annak 
saját magának a tömeget kell követni. A fordí-
tás, mint a szemelvényekből is látható, igen 
gondos munka. 

§ Lejáró tankönyvpályázat. A Torontál-
megyei Magyar Közművelődési Egyesület pályá-
zatot hirdetet t idegen ajkúak számára rendezet t 
magyarnyelvi tanfolyamokhoz alkalmas segéd-
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könyvre. A pályázati határidő május 1-én já r le, 
mely ideig az idegenkézzel í r t jeligés levélkéjű 
pályaművek az egyesület igazgatóságához, Nagy-
becskerekre küldendők. 

§ Egy tanítóegyesület tö r téne te . A „Torda-
aranyosvármegyei Általános Tanítótestület" , 30 
éves jubileuma alkalmából, Demény Endre tanító-
testületi elnök szerkesztéséhen Emlékkönyvet 
adott ki. Ez Emlékkönyv, melyhez előszót dr-
Moldován Gergely, kolozsvári egyetemi tanár 
írt, '27 nyomtatot t íven hű képét adja a nem-
zetiségi vidéken, nehéz viszonyok között levő 
egyesület 30 éves munkásságának és vagyoni 
állapotának ; megjelöli a vármegye kultúrális 
föladatát és föl tüntet i az egyesület céljait és 
teendőit. Függelékül pedig 5 Va nyomtatot t ívnyi 
terjedelemben ismerteti a jubiláris közgyűlés 
lefolyását, közli az egyesület első alapszabályait 
és a jelenben érvényben levő alapszabályokat és 
ügyrendet. Három fénynyomatú kép is van az 
Emlékkönyvben : az egyiken láthatók a vármegye 
tanfelügyelői 1877 — 1 9 0 7 ig, a másodikon az 
egyesület volt elnökei, a harmadikon pedig a 
jelenlegi tisztikar. A nagy gonddal és fáradságos 
munkával összeállított történeti mű Füssy József 
könyvkereskedőnél jelent meg, Tordán. Ott is 
kapható fűzve 2 K, díszkötésben 4 K-ért. 

§ A királykisasszony. Hajtay (Hajtman) 
Etelka polgári iskolai tanárnő, kinek ifjúsági 
színműveit az ország sok iskolájában adták elő 
nagy sikerrel, előfizetést hirdet A királykisasszony 
c. egvfölvonásos tündérjátékára. A könyv ára 
1 korona lesz, melyet a szerzőhöz, Szászvárosra 
kell küldeni. 

. - < 

Külföldi szemle. 
Angolország. 

(Uj iskolai törvények.) Három, a népok-
tatásra vonatkozó törvényjavaslattal. foglal-
kozott e napokban az angol parlament. E 
javaslatok egyike az iskolaügy decen'ralizációját 
akarja előkészíteni. Az elemi iskolai oktatásügy 
tagozata jelenleg a következő : Élén áll az 
oktatásügyi minisztérium, azután a grófsági 
tanácsosok következnek, azután sokszor közvet-
lenül az egyes iskolák. Mindegyik intézet 6 
helyben lakó gondnokra (manager) van bízva. 
Ezeknek azelőtt messzemenő jogaik voltak, mint 
a tanítók választása, a fizetés megállapítása, 
a szünidők meghatározása stb. Gyakori vissza-
élések következtében e jogok legtöbbje a gróf-
sági tanácsokra bízatott. Ennek azonban az a 

következése volt, hogy a lakosságnak az iskola 
iránti érdeklődése megszűnt. A grófsági taná-
csoknak is kevés örömük telt megszaporodott 
jogaikban. Az iskolák nagy száma mellett ki 
volt zárva az intézetek hatásos ellenőrzése és 
az iskolaközségek minden kívánságának figye-
lembe vétele. Hogy tehát a grófsági tanácsok 
terheiből elvegyenek s egyúttal a nyilvánosság 
nagyobb érdeklődését biztosítsák az iskolaügy 
iránt, az új törvény azt határozza, hogy mind-
azok a grófságok, melyekben 65.000-nél több 
lakos van, jogaiknak egy részét a helyi ható-
ságoknak adják át. Két éven belül a grófsági 
tanácsok kötelesek a minisztériumnak az iránt 
előterjesztést tenni, mely jogaikat akarják fel-
adni s minő testületeket szándékoznak alkotni. 
Határozott rendeleteket nem szab a törvény, 
minden grófság inkább sajátosságának meg-
felelően szervezze tanügyét. Kifejezetten kiemeli 
a törvény, hogy az egyenlősítést nem óhajtja, 
minden kerület, minden község, minden iskola 
egyénileg kezelendő. A helyi hatóságokat úgy 
kell berendezni, hogy a társadalom lehetőleg 
sok körét vonja be az iskola érdekében való 
munkálkodásra. A nők részvétele nemcsak hogy 
nincs megtiltva, sőt nagyon is kívánatos. 
A jogok átruházásában kivétetnek : a tanítók 
választása, kinevezése és elbocsátása s a fizetés 
megállapítása. Az átruházásra alkalmasoknak 
jelöli meg a törvény : a szegény gyermekek 
ellátásáról való gondoskodást, a játékok be-
rendezését s az azokra való felügyeletet, az 
óraterv és a szünnapok megállapítását, a rendes 
iskolalátogatásra s a tanítványok egészségére 
való orvosi felügyeletet. Hogy a grófsági taná-
csoknak további útmutatással szolgáljon, a köz-
oktatásügyi minisztérium egy körkérdés ered-
ményét tette közzé, melyből kitűnik, hogy 
Angolország és Wales 52 grófsága közül 33 
máris átruházta jogainak egy részét s a leg-
különbözőbb közbeeső hatóságokat állította fel. 
A törvényjavaslatot megtámadták, de 198 szóval 
58 ellenében második olvasásban mégis elfo-
gadták. A tanítók maguk meglehetősen közöm-
bösen állanak e törvénnyel szemben, annál 
melegebb érdeklődéssel viseltetnek a harmadik 
javaslat iránt. Ez a javaslat az úgynevezett fél-
idősök (half-timers) ellen fordul. Eddig ugyanis 
nyereségvágyó gyárosoknak és földbirtokosok-
nak meg volt adva a lehetőség arra, hogy a l l 
éves gyermekeket az iskolalátogatás kötelezett-
sége alól részben fölmentessék, hogy őket 
munkásokul használják. Ezeknek a száma 
180.000-re rúg. Ezt az állapotot a törvény 
most meg akarja szüntetni, amennyiben elren-
deli, hogy ezentúl 13 éven alul egy gyermeket 
sem szabad egészben vagy részben az iskola-
látogatás kötelezettsége alól fölmenteni. 
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SZÉPIRODALOM. 
Erdészvölgylíen.* 

Erdős hegynek oldalában 
Csöndes hajlék áll m agában 
S merre bércek orma kéklik, 
Búsan néz a tájon végig. 

Kuzi patak zajló habja 
Panaszosan nyög alatta, 
S az erdőn is köröskörül 
Emésztő gond : szürke köd ül. 

Hejh ! az a ház, a szép vidék, 
Nem volt ilyen csöndes mindég. 
Valamikor bánat helyett 
Öröm, vígság lelt itt helyet. 

Amikor még nem volt árva, 
Meg-megjelent a gazdája : 
Magyaroknak büszkesége, 
Első ifja, reménysége . . . 

Akkor itten vadra keltek, 
Le a völgybe, föl a hegynek . . . 
Erdők mélye, bércek orma 
Az ő kürtjét visszhangozta. 

Hajtás után idejőve, 
Kuzi volt a pihenője; 
S vadvirágok illatárja 
Édes álmot küldött rája. 

És mikor az éj leszállott, 
Az a kastély fényben állott 
S azt hirdette büszkén, fennen : 
„A királyfi mulat bennem!" 

— A királyfi ! . . . Beh szép álom . . . 
Hol van ő már? Messze tájon; 
Alszik, alszik — de nem ottan, 
S nem álmodva, hanem — holtan . . . 

. . . Erdészvölgybe felhők szállnak 
S tanyád fölött hogy megállnak, 
Bús könnyüket elhullatják, 
Lábad nyomát megsiratj ák ! . . . 

Nagy Sándor. 

* Rudolf trónörökös máramarosmegyei vadász-
tanyája. 

Két találkozás. 
írta: Dánielné Lengyel Laura. 

Az első. 
(Színhely egy nagy erdélyi, falusi úr iker t . 

Szépen gondozva, sok virággal, fával. Még a 
kerten is látszik, hogy a házban eladóleány van. 
A leány, Benkő Margit kisasszony, kint ül egy 
kisebb platánfa alatt. Szereti ezt a fehérlevelű 
fát. Bár a platán nem igen jól érzi magát ebben 
a talajban, beteg és sorvadozik. De Margitnak 
gyöngéje van minden és mindenki i ránt , aki 
beteg, szenved vagy gyöngélkedő. Állandóan van-
nak fél lábú verebei, apró, kis beteg macskái, 
ezeket fanatikus szeretettel gyógyítgatja, ápol-
gatja. F inomarcú ' l e ány , de erősen vérszegény 
és sápadt. E pillanatban azonban Margit arca át 
van szellemülve és szeme nedves fenyben ég. 
A hold kibukkan a felhők mögül és bevilágít ja 
a leány fehér arcát, mely e pillanatban csoda-
szépnek látszik.) 

(Ferenczy Sándor harminc éves úriember, ott 
ül Margit mellett a ker t i padon és szemmellát-
batólag unatkozik. Talán sejti is a kisleány t i tkát , 
de mint diszkrét ember, nem akar róla tudomást 
venni. 0 egyáltalában nem szívesen vesz tudomást 
Margit kisasszonyról, de a szép Keresztyné meg-
parancsolta neki, hogy a gyanú elhárítása miat t 
muszáj a sápadt, vérszegény leánnyal foglalkozni.) 

Margit : (a holdat körülvevő felhőket bámulva) 
Különös ! . . . Egy kis angyalfej . . . Ott jobbra 
egy oroszlán . . . Középütt meg egy szív, egy 
óriási szív . . . 

Ferenczy : (diszkréten elnyomva ásítását) 
Az ám ! . . . 

Margit: Szereti a felhőket?1 

Ferenczy : Hogyne, kérem . . . Nagyon sze-
retem őket. 

Margit: Én néha óraszámra elnézem, hogy 
kergetik, űzik egymást, mint olvadnak egymásba, 
mint szakadnak el egymástól. 

Ferenczy : (önkéntelen melegséggel) Maga 
nagyon kedves, bájos gyermek, Margitka. 

Margit: (az arca kissé piros, a hangja meg 
érdes) Én nem vagyok gyermek, én huszon-
harmadik évemben vagyok. 

Ferenczy : (ki gyermekkorától ismeri s tudja, 
hogy a leány csak tizenkilenc éves, magában 
morfondíroz) Különös, a nők mindig hazudnak. 
Ez három évet hozzátold a korához, Keresztyné 
ötöt letagad belőle. Vájjon mi lehet az oka, 
hogy az asszony soha és semmiféle körülmé-
nyek közt sem tud igazat mondani ? . . . Külön-
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ben bánom is én . . . De Blanka jöhetne már, 
azt mondta, hogyha egy negyedóráig foglalko-
zom ezzel a gyermekkel, utánam jön. 

Margit: (halkan és félénken) Haragszik? 
Ferenczy: Dehogy, kérem, ugyan miért ha-

ragudnék ? 
Margit : (hol sápad, hol pirul) En nem tu-

dom, csak azt érzem, hogy van közöttünk va-
lami és . . . 

Ferenczy : (derült csodálkozással) Már, hogy 
mi köztünk, Margit? 

Margit: (lázban égve) Igen, én érzem, ha 
nem is bírok beszélni róla. S néha olyan sze-
rencsétlen vagyok, hogy azt hiszem, nem bírom 
tovább, el kell pusztulnom . . . 

Ferenczy : (őszinte ijedelemmel) Ilyen csacsi-
ságot ne beszéljen. Margitka, mert megharag-
szom. Illik egy jó. kisleánynak ilyen csúf dol-
gokkal ijesztgetni egy jó, öreg barátját? 

Margit: Nem akarok ijeszteni senkit. Ügy 
legyen a jó Isten hozzám irgalmas, mint ami-
lyen őszintén beszélek. En érzem, tudom . . . 

En . . . Maga . . . (hirtelen) Ferenczy, én vég-
hetetlenül szerencsétlen vagyok. 

Ferenczy : (kissé meghatva és bosszúsan) Kis 
Margitka, hallgasson reám. A kisleányok sze-
retnek néha nagyhangú frázisokban beszélni. 
Kérem, ne nézzen reám ilyen rémülten. Én 
tudom, hogy maga egyike a legigazabb, leg-
őszintébb lelkeknek. De higyje el, a maga ko-
rában még senki sem lehet tisztában sem szí-
vével, sem lelkével, sem érzelmeivel. 

Margit: (kitörő indulattal, mintegy öntudat-
lanul) Hát föltétlenül meg kell vénülni az em-
bernek arra ? . . . 

Ferenczy : Mire ? 
Margit: Maga tudja, amit akarok, de nem 

tudok kimondani. Meg kell vénülni . . . De az 
nem lehet. Mert hiszen a férfiak a vénleányok-
kal nem foglalkoznak szívesen . . . Akkor hát 
asszonynak kell előbb lenni, hogy szeressenek 
bennünket ? 

Ferenczy: (szigorú és felsőbbséges hangon) 
Maga illetlenségeket beszél, Margitka. Tudom, 
hogynaívságból és tudatlanságból teszi, de én nem 
vagyok naiv és nem szabad felelnem a szavaira. 

Margit: (nagyon ijedten) Valami csúnyát 
mondtam ? 

Ferenczy : (mosolyogva) Tudja mit, majd meg-
magyarázom magának tíz év múlva, hogy mit 
mondott ! 

Keresztyné : (hangja a bokrok mögül) Margit, 
Ferenczy, hol vannak? 

Ferenczy: No látja, már keresnek is ben-
nünket, mennünk kell! 

Marg t: (hirtelen felkapja fejét és krétafehér 
arccal néz a szembenálló férfira) Magát keresik, 
Ferenczy ! (parancsoló gesztussal) Menjen ! 

Ferenczy: (egy pillanatig habozva áll helyén, 
sajnálkozva nézi a leány arcát, melyből minden 
csepp vér eltűnt, aztán eszébe jut a Keresztyné 
junói termete és ragyogó szeme, meghajtja ma-
gát és elmegy). 

Tíz év múlva. 
(Színhely a kairói Continentál-szálló szalonja, 

Ottkint teljes erejével süt az afrikai nap, pedig már 
hat óra elmúlt és február van. A szalonban kevés 
a férfi és sok az asszony, a hölgyek majdnem 
mind fehér vászonruhában vannak és a befejezett , 
vagy a mindjár t kezdődő tenniszpártiról beszél-
nek. A társalgás angolul, tehát igen halkan folyik. 
Kivétel az egyik sarokban ülő szép asszony és 
egy nagyon elegáns, kissé deresedő úr, kik ma-
gyarul s így hangosan beszelnek. Az asszony 
néha-néha mosolyog is, de egy kis szomorú szarkaz-
mussal. Az úr közelebb hajlik, e pillanatban 
különös láng gyulád ki szemében, az ázsiai 
idiómát nem értő angol hölgyek rögtön meg.-ej-
tik, hogy i t t regény készül.) 

Ferenczy : Nem akar meghallgatni ? 
Margit : Egy félóra óta egyebet sem teszek. 
Ferenczy : Mikor megtudtam, hogy elutazott, 

kétségbeestem és a legközelebbi Lloyd-hajóval... 
Margit: Utánam jött. Higyje el, méltányo-

lom az áldozatot. A tenger mostanában mindig 
viharos. Négy és fél napig hajókázni nem tréfa-
dolog. Nagyon rossz útja volt? 

Ferenczy : Miért gúnyolódik velem ? 
Margit : Miért veszi gúnynak, amit mondok ? 

Az imént azért is megharagudott, mert azt kér-
deztem, mit csinál Keresztyné? 

Ferenczy : Törődöm is én a vénasszonyokkal? 
Egy örökkévalóság óta nem láttam. 

Margit : Egy örökkévalóság : . . . Milyen nagy-
hangú frázisokban beszélnek ezek a férfiak ! 
Még nincs tíz éve, hogy elszólította mellőlem. 

Ferenczy : Engem Ön mellől ? Biztosítom . . . 
Margit : Ne biztosítson semmiről. En ezekre 

a dolgokra jobban emlékszem, mint maga. De 
talán egyre-másra maga is emlékezni fog. A 
felhőkre, melyek oly különös alakúak voltak; 
egy kis vérszegény, sápadt leányra, ki oly re-
megő lázban égett s arra a szép asszonyra, 
kinek hangja a bokor mögül fölcsendült . . . 

Ferenczy: Margit, én . . . 
Margit : Tudom, akkor maga mást szeretett 

és mint becsületes ember nem is cseleke Ihe-
tett máskép, mint ahogy viselkedett. Akkor, 
tíz évvel ezelőtt, Önnek nem volt mondani-
valója, most nekem nincs, sem otthon Magyar-
országon, sem itt Afrikában. 

Ferenczy : Bosszút akar állni ? 
Margit : Ki ne ejtse többé ezt a csúf szót. 

Tisztességes dolog lett volna, ha akkor csal 
és hazudik nekem? Fgy-e nem? Én csak há-
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Iával tartozom magának. Igaz, hogy akkor azt 
hittem, meg kell halnom, de ma már tudom, 
hogy a halál nem jön sem olyan könnyen, sem 
olyan hamar, mint hiszik. Miért néz így reám ? 

Ferenczy: Arra gondoltam, hogy Ön csak 
tréfált velem. Aki így beszél, az sohasem sze-
retett. 

Margit : Tudom is én ! Lehet, hogy csak 
kisleányos hóbort és képzelgés volt az egész. 
Az imént maga mondta, hogy tíz év egy örökké-
valóság . . . Lehet, hogy igaza van. Hiszen 
még csak tíz éve, hogy Keresztyné hangja 
megcsendült a bokor mögött, azé a Kereszty-
néé. kit Ön ma kellemetlen vénasszonynak nevez. 

Ferenczy : Azt akarj », hogy a pénteki hajó-
val hazautazzam ? 

Margit : Semmit sem akarok és igazán rosz-
szul teszi, ha itthagy. Igaz, hogy a kisleá-
nyom tüdőgyulladása utái. kellett idejönnöm, 
de higyje el, amellett sokat unatkozom itt az 
idegen világban és nagyon nehezen nélkülöz-
ném a társaságát. És aztán maga, mint okos 
ember ne tudná, hogy az érzelmeket nem lehet 
jégszekrénybe elrakva konzerválni és szükség 
esetén újra meg újra előszedni? Néha egy el-
mulasztott pillanaton fordul meg minden. Maga 
most mondja el nekem, amit én tíz évvel 
ezelőtt szerettem volna hallani. Ne nézzen 
reám ilyen szomorúan, én nem vádolom Önt, 
hogy akkor hallgatott, de maga se haragudjék, 
ha most nekem nincs mondanivalóm. 

(A szalon egyik ajtaja kinyílik, egy szőke- i 
hajú, sápadt kisleány dugj i be fejét rajta.) 
Mama, én ki akarok menni a Gezihrére, Boá-
don Maud is odament automobilon a márná-
jává 1. 

Margit: (föláll és mosolyogva nyújtja kezét) 
Megbocsásson, de most engem hívnak és men-
nem kell. 

Ferenczy: (szomorúan, csüggedten nézi az 
asszony arcát, majd erős, határozott hangon) 
Menjen ! Isten Önnel ! 
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E. I. Pápa. A megvonás jogát az iskolaszék félre nem 
magyarázható módon fenntartotta ; véleményünk szerint 
tehát az iskolaszék a drágasági pótlékot a fizetés emel-
kedésének arányában beszüntetheti. Ez az eljárás 
egyébiránt másutt is alkalmazást nyer. — S. L. Állami 
szolgálatban költözködési költség csak hivatalból, a 
szolgálat érdekében történt áthelyezések esetén jár 
akkor, ha a fizetés változást nem szenved, illetve 
nem emelkedik. A hitfel. tanítónak ily címen fel-
merült költségeinek megtérítésére c*ak akkor lehet 
igénye, ha a pályázatban ez meg volt ígérve. — 
R. Orosz. Ha a hitfel. tanító tanítói és kántori járan-
dósága együttesen eléri az ezer koronát, fizetéskiegé-
szítést az állam nem engedélyez. — Kiilsőböcs. Több-
ször mondottuk már, hogy ily ügyekben csak válaszos 
levelezőlap csatolása esetén adunk feleletet. — 
Többeknek. Sokszor tudattuk már, hogy a személyi 
vonatkozású ügyekben, minők a fizetés, korpótlék 
kiegészítéséről, a nyugdíjintézetbe való fölvételről, 
végellátásról stb. szóló kérvények, csak válaszos leve-
lezőlap beküldése esetén adunk útbaigazítást. — 
M.-né. Néhány odavetett és részben elolvashatatlan 
szó alapján részletes tájékoztatást nem adhatunk. 
Olvassa el különben a tönnebbi üzenetünket. — 
F. I. Azzal, hogy az iskolai pecsét őrzését - egész helye-
sen — az iskolaszéki elnök magának tartotta fenn, a 
„korral való előhaladás" miben sincs akadályozva. — 
V. M. Tatrang. 1. Szíveskedjék a gazd. ism.-iskolák 
számára kiadott Szervezst 46. §-át elolvasni. 2. A 
zeneelméletből, amit önnek is kellett tanulnia, e helyen 
nem adhatunk útbaigazításokat. — M. S. A fegyelmi 
Szabályzat IV. 35. §-a szerint, ha a tanító a vizsgá-
latot elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől szá-
mított 8 napon belül írásban teljesen beismerő vallo-
mást tesz, a vizsgálat kitűzése mellőzendő s a vallomás 
az összes iratokkal együtt a közig, bizottság elnökéhez 
terjesztendő fel, ki a kir. ügyész meghallgatása után 
a vizsgálat megtartása, illetve mellőzése iránt határoz. 
A fegyelmi vizsgálat mindig abban a községben tar-
tandó meg. melyben a panaszolt tanító lakik. — 
líesenyszögi. Semmiféle törvény nem intézkedik affelől, 
hogy okleveles óvónő rendes tanítónői állásra kine-
vezhető vagy megválasztható, ha kötelezettséget vállal 
aziránt, hogy bizonyos idő alatt a tanítónői képesítést 
megszerzi. Jóval több az oklevéllel bíró tanítónő, mint 
az üres állások száma. Nincs tehát semmi ok arra, 
hogy ily kivételes kedvezmények gyakoroltassanak. — 
H. Gy. Tállya. Az útadó kérdésében már sokszor 
nyilatkoztunk. Lapozza át lapunk mult évi számait. 
Újabbat nem közölhetünk ezen ügyben. — ÍJ. I. 
Csongrád. Azt a kérdést, hogy a szülők gyermekeik 
születésekor kiléptek-e valamely vallás kötelékéből, 
vagy hogy a házasság megkötése előtt történt-e-vala-
melyes megegyezés a születendő gyermekek vallására 
nézve, ön nem világosította meg. Ennélfogva csak 
annyit közölhetünk, hogy a nazarénus vallást követő 
szülők gyermekei hitoktatásánál az 1868. évi LUI. és 
az 1894. évi XXXII. t.-c. rendelkezései irányadók, föl-
téve, — ami a felhozott esetben valószínű — hogy 
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a gyermek 1895. évi október 1-je után született. Ezen 
utóbbi törvény értelmében a gyermekek azon vallásban 
oktatandók, aminő vallást a szülök házasságuk köté-
sénél követtek. — Fiatal tanító. 1. Mindennemű 
kellemetlenségek kikerülése végett ajánlatos a szerző 
engedélyét kikérni. 2. A nyomtatott könyv legalább 
is öt példányban a minisztériumhoz fölíeijesztendő. 
A bírálati díj összege különböző ; ez valamely buda-
pesti állampénztárhoz befizetendő, amelyről szóló 
nyugtatványt a kérvényhez szintén csatolni kell. — 
B. M. M.-Kanizsa. A tanítónak hadkötelezettsége egész 
tartama alatt, évről évre igazolnia kell, hogy a tanítói 
pályán tényleg működik. Abból, hogy államsegélyt 
nem kapnak, még nem következik, hogy a tanítói állás 
meg is szüntethető, illetve, hogy a tanító elbocsátható. — 
J. J. Az a minta, mely szerint a tanító járandóságairól 
jegyzéket vezet, az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása 
tárgyában kiadott Utasítás 151. oldalán található. Az 
Utasítás megszerezhető az Egyetemi nyomdában. Ára 
1 K 20 f. — N. K. Nagymarton. Háromtanítós isko-
lánál az első tanító az I—II., a második a III—IV., a har-
madik tanító az V—VI. osztályt tanítja rendszerint. — 
G. K. AZ elváltán élő nő csak az esetben tarhat szá-
mot özvegyi ellátásra, ha bebizonyítja, hogy a külön-
élésre nem ő szolgáltatott okot. — D. K. Csákberény. 
Mártontfy Márton főigazgató lakása : Budapest, VII. 
ker., Rottenbiller-utca 15. szám. Forduljon oda. — 
5. S. Az olyan tanítók szolgálati idejének beszámítására 
nézve, akik a tanítói pályáról leléptek, de később oda 
ismét visszatértek, felvilágosítást nyújt az Utasítás 
6. §-a. — H. I. Tered. Ha önnek díjlevele élelmezést 
biztosít, ennek értéke a fizetés megállapításánál be-
számítandó. — P. A. Tardos. A törvényes kiskorú 
odavaló illetőségű, ahová az atya. Ha megtagadják a 
bizonyítvány kiszolgáltatását, forduljon az alispánhoz.— 
N. Gy. Kistölgyes. 1. Az első kérdésére lapunk jelen 
számában megtalálja a feleletet. 2. Magyar Nemzeti 
Múzeum. — M. I. Ok nélkül senkit sem helyeznek 
át más állomásra ; ha azonban a szolgálat érdeke meg-
kívánja, elhelyezik. Egyébiránt az 1907. évi XXVI. t.-c. 
vonatkozó (13.) szakasza ekképen szól : „A tanító egjúk 
állami népiskolától áthelyezhető a másikhoz, mely 
áthelyezés történhetik akár a tanító saját kérelmére, 
akár a közszolgálat érdekében, akár szabályszerű fe-
gyelmi eljárás következtében." — Kishegyes. 1. Az 
iskolafenntartó engedélyével a megjelölt módon — ki-
vételes esetekben — helyettesíttetheti magát, de mégis 
jobban tenné az iskolaszék, ha kérését megtagadná, 
mert nagyon valószínű, hogy a helyettesítés állandó 
rendszerré válnék. Elvégre is mindenkinek elsősorban 
kötelességét kell teljesíteni. 2. Attól függ, hogy minő 
értesítőkönyvecskét használ ? Legjobb a tantárgyak 
szerinti osztályozás. — Sz. L. Mórágy. Ha valamely 
községi vagy felekezeti tanító most neveztetik ki saját 
kérésére állami tanítóvá, és ha előbbi fizetése és korpót-
léka címén magasabb illetményt élvezett, mint amennyi 
az állami tanítók kezdőfizetéseül megállapíttatott, 
az alapfizetésen kívül előbbi illetményeinek többletét 
személyi pótlék címén nyeri, amely a fizetés emel-
kedése esetén ennek arányában meg lesz szüntetve. — 
T. B. Zalapára. Sokszor mondottuk már, hogy a 
minisztérium által kiadott Utasítások csak az állami 
és községi elemi népiskolák szervezetét és ügyrendjét 
szabályozzák ; a felekezeti iskolák rendtartását, az illető 
felekezet egyházi hatósága állapítja meg. Állami és 
községi elemi iskoláknál a beíratási díj szedését az 
Utasítás 20., illetve 26. §-a határozza meg, ez a ren-
delkezés azonban a hitfelekezeti jellegű iskolákat nem 
érinti. — Réty, Szíveskedjék a folyó évi állami költ-
ségvetés törvényerőre emelkedését bevárni. — I. V. 
Cserbia. Nemzeti Iskola. (VII., Rottenbiller-u. 37/4.) — 
P. H. B. A fizetéskiegészítő és korpótlék-államsegély 

utáni nyugdíj illeték hivatalból állapi ttatik meg. — 
A. I. Nincs tudomásunk olyan egyesületről, mely a 
tanítóképző-intézeti növendékeknek utazási célokra 
vasúti szabadjegyet engedélyezne. A Máv-tól nem 
kaphatja meg. — D. F. Tárkány. Többször közöltük 
már, hogy személyes érdekű ügyekben e helyen nem 
adunk felvilágosítást. — P. P . Merczifalva. 1. Ugyanez 
szól önnek is. 2. Ingyenkönyvek kieszközlésére nem 
vállalkozunk. — A. T. K. Sz. Ha fizetését az iskola-
fenntartó csak 1910-ben egészíti ki, nem követelheti 
visszamenőleg a különbözetet. Ha azonban képesek 
volnának azt már most megadni, és ez nyilvánvaló, 
forduljon a közigazgatási bizottsághoz. Ugyanide for-
duljon korpótlékügyében is, mert ennek kiszolgálta-
tására törvény kötelezi az iskolafenntartókat. Az a 
kikötés, hogy másutt töltött szolgálati éveit korpótlék 
tekintetében be nem számítják, törvényellenes és így 
érvénytelen. — Gyála. Szolgálati bizonyítványa alapján 
kérje az iskolafenntartótól korpótlékát. Ha elutasítanák, 
fölebbezze meg a közigazgatási bizottsághoz. — 
S. I. F.-nádas. 1. Az U hold kertre vagy 20 K ellen-
értékre annyival is inkább joga van, mert szántóföld-
jének értékét az alapfizetésbe beszámították. 2. Hogy 
a nyugdíjintézetben mennyi idő alatt fogják elintézni 
az új illetmények bejegyzését, előre nem tudhatjuk. 
Figyelmeztetjük azonban, hogy addig, míg a nyug-
díjaztatásáról szóló rendelkezést meg nem kapta, le 
ne mondjon állásáról, mert önként távozónak fogják 
tekinteni és nyugdíjigényét könnyen el is veszítheti. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Tanítóképző-tanárok országos egye-

s ü l e t e Sárospatakon ta r to t ta idei közgyűlését, 
Daló József dr. elnöklése mellett. A kormányt 
Meczner Gyula főispán képviselte, ki az elnök 
üdvözletére hazafias szellemű beszédben válaszolt. 
Emlékeztetett a hely tör ténet i hagyományaira ; 
kérte a tanárokat , hogy buzgó hazafias szellem-
ben neveljék a tanítókat a magyar ku l tú ra har-
cosaiul, akik a nép lelkéből kigyomlálják a nemzet-
ellenes tanításokat. A főiskola részéről Novak 
Lajos igazgató biztosította az együt tműködés 
készségéről az egyesületet, majd az elnök meleg 
hangon emlékezett meg a sárospataki tanítóképző 
nemrég e lhunyt igazgatójáról, Dezső Lajosról. 
A két napon át tar tot t közgyűlés első napján 
Kaionáné Thuránszki Irén Peres Sándorról, az 
egyesület elhunyt elnökéről olvasott föl szép meg-
emlékezést. Sáfrány Lajos dr. a kísérleti lélek-
tan köréből értekezett nagy tárgyismerettel , 
Nagy László a magyar pszikiáterek fontosságát 
vázolta gondos előadásban, Tolenta Lajos (Csurgó) 
pedig a tanításnak mélyebb lélektani alapokra 
való fektetését sürgette. Végül Mailáth József 
gróf olvasott föl igen érdekes tanulmányt, amely 
a tanítóképző intézeti tanítási tervnek és mód-
szernek a szociális probléma szempontjából való 
újjáalakítását kívánta. Második nap a tanító-
képzés reformja került tárgyalás alá, Nagy László 
előadásában. A szervezési javaslat a megszerzett 
jogokat épségben óhajtja tartani, de az államnak 
szélesebb körű felügyeleti jogo t ád úgy a képzést, 
min ta képesítést illetően. Emelni óhajtja a taní tó-



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 6. SZÁM. 

képzés színvonalát v;.gy a fölvételnél a magasabb 
előképzettség megkívánásával, vagy az évfolyamok 
számának szaporításával. Megszabja a tantárgya-
kat, a német nyelvet azonban elveti s csak ott 
kívánja tanítani, ahol a lakosság moga is német. 
Épen így minden nemzetiségi vidéken tanítandó 
az otthonos nyelv. A képesítő-vizsgálat két rész-
ből áll, első és második vizsgálatból. Az elsőt a 
négy évfolyam végzése után azonnal letehetik a 
jelöltek, a másodikat azonban legalább egyévi 
gyakorlat u tán . Elvi fontosságú a tervezetben, 
hogy a vizsgálat össze3 tárgyai és az írásbeli 
dolgozatok magyar nyelven ejtendők meg. A tanító-
képzőket kiveszi a tanfelügyelő hatásköre alól. 
Külön felügyelőket óhajt, öt felügyelőségi kerü-
letre osztva az országot. A tervezetet elfogadták. 
A közgyűlés utolsó pontja a tisztújítás volt. 
Elnökké egyhangúlag Baló József dr.-t válasz-
tottak meg. Alelnök Nagy László, Orosz István, 
Guzsvenitz Vilmos, Molnár József, felelős szer-
kesztő pedig Farkas Sándor, főtitkár Mészáros 
Jenő, titkárJlibicey Erzsebet ,pénztárosHorcay Ede. 

— Nemzetközi Morálpedagógiai Kon-
gre s szus . Az első nemzetközi morálpedagógiai 
kongresszus Londonban, 1908 szeptember 23 — 26. 
napjain lesz. A tárgyalások alapjául rövid, össze-
foglaló előadások szolgálnak az erkölcsi nevelés 
következő tételeiről: Iskolai és szülői ház. Iskola-
szervezet. (Koedukáció, iskola-egészségtan, az osz-
tályok nagysága.) Fegyelem. Nevelési és taní tási 
módszerek. I f júsági irodalom. Az egész tanterv 
nek etikai szellemmel való betöltése. (Történelem, 
földrajz, irodalom, klasszikus nyelvek, moclern 
nyelvek, fogalmazás, természetrajz, matematika, 
kézügyességi és művészeti oktatás stb.) A direkt 
és indirekt erkölcsi tanítás relatív értéke. Az 
erkölcsi tanítás, mint külön tárgy. (Tárgya, mód-
szere, tankönyvek, tanítók előkészülete, a reá 
fordítandó idő.) Speciális etikai tételek. (A hivatás 
etikája. Tisztaság, udvariasság, mértékletesség, 
állat-kedvelés, takarékosság, egészség.) Alkotmány-
tan és hazafiság. Az esztétikai és testi nevelés 
viszonya az erkölcsi neveléshez. Az erkölcsileg 
visszamaradottak nevelése. Erkölcsi nevelés a 
kisdedóvókban, elemi iskolákban, középiskolákban, 
továbbképző-iskolákban és szemináriumokban. Né-
mely tétel előkészítése céljából szakértőkhöz 
kérdőívek küldetnek szét. Néhány minta-tanítást 
is be fognak mutatni e kongresszuson. Két gya-
korlati indítvány is megbeszélés tárgya lesz ; 
ezek: egy nemzetközi folyóirat és egy nemzet-
közi iroda fölállítása a morálpedagógia számára. 
A morálpedagógiai irodalom termékeiből, képek-
ből stb. kiállítás lesz. A gyűlések a következők : 
1. Összes ülések. 2. Szakosztályi ülések (egy 
napra korlátozva.) 3. Speciális összejövetelek. 
Tagsági jegyek ára 12 korona (10 márka, 12 
frank). E tagsági jegy a tulajdonost följogosítja 

arra, hogy a kongresszus minden ülésén s társas 
összejövetelein részt vehessen. E tagsági jegy 
fejében ezenkívül megkapja mindenki a kon-
gresszusi értesítő egy példányát (mintegy 350 
oldalnyi terjedelemben). Tagsági jegyek a vezér-
titkárnál rendelhetők. Oly tagok, akik előadá-
sokra vállalkoznak, kéretnek, hogy e szándékukat 
1908 június 15-ig szíveskedjenek bejelenteni. A 
kongresszus nyelve : az angol, francia és német. 
A kongresszus tárgyalásai csakis oly tárgyakra 
szorítkoznak, melyek egyformán érdeklik mind-
azokat, akik az iskolai nevelés etikai értékét 
szívükön viselik. Ebből azonban nem következik 
az, hogy a vallási és filozófiai kérdések nem 
bírnak jelentőséggel a nevelésre nézve és e val-
lási és filozófiai szempontokra való alkalmi ráuta-
lás' a vitából ki volna zárva. Remélhető, hogy a 
kongresszus, mely a jellemképzés döntő fontos-
ságú problémáit rendszeres formában állítja a 
nevelők és általában a kultúrális világ elé, lénye-
gesen elő fogja mozdítani, hogy a neveles az 
érzület és cselekvés tekintetében tökéletesíttessék. 
Minden közlés és kérdés az egyes osztályok tit-
káraihoz vagy a vezértitkárhoz intézendő, aki 
készséggel nyú j t fölvilágosítást az utazásra, szál-
lókra stb. vonatkozólag. Magyarország részére 
titkár : Weszely Ödön dr., Budapest, IV. ker., 
Reáltanoda-utca 7. 

— Az Országos polgári iskolai egyesület 
választmánya a mult héten népes gyűlést tartott , 
Vaskó György elnöklésével. Az ország minden 
részéből résztvettek egyes kiküldöttek és kép-
viselők, mer t ez az ülés készítette elő a leg-
közelebbi közgyűlést. Böngérfi János t i tkár je-
lentésében örömmel emelte ki, hogy a legutóbbi 
tisztújító közgyűlés óta 117 taggal szaporodott 
az egyesület. A kultuszminiszter az idén is ezer 
korona segítséget utalványozott ki az egyesület-
nek, amiért a választmány, a titkár javaslatára, 
jegyzőkönyvileg fejezte ki hálás köszönetét 
Apponyi miniszternek. Az elnöki székből távozó 
Ballagi Aladár helyébe Sághy Gyula egyetemi 
professzort ajánlja az igazgató-tanács s Ballagit 
tiszteletbeli elnöknek kívánja megválasztatni. A 
titkár jelentését és javaslatait a választmány egy-
hangú helyesléssel tudomásul vette, úgyszintén 
Lázár Kálmán pénztáros és Donszky Lukács 
szerkesztő jelentéseit. Nagyobb vitát támasztott 
az alapszabályok módosítása. Böngérfi előadónak 
javaslataihoz jobbára hozzájárult a választmány. 
Nevezetesen a nőknek is kellő helyet biztosítanak 
az egyesület kormányzásában s a vidéki körök 
autonómiáját is kibővítik. A választmány meg-
állapította a tisztikar jelölését. A gyűlés Kozma 
Gyulának, a jelölőbizottság elnökének fáradságos 
munkájáért jegyzőkönyi köszönetet mondott. 
Donszky Lukácsnak a nyugdí j tárgyában előadott 
javaslatát elfogadták s kimondták, hogy a köz-
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gyűlésen bővebben kívánnak vele foglalkozni. 
Végül elhatározták, hogy az évi közgyűlést Buda-
pesten t a r t j ák meg, júl ius hónap 3. és 4. napján. 

— Fölvétel a tanítóképzőkbe. A sepsi-
szentgyörgyi állami tanítónőképző-intézetben az 
I. osztályba 30 növendék vehető föl : még pedig 
23 bennlakó és 7 bejáró. A kedvezmények ezek 
lesznek: Mind a négy osztályba együttvéve 17 
teljes dí jat fizető (280 korona), 40 féldíjat fizető, 
25 ingyenes bennlakó és 25, egyenként 125 
korona évi ösztöndíjat élvező bejáró növendék 
fog fölvétetni. A II., III. és IV. osztályban a 
létszám teljes, tehát oda ú j növendék nem ve-
hető föl. — A kolozsvári állami tanítóképző-
intézetbe az első évfolyamba fölvehető 20 benn-
lakó és 10 bejáró, összesen 30 növendék. A 
felsőbb osztályok (II—IV.) létszáma teljes lévén, 
azokba csak kivételesen vehetők föl más inté-
zetből átlépni szándékozó kitűnő tanulók. A húsz 
bennlakó tanuló közül néhányan teljesen ingye-
nes ellátásban részesülnek, nevezetesen : kapnak 
lakást, étkezést, fűtést, világítást, mosást és 
gyógykezelést. Egy teljesen ingyenes hely havon-
kénti 30 korona kedvezménynek felel meg. 
Ugyanily teljes ellátásra fölvétetik néhány tanuló 
havonkénti 15 korona s néhány havonkénti 30 
korona befizetéssel. A bejáró növendékek közül 
többen havonkénti 14 korona ösztöndíjban része-
sülnek. — A székelykeresztilri állami tanító-
kepző-intézet I-ső osztályába a fölveendő 30 i f jú 
közül 20 teljes ingyenes ellátás (bennlakás, reg-
geli, ebéd és vacsora), 4 féldíjas ellátás (havi 
1 3 — 1 4 korona fizetés mellett), 4 pedig évi 105 
korona ösztöndíj kedvezményében fog részesülni. 
A kedvezmények a középiskola vagy polgári 
iskola IV. osztályát végzett kitűnő és jeles elő-
menetelű növendékeknek fog adományoztatni. A 
bennlakók ingyenlakást, fűtést , világítást és 
mosatást élveznek. Ingyen-gyógykezelésben min-
den rendes tanuló részesül. A II., III. és IV. 
osztályba csak azok vétetnek föl, akik a meg-
előző évfolyamot intézetükben mint rendes ta-
nulók sikeresen elvégezték. — A csáktornyai 
áll. tanítóképző-intézet I. osztályába összesen 30 
növendéket vesznek föl és pedig teljes fizetéses 
helyre 10, féldíjas helyre 7, ingyenes helyre 4, 
ösztöndíjas helyre 4, bejárónak segély nélkül 3 
növendéket. A teljes fizetésesek havi 28, a fél-
díjasok havi 44 K-t fizetnek. Egy-egy ösztön-
díjas havonként 12 K-t kap. 

— A Kereskedelmi szakiskolai tanárok 
orsz. egyesületének választmánya Böser János 
alelnök vezetésével ülést ta r to t t . Szuppán Vilmos 
elnök indítványát tárgyalták, amely szerint addig 
is, amíg az ú j szervezet el nem készül, a tanulók 
túlterhelését a heti óraszám némi csökkentésével 
enyhítsék. Az indítványt végleges határozat hoza-
tala végett pártolóan ter jeszt i a választmány a 

közgyűlés elé, melyet az idén december 10-én 
Debreczenben fognak megtartani. Az árúismereti 
gyakorlatok egyöntetű szervezetének és az if jú-
sági könyvtárak minimális fölszerelésének meg-
állapítására az előmunkálat alapján bizottságokat 
küldöttek ki. Végül elhatározták, hogy megteszik 
a kellő lépéseket arra, hogy a nemzetközi keres-
kedelmi szaktanfolyamot az 1909. évben Buda-
pesten tartsák meg. 

— Siketnéma gyermekek fölvétele. A 
temesvári siketnéma-intézet június hóban veszi 
fel a jövő tanévi ú j növendékeket. Fölvételért 
folyamodhatnak nemre, vallásra és nemzetiségre 
való tekintet nélkül oly 7 —10 éves siketnémák 
szülei, akik a temesvári siketnéma-intézet kerü-
letébe tartozó Temes, Torontál és Krassószörény 
vármegyék területén laknak. Oly gyermekek, kik 
a későbbi években siketültek meg, akik tehát 
már tudnak beszélni, de a beszédet szakszerű 
oktatás nélkül teljesen elfelejtenék, az intézet 
felsőbb osztályaiba vétetnek fel. A fölvétel iránti 
kérvények a temesvári siketnéma-intézet igaz-
gatóságához küldendők, mely igazgatóság szívesen 
szolgál bővebb felvilágosítással. — A siketnémák 
körmöczbányai áll. s. intézete az 1 9 0 8 — 0 9 . 
tanévben párhuzamos I. osztályokat óhajtván 
nyitni, pályázatot hirdet 30 siketnéma gyermek 
fölvételére. A növendékekért fizetendő ellátási 
díj évi 240 korona, mit szegény gyermekek 
szüleinek elengednek. Bányászok és bányakincs-
tári alkalmazottak gyermekei tekintet nélkül 
vagyoni állapotukra, a magy. kir. bányakincs-
tár által létesített alapítványi helyekre teljesen 
ingyen vétetnek föl. E 30 gyermeken kívül 
fölvétetnek még későbbi korban megsiketült 
gyermekek is, kik a beszédnek a szájról való 
leolvasását tanulják meg az intézetben. Fölvé-
telért folyamodóknak a fölvétel egyéb módozatairól 
az intézet igazgatósága szívesen nyú j t fölvilágo-
sítást és a folyamodáshoz szükséges nyomtat-
ványokat díjtalanul küldi meg. — Az izr. siket-
némák orsz. intézetében a júniusban kilépő ki-
képzett növendékek helyébe két ú j csoport fog 
fölvétetni. A fölvételért folyamodhatnak, akik 
teljes vagy mérsékelt díjat akarnak fizetni és 
akik alapítványi vagy ingyenes helyet óhajtanak 
elnyerni. Az alapítványi helyek közül betöltetnek : 
Budapest székesfőváros egyik alapítványi helye, 
keresztény gyermek részére; továbbá a „Wahr-
mann Sándor" alapítványi hely, Hirsch br. egyik 
alapítványi helye ós végül több intézeti ingyenes 
hely. Fölvétel végett a folyamodványok az inté-
zet igazgatóságánál (VII., Bethlen-tér 2. sz.) nyu j 
tandók be. — A siketnémák áll. s. szegedi inté-
zetébe az 1908/09. tanítási évre felvételt nyer-
hetnek magyarországi honos, mindkét nembeli 
siketnéma gyermekek, akik a 7. éven felül, de 
a 10. éven aluli korban vannak és a szorosan 



1 6 1 7 . SZÁM. 

vett siketnémaságon kívül sem testileg, sem 
szellemileg egyéb fogyatkozásban nem szenved-
nek. A felvétel iránti kérvények a siketnémák 
áll. s. szegedi intézetének felügyelő-bizottságához 
címezve, mielőbb, de legkésőbb május 31-ig be-
küldendők. Melléklendő i ra tok: a) a születési 
anyakönyvi kivonat : b) orvosi vélemény a gyer-
mek testi és elmebeli állapotáról ; c) a családi 
és vagyoni viszonyról szóló kimutatás. Vagyon-
talan szülők gyermekei díjtalanul vétetnek fel. 
A máv. alkalmazottak, a bács-bodrog- ós csongrád-
vármegyei gyermekek elsőbbségben részesülnek és 
kivétel nélkül ingyen vétetnek föl. Bővebb felvilá-
gosítást szívesen nyúj t az intézet igazgatósága. 

— A Madarak és Fák Napja. Lapunk f. 
évi 14-ik számában ily cim alatt megjelent cik-
künk nyomán az Országos Állatvédő-Egyesület 
által kiadott munkák ingyenes példányainak 
megküldéseért több olvasónknak az Egyesület-
hez intézett levele, hiányos címzés miatt, hozzánk 
került. Ezeket illetékes helyre ju t ta t tuk . Hogy 
azonban hasonló esetek elkerültessenek és olva-
sóink a kórt műveket idejekorán megkaphassák, 
tudomásra hozzuk, hogy a megjelölt Egyesület-
hez intézendő levelek, megrendelések Budapest, 
IX., Ernő-utca 11 —13. sz. a. címzendők. 

— Adomány . Huber Viktor keresztvári áll. 
elemi iskolai igazgató-tanító a Gyermekvédő 
Liga céljaira 6 K 89 f-t, Varga Endre antalfalvai 
állami elemi iskolai igazgató-tanító a budapesti 
tanítói árvaház számára 3 K-t küldött be hozzánk. 
Mind a két összeget rendeltetési helyére ju t ta t tuk . 

— A siketnémák budapesti áll. intézete 
hármas feladatot teljesít. Elsősorban 8 fölmenő 
osztályban vallásosan, erkölcsösen és hazafias szel-
lemben neveli a gondjaira bízott siketnéma nö-
vendékeket, megtanítja őket a hangbeszéd és betű-
írás megértése és használata mellett mindazokra 
a közhasznú ismeretekre, amelyek a gyakorlati 
életbln nélkülözhetetlenek, hogy majdan a kenyér-
kereseti pályán boldogulni és az épérzekűekkel 
a versenyt minél eredményesebben fölvenni ké-
pesek legyenek. Az intézetnek másodsorban az 
a rendeltetése, hogy a gyógypedagógiai tanító-
képző hallgatóit (okleveles nép- és polgári iskolai 
tanítókat stb.-t) a két évre terjedő képzési idő 
alatt siketnéma-oktatói hivatásukra elméletileg és 
gyakorlatilag minél tökéletesebben kiképezze. 
Végül harmadsorban, hogy az intézet növendé-
keinek, valamint a székesfőváros területén lakó, 
máshol oktatásban részesült siketnémáknak élet-
viszonyait is figyelemmel kísérje, őket pártolja 
és megfelelő ipari pályákra segítse. Nem zárkózik 
el az elől sem, hogy oktatásban nem részesült, 
de tanácsért és támogatásért az intézethez for-
duló felnőtt siketnéma egyéneknek jóakaratú föl-
világosítást és erkölcsi pártfogást nyújtson. Az 
intézettel kapcsolatban foglalkoztató, ipariskolai 

jellegű tanműhely áll fönn, melybe az intézetek 
végzett leánynövendékei vétetnek föl ipari ki-
képzésre és foglalkoztatásra. A képzés 1 — 2 évig 
tart, mely idő alatt a leányok gépkötés és hor-
golás, fehérneművarrás és hímzés, női ruhakészí-
tés és műhímzés mellett szakszerű elméleti, ki-
egészítő oktatásban is részesülnek. 

— Népiskolai kiállítás Beszterczén. A 
Besztercze-Naszódvármegyei Ált. Tanítóegyesület 
a folyó évi júl ius hó 3-án tölti be fönnállásának 
25-ik évét. A tanítóegyesület e napot, az Erdély-
részi Tanítótestületele Szövetségének Beszterczén 
tartandó nagygyűlésével kapcsolatosan, fényes ün-
nepségek keretében fogja megülni. Az ünnep-
ségekkel kapcsolatosan erdélyrészi iskolai kiállí-
tást is fog rendezni, gróf Lázár Árpád vármegyei 
főispán védnöksége alatt. Célja ezen kiállításnak, 
hogy sz erdélyrészi népiskolák bemutassák, mi-
képen viszik keresztül a népiskolai ú j Tantervnek 
az újabbkori rajzoktatásra vonatkozó részét, vala-
mint a női munka tanítását ; a fiúk kézügyességi 
oktatását és az írásbeli dolgozatok készíttetését 
és javítását. A kiállítás bejelentési íveit és sza-
bályzatát a napokban küldötte szét a rendező; 
bizottság az erdélyrészi kir. tanfelügyelőségekhez. 

— A szentgotthárdi Magjar Asztaltársa-
ság , mely Pum Károly ig.-tan. elnöklete alatt a 
lezajlott évvel fennállása 17-ik évét töltötte be, 
hozzánk is beküldött jegyzőkönyve szerint 1907 
karácsonyán 15 fiút és 5 leányt ruházott föl 
teljesen, 387 K 87 f költséggel. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
A. J. Gödre. A hirdetés dolgában forduljon köz-

vetlen a kiadóhivatalhoz. írja meg a szövegét s majd 
értesítik, hogy mit kell fizetnie. - - G. (Kikelet stb.) 
Mind a három forrongó tehetség munkája. Legjobb 
az első, de kissé zavaros s emiatt ez sem közölhető. 
A régebben elfogadott mielébb sorra kerül. — (í. F. 
(Húsvétkor.) Sajnálatunkra, lekésett a húsvéti számról.— 
Yégli István urat felkérjük, hogy pontos címét velünk 
mielőbb közölni szíveskedjék. — IS. (Vándormadaraié.) 
Madárnevek felsorolása ez nem költészet. — Egy 
állásnélküli. Közölje a nevét, a kiadóhivatal másként 
a lapnak más helyre való küldéséről nem intézked-
hetik. — Jíagykiikiillö megyéből. Ragaszkodjék szi-
gorúan a törvényhez s ha annak végrehajtásában a 
pap akadályozza, forduljon panaszával a tanfelügyelő-
höz. A hely és név megnevezése nélkül való felszó-
lalásnak semmi haszna nem lenne. — Sz. Cs. Á. (Az 
iskolából.) Megkapó, kedves kép. Jönni fog. — L. (Úti 
emlékek.) Vajmi kevés benne az emlék. Jókai és Eötvös 
után különben is nehéz a Balatonról írni. 

Tartalom : Volf György. Rubinyi Mózes dr. — 
Szó és tett. Balásy Dénes. — Pedagógiai akadémiák. 
Kircz István. — Könyvesház. — Külföldi szemle. — 
Szépirodalom : Erdészvölgyben. (Vers.) Nagy Sán-
dor. — Két találkozás. Dániélné Lengyel Laura. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsandója. — Külön-
félék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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É r t e s í t é s . ' * 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által az állami népiskolák 

gondnoksága számára a 78.776/907. sz. a. kelt rendelettel kiadott 

P Ó T U T A S X T A S 

ezen igazgatóságtól szerezhető be. 
Bolti-ára 24 fillér, nettó-ára 18 fillér. A pénz postautalványon küldendő be, 

mert bélyegek, az ár kiegyenlítésére, nem fogadtatnak el. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

Polgári Jogok és Kötelességek, 
Az elemi népiskolák V. és VI. osztálya számára. A népiskolai űj Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda. Rolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

Ez összesen ötvenhét oldalra terjedő könyvecske a Hivatalos Közlöuy 1907. évi 27. 
számában megjelent s bírálat szerint „úgy tartalmilag, mint terjedelmileg megfelel céljának. 
Beosztása racionális és könnyen áttekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mérten, világosságra és szabatosságra törekedve ismerteti meg a legfon-
tosabb polgári jogok és kötelességek lényegét. Arányos tekintettel van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból ki-
indulva, a helyi községen, azután a magasabb rendű helyi községen, a törvényhatóságon át, az 
államig, illetőleg azon államkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a Prag-
matica Sanctio alapján fennáll. Dicsére mondhatni, hogy súlyt fektet az elemi tanuló értelmi 
világára is s gondosan ügyel arra, hogy a hazaszeretet szellemében tartsa tanítását". 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mely az egész iskolai évre óráról-
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 30—35 sor terjedelmű anyagot; a müvecske elején adott 
utasítás pedig tájékoztatja a tanítót, hogy miképp hajtható végre az anyagbeosztás a teljesen 
osztott, tehát hattanítós, továbbá az öt-, négy-, három- és kéttanítós, végül pedig az egytanítós 
iskolában anélkül, hogy a Tanterv idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

Melegen ajánljuk e könyvet a t . taní tó urak figyelmébe s mulatványpéldánnyal 
szívesen és díjtalanul szolgálunk. 

Budapesten, 1908 április 23. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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81.886/1908. szám. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
A Magyar Földhitelintézet a hazai gyümölcsfa-
tenyésztésnek községi faiskolák útján való előmoz-

dítása céljából a folyó évben is 
1 db 600 koronás, 
2 „ 400 „ és 

18 „ 200 ,y 

díjat iűz ki oly tanítók jutalmazására, kik faiskolát 
kpzelnek és a fatenyésztés terén szembetűnő sikert 
képesek fölmutatni. 

Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi fa-
iskolát kezelő néptanító, valamint oly községi kertész 
is, ki a faiskola kezelésén kívül a népiskolákban a 
gyümölcsfa-tenyésztést hivatásszerűen tanítja és taní-
tásának eredményeként községeben és vidékén a nemes-
gyümölcs-termelés terén látható sikert képes föl-
mutatni. 

A pályázati kérvények megbírálásánál kiváló súly 
lesz fektetve: aj minél kevesebb és leginkább keresett 
gyümölcsfajta nagyban való szaporítására ; bj a faiskola 
rendszeres kezelésére ; cj a faiskola kerítésének minő-
ségére ; dj az oltás módjára, végül ej a magas és 
félmagas törzsű fák helyes nevelésére. 

A folyó évi díjakra a pályázati kérvények ez évi 
május 15-ig adandók be az illető kir. tanfclügyelő-
séghez, mely azokat véleménye kíséretében közvet-
lenül a vezetésem alatt álló minisztériumhoz terjeszti 
föl és a pályázat eredményéről egyidejűleg a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz is jelentést 
tesz. 

Az ekként beérkezett kérvényeket a vezetésem alatt 
álló minisztérium által az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület és az Országos Magyar Kertészeti Egyesület 
kebeléből összeállított bíráló-bizottság fogja tárgyalni, 
mely bizottság a pályázók faiskoláit, ha azt szüksé-
gesnek tartja, központi vagy vidéki állami szakköze-
gek által meg is vizsgáltathatja. 

A pályázó faiskolakezelő tanítók egykoronás bélyeg-
gel eUáto.tt pályázati kérvényeikben faiskolájuk váz-
latos rajzát, részletes leírását, az abban található 
oltványok és csemeték kor, nem és faj szerinti kimu-
tatását mellékelni tartoznak. 

A bíráló-bizottság által a pályadíjban való részesí-
tésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a 
vezetésem alatt álló minisztérium adományozza, elis-
merő-oklevél kíséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, újabb jutalomra 
csakis két év múlva és azon esetben pályázhatnak 
ismét, ha kész oltványállományuk legalább kétszer 
akkora, mint első jutalmazásukkor volt. 

Budapest, 1907 április hó 7-én. 
M. kir. földmívelésiigyi 

(17/h—I—1) miniszter. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A t i s za lök - f á s t anya i (Szabolcs vármegye) áll. el. 

iskolánál betöltendő egy tanítói állás, az 1907. évi 
XXVI-ik törvénycikkben megállapított illetményekkel 
egybekötve. Ezen állásra csakis nős tanítók folyamod-
hatniuk. A kellően fölszerelt és a nős állapotot igazoló 
okmánnyal ellátott kérvények f. évi április 25-ig 
bezárólag Szabolcs vármegye kir. tanfelügyelőségi 
hivatalához nyújtandók be. Budapest, 1908 április 8. 
A miniszter helyett: Tóth, államtitkár. (18/h-I-l) 

Eddig államinál helyettes, 22 éves ág. ev., kitűnő 
képesítésű, zenében, háziiparban, németben jártas 
kántortanító végleges állást keres. Seiler János, 
Segesvá r . (379- U - I ) 

A kanyánkai (Nyitra m.) róm. kath. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 200 korona. 
Az 1000 koronáig való kiegészítés államsegéllyel 
folyamatban van. Tannyelv : magyar-tót. Kérvények 
április 30-ig főtiszt. Murgass János iskolaszéki elnök-
höz Lazán, p. Nádaséi- küldendők. Személyes meg-
jelenés kívántatik. (376—1—1) 

u i D n r x i r o c r i / n l r i U t 1 L o L K . 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása cédából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt . 

Utasítások ingyen. (170-46-11) 

Fiam t n n í t n t t p r o c o l r ~ k i a z e l s ő polgárira 
mellé t a U H U l IVÓI OÖCŰ. magánúton előkészítse — 
mosáson kívül teljes ellátással, 20 korona havi fize-
téssel. Oklevéllel bírók előnyben részesülnek. Ajánla-
tok dr. Koronkáné, Zilah címre küldendők. 

(851—III—2) 

Gazdasági, főzelék- és virágmag 
beszerezhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
ténél. Budapest, V., Alkotmány-utca 31. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

(281—VI—6) 

m VeSlEBB KIÁLLÍTÁSÚ 
k> i / r o r c rnivniDAT ^ KÉPES FOLYÓIRAT 

è BPEST RUDOLF RKP. 
(300—VI—5) 

Horovitz Adolf, Nagyszombatban, ajánl s 

vizsgalapokat 
minden vonalzással, remek kiállításban, finom fa-
mentes papíron. Százanként 1'20 K. Póstadíj 150 db-ig 
(1 kg.) 30 f. Továbbá népiskolai bizonyítványokat, à 3 f. 

(370—III—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. böv. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 80, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
34 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1972-XX—20) 

1906. évi, kétpnttonos asszúboromat 
literenként 2 koronájával adom kai-társaimnak. Tolcsva 
(Zemplén m.)p Papp György, tanító. (378—1—1) 
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Il irovitz Adolf, Nagyszombatban, legmelegebben 
ajánlja bevezetésül Tótli A. : 

A keresztyén anyaszentegyház 
rövid történelmét. = = 

Ág. ev. népiskolák számára. Elfogadott tankönyv. 
Mutatvány 50 f ellenében (bélyegekben is) bérmentve. 

(370—III—2) 

nlBIï î 
I s k o l a - h e g e d ű k kaphatók 

8,4, 5, 6, 8 Mért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 

f í / 
Sternberg A. és Testvére 
CB. eg kir. udvari haugszergyái 

központi üzletében, 
BUDAPEST, Rákóczi-út 36, T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről k illőn) ingyen 
kapható. (1634-25- 22) 

a legdúsabb választékban 
jutányos árakon 

dl: - m u k 

Megjelent Ü A z é e v z a r o v i z s g a Kapható ! 

előkészületeit, a vizsgázás művészetét, fortélyait 
ós reformját érdekes, gyakorlati iránybau tár-

gyalja VADAY JÓZSEF új könyve. 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Egy vaskos kötet, ára fűzve, bérmentve 3 korona 
20 fillér. Utánvéttel 3 korona 55 fillér. Megren-
delhető Vaday József közs. isk. igazgató címén, 
Nagyváradon. (368—III—2) 

Kias^sJiwiSQaMBgHimtM*! 

Előfizetési felhívás 

w ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre „ 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. - fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 
« a » ® »  

A m . kir . t u d . - e g y e t e m i a y o m d a i g a z g a t ó s á g a . 
Budapes t , X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. -
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Csáktornyán 1898-ban képesítőt tett 
kedves kartársaimat fölkérem, hogy a tízéves talál-
kozó céljából lakáscímeiket velem tudatni szívesked-
jenek. Melincz (pósta Bsllatincz,Zala m.),Rózsa Károly, 
áll. ig.-tanító. (361—II—2) 

1 0 0 r lh V W o f t - a l a n m a £> u gyártmányú papíron 
I ^ U UU V U b g d l í l j J 00 fillér, portó 100 darabra 
30' fillér, 5 kilós csomag (600 darabig) 72 fillér, ha a 
pénz előre küldetik ; „Haladás" v i z s g a l a p - ö n b e -
kötő ára portóval 1 korona 40 fillér Ingusz I. és Fia 
könyvkiadóhivatalában, Aradon. (355—V—2) 

k o r o r á é r t készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkeimé-

é S bői : Traubner J. S. férfiszabó-terme, Buda 
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. ajtó. Vidékre 

« J V J 1 minták bérmentve. (312-5—4) 

Il i bnnTíTTot • a z "J T a n t e r v szer int . Pálin-
U j KUlljf V ü h . . kás B. s Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2 50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2' — , Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója P—, Alexy s Vezér-
könyv (eredmény tár) a földrajz tanításához 1'20, 
Szabó J. : Irvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve 1'30, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, 
új, —"50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi : 
Kovács Gyula, Nagybánya. (2096—X—10) 

Zólyom sz. kir. városban 18 tanerővel bíró áll. el. 
iskolánál működő tanító, ahol polgári fiú- és leiíny-
iskola n o n v A l r i i óhajt vasút közelében,nagyobb köz-
isvan, v û C I C l í l l ségben működő áll. tanítóval. Aján-
latok Jenei Nándor, áll. tanító névre küldendők. 

(352-1—1) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

BHRENTREÜ ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193 - 4 0 - 9) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

l & r a u s z F . é s T á r s a 
úriszabó-ilzlete, VI I I . ker., Rákóczi-iít 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—14) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
eek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
, gyára. 

Kívániitra meg-
küldi ú jonnun 

k iadot t ár jegy-
z é k é t , ingyen és 

bérmentve , 
'.24—52—17) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Első magyar, villamos er5re berendezett hangszergyár 

S T O W A S S E R J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia,színházak stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

BUDAPEST. 
RAKTÁR: I I . , Lánclúd-u. 5. 
GYÁR: U., Öutőház-utca 2. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert 
legkiválóbb minőségű hangszereit. 

K é g i m e s t e r l i e g e i l ű k 

v é t e l e é m e l a d á s a . 
Orgonaharmóniumok 70 írttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

(50—51—16) bérmentve. 

s a 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési f o r r á sa : 

ERDÉLY és SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések ós tanszerek gyára, 

BUDAPEST, Y III., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Használati utasítás ingyen I 
( 2 3 - 4 3 - 3 5 ) 

Házlebontás miatt 
N Ö I K É Z I M U N K Á K 

himzőanyagok és szövetek 
rendkívül nagy választékban, 
leszállított árakon kaphatók. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. 

Alapíttatott 1883. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
nöi kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VT., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet május 1-én 

V I . , D e s s e w f f y - U . 5 . sz. (Váci-kőrút sarok) 
r = saját áruházamba helyezem át. ===== 
Vidékre kiválasztásra is küldök. 

(16—52—17.) 

Budapest, 1908. Nyomatott a ux. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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p t a n i t O k l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, „tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap' megküldése iránti folyamodványod^ az iskola létezését 
igazoló es az illetékes kir. tanfelügyelő' által láttamozott 
községi . elöljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésévél) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetem!'.'». Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előri' Küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkotted részét 
tevő petit nyomású és egv' asábü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a -kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : 
BUDAPEST, VIII. BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. 

KIADÓHIVATAL : 
MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

I - v é z i r a t o l t a t n e m a c i m i l i Vissssa.. 

Erkölcsi világnézet. 
Teljes^p egyetértünk Farkas Imrének 

e lap 15-ik számában közölt értékes 
cikkében kifejtett ama nézetével, hogy 
iskoláinknak legnagyobb baja a valódi 
nevelésnek az elhanyagolása a tanítás 
mellett, aminek oka meg nagyrészt abban 
a körülményben keresendő, hogy korunk 
uralkodó világnézete alapián a legtöbben 
magától a tudástól várják a legnagyobb 
földi üdvösséget. 

Valóban, a társadalomban uralkodó 
magasabb filozófiai világnézet rányomja 
a maga bélyegét az iskolai intézmények-
nek belső életére és szellemére is. Ko-
runk világnézete még mindig az értelmi 
elemeknek, az úgynevezett intellektuáliz-
musnak a túítengésében jelentkezik. 
Innét az a szinte szálló igévé vált mondás, 
hogy az iskola tanít, as élet nevel, és innét 
van az is, hogy nemcsak a népiskolák, 
de összes iskoláink inkább c^ak tanító-
mint nevelő-intézetek. 

Jól tudjuk, hogy a helyesen szervezett 
és vezetett tanulásnak is van né ' ne-
velő értéke (melyre Herbait mutat <:t rá), 
de a nevelésnek célja az akar;:' c< az 
erkölcs (az érzelem) fejlesztést lévén, 
ennek megvannak a maga külön módjai, 
eszközei és tényezői egyaránt. Ámde 
Herbart és az intellektuális világnézet-
nek a hívei feledik azt a — ma már 
kétségbevonhatlan — pszikológiai igazsá-

got, hogy a képzetek és gondolatok csak 
akkor képesek akaratunkra hatást gya-
korolni, ha érzelmekkel társulnak, és hogy 
a puszta, a hideg ész a léleknek valódi 
életével szemben tehetetlen lévén, illu-
zórikus a fölvilágosítástól és tanítástól 
gyors és biztos eredményeket várni. 
Ellenben az újabb szociálpedagógusok 
szerint az emberi lélek legértékesebb 
része az akarat és nem az értelem. Az 
akarat a legmagasabb, legfelségesebb erőnk, 
ami lényegünket alkotja, sorsunkat kovácsolja. 
Mert jövőnk, sorsunk legnagyobbrészt a 
saját cselekvésünktől, azután az isteni 
gondviseléstől függ : ez a keresztyén 
világnézetnek is az alapeszméje. 

Akaratunk erkölcsi jellege aztán két 
tényezőt tételez föl: először, hogy olyan 
szilárd, határozott erkölcsi elveknek, meg-
győződéseknek birtokában legyünk, me-
lyek aztán az élet tekervényes útain 
biztosan eligazítanak bennünket, azaz, 
hogy legyen erkölcsi világnézetünk; má-
sodszor, hogy akaratunk, részint termé-
szeti hajlamainknál fogva, részint a szo-
kás, a megszokás folytán, elég gyakorlott, 
elég készséges legyen cselekvésben is ama 
erkölcsi elveknek megvalósítására, mely 
a tisztán hasznossági vagy alacsony bol-
dogsági elv szempontjából mindig áldo-
zatot. kíván a cselekvő egyén részéről. 

Az erkölcsi nevelésnek egyik tényezője 
a szokás, a szoktatás és a példa. Mi úgy 
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látjuk, hogy iskolai intézményeinknek 
nemcsak az a baja, hogy ez utóbbit, a 
szoktatást elhanyagolta, hanem az is, 
mert nem törekszik arra, hogy növen-
dékeit szilárd erkölcsi világnézettel bo-
csássa ki az élet sikamlós és göröngyös 
útjaira. 

Be hogy adhassam én mint tanító 
azt a növendékeimnek, amivel magam 
sem bírok? És ez nemcsak a néptaní-
tókra ál!, hanem sok tekintetben az 
egyetemeket végzett középiskolák taní-
tóira is. 

A tanítóképző-intézetekben és a közép-
iskolai tanárképző-intézetben, vagy az 
egyetemen a jelöltek tanulnak pedagó-
giát s ebben többé-kevésbé megtanul-
hatják azt, hogyan kell tanítani, de arról 
már nagyon sovány útbaigazítást kapnak, 
hogy hogyan kell nevelni. Ma már 
kétségbevonhatlan, hogy a pedagógia 
alapvető tudományai között époly érté-
kes és ép annyi hely illeti meg az er-
kölcstant, mint a lélektant. Hát nem 
visszás állapot-e az, hogy a tanítóképző-
és a tanárképző-intézetekben tanulnak 
lélektant, de nem tanítanak ethikát ? 
Vagy ha az egyetemen tanítanak is, a 
leendő tanárokat annak még hallgatá-
sára sem kötelezik, nemhogy az a vizs-
gálat tárgyai között szerepelne. 

Lépten-nyomon kell az életben szo-
morúan tapasztalnunk, hogy népiskolai 
és középiskolai tanítóinknak vagy egy-
általában nincs semminemű erkölcsi 
világnézetük, vagy ha van is, az vagy 
telve van hibás fogalmakkal, téves néze-
tekkel és előítéletekkel, vagy aztán össze 
lévén az forrva vallási, illetőleg feleke-
zeti meggyőződéseikkel, annyira külön-
böző az, úgy. az alapelvekben, mint 
a részletekben, hogy az egyöntetű 
és egységes erkölcsi és társadalmi 
nevelést teljesen lehetetlenné teszi. 
Innét van aztán az, hogy, ha a ta-
nárok és tanítók akarnának is nevelni 
erkölcsileg, erre tulajdonképen képte-
lenek. 

Azért elvi szempontból örömmel üd-
vözlöm én is azokat a pedagógiai aka-
démiákat, melyeknek eszméjét e lapok 
hasábjain már többen megpendítették, bár 
megvalósításukat — amint legközelebbi 
cikkemben ki fogom fejteni — én más-
ként képzelem. Tanítóink és tanáraink 
választott szaktárgyaikból általában véve 
elegendőt tudnak ahhoz, hogy aztán 
módszerbeli ismereteiket is hozzávéve, 
sikeresen taníthassanak, de leginkább nél-
külözzük náluk azt a kiforrott rthikai, egy-
séges, a felekezetiség szűk látókörétől ment 
világnézetet, mely pedig egyedül képesítené 
valamennyiüket arra, hogy az erkölcsi 
nevelés és jellemfejlesztés terén is meg-
tegyék mindazt, ami lehetséges és ami 
tőlük várható. A pedagógiai akadémián 
nép- és középiskolai tanítóink is együtt 
tanulnák az összes filozófiai diszciplínákat 
és szereznék meg azt a világnézetet, 
melynek most híjával vannak. Ennek a 
képzésnek aztán a mostaninál nemcsak 
behatóbbnak, intenzívebbnek, hanem az 
ethika és szociológia fölvétele és kulti-
válása folytán terjedelmesebbnek, széle-
sebb körűnek is kellene lennie, hogy ígv 
aztán az egységes magyar társadalom 
megteremtésében s a szociális kérdés 
megoldásában bizton számíthatnánk ta-
nárokra és tanítókra egyaránt. 

Székely György dr. 

— Tanár i nyaralótelep a Balaton pa r t j án . 
A Balaton somogyi part ján, Fonyód-Bélatelep és 
Máriatelep állomások közt egy nagyobb terület 
eladó, mely nyaralók építésére kiválóan alkalmas. 
Három tanár, névszerint Négyessy László, az Or 
szágos középiskolai tanáregyesület elnöke, Mohar 
József a csurgói tanítóképző igazgatója és Ma-
tolcsy István ref. főgimn. tanár lelkes fölhívást 
intéznek tanártársaikhoz, hogy egyesüljenek az 
eladó terület megvételére. Egy Q - ö l ára 2 korona 
s így az ország legszebb és legegészségesebb 
nyaralótelepén aránylag olcsón ju tha tnának telek-
hez. A fölhívás aláírói bizonyára szétküldötték 
fölhívásukat az összes tanároknak, részleteznünk, 
sőt ajánlanunk is fölösleges, hisz nyilvánvaló, 
hogy akinek anyagi helyzete megengedi a vásárt, 
maga és családja j avá t munkálja ezzel. 
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A középiskola fölemelése 
a tanköteles kor fölé. 

— írta: Juba Adolf dr. — 
Igen nagy érdeklődéssel olvastam Kóródy 

Miklós úr cikkét a Néptanítók Lapja 16. szá-
mában, amelyben nyomós érvekkel támogatja 
abbeli követelését, bogy a középiskolai oktatás 
a kötelező népiskolai oktatás fölé emeltessék 
és e célból a középiskola 8 évéből kettő elvétes-
sék. Ekképp meg lehetne szüntetni a közép-

« iskolák túlzsúfoltságát, meg volna a lehetőség 
60 új középiskola létesítésére, a tanuló később 
kerülne el a szülői házból, ami pályaválasztása 
és egészsége szempontjából neki, gazdaságiból 
pedig szülőjének előnyös volna, és ami lehetővé 
tenné a népiskola 6 éves tanfolyamának, egy-
séges képzésének érvényesítését az egész 
országban. 

Semmiesetre sem mondható észszerű eljárás-
nak. hogy a középiskolába vágyó tanuló 4 elemi 
osztály után elhagyja a népiskolát, mielőtt tehát 
a hatosztályú népiskola egységes tantervét végig-
csinálta volna. Oly tantervet készíteni, amely 
egységes képzést adna a 4 alsó elemi osztály-
nak, amihez fűződne egyrészről a népiskolának 
további két osztálya a tömeg részére és amire 
építhetne másrészről a középiskola, merő lehe-
tetlenség. Innét ered számos középiskolai szak-
férfi kívánsága, hogy a középiskola a 3. elemi 
osztály után vegye fel tanulóit a 9 évre meg-
nyújtott tanfolyamába, mint Németországban. 
Emellett szól a tény, hogy a három elemi be-
fejezett egészet adhat, az írás-olvasásra és a 
számolás elemeire oktatván a tanulókat. Persze 
ilyenképp mindazok a hátrányok, amiket fent 
említettünk volt, még nagyobb mértékben súj-
tanák úgy az egyeseket, mint a középiskolát. 

Én részemről legmegfelelőbbnek találom a 
hatosztályú népiskolát, amely után következnék 
a hatosztályú középiskola. Csakhogy e demo-
kratikus törekvés megvalósítása, amely a haza 
minden gyermekével szemben az egyenlőséget 
kézzelfoghatóan érzékítené, egyelőre igen ko-
moly nehézségekbe ütközik, amennyiben törvény-
módosítást követel, amire igen kevés a kilátás. 
Emlékezetes a haladottabb korúaknak, hogy 
mily nehézségekkel sikerült a középiskolákról 
szóló törvényt megalkotni 1882-ben. Ennek azt 
a rendelkezését kellene megváltoztatni, amely 
szerint a középiskola tanfolyama nyolc évre 
terjed és mely szerint középiskolába beléphet, 
aki legalább kilenc éves és a négy elemit sike-
resen bevégezte. E középiskolai törvény rendel-
kezéseinek megváltoztatására a törvényhozás 
által egyelőre és jó ideig semmi kilátás sincsen, 
mert még előkészítve sincsen hozzá a talaj. 
Küzdhetünk e cél érdekében a felvilágosítás 

fegyvereivel, de egyelőre a cél elérését el kell 
ejtenünk. 

Az a kérdés merül fel, vájjon e cél érde-
kében nem lehetne-e előkészítő lépéseket tenni, 
amikről az átmenet a végleges állapotba nagyobb 
nehézségekbe nem ütköznék. Nézetem szerint 
ez lehetséges és igen örülnék, ha ezt az útat-
módot mások is helyeselnék. Evégből a közép-
iskola két legalsó osztálya a népiskolai tanterv 
5. és 6. osztálya szerint tanítana és a tulajdon-
képeni középiskolai oktatás csak a 3. osztály-
lyal kezdődnék. Ezzel együtt el volna érve a 
latin nyelv tanításának kitolása a 3. osztályba, 
ami mellett a Társadalomtudományi társaság 
középiskolai vitáján állást foglaltam. 

Kiegészíteni kellene a középiskolák tantervé-
nek módosítását azzal az intézkedéssel, hogy 
mindazok, akik bármely népiskola 6. osztályát 
sikerrel elvégezték, egyszerűen, minden vizsga 
nélkül, egyenesen a középiskola 3. osztályába 
léphetnének. Ekképp a tanulók és szülőik élvez-
hetnék a hangsúlyozott előnyöket, a népiskola 
6 éves tanfolyama el volna ismerve, bár egyéb 
eredmények elmaradnának, így nevezetesen a 
60 új középiskola felállításának a lehetősége. 

Nézzük most az akadályokat, amelyek ezen 
intézkedések útját állják. Elsősorban hang-
súlyozni kívánjuk, hogy semmiféle törvény nem 
gátolja. A középiskolai törvény előírja ugyan 
a kötelező tantárgyakat és ezek között a gim-
náziumban a latin nyelvet, de azt egyetlen-egy 
szóval sem mondja, hogy mindjárt a gimnázium 
első osztályában kell tanítani. Mégis el lehetünk 
készülve, hogy a latin nyelv hívei nagy küz-
delmet fognak e tantárgy érdekében kifejteni. 

Az akadályok közül hagyjuk el a latin nyelv 
tanításának jobb eredményét a 8 éves és kisebb 
eredményét a 6 éves tanítás alatt. Ismeretes a 
német reformgimnáziumok tanterve, amelyek 
szerint a latin nyelv szintén csak 6 éven át a 
tanítás tárgya. Kevésbé ismeretes a svéd közép-
iskolák tanterve : ezekben a latint szintén 6 
éven át tanítják, míg az első három évben a 
német nyelv foglalta el a helyét. A leány-
gimnáziumainkra, amelyekben a latin nyelvet 
négy éven át tanítják, nem is akarok hivatkozni, 
és még kevésbé reáliskoláink latinnyelvü, rend-
kívüli tanfolyamaira, mert ezek elégtelenségét 
nagy valószínűséggel állíthatni, míg a 6 éves 
tanítással szemben kevésbé lehet. 

De más, komolyabb érv hozható föl a jelen-
legi rendszer mellett. A gimnázium három 
idegen nyelve közül a latint az elsőben, a 
németet a harmadikban, a görögöt pedig az 
ötödikben kezdik. A reáliskolában a német és 
francia nyelvek tanítása járja, ugyanazon osz-
tályoktól kezdve. Ez az eljárás igen észszerű, 
a tanítás higiénéje szempontjából nagyon is 

18» 
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helyeselhető. Ha azonban a hat elemi után, 
illetőleg a középiskola 2 első osztályának elemi 
oktatása után kezdődnék a tulajdonképeni 
középiskolai oktatás, a tanuló egyszerre két új 
nyelvvel szemben találná magát, ami lényeges 
megterhelésével járna és könnyen túlterheléséhez 
vezetne. Még az sem lenne jó, ha minden évben 
egy-egy újabb nyelvet kezdenének, mert így is 
nagy zavart okoznánk ezzel a tanulók agyában. 
Nem marad más hátra, mint a németet épúgy 
a gimnázium első osztályába helyezni, mint a 
reáliskolában, és kapcsolatosan azt követelni, 
hogy az elemi iskola szintén tanítsa a német 
nyelvet az 5. és 6. osztályban, mindenütt az 
egész országban. Azt hiszem, e javaslat ellen 
minden- magyar küzdeni fog és inkább bele-
nyugszik a másik lehetőségbe, hogy a közép-
iskolába törekvők magánúton (?) sajátítsák el 
a németet, amiből aztán fölvételi vizsgát kellene 
tenniök. 

Ezzel összefügg egy másik nehézség. A közép-
iskola két alsóbb osztályában továbbra is szakok 
szerint képzett és képesített tanárok fognának 
tanítani, ha mindjárt elérhető, hogy két, leg-
följebb három tanár tanítsa az összes tantár-
gyakat. A módszerük más lévén, a harmadik 
osztályba különféleképp előképzett tanulók kerül-
nének, elsősorban olyanok, akik a középiskola 
első két osztályát végezték, másodsorban olya-
nok, akik hat elemit végigjártak, osztatlan vagy 
különféleképp osztott elemi iskolában 8 és 10 
hónapos tanévekkel. Utóbbiak hátrányosabb 
helyzetben lennének az előbbiekkel szemben. 
Ez kétségtelenül áll és a szülők feladata meg-

O O 
bírálni, vájjon gyermekük érdekében mit tar-
tanak jobbnak: ha csak 12 éves koruk után 
adják ki házból valamivel gyengébb ^előkép-
zettséggel, vagy már 10 éves korukban. En, mint 
orvos, amellett foglalok állást, hogy csak 12 
éves korukban váljanak meg a gyermekek a 
szülői háztól. A középiskolák székhelyén lakó 
szülők anyagi helyzete fog főleg dönteni, vájjon 
a drágább középiskolában, vagy az olcsóbb 
elemiben végeztetik el ugyanazon tananyagot. 

Már nyomósabb azon utalás, hogy nemzeti 
szempontból a mai középiskolai rendszer jobb, 
mert a más nemzetiségű tanulókat 8 éven át 
tartja kebelében és így a magyar nyelv elsajá-
títása tökéletesebb. A fenti módosítás érdekében 
csak hat évig maradnának a tulajdonképeni 
középiskolában, ami a nemzetiségi középiskolák 
munkáját tetemesen megkönnyítené. Minden 
egyes olvasóra bízom a pro és contra felhoz-
ható érveknek méltatását; addig azonban nem 
merném a 8 osztályú középiskolának 6 osz-
tályúvá változtatását törvény útján ajánlani, míg 
az általam javasolt eljárás a változtatásnak 
megengedhetőségét nemieti szempontból el nem 

dönti. A hatosztályú középiskola elrendelése nem-
zeti szempontból jelenleg ugrás volna a sötétbe. 

A túlzsúfoltság a középiskola két legalsó 
osztályában mindenesetre csökkenne ; mennyire, 
azt senki sem képes előre megmondani. Sok 
függ attól, vájjon mily tárgyakból kell föl-
vételi vizsgát tennie a népiskolából a közép-
iskolába átlépő tanulónak. Milyen a vidéki szülők 
anyagi helyzete ? Milyen a középiskolák szék-
helyén lakó szülők anyagi viszonya, szemben a 
középiskolák tandíjának magasabb vagy kisebb 
voltával ? Végül szerepet játszik a polgári iskola 
helyzete és tandíja az új viszonyok között. 
Elesik a polgári iskola befolyása, ha belőle új 
középiskolát csinálnak a 6 elemi osztály fölé, 
amilyenre, nézetem szerint, nem igen van szükség. 

Annyi bizonyos, hogy sem az ipar, sem a 
kereskedelem szempontjából olyan polgári isko-
lára nincsen szükség, amely 14 éves korán túl 
magánál tartja a tanulókat. Kifogástalan szak-
oktatás csak úgy képzelhető, ha legkésőbben 
a befejezett 14. életévvel kezdődik. Kisebb hiva-
talnokok kiképzése a pósta, vasút, pénzügy stb. 
számára is legjobban a kereskedelmi útján tör-
ténik; nyilvánvaló, hogy sokféle kereskedelmi 
ismeretre van szükségük. A 14 éves kort mi 
orvosok egyébként azon határnak tekintjük, 
amikor az ipari foglalkozás minden aggodalom 
nélkül megkezdhető. Bár az ipartörvény leg-
újabb javaslata szintén a 12. életév betöltéséhez 
köti a tanonckodás megkezdhetését, én, mint 
orvos, a test fejlődése szempontjából mindig a 
14. év mellett fogok kardoskodni. A hatosztályú 
elemi iskola után kellene tehát még két évi 
iskolázás; evégből polgári iskolát alkotni, cem 
fizeti ki magát, míg ellenben a felsőbb nép-
iskola erre ajánlkozik. Az a nehézség, hogy a 
népoktatási törvény értelmében ennek a fiúk 
részére három évfolyamúnak kell lennie, meg-
szüntethető azáltal, hogy belőle két évfolyam 
képezne egy összefüggő egészet, amit minden-
képen létesítenének, míg a 3. évfolyam leg-
többször csak papiroson volna meg, mint jó 
sokáig a népiskola 5. és 6. osztálya. 

Könnyebb lenne e tekintetben a helyzetünk 
(míg a középiskolával szemben még nehezebb), 
ha a tankötelezettség 8 évet venne igénybe. 
Ekkor a polgári iskolát eredeti formájában 
lehetne visszaállítani, amilyen Németországban, 
ahol a 8 osztályú polgári iskola ugyanazon 
korra terjed ki, mint az elemi népiskola ; a kü-
lönbség a két iskola között a tandíjban, az 
idegen nyelv oktatásában és néhány mellékes 
dologban van. Ausztria ettől már eltért, ameny-
nyiben a polgári iskolát a népiskola fölé he-
lyezte, mi pedig épenséggel újabb középiskolát 
csináltunk belőle, ha mindjárt csak az alsó 
tagozatban de facto, ha nem is de jure. 
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Látható mindezekből, hogy a 6 éves közép-
iskola fölépítése a 6 éves elemi népiskola fölé 
a tanügyi politika minden kérdését fölszínre 
hozza és csak akkor, ha mindezekben külön-
külön tisztáztuk a helyzetet, lehet végérvényes 
megoldásról szó. 

A tamilt ember és a nép. 
(Levelek egy fiatal paphoz.) 

írta: Gaal Mózes. 
„Mit csináljak a hitetlenekkel?" 
Valóban, természetszerűleg ennek a kérdés-

nek kellett következnie. Beszélgessünk mai 
levelemben erről. 

Csakugyan, vannak hitetlenek, akik elszakad-
tak az Istentől. Magam is hallottam ezek ellen 
dörgedelmes prédikációkat, amelyek szokás sze-
rint telve voltak fenyegetéssel s minden jeles-
ségük mellett abban a végzetes hibában leied-
zettek, hogy a hívőkhöz szólottak s nem a 
hitetlenekhez, mert hiszen azok tudvalevőleg 
nem járnak a templomba. Ezért nsm lehetett 
meg a kívánt hatásuk. De meg egyébért sem. 

Beszéltem nagyon okos, mélyen gondolkozó 
emberekkel erről a kérdésről. Tömérdek észbeli 
okot fölhoztak, kitűnően, hadi sorba szedett 
okokat, amelyek első hallásra megdöbbentően, 
csaknem az igazságnak az erejével hatottak, 
de széttaglalva s az emberek millióira alkal-
mazva, elvesztették meggyőző erejüket. Ügy 
hatottak reám ezek az érvek, mint az illető-
nek önvédelmi eszközei egy belső, titkos szózat 
ellen, melynek nevet adni nem tudtak. A nagy 
Mindenséggel szemben az egyénnek végtelen 
parányisága s e parányiságnak az érzete nyilat-
kozott meg abban a titkos szózatban, amelynek 
nevet adni még a legtanultabb elme sem tud. 

Ügy -an, a nagy Mindenséggel szemben a 
végtelen parány: ez az ember, a maga sok-
féleségében. Az nnber, aki a Mindenségnek 
egyik részecskéje s abban fáradozik, hogy föl-
fogja a Mindenséget. Évezredek óta fárad az 
emberi elme a szemlélete körébe eső jelenségek 
megvizsgálásában, a Mindenség törvényeinek 
kutatásában, egy-egy titkot kiles, előbbre viszi 
az emberiség műveltségét, munkát végeztet 
hatalmi« természeti erőkkel, elmúlt századok 
homlokára reásüti a tudatlanságnak bélyegét, 
elért sikereiben bizakodva szembeszáll minden-
nel, amit eleddig lehetetlennek hirdettek, sőt 
a legújabb időben a lelki élet titokzatos műkö-
dését i elmésen kitalált IBŰSZ rekkel vizsgálja, 
lelki betegségek gyógyításán buzgólkodik : de 
az életnek igazi mivoltát nem tudja. Es nem 
fogja megtudni soha. 

Hány hatalmas elme vállalkozott már arra 
a munkára, hogy a végső okot keresse, mely-

nek okozata a Mindenség s nem találta meg. 
Nem is fogja megtalálni soha. Egy csodálatos 
nagy rejtéllyel áll szemben az ember, midőn 
erről a kérdésről elmélkedik. Eleinte az ifjú 
kornak bizakodásával megoldható problémának 
nézi, viaskodik ellene, ingerli a küzdelem nagy-
szerűsége, vakmerő támadásokat intéz e beve-
hetetlennek látszó vár ellen s midőn ereje kimerül, 
midőn a végső kérdésre csak kérdéssel vagy hipo-
tézissel tud megf.delni, akkor leteszi kezéből a 
fegyvert s megadja magát emberi sorsának. Fölál-
lít holmi elméletet, aztán lehajtja fejét öröknyuga-
lomra, átadván a tért másnak, hogy kezdje ott, ahol 
ő végezte s végezze ott, ahol ő is végezte. Az 
emberi ludás e csatamezőn nem fog diadal-
maskodni soha. Legyőzhetetlen az ellenség, 
mellyel szembeszáll. Ámde e küzdelem megújul 
folyton s erről a küzdelemről tudomá t vesz-
nek sokan, akiknek mélyebb gondolko. ásra az 
agyuk berendezve nincsen, de akik arra szület-
tek, hogy mások után induljanak. 

Nem a komoly tudósok komoly küzdelme 
aggaszt, hanem a nem tudósok képzelt meg 
győződése. Mert csak képzelt ez a meggyőző-
dés, mivelhogy ebben a ke'rdésben meggyőző-
dés nincsen, csak sejtelem van. 

És szól a sejtelmen alapuló tanítás, szól 
azokhoz, akik kapnak minden új dolgon, min-
den kölcsönös, eredeti dolgon. Mily hatalmas 
gondolat annak a hirdetése, hogy az embei ek 
milliôi annyi ezer meg ezer éven át balhitben 
éltek, fölruháztak bizonyos természet erőket 
különféle tulajdonságokkal, adtak nevet nekik, 
leborultak előtte, áldozatokat mutattak be neki, 
isteneknek nevezték el, sorsukat valamely fel-
sőbb hatalom kezében tették le, míglen belát-
ták, hogy amit cselekedtek, az nem volt 
egyéb, mint gyerekes önámítás. Eljött az idő, 
mikor porba döntötték istenszobraikat s keres-
tek maguknak más, hatalmasabb Istent, aki 
előtt térdet hajtottak, akinek az áldását kérték 
s haragjától rettegtek. ímhol, ennek is már 
csaknem kétezer esztendeje s most jutnak végre 
az emberek arra a meggyőződésre, hogy ismét 
hamis nyomon jártak, hiszen az, akit imádnak : 
nincsen s minden hozzáfűzött külsőség csak 
emberi találmány, arra jó csupán, hogy a nagy 
tömeget, a hívők millióit megfélemlítse, függő 
viszonyban tartsa. 

így szól a sejtelmen alapuló új tanítás, mely 
jelszóul kidobatott, ho^y híveket szerezzen magá-
nak a huszadik században. Aki hirdeti, bizonyára 
tépelődő ember, aki tovább adja mint elfoga-
dott igazságot, bizonyára tévelygő ember ; az 
első okoskodások árán jutott erre az ered-
ményre, aki elfogadta, azt a tévelygésbe a 
saját tapasztalatain nagyra nőtt elégületlenség 
kergette. Ügy van, az elégületlenség, a csalódás 
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embertársaiban s főleg azokban, akik vallásos 
hitének letéteményesei, őrei, ébrentartói voltak. 
A vallásos hit együtt születik a gyermekkel, 
aminthogy egyéb testi és lelki diszpozícióinak 
a csírája is benne van a csecsemőben. Miként 
és hogyan van jelen: azt senki meg nem ma-
gyarázhatja. A gyermek nő, fejlődik, hatása 
alá kerül a környezetnek: vallásos lészen, ha 
a környezet ebben az irányban hat reá elő-
segítőleg, vagy vallástalan, ha nincs ennek a 
veleszületett érzés-csírának ápolója. Tudjuk, 
hogy az emberek óriási többségét a természet 
maga teszi hívővé. A természeti erők meg-
félemlítő nyilván ulásai, a fákat tördelő vihar, 
a városokat eltemető vulkán, a mezőt tengerré 
változtató vízözön, a falvakat elhamvasztó tűz, 
az életet kioltó halál mind olyan jelenségek, 
amelyek parányi, törékeny, elmúló mivoltára 
emlékeztetik, félelemmel töltik el, különösen 
addig, míg ezeknek a jelenségeknek tsímésze-
tes magyarázatát adni nem tudja. Mikor e 
magyarázatadás magaslatára érkezik, akkor már 
gondolkozó lények sorába tartozik s a milliók 
meg millick tömegétől elszakadt. Sorsára hagy-
juk, mert nekünk nincs ezekkel dolgunk. Ne-
künk azoihoz kell fordulnunk, akiket az élet-
viszonyok arra kényszerítenek, hogy a minden-
napi kenyeret megszerezvén, a rövid ember-
életet szűk körben, lehetőleg sorsukkal kibé-
külve töltsék el, nekünk a falu határai között 
kell maradnunk. Az élet és a társadalmi hely-
zet maga arra utalja a milliók e tömegét, 
hogy hite hozzá tapadj >n az Isten fogalmához, 
mint valami nagy szükséghez. Az Isten fogalma 
legyen minden ethikai jónak a tartalma, legyen 
erkölcsi érzéseinek a forrása, legyen menedéke 
a megpróbáltatás napjaiban, vigasztalása a 
szenvedésben, reménye a reménytelenségben. 

Mert vegyük el tőle, a népek millióitól ezt 
a fogalmat, rontsuk le, mint balhiedelmet, azt 
kérdem én, mit adunk helyett ', mert adnunk 
kell, különben ki m ondhatatlanul koldussá tet-
tük, koldussá és beláthatatlanul nyomorulttá. 
Ha nem adunk semmit, akkor keresni fog 
önként, mert belső szükség hajtja reá, keresni 
fog épen úgy, mint a tudós keresi a létező és 
elképzelhető jelenségeknek magyarázatát s 
találni fog, miként a tudós talál — hipotézist. 

Elképzelhetünk embereket a tudásnak leg-
nagyobb fokán, akik meggyőződésekben hisz-
nek s azt teszik meg istennek, de nem képzel-
hetünk el embermilliókat hit nélkül, mert ezek 
a milliók nem jutnak el soha a tudásnak arra 
a bizonyos legmagasabb fokára, és súlyos, 
eleddig meg nem fejtett kérdés az is: vájjon 
a tudásnak ez a sokat hánytorgatott foka 
meghozza-e az igazi boldogságot az emberi-
ségnek ? 

Meg kell óvni az emberek vallásos hitét s 
ez a kötelesség legfőképen önökre vár, kedves 
barátom. 

A kereszténység tanait nem sz emlékezetbe, 
hanem szívbe kell vésni. Fönséges és dicső 
tanok azok ; átalakítottak egy romlott világot, 
mikor először hirdették s van bennük erő, hogy 
jobbá tegyék ezt a társadalmat is, amely tele 
van kételkedéssel, bizonytalan kapkodással, 
erjedő forrongással, leplezetlen elégületlenség-
gel. Van erő benne, csak érezni és azonképen 
éreztetni kell a milliókkal. A keresztény ethi-
kának egész fönséget ki kell fejezni csodála-
tosan szép cselekedetekben. Én ismerem az ön 
szép és nemes lelkét, tudom, hogy belső hivatás 
vitte erre a pályára, tudom, hogy az ember-
szeretetnek egész tengere van a szívében s 
épen ezért szólok önhöz ezen a hangon. 

Az ön egész lényének föl kell olvadnia az 
emberszeretetben, mint a tiszta, salak nélkül 
való arany, olyan legyen a lelke annak, aki 
Istent bele akarja vinni a hitetlenné vált, az 
elégedetlen, a lázongó milliók szívébe. 

Nem a megfélemlítés, hanem a szeretet 
fegyverével kell küzdenie; a pokolnak lángja 
helyett a mennyországnak üdvössége lakozzék 
a jó papnak a szívében. Aki e csodálatos nagy 
emberszeretet nélkül indul el a földi zarándok-
úira hirdetni a vallás igéjét, az minden lépten-
nyomon beleütközik a hitetlenségnek kövébe s 
nem hajol le, hogy fölemelje, hanem megrúgja 
s önmagát sebzi meg leggyakrabban. Az ember-
szeretet hirdetőjének jónak, tisztának, igaznak 
és becsületesnek kell lennie, s mihelyt ezek 
közül az erények közül csak egyik ellen is vét, 
minden vétsége táplálja a hitetlenséget, hizlalja 
a kételkedést, kiszed egy-egy alapkövet a hit-
nek várából. 

És ne feledjük el, hogy tömérdek hibával 
fölruházott emberek vagyunk : azok is, akik 
hirdetjük a jót s azok is, akik hallgatják az 
igét. Ezredévek tanúsága szól hozzánk a múlt-
ból : haladnunk kell s ez a haladás erős köte-
lességet ró azokra is, akik a lelkeknek vezetői, 
önökre, barátom. 

Ez a haladás örök törvénye nem ismer 
kivételt s nekem úgy tetszik, hogy önök nem 
mind értik meg ezt a sürgető parancsot s 
ebben látom a jövőnek egyik nagy veszedelmét. 
Önöket nem készítik elő az életre és hivatásra, 
nem adnak elegendő és hatékony fegyvert a 
küzdelemhez iskoláinkban. A lelki elhivat áson 
kívül tudásra, a társadalmi élet mostani képé-
nek megismerésére kellene oktatni a fiatal 
papokat, hogy amidőn a csatatérre kiállítják: 
meg is tudják állani a helyüket. A századok nem 
suhantak el nyom nélkül az emberiség feje 
fölött : építettek és romboltak, a művelődés 



J 4. SZAM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

kétélű fegyvere nagy munkát végzett minden 
téren, sebeket gyógyított, új sebeket ütött; 
ismerni kell a sebeket s meg kell tanulni a 
gyógyításnak módját is. A lelki orvoslás egyik 
legszebb, de legnehezebb foglalkozás is. Javas-
asszonyok és kuruzsló bábák helyett nagyon 
tanult, nagyon derék doktorra van szükség, 
aki fölismeri a bajt s a kellő időben, a kellő 
adagban s a kellő anyagból készítve adja be 
az orvosságot. Az elégületlen embert elégedetté, 
a hitetlent hívővé, a mm.katlant munkássá, a 
gyűlölködőt szerető emberré kell tdnni 

A lelki orvos legyen lelki orvos, vetkőzze 
le indulatának nyűgét, búcsúzzék el a hivatá-
sával ellenkező hívságos szereplésnek maszlagá-
tól, elégedjék meg azzal az eredménnyel, amely 
kisded nyájának szeretel ében nyilvánul, érezze, 
hogy megállván helyét szűk körében, épen 
olyan nagy és fo: tos munkát végzett, mint a 
politikai elet vezetőinek bármelyike. Mert ami-
képen ember és ember között nem kell különb-
séget tennünk, csupán ethikai érzék szempont-
jából, úgy munka és munka között se tegyünk 
különbséget. 

KÖNYVESHÁZ. 
§ Az ember i ség jó l tevői . (Négy essay a 

művelt közönség részére. í r t a : Szász Béla. Ara 
3 K. Megjelent Budapesten, Hornyánszky V. 
könyvnyomdájában.) A jó és gonosz jelképére 
az ember bálványképeket állí tott magának, hogy 
hódolattal tekintsen feléjük vagy irtózattal for-
duljon el tőlük. A pusztító idő lehelletére a 
hamis bálványok összeomlanak, szétfoszlanak ; 
magasztos vagy rémítő alakjuk por és hamu 
lesz. Az érdem szerint magasba emelkedők em-
léke dacol a romboló idővel, földi vonásaik el-
homályosodnak, alakjukat ragyogó köd veszi 
körül, nemzetük vagy a világ előtt úgy jelennek 
meg, amint magasra emelnek egy-egy lobogót, 
melyre az igazság, az önzetlenség, a szabadság, 
a hazafiság, a hit jelszava van írva. Az emberi-
ség imádattal határos tisztelettel néz rá juk ; vér-
és könnyáldozatot mutat be oltáraikon ; ragyogó 
alakjuk ellenállhatatlan erővel hívja a te t tek 
m e/ej ere, bűvös erővel csábítja maga fölé a 
nemes lelket. A görög hajós, mihelyt a vizi 
tündérek énekét hallotta, rohant feléjük a pusz-
tulásba, a halálba. így rohan az emberiség érté-
kesebb része a nagy emberek fönséges alakja 
után, rohan arra a ragyogó ösvényre, amelyet 
ők tör tek számára s még az sem riasztja el, ha 
elveszettekkel találkozik, mert tudja azt, hogy 
ezen az ösvényen fekvő elesetteknek is hivatása 
volt ; ők a tudomány, az emberi tökéletesedés 
mérföldkövei. 

Négy ragyogó alakot ragad ki az emberiség 

múlt jából Szász Béla ; négy ragyogó alakot, kik 
köré a tanítványok serege csoportosul, hogy 
mestereikkel együtt négy különböző irányban 
példái, útmutatói , tanítói legyenek az emberiség-
nek. Négy tanulmányának gondolatai Hufeland 
az orvos, Gutenberg a könyvnyomtató, Wilber-
force a rabszolgaszabadító és végül az isten 
ember, Jézus köré csoportosulnak. 

Művének első része szorosan véve filozófiai 
ós végeredményében mintegy igazolása annak, 
miért választotta az emberiség múlt jából épen 
e négy „jóltevőt". „Az ember igaz jóltevőinek 
— mondja munkája első részében — azokat 
tartom, akik az ember testi javainak, értelmé-
nek, akaratának és érzelmeinek fejlesztése és 
ezzel já ró nemesítése, kiművelése, kiképzése, 
megjavítása körül tanításaikkal, működésükkel, 
példáikkal, egész életükkel a lehető legtöbbet 
tették, vagy a legfontosabbat teljesítették. Ezen 
kijelentés után talán sokan csodálkozva fogják 
olvasni az első három essay fölé í r t neveket. 
Nem úgy, uraim. Nem azok az igazi jóltevők, 
akiket a hősök írója bámulat, sőt imádás tár 
gyává lenni méltóknak tart , mert bennük isteni 
jogot vagy ördögi jogtalanságot lát és akiknek 
története — szerinte — azonos a világtörténe-
lemmel. Oh nem ! Mert bizony mondom, hogy, 
ha szíveiteket a „Ker-neter"-ben mérlegre teen-
dik, melynek másik serpenyőjén az igazság ül : 
sem téged, Napoleon, konkordátumod, sem téged, 
Cromwell, szemforgató képmutatásod nem fog 
megmenteni." 

Akik tisztán életrajzot várnak Szász Béla 
j munkájától, végtelenül csalódnak. A nagy jól-

tevők életének fő mozzanataival is megismer-
kedik az olvasó, de a nagyok élete, törekvése, 
az általuk elért eredmények inkább csak alkal-
mat szolgáltatnak írónknak arra, hogy igazságo-
kat, filozófiai gondolatokat, erkölcsi té te leket 
fűzzön e törekvésekhez, ez eredményekhez. Ez 
tesíi munká já t érdekessé ós értékessé, de a nagy-
közönség számára kissé nehézzé is. Egy vég-
telenül sokat olvasott, sokat gondolkodó ember-
nek a munkája ez a könyv, melynek egyetlen 
hibája abban van, hogy túlságosan sok gondola-
tot halmoz föl benne az író. 

A négy részből álló könyv a filozófia szálai-
val van összekapcsolva. A négy jóltevő közül az 
első a testi élet, a második az értelem, a har-
madik az akarat, a negyedik az érzelem birodal-
mában példa és vezér. 

A magyar irodalomban nagyon kevés az essay.  
Közönségünk talán idegenkedve fogadja e köny-
vet is ; mi azonban örömmel üdvözöljük s azt a 
reményt fűzzük hozzá, hogy ez a könyv is segí-
teni fog a közömbösséget megtörni és a magyar 
olvasók figyelmét és érdeklődését az elvontabb 
kérdések i ránt fölkelteni. (i.) 
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§ S á m s o n . (Oláh Gábor költői elbeszélése. 
Budapest, Franklin-Társulat 1908. Ara 3 korona.) 
A bibliai Sámson tör ténetét 131 oldalra terjedő 
nagy költői elbeszélésnek dolgozta föl Oláh Gábor. 
A szerző Sámson hagyományos jel lemét lénye-
gesen átalakította, ami nem lenne hiba, ha a 
hagyomány Sámsonja helyébe más, elfogadható 
jellemet teremtet t volna. De ez a Sámson egészen 
érthetetlen. A mű első felében nem akar tudni 
arról, hogy Izrael hőse legyen. Halálosan szerel-
mes Mirjátnba, egy szőke leánykába s csak azt 
akarja bírni. Később egy agg bölcs tanácsára — 
ki, mellesleg említve, a föld delejességéről s a 
naprendszer keletkezéséről tart neki előadást az 
ókori Palesztinában — mégis Izrael hősének lép 
föl, hogy dicsőséget szerezve, a szőke Mirjámot 
visszaszerezze. El is éri a dicsőségét, megöli Mir-
jám urát, de ekkor époly lángolón beleszeret a 
barna Delilahba. Teljesen megfeledkezik Mirjám-
ról, noha találkozik vele s egészen Delilabnak 
él. Az olvasó azt hinné, hogy immár a Mirjam-
epizódnak vége, de sajátságos módon ismét föl-
bukkan. Delilabnak nincsen gyermeke, de Mir-
jámnak van, a meggyilkolt urától. Ekkor egészen 
ú j és váratlan vonás bukkan föl Sámson jelle-
mében. Eddig azt hittük, hogy akár a szőke, 
akár a barna, de mindenesetre a szerelem vezérli 
tetteit, most kiderül, hogy az apaság vágya. 
Mindenáron apa akar lenni s ezért taszítaná el 
Delilaht és térne vissza Mirjámhoz. Csakhogy 
ezzel nem merül ki Sámson lelkének chameleon-
szerú változása. Delilah valami javasasszony-mesé-
vel igazolja Sámson előtt, hogy igenis lehet ő is 
anya, erre Sámson ismét néki szenteli szerelmét. 
Csakhogy most már Delilah a bibliából ismert 
módon elárulja és a filiszteusok rabságába ejti, 
mire a mese a hagyományos módon véget ér. Az 
egész tör ténet legfőbb hibája, hogy hősének 
semmi tet te sincs lélektanilag indokolva, avagy 
legalább valószínűvé téve. A mű nyelvezete — 
rímetlen ötös jambusok — rendkívül dagályos, 
teljesen a Bajza utáni írók „bájkorányos" és 
„üdvregélyes" nyelvére emlékeztet. Ezrivel meg 
ezrivel találhatók a műben az ilyen kifejezések : 
„Az álmodással vívódó világon átsóhajt ég kár-
pitján őrködő Jehova rendosztó lehellete", — 
„ép elmém hajója ringadoz ködös vizeknek vég-
hetetlen á r ján" , — „lelked vérbuzdulásnak rémes 
ingoványán, pokol sötétjén út lan ingadoz", — 
„vérem lobogása elvakítná magát az Is tent" , — 
„sóváran lángoló szemcsillagát, két reppenő nyilat, 
előre vágja s átszegzi véle messzeség homályát", 
— „a lebukó napcsillag véres u j ja piros betűk-
kel í r ja", — „sikolt a semmiség", — „elbődül, 
mint a föld, mikor vajúdik tüzetszülő rémséges 
állapotban", — „kínos üvöltés rohanó csapatját 
vagdalja föl a felhők sátoráig", — „szavára reng 
a világegyetem", — „kiröppent lelke visszaszáll 

az álmok elefántcsont-kapuján", — „összeszáradt 
agy velőd ki b í r ja pengetni nyelved ércén", — 
„ot t reszket lelke harmat-gyöngytüzében", — 
„dobogó dob tompább zenéje kavarog rialomnak 
szárnyain", — „aranytámlája csillogó futással 
öleli a szék rengő bíborát", — „vérkönnyeit 
nem a szemen; szívébe záporozza", — „lelke 
mindig kiszakadva, Mirjám dalának angyalszár-
nyain bolyong a végtelenség nagy mezőjén", 
— „rémes kiáltás szárnyas hírnökét rebbenti át 
Jeruzsálem fölött a hangtalan beszédes némaság", 
— „egy hosszú j a j füstölgött föl belőle, kilob-
banó szavak lángoszlopával", — „fűződve a düh 
zápult mérgében", — „fekete lelkét meztelen 
dobom ítélkező népem véres vasára", — „piros 
bimbókkal fölvirágzott, ingerlőn rengő keblek 
liljoma", — „kettős mellednek rengő drága 
halma liljom közt legelésző zergepár", — »lábá-
hoz omlik, mint fenyes fehér felleg és bíbor 
ajka hangszerén oly dallamot ver a tánctól 
pihegve Delilah, a virágos rózsafa" — „lelkök 
gépét zúgatja zuhogó vér, mint a patakmalmot 
a víz-sodor és őrlenek a képzelet kövén", — 
„fényözönjón egymást imádó szemök csillaga 
mint rózsapár hab á r ján : ringatódzik", — „bíbor 
rengőn királykodó, hol néped részegítő üdv-
rialma?", — „Jehova lelke nyúl t i t t időnk tör-
ténetének fenndübörgő jó t s rosszat ontó vegzet-
gépébe", — „a néma döbbent vascsittja húll", 
— „a borzalomnak néma csarnokában üvölti 
átkozása gyászsiralmát", — „szeme sós könnye 
földeket seper, tüzet köhög", — „kis szive dobja 
kettős sietéssel dobolja félelmének riadóját" stb. 
stb. így megy az egész époszon keresztül, szünet 
nélkül, kifogyhatatlan dagállyal. A szerző abbeli 
törekvése, hogy nagyobb kompozíciót alkosson, 
mindenesetre figyelmet érdemel s jóakarattal 
fogadható az égostromló, fiatalos hevülékenység, 
mely a művön végigvonul. De még nagyon 
sokat kell tanulnia, főleg természeiességet és 
egyszerűséget a kifejezésben s lélektani követ-
kezetességet a jellemzésben. (P. L.J 

§ H e r ó d i á s . ( í r ta : Gustave Flaubert. Wilde 
Salomejának forrása. Fordí tot ta Gábor Andor.) 
A római légiók még büszkén nyomultak a négy 
világtáj legtávolabb eső pont ja i felé, a római 
lovasok még bátran vonultak jelvenyeik után, 
de már a légiók nyomában nem a kultúra, hanem 
a szenvedés, a nyomor, a bűn, az erkölcstelenség 
tábora haladt, a római lovasok mögött pedig ott 
tilt a nyeregben a halál árnyéka. A tetőtől 
talpig romlott Róma hatalmának jelvényeit, aka-
ratának végrehaj tói t elküldi a messze keletre is, 
a zsidók országába. Heródes uralkodik itt, a 
császár nevében. Ö is, nagyravágyó felesége is 
eltanultak a rómaiaktól minden bűnt s a keleti 
talajban csodálatos gyorsan virágzásnak indul a 
Rómából á tül te te t t romlottság. 
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Az egész világ meg volt már mételyezve. Az 
elnyomottak, a szenvedők, a vétkezést megunó 
nagyurak várva-vártak valami ú j gondolatot, mely 
erőt és életkedvet adjon, melybe belekapasz-
kodjék a lélek, bogy legalább egy szebb jövőről 
álmodozhasson. Kelet fanatikus levegőjében hamar 
megszületett a próféta ; János szórja iszonyú 
átkait a mulatni vágyó, vétkező, testileg-lelkileg 
bűnös tömegre. János, ki lelki szemeivel maga előtt 
látja a Megváltót, ki csodákat fog művelni, kinek 
szelid szava erősebb lesz a római csatakürtöknél. 

Heródes fejedelem elfogatja Jánost, de nem 
meri hántani. Mikor a római vezérek bejárják a 
fejedelem kastélyát, ráakadnak János börtönére. 
Csodálatos nyugalommal, a rómait jellemző tudás-
vággyal és kíváncsit ággal hallgatják a próféta 
átkait. Ok azt hiszik, Kóma hatalmát nem fenye-
getheti veszedelem. A fejedelem s a kíséretében 
levő, babonára és miszticizmusra hajló keletiek 
megdöbbennek s borzongva menekülnének, hogy 
a rá juk mondott szörnyű átkokat ne hallják. 
Majd rázárják Jánosra a bör tönt s készülődnek 
a pompás mulatsághoz. A lakoma végén Heródiás 
táncol s a bortól és a tánctól részeg fejedelem-
től János fejét kéri. János elvérzik, feje iölkerül 
a dőzsölő társaságba s egymás mellé kerülnek 
a becsukott szemű, zárt szájú próféta meg a 
hatalom képviselői. A halo .tra örök élet, a dőzsö-
lőkre halál vár, az elnémított 'ember erősebbnek 
bizonyult az élőknél. 

E rövid kis novellában nem a tör ténet az 
érdekes, hanem a korrajz. A romlott keleti 
udvar nagyravágyásával és gyűlölködő pártjaival, 
a hatalmaskodó és bűnös rómaiak az uralmát 
féltő fejedelemmel, a próféta híveivel és gyűlö-
lőivel oly tökéletes képpé olvadnak össze, mely-
nek mindnyájunk előtt érthetővé kell lenni, 
hogy útban van már a hamis bálványokat lerom-
boló Krisztus, ki a Cézárok leomló t rónja in 
fölépíti a szeretet birodalmát. 

Flaubert kiváló író, de ereje csak a bűn 
rajzolásában van. Ebben aztán kimerül. A leg-
tökéletesebb akkor, mikor az emberben lappangó 
bűnös csírák kifejlődését rajzolja, mikor, bemu-
tatja, hogy a minden emberben meglevő salak 

• miként nő naggyá a körülmények hatása alatt. 
A könyvet a Magyar Könyvtár c. vállalatban 

a Wodiáner-cég adta ki. 
§ Védelmezőink védelme. (Miként ünne-

peljük a madarak és fák napját. Az Országos 
Állatvédő-Egyesület irodalmi pályázatán díjat 
nyer t munkák. Kiadja az Országos Állatvédő-
Egyesület. Az érdeklődő tanítóknak díj nélkül 
bocsátja rendelkezésükre ) 

Sok ellensége van az embernek, de a legnagyobb 
ellensége ő maga magának. Mi magyarok, kik 
lépten nyomon hangoztatjuk, amire nagy okunk 
is van, hogy mezőgazdasági ország vagyunk, nem 

becsültük meg kellőkép gazdasági föllendülésünk 
tényezőit, biztosítékait. De hát mit sopánkodjunk. 
Inkább lássunk hozzá fokozottabb buzgósággal, 
hogy javunkat munkáljuk. Jó kedvében bősége-
sen adott nekünk az Isten fát és madarat, és mi 
majdnem ész nélkül puszt í t juk és pusztítani en-
gedjük. Igaz, hogy hoztunk törvényt e pusztítás 
ellen, de hát nem állíthatunk minden fa és madár 
mellé egy-egy csendőrt. A törvénynek is csak 
akkor van meg a maga sikere, ha megértik. Ez 
irányban nagy feladat vár az iskolára. Feléje is 
fordul a közhatóság figyelme, valamint a társa-
dalom ama része, mely a helyzet magaslatán 
mozog. Közoktatási miniszterünk megrendszeresí-
tet te a fának és madárnak szentelt iskolai ünnep-
napot, és az országos állatvédő-egyesület az evégre 
nyitott pályázata eredményében útbaigazítást n y ú j t 
az ünnepnapnak maradandó hatású megülésére. 

Könyve öt dolgozatot foglal össze. Mindenik 
értékes egymagában véve is, de különös ér téket 
nyer közös tető alatt, mer t meglepően egészíti 
ki egymást. K. Nagy Sándor a fontos kérdésnek 
jogi természetét domborítja ki. Tüzetesen meg-
ismerteti az erdőre, mezőre, a madarak vadásza-
tára vonatkozó jogszabályokat. Ezzel nagyon 
hasznos munká t végez. Pompásan beválnak isme-
retei a tanítónak. Annyival inkább, mert bőven 
van alkalma népünk tudatába átplántálni. Szerző 
talán egyetlen jogászunk, aki munkáját pedagó-
giai érzekkel egyesíti a tanítóéval. Vaday József 
a szakismeretek célirányos közlésének módszerét 
vázolja. Minden sorából a gyakorlati pedagógus 
gazdag tapasztalata szól. Fontosabbnak ta r t j a az 
előkészületek idejét, mint magát az ünnepnapot. 
Jó útmutatásokat ad a tanítónak, hogyan hathat 
nevelőleg a gyermeki lélekre. A serénykezű pa-
raszti ember boldogulásának és a henyén urizáló 
gavallér koldusbotra jutásának érdekes tör ténete 
keletében fejt i ki a madárvédelem jelentőséget. 
A fészek feldúlását mint gonosz te t te t t ün t e t i 
föl. Megtanítja a gyermeket, hogy valamint az 
agg embereket, tisztelje az öreg fákat, melyek 
neki gyümölcsöznek. Kedves gondolat, hogy akinek 
rab madara van, hozza el a madarak és fák napján 
és társai előtt bocsássa szabadon. 

Tafferner Béla a tétel erkölcsi vonatkozásait 
szemlélteti. Nemes szándék és nevelői tapinta t 
vezeti tollát. Bár könnyen érthető számításokkal 
is bizonyítja madaraink hasznos voltát, inkább az 
érzelmekre kíván hatni. Egyes madarunkról í r t 
megfigyelései olvasókönyvbe illők. Valóságos 
madárlélektani képek. Fehér Jenő a népiskola 
minden osztály a számára elkülöníti a taní tás 
anyagát. Helyesen hangoztat ja az egyéni nevelés 
szükségszerűségét. Azt állítja ugyanis, hogy a 
gyermekeknek több t ípusát kell megkülönböztet-
nünk. Más módon kell a madarak kímélésére 
vezetnünk a félénk gyermeket, mint azt, kinek 



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 6. SZÁM. 

harcias lelkében már ébredez a vadász szenvedelme. 
Végül Hirsch József rövid áttekintést ad a 
teendőkre nézve. Különös gondot fordít a téli 
etetőhelyek elkészítésére. Képen is bemuta t ja . 
Megkapó az anyamadár önfeláldozásának leírása. 

Hézagot pótol a k i tün te te t t pályázók műve. 
Ez öt dolgozatból könnyen elkészítheti a hato-
dikat a taní tó. Azt, amely az ő falujának, az ő 
tanítványainak szól, amelyben annak a vidéknek 
sajátos madárvilága repdes az előtérben, a honos 
fák és bokrok állnak az elsősorban. Talán egyet 
len dolga van, amire az írók egyike sem terjesz-
kedett ki. Ez a fák nemesítése, oltása. Pedig a 
nemesítés szélesebbkörű foganatosítása nagy mér-
tékben fokozná gyümölcstermelésünk ér tékét . 
Persze mindezt tudnia kell a tanítónak. Tehát 
meg kell reá tanítani a képzőintézetekben. 

Ezek u tán ajánlunk valamit. Állítsuk helyre 
régi híres és zamatos majálisainkat, de j av í to t t 
és bővített kiadásban. Legyen tavaszi ünnep oda-
kinn a zöldben. Testet, lelket üdítő, gazdasági 
és erkölcsi tekintetben egyaránt hasznos ünnep-
nap és általános. Tehát nem egyedül az iskoláé, 
hanem az egész községé. Arra is méltó ez a 
dolog, hogy a törvényhatóságok szabályrendelettel 
szervezzék és rendezzék. 

Végül még egyet. Van olyan kártevő rovarunk, 
mely kikerül te gondolkozó tollasaink figyelmét. 
A nyelv fá ján élősködik ós úgy hívják, hogy : 
magyartalanság. Veszedelmesen elhatalmasodott, 
főkép a német szél hordta határozatlan névmás, 
az „egy". Kettő lesz belőle! Havas Irina. 

§ A vizsgázás módszere és r e fo rmja 
című pedagógiai iránymunka jelent meg Vaday 
József közs. isk. igazgatótól. Ára 3 korona. Meg-
rendelhető bérmentes küldéssel 3 korona 20 fill., 
vagy utánvét te l 3 korona 4 5 fill, árban a szer-
zőnél, Nagyváradon. Addig is, míg ismertethet-
jük, ajánljuk az olvasók figyelmébe. 

§ Zsoidos László könyve. Zsoldos László, 
ki a napilapokban s lapunkban is megjelent 
tárcáival mél tán szerezte meg a közönség tetszését, 
„Barátom, a huszárfőhadnagy és egyéb tör téne tek" 
címmel novellás könyvet ad ki. A kötethez 
Mikszáth Kálmán írja az előszót, bor í tékjára 
pedig Linek Lajos rajzol címképet. A megren-
delés a „Rákosvidéki nyomdavállalat " címére 
(Rákosszentmihály, Budapest mellett) kell kül-
deni. A könyv ára 3 korona. 

§ Amerikai kivándorlás és visszavándorlás. 
A Magyar Társadalomtudományi Társaság j a n u á r 
havában ankéte t tartott a kivándorlás és vissza-
vándorlás kérdéséről. A kétnapos ankéten elhang-
zott beszédeket a társaság most kiadta, nem-
különben az egyesület által kiküldött tízes bizott-
ság emlékiratát is. A nagyérdekü könyv, melyre 
még visszatérünk, 1 korona 50 fillérért kapható 
a Singer és Wolfner kiadó-cégnél. (Andrássy ú t 10.) 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Z. Gr. Rájecz. Az Erzsébet-nőiskola igazgatóságához, 

vagy az angol kisasszonyokhoz szíveskedjék fordulni. — 
A. M. >'. Kapus. A javadalmi jegyzőkönyv fölvétele 
a főszolgabíró hatáskörébe tartozik. Az eljárásról föl-
vett jegyzőkönyvet az alkalmazott tanító is aláírni 
tartozik. Ha más írta alá az ön nevét, okmányhami-
sítást követett el. Tegyen erről jelentést a közigaz-
gatási bizottságnak. Előbb azonban győződjék meg, 
hogy tényleg úgy történt-e a dolog. — B. L. Adács. 
Nős tanítót, ha házastársa nem tanítónő, az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 2. §-ában megállapított lakáspénz, minden 
ellenkező kikötés dacára, föltétlenül megilleti. — 
Szabolcs. Erre a kérdésre már sokszor válaszoltunk. — 
6. Hogy a felhozott esetet egyházi hatósága minő 
elbánásban részesítené, azt mi előre meg nem álla-
píthatjuk. Valószínű azonban, hogy állásáról távoznia 
kellene. — P. P. Susány. A felekezeti iskolánál az 
a körülmény bizonyítandó, hogy a községi egyenes 
állami adó hány °/o-ának felel meg azon hozzájárulás 
értéke, mellyel a hitközségi adózók a felekezeti 
iskola fenntartása címén meg vannak terhelve. — 
R. I. A. Szíveskedjék az efféle dolgokat az iskola-
fenntartóval rendezni ; mi az iskola fűtési kérdésébe 
nem avatkozunk. — B. M. Az Országos Gyermekvédő-
Liga igazgatósága: VI., Bulyovszky-utca 23. fz. — 
K. F. Mint önkéntes már aligha szolgálhat, mert 
eziránt a folyamodványt legkésőbb a fősorozás alkal-
mával, az orvosi vizsgálat előtt kell beadni. Ha a 
tanítói pályát elhagyja, behívják 3 évi szolgálatra. Az 
elnöktől kérni kell a szabadságot, amit ő megokolt 
esetben tartozik megadni. - L. Gy. K. Tolna. 1. Mái-
igen sokszor írtuk meg, hogy akinek nyugdíjigénye 
szolgálata közben emelkedik, a különbözet 50° o-át 
tartozik a nyugdíjalapba befizetni. 2. Az 5°, o-os iskolai 
adó községi pótadó természetével bír. — Bizonyít-
vány. 1. Ä bizonyítványmásodlatokat, illetve a volt 
tanulók bizonyítványát az igazgató adja ki, az illető 
osztálytanítóval együtt. Ahol igazgató nincsen, ott az 
iskolaszéki (gondnoksági) elnök közbejöttével állítandó 
ki a bizonyítvány. 2. Arra, hogy az iskolaszék meg-
tilthassa a bizonyítványok kiadását, jogalapot nem 
tudunk. 3. Az iskolára, tehát nem a gondnokságra 
vagy iskolaszékre címzett leveleket mindig az igaz-
gató, vagy ennek megbízottja veszi át és bontja fel. — 
S. R. Majorka. Az 1907. évi XXVi. t.-c. 4. §-át, mely 
a feltett kérdésére kimerítő tájékoztatást ad, e helyen 
már többször ismertettük. — Érdeklődő. A kertillet-
mény, vagy ennek váltsága a községi és hitfelekezeti 
tanítók részére törvényileg biztosítva, van. Az állami 
tanítók fizetését szabályozó 1907. évi XXVI. t.-c. 6. §-a 
megállapítja ugyan a lakás terjedelmét, de nem bizto-
sítja sem a kerijárandóságot, sem annak hiányában a 
váltság összegét. E címen törvényes alapon tehát mit-
sem kívánhat. — M. I. Farkasmező. Tanköteles gyer-
mek még cselédkönyv alapján sem menthető fel az 
iskolábajárás kötelezettsége alól. — Ty. I. 1. 10-en 
aluli gyermek után az állam nem fizet hitoktatói díjat. 
Ha az egy valláson levő tanulók száma a 10-et meg-
haladja, a hitoktatói díj hetenkénti egy óra után évi 
30 — 40 K. 2. A díjak utólagos havi vagy évnegyedes 
részletekben fizetendők. 3. Forduljon a közig, biz.-hoz.— 
K. S. Hatvau. A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 
szóló 1894. évi XH. t.-c. 44. §-a értelmében a faiskola 
kezelésével, ha arra külön közeg nem alkalmaztatik, 
méltányos díj mellett a néptanító bízható meg, kit a 
községi képviselő-testület választ. A díjazás mennyi-
ségét tehát a törvény nem állapítja meg. — L. S. — L. 
M. — G. P. Sokszor mondottuk már, hogy ily ügyekben 
csak válaszos levelezőlap beküldése esetén adunk útba-
igazítást. 
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SZÉPIRODALOM. 
A jövendő nagyokra. 

(Az Anakreoni dalokból.) 

Nem félek én, hogy egykor 
Fölöttem összecsapnak 
A feledés hullámi, 
S erősebb, jobb poéták 
Merész hangon dalolnak 
Új dalt a szerelemről 
S jó borról a magyarnak. 
Az Isten hozza őket 
S nőtesse nagyra mindet, 
Édes vigasztalásul 
A vérző szerelemnek, 
A felhős honfibúnak! 
De addig is, barátim, 
Míg e derék legénység 
Ivirajzik a jövőből: 
Töltsük meg vén kupáink' 
A régi nóta mellett 
A legjobb régi borral, 
És koccintsunk vidáman, 
Sőt lelkesen koccintsunk 
A — jövendő nagyokra. 

Endrödi Sándor. 

Csók. 
írta: Csite Károly. 

Kicsi babát meg egy kis cicát ringat egy 
másik baba. Mamácska állította a bölcső mellé 
a négy éves kis Lilikét, melyben betegen fekszik 
az öcsiké, a pici Sanyi. Nincs több még fél 
évesnél a csöppség. A bölcső végében pedig 
egy kis cica szundikál. 

— Csicsis, baba, csicsis ! — susogja a kis 
betegnek Lilike. Nézi merően a kis szenvedő 
arcát. Majd a kis cicára mosolyog. Majd pedig 
lenyomja a bölcső egyik felét, hogy ráhajol-
hasson : megcsókolja a kis öcsikét, de csak úgy, 
mint a lehellet. 

— Csicsis, baba, csicsis ! — mondogatja egyre 
a kis betegnek. Pedig az úgysem sír, csak 
nehéz lélegzete, közbe-közbe kínos nyöszörgése 
hallatszik. Végre belefárad a ringatásba Lilike. 
A bölcsőre hajtja borzas fejecskéjét, melyhez 
hozzádörzsölődik a cica. 

Egyszer csak kopognak az ajtón. Belép rajta 
egy bácsi, fürkészőleg tekint szét a szobában. 

— Na hát senki sincs? Ah, itt a beteg! 
— Mama, mama ! — kiabál a kis Lilike s 

fut ki a szobából. 
Jön a mama is. Halvány, babaarcú kis ma-

mácska. Oly szomorú az arca. Szemében könny 
csillog. 

Az orvos már a kis betegnél van, fejcsóválva 
vizsgálja, s amint meglátja a belépő asszonyt, 
ráförmed : 

— Na, mondhatom, hogy maguk borzasztó 
dolgot csinálnak ! Ily későn kellett jelenteni a 
bajt? Es még hozzá ideállítja e mellé a ra-
gályos beteg mellé ezt a kis leányt! Hát azt 
akarja, hogy ez is meghaljon, vagyis . . . no . . . 
hogy ráragadjon a betegség? 

Szegény asszony még jobban elhalványult. 
Nem is érti, mit mond az orvos. Csak a halál 
szót hallja. Megerednek erre a könnyei. Zo-
kogva kapja ki a bölcsőből kis gyermekét. 

— Nem, nem! Nem engedem, hogy meg-
haljon. Doktor úr, az égre kérem, ne engedje 
meghalni ! Gyógyítsa meg kicsi magzatomat, 
kis aranyos fiacskámat! — és csókolja kezét, 
vánkosát, mindenét, ahol csak éri, a kicsinek. 

A kis Lili is sírásba kezd. Belekapaszkodik 
édesanyja szoknyájába. 

Az orvos hátrahúzódik, csak néz, csak bámul 
a kínos jeleneten. Végre indulatosan kiált, ök-
lével nagyot üt az asztalra. 

— De hát értsen meg ! Nem azért jöttem, 
hogy sírást hallgassak, hanem hogy a baj ellen 
védekezzem. Mert a baj nagy. Ragályos torok-
baja van a kicsinek. Azt akarom, hogy Isten 
segítségével megmentsük a kicsikét. Valamint 
ezt a kis leányt is meg kell védeni ettől a 
betegségtől. Azért el kell távolítani e háztól, 
de olyan helyre, hol nincsenek gyerekek. Van-e 
olyan ismerőse ? 

Szegény asszony dermedten áll, rémülve hallja 
az orvos beszédét. Szólni sem tud rögtön, csak 
a fejével int, hogy van. De a kis leány igen 
figyelt a bácsira, megértette, hogy őt el akarják 
vinni. Sírásba kezd újra, zokogva könyörög 
mamájának. 

— Édes mamám, ne engedjen elvinni ! 
— Ne sírj, édesem, — szólalt meg végre az 

asszony — hisz az öregmamához mégy el ! 
Eredj, hívd be a papát, hogy vigyen el! 

Nem messze kellett menni a kis leánynak. 
Ottkinn, az ajtóban állt, hallgatta rémülve a 
veszélyt a fiatal családapa. Ölébe kapta a kis 
leányt s szomorúan köszöntött el. 

* 
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Szegény kis mamácska ! Bizony hiába volt 
minden ima, minden sírás, minden odaadás, 
minden, minden : a kis fiacskája, a pici kis 
Sanyika elaludt örökre. 

Már ravatalon fekszik a kis halott, lefödve 
aranyozottszélű szemfödéllel. Mellette a szé-
ken koporsója is készen. 

Kályha szögletében a kályhára hajolva sír az 
apa is. Nem is tud megmaradni a szobában. 
Kimegy, otthagyja az asszonyt bánatával. 

Szegény kis mamácska csak sír, sír ; folynak 
a könnyei. Felhajtja a szemfödelet ; csókolja, 
könnyeivel áztatja kis halottja arcát. 

Egyszer csak belép az orvos. Ráförmed 
megint az asszonyra. 

— Mit csókolja azt a halottat! Már nem 
tud ellenni anélkül? Elhiszem, tudom, hogy 
nagy fájdalma lehet, de halottat egyáltalában 
nem szabad csókolni, mert vérmérgezés lehet 
belőle. 

Fölegyenesedett erre a megtört asszony, szí-
vének egész fájdalmával keserűségével mondta 
az orvosnak : 

— Doktor úr, megbocsásson ! Ön nem tudja, mi 
az az érzés, mi az a fájdalom, ami az én szí-
vemben van. Ön nem tudja, milyen fájdalom 
az, amikor egy anya imádva szeretett gyerme-
két halva látja. Hátha tudnám, hogy rögtön 
meghalok, nem csókolnám-e meg kis halottamat ! 

— Bolond ! — dörmögte, de csak a fogai 
közt az orvos, majd megbánva, indulatosan, de 
érzéssel mondta: 

— Ortilt szeretetében nem gondol semmire. 
Azért mondom, hogy ne csókolja, mert utána 
meg találja csókolni kis leányát, az is meg-
kaphatja. Mit gondol ? Az volna még csak fáj • 
dalom ! En csak javukat akarom ! 

Rémülve emelte föl fejét az asszony, sírása 
elhalt. Ha kis leánya, a kis Lilikéje is meg 
találná kapni ezt a kegyetlen betegséget! 

— Nem, nem ! Nem csókolom meg többet, 
nem is szabad látnom egy hónapig. Nem en-
gedem, hogy hazajöjjön ! Könyörgöm, doktor 
úr, majd ha arra megy, ott a falu közepén, 
a harangláb mellett laknak a szüleim, nézze 
meg azt is, s mondja meg szülőimnek, hogy 
ők se jöjjenek el a temetésre, nehogy haza-
vigyék ezt az átkozott betegséget. 

* 

A konyhában, a tűzhely mellett, egy zsámo-
lyon gubbaszt a családapa. Kezében egy darab 
kenyér. Nem kell neki megsózni, sós az a rá-
hullott könnyeitől. Kifordul szájából a betett 
falat is. Nem képes lenyelni. Mikor szegény 
szenvedő, sírástól vonagló felesége belépett 
hozzá, könyörgő hangon mondja neki: 

— Ne sírj anyjuk, ne sírj ! 

— Hogyne sírnék, sírhatok ! Mikor hiába 
könyörögtem a jó Istennek, hiába imádkoztam, 
kértem, hagyja meg nekem kis fiamat. Mikor 
úgy szerettem ! Hiába volt minden, hasztalan, 
vége mindennek. 

— Ne sírj azért, ne sírj, és ne beszélj így; 
nem szabad így beszélned. Nem szabad a jó 
Istent vádolnod, hisz még egy kis leányunk is 
van. Mi lenne belőlünk, ha azt is elvenné a 
jó Isten ! 

— Te is . . . ? Az orvos is . . . ? Erre már 
oly keserves, szívszaggató zokogásba tört ki az 
asszony, hogy szegény ember nem tudott ott-
maradni. Kiment a műhelyébe, ott siratta kis 
fiacskáját. 

Az asszony sem tud bentmaradni. De kint 
sem sokáig. Megy újra kis halottjához. S ím 
amint fölnyitja az ajtót, rémülve, megdermedve 
áll meg a küszöbön. Egy szívfagyasztó sikoltás, 
s eszméletlen omlik a földre. 

. . . Egy széken állva, a kis ravatalra ha-
jolva csókolgatja a pici öcsikét a kis Lilike. 
Egyik kezével magához szorítja a kis cicát. 
A sikoltás hallatára felkapja fejét a rava-
talról. 

— Mamácskám, ne félj ! Sanyikát jöttünk 
megcsókolni . . . 

Külföldi szemle. 
Svájc. 

(Kísérleti iskola.) Svájci tanítók a tanítás 
reformálását sürgetik s keresik az alkalmat, 
hogy szándékukat megvalósíthassák. Zürich 
városának iskolai elöljárósága ezt az alkalmat 
kész megadni a „modernistáknak". Elismeri 
azokat a nagy eredményeket, melyeket az iskola 
felmutathat, de nem zárkózhatik el ama tény 
elől, hogy fennállása hosszú ideje alatt a viszo-
nyok annyira megváltoztak, hogy új feladatok 
várnak reá, nem abban az értelemben, „mintha 
a tananyagot kellene szaporítani, hanem az 
iskolai nevelés céljának mélyebb felfogása tekin-
tetében, mely a személyiséget előmozdítja és 
erősíti s nemcsak az érzelmet, hanem a testi, 
szellemi és lelki erők összességét fejleszti". Ezt 
a rendszert nem lehet egyik napról a másikra 
megváltoztatni s nem lehet azt, ami már ki 
van próbálva, hirtelen azzal pótolni, ami még 
kipróbálva nincs. Azok a kísérletek tehát, ame-
lyeket elsősorban tenni kell, hadd igazolják 
előbb, hogy mi célszerű az újból s mi vihető 
ki belőle nagyban. Az iskolai elöljáróság mind-
azokat a tanítókat, kik hivatást éreznek maguk-
ban, hogy az ő osztályaikban határozott kísér-
leteket tegyenek, jelentkezésre szólítja fel. Hogy 
az ide-oda kísérletezést már előre is lehetetlenné 
tegyék, minden „kísérleti tanítónak" előbb 
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programmot kell adni, melyben céljairól és 
eszközeiről pontos felvilágosítást nyújt. A tapasz-
talatokról később jelentés teendő és az eredmény 
megállapítandó. A kísérletek az eddigi láto-
gatottságú osztályokban teendők. Az iskolai 
elöljáróság joggal megjegyzi, hogyha a kísér-
leteket a rendesnél kevesebb tanuló által láto-
gatott osztályokban végzik, a kísérletek értéke 
is csekélyebb lesz ; arról van szó, hogy az adott 
körülmények között reformáljanak. Az iskolai 
elöljáróság azt óhajtja, hogy a kísérletek a 
következő kérdésekre adjanak feleletet : Mi-
képen lehetne a gyermek testi és lelki viszo-
nyainak jobban megfelelő átmenetet teremteni 
a gyermeki élet szabadságából az iskolai életbe ? 
Mily módon lehetne bevezetni az oktatásba a 
kézimunkát, nem külön szakma, hanem az egész 
nevelés alapja gyanánt ? Minő változások teen-
dők az iskolaidő alkalmazásában és beosztásá-
ban, hogy az a test és a lélek higiéniájának 
jobban megfeleljen ? A kísérletek végrehajtására 
szükséges minden könnyebbséget és az eszkö-
zöket megadják, vagy pedig a kanton kormá-
nyánál kieszközlik. A német Päd. Zeitschrift, 
melyből ezt átvesszük, azt mondja, hogy nagyon 
kíváncsi azokra a jelentésekre, melyek kimu-
tassák, hogy a pedagógiai reformerek kívánal-
maiból, a mostani iskolai viszonyok mellett, 
mennyit lehet megvalósítani. Attól tartunk, hogy 
sok vizet fognak önteni a borba és meg fogják 
mutatni, hogy a felállított követelmények nagy 
része a jelenlegi túlzsúfolt osztályok mellett 
megvalósíthatatlan. 

HIVATALOS KÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 43.783. sz.) 

Tudomás és további szabályszerű eljárás végett 
értesítem a Tanfelügyelő urat, hogy a folyó 
iskolaév szünidejében az 1906. évi január hó 
10-én 102.594/1905. sz. a. kelt rendelettel ki-
adott tanítói és tanítónői továbbképző-tanfolya-
mok szervezeti szabályzatában foglaltak alapján 
folyó évi július hó 6-tól kezdődőleg több állami 
képzőintézetnél, a korábbi évekhez hasonlóan 
három hétre terjedő tanítói és tanítónői tovább-
képző-tanfolyamok fognak tartatni ; még pedig : 
tanítók -számára a budapesti I. kerületi, az aradi, 
a bajai ós a kolozsvári állami elemi iskolai tanító-
képző-intézetekben ; tanítónők részére pedig: a 
budapesti II. kerületi ós a pozsonyi állami elemi 
iskolai tanítónőképző-intézetekben. 

Ezen tanfolyamokon az életbe léptetett nép-
iskolai ú j tantervre való tekintettel különös 
figyelem fog fordíttatni a magyar nyelv tanítá-
sának módszerére a nem magyar tannyelvű nép-

iskolákban, továbbá a rajzra, az énekre, a kéz-
ügyességre (szlöjd) és ezeknek népiskolai rnethó-
dikájára. 

Mindegyik tanfolyamra 50 — 50 hallgató vétetik 
fel, akik közül tanfolyamonként 30 — 30 hallgató 
állami költségen nyer az intézet internátusában 
szállást és étkezést, azonkívül 15—15 korona 
utazási költségben is részesül. 

A saját költségükre jelentkező többi hallgatók 
ingyen-szállást nyernek az intézetben, hol mér-
sékelt áron étkezést is kaphatnak. 

A felsorolt hat tanfolyam bármelyikére való 
felvételért folyamodhatnak az ország bármely 
részében lakó és bármilyen jellegű elemi nép-
iskolánál működő okleveles tanítók és tanítónők. 

A fölvétel iránti bélyegtelen kérvények azon 
illetékes megyei kir. tanfelügyelőnél nyújtandók 
be, akinek tankerületében a folyamodó működik. 

A pályázati határidő: 1908. évi május hó 15. 
Felhívom egyben a Tanfelügyelő urat, gondos-

kodjék arról, hogy tankerülete minden jellegű 
iskoláinál működő tanítók és tanítónők kellő 
időben és megfelelően értesítve legyenek a meg-
tartandó tanfolyamokról. 

Végül arról értesítem a Tanfelügyelő urat, 
hogy az érdekelt tanító-(tanítónő)képző-intézeti 
igazgatót egyidejűleg külön utasítottam, hogy az 
intézeténél tartandó továbbképző-tanfolyam költ-
ségvetését és tanulmányi tervezetét haladéktalanul 
mutassa be. 

Budapest, 1908 április hó 10-én. 

A miniszter helyett : 
Tóth, 

államtitkár. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a „Veszprém-
megyei Takarékpénztár Részvénytársaságinak, 
amely a veszprémi különböző felekezeti és állami 
jellegű népoktatasi tanintézeteknek 210 K-t 
adományozott. 

K i n e v e z t e : Márkó Lajos oki. tanítót a kidéi 
áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Balogh Károly oki. 
tanítót a zágonybárkányi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Gilde József oki. tanítót a mehalaronáezi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Till Géza oki. tanítót 
a csongrád-nagyrét-tanyai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá az 1908. évi szept. 1-i hatállyal; Kiss 
Gizella oki. tanítónőt a szolnoki áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Ecker Erzsébet oki. tanítónőt a 
marokréti áll. el. isk.-hoz r . tanítónővé ; Biró 
Emília állandóan alkalmazott helyettes óvónőt a 
munkácsi Il-ik sz. áll. óvóhoz r. óvónővé ; Od/ry 
Mária oki. óvónőt a kékkői áll. óvóhoz óvónővé ; 
Bodó Irén oki. óvónőt a magyarlapádi áll. óvó-
hoz óvónővé ; Wittinger Antónia oki. óvónőt a 
végegyházai áll. óvóhoz óvónővé. 
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Jelen minőségében á thelyezte : Szepessy 
Sándor budafoki áll. el. isk. tanítót az albert-
falvai, Humay Nándor csongrád-nagyréti-tanyai 
áll. el. isk. tanítót a budafoki áll. el. isk.-hoz ; 
Márton Géza és Mártonné Lázár Ida mindszenti, 
Barthalos Béla ós Barthalosné Keleti Stefánia 
gyergyóremetei áll. el. isk. tanítókat, ill. tanító-
nőket az 1908/09. tanévtől kezdődő hatállyal 
kölcsönösen ; Putzné Gaál Klára radácsi áll. óvónőt 
a petőszinyei áll.óvóhoz; Hornyok Ilona petőszinjei 
áll. óvónőt a radácsi áll. óvóhoz óvónővé. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Pap Fiion deésfalvai nyug. gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Lázár Annikónak évi 300 
K-t; néh. Draskovics Imre körmendi áll. polg. 
isk. tanító özv., szül. de Ponty Jolánnak évi 
1116 K-t, Jolán és Imre nevű kkorú árváinak 
egyenként évi 186 K-t, együtt 372 K, mind-
össze 1488 K-t ; néh. Ferkó István szepesede-
lényi róm. kath. kántortanító özv., szül. Hovan-
csik Ilonának évi 520 K-t ; néh. Roska János 
nyug. danki tanító özv., szül. Brajna Veronának 
évi 300 K-t, egy kkorú árvájának évi 50 K-t ; 
néh. Bodor Sándor nyug. ref. tanító özv., szül. 
Szabó Rozáliának évi 442 K-t ; néh. Makai 
Sándor nógrádverőczei ref. tanító özv., szül. 
Szabó Juliannának évi 490 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A Bukares t i Magyar Társula t . 
(Ötven éves jubileuma alkalmából.) 

Hazai egyesületeink között is kevés akad, mely 
50 éves múlttal dicsekedhetik, de olyan magyar 
egyesület, mely a külföldön érte meg ezt a tisztes 
kort, már épen csak egyetlen-egy van : a Bukaresti 
Magyar Társulat. 

Az ötvenes évek szomorú korában számos 
emigráns és még több megélhetést kereső magyar 
iparos verődött össze a szomszéd Románia fő-
városában, kik a megélhetés nehéz küzdelmei 
közepette sem feledkeztek meg szomorú állapot-
ban sínylődő édes hazájukról. Nem segíthettek 
ugyan rajta, de megtették azt, amit megtenni 
módjukban ál lot t : igyekeztek megőrizni hazájuk 
iránt táplált szeretetüket. A tehetősebbek s még 
inkább a tauultabbak erre önerejüknél fogva is 
képesek voltak, de a nagyobb tömeg évek folyamán 
okvetetlenül elveszítette volna a környezet be-
folyásával szemben ellenálló-erejét, elveszítette 
volna nyelvét, el szeretetét ama föld iránt, mely 
őseit, szüleit behantolta, mely őt fölnevelte s 
menthetetlenül beolvadt volna nagyobb tömegű 
idegen környezetébe. Eszközről kellett hát gon-
doskodni ; eszközről, mely a kevésbé erőset meg-
védje, gyámolítsa, erkölcsi küzdelmeiben támo 
gassa. Ilyenül kínálkozott az egyesületi élet. 

Két tisztes nevű honfitársunk : Veress Sándor 
emigrált 48 as tiszt, később mérnök, és KoÓS 
Ferenc, akkor bukaresti ev. ref. lelkész, majd 
brassóvármegyei tanfelügyelő lelkes vezetése mel-
lett, a jobb anyagi viszonyok között élő buka-
resti magyar iparosok alapították meg Hunnia 
névvel az első külföldi magyar egyesületet, mely-
nek tagjai szabadon áldoztak a nemzeti ideálok 
kultuszának akkor, midőn a Kárpátokon belül 
a zsarnokság elfojtott minden magyarszellemű 
megnyilatkozást. 

Ötven év szép idő egy egyesület életében is. 
Elég idő arra, hogy sok viszontagság, sok küz-
delem jusson osztályrészéül ; elég arra is, hogy 
nevet cseréljen. A Hunnia is időközben a keve-
sebb nemzeti vonatkozású Magyar Társulat nevet 
vette föl, de céljában, hazafiságában mindig ugyanaz 
maradt. Alig van Romániában megfordult magyar 
polgár, legyen az bármilyen nyelven beszélő, ki 
a Bukaresti Magyar Társulatot ne ismerné, annak 
a viszonyokhoz képest gazdag könyvtárát ne 
használná, billiárd-asztalán, tekepályáján egy-két 
parti t végig ne játszott, vagy épen gyönyörű 
tánctermében a tüzes csárdást ne ropta volna. 
Sőt kivándorló román honfitársaink javarésze is 
a magyarság társadalmához csatlakozik, belátva 
azt, hogy bajaiban, — mi pedig bőven akad — 
egyedül a magyar állam tekintélye védi meg. 
Nem egy ellenséges érzelmű román polgártárs 
tanulta i t t szeretni, becsülni meg igazi hazáját 
és vált igazi magyar polgárrá. 

Idők folyamán számos magyar egyesület létesült 
úgy a fővárosban, mint a vidéki nagyobb váro-
sokban ; naggyá, hatalmassá fejlődött ezek közül 
egyik-másik, de azért egyik sem tagadta meg az 
elsőbbséget a Bukaresti Magyar Társulattól, mely 
nemcsak múltjánál és tekintélyénél fogva ki-
érdemelt tiszteletnek örvendett minden újabb-
keletű magyar egyesület részéről, de anyagi támo-
gatásával sok vidéki egyesületnek háláját is ki-
érdemelte. 

Ez a tisztes egyesület ülte április 26 án, 27-én 
és 28 án ötven éves jubileumát. Megérdemli, 
hogy ez alkalommal egy elismerő pillantást vessünk 
a Kárpátokon túl küzdő, a megélhetésért harcoló, 
de édes hazájuk szerelmében soha nem ingadozó 
honfitársainkra. (László Gyula, Taucz.) 

— Petl 'óczi Is tván. A király Petróczi Ist-
ván segédtanfelügyelői címmel fölruházott s szol-
gálattételre a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumba beosztott polgári iskolai tanítónak, a 
közoktatásügy terén kifejtett eredményes műkö-
dése elismeréseül, a tanfelügyelői címet és jelleget 
adományozta. — A Néptanítók Lapja olvasói 
bizonyára őszinte örömmel veszik hírül Petróczi 
István kitüntetését. Petróczi a Néptanítók Lap-
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jának névtelen, de annál hasznosabb segédszer-
kesztője : az ő szakavatottságának és lelkiismere-
tességének köszönhetik elsősorban olvasóink azo-
kat a fölvilágosításokat, útbaigazításokat, melyek 
hétről hétre olvashatók a Tanítók tanácsadójá-
ban, nem is beszélve a nagyszámú levelekről, 
melyeket a kérdezősködőknek ír. Kétszeresen 
érdemelte meg a kitüntetést : úgy is, mint a 
maga dolgát értő, buzgó tisztviselő, úgy is, mint 
a tanítók igaz barát ja . . . 

— F i g y e l m e z t e t é s . Az áll. Pedagógiumban 
a magán-osztályvizsgálatok május 19. és 20. 
napjain lesznek. A vizsgázni óhajtók kellő időben 
jelentkezzenek, különben jelentkezésük nem fog 
figyelembe vétetni. Ebben az iskolai évben már 
több magán-osztályvizsgálat nem lesz. Az igaz-
gatóság. 

— Adatok az agg norvégnek. A nyitra-
megyei evangélikus iskolákról megdöbbentő je-
lentést tett a tanfelügyelő a közig, bizottságban 
— jBárdos Ádám tanár, iskolalátogató adatai 
alapján. Az iskolák legnagyobb részében magyar-
nyelvi eredmény nincsen, fölirataik tótnyelvűek, 
a tanítók hazafias szempontból való magatartása 
kétséges, a magyar történelmet egyáltalában nem, 
vagy meghamisítva tanítják s az iskolákban a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által kitiltott, 
vagy nem engedélyezett tankönyveket használnak. 
A brezovai 'ev. iskolában két tanító működik : 
Fiola Bohumil és Horváth György, aki azonban 
tüntetően Chorvát-nak nevezi és írja magát. A 
tanítóképzőben még Horváth volt, erre a magyar 
névre szól az oklevele is, de most tótnak és 
Chorvátnak vallja magát. Ez a két tanító a ma-
gyar történelmet egyáltalában nem tanít ja s a 
felsőbb elemi osztályokban is a tanulók legfölebb 
annyit tudnak magyarul, amennyit akármelyik 
magyar vezetésű állami vagy F. M. K. E.-óvóban 
a kis gyermekek tudnak. Mikor az iskolalátogató 
ezt szóvá tette a tanítók előtt, Chorvát szinte 
izgatottan vágta vissza : 

— Az én iskolám tanítási nyelve a tót s nem 
a magyar s illetékes hatóságom az iskolaszék. 
Aki jobb eredményt tud fölmutatni, jöjjön ide 
tanítani. Hogy a tanítványaim nem tudják a 
Szózatot és a Himnuszt, az épenséggel nem 
nagy baj. Lehetnek ők anélkül is jó hazafiak ! 

A vissnyói evangélikus iskolában egy Hatala 
Samu nevű szobafestő tanít, aki maga is beval-
lotta az iskolalátogatónak, hogy télen tanító, 
nyáron pedig a mesterségének él és szobákat 
fest a községben s a közeli falvakban. A kasa-
niszkói evangélikus iskolának elég jó tanítója 
volna, Horváth Gyula, de ott meg Stefánik Pál 
evangélikus lelkész a kerékkötője a magyarosítás-
nak, aki nemcsak a magyar szót, de a magyar 

köszöntést is eltiltotta az iskolában, azzal a ki-
jelentéssel, hogy a tanulók nem magyarok, ha-
nem tótok. Magyarország térképe egyáltalában 
nem található az iskolákban. Ellenben ott van 
Ausztria térképe s benne Magyarország. Az isko-
lák tanulói semmit sem tudnak az ország önálló 
államiságáról, Budapest székesfővárosról, de sőt 
a saját szűkebb hazájukról, a vármegyéjükről sem. 
Nem használják az elemi iskolák számára a köz-
okt. miniszter által engedelmezett tankönyveket, 
ellenben az egész vonalon a kitiltott Slabilcár 
című, vagy a miniszteri engedelmet nélkülöző és 
Jan Bezsó szeniczi nyomdájából származó Skolnik 
és Csitanka című iskoláskönyveket használják, 
amelyek minden egyébre oktatnak, csak magyar 
szellemre, magyar hazafias érzésre nem. 

Nyitra megye közigazgatási bizottsága azonnal 
intézkedett, hogy a brezovai tanítók ellen fegyelmi 
eljárás indíttassák, a vissnyói szobafestő-tanító 
állásától elmozdíttassék, a megbízhatatlan tanítók 
pedig, akik működési éveik, vagy előrehaladott 
koruknál fogva arra megértek, nyugdíjba küldes-
senek, a törvény által előírt magyar föliratok 
harminc nap alatt alkalmaztassanak az iskolákon 
s a kifogásolt tankönyvek dolgában a közokt. 
miniszterhez fölterjesztés tétessék. 

E valóban megdöbbentő tények felsorolása 
után önkéntelenül fölmerül a kérdés : mindez 
eddig hogyan maradhatott titokban ? A nyitra-
megyei eset, fájdalom, nem egyedüli, s valóban, 
itt a tizenkettedik óra, hogy az iskolák felügye-
lete, ellenőrzése megnyugtató módon biztosít-
tassák. Aminthogy ez meg is történik rövid időn 
belül. 

— Diák-ottlion Sopronban. A jegyzők és 
tanítók fiai részére Sopronban létesíteni szándékolt 
otthont már az idén meg akarják nyitni . Egy-
előre természetesen csak bérházban, míg az épület, 
mely törlesztéses kölcsönből épül, el nem készül. 
Az idén azonban csak olyan föltétel mellett kez-
dené meg a konviktus a működését, ha mintegy 
'ötven résztvevő akadna. A konviktusi bizottság, 
melynek elnöke Pacséri Károly tanfelügyelő, most 
felhívást intéz Sopron és Moson vármegyék tanítói-
hoz ós Sopron vármegye jegyzőihez, jelentsék be 
azokat a szülőket, kik a konviktust gyermekeik 
számára felhasználni akarják, ebbeli szándékukat. 
Az ellátás havi 4 5 — 5 0 koronába fog kerülni. 
A növendékek egy állami íanító, vagy tanár fel-
ügyelete alá lesznek helyezve. Ha elegendő jelent-
kező lesz, akkor már az ősszel megnyit ják az 
intézetet. 

— H e l y r e i g a z í t á s . A tanítóképző - tanárok 
sárospataki közgyűlésén nem Nagy Lászlót, hanem 
Sztankó Bélát, az I. ker. állami tanítóképző tanárát 
választották meg az egyesület egyik alelnökének. 
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— A Milkovics-féle alapítvány. Pásztor 
Imre (Keszthely) felhívja a komárommegyei gesz-
tesi járás tanítóit, hogy mindazok, kik a Mil-
kovieh-féle 4000 koronás alapítvány ezidei kama-
taira pályázni óhajtanak, kérvényüket május hó 
5 ig hozzá küldjék. 

— Állami iskola Nagymartonban. A köz 
okt. miniszter jóváhagyta a nagymartoni községi 
iskola államosítására vonatkozó határozatot, melyet 
annak idején a vármegye törvényhatósága is el-
fogadott. Az eddigi öt tantermű iskola helyett 
most hat tanterműt építtet az állam, a szükség-
letnek megfelelően. Az ú j elemi iskola építését 
még az idén megkezdik, hogy az épület a jövő 
év őszén átadható legyen rendeltetésének. Mint-
egy 80.000 koronába kerül az építkezés, miből 
látható, hogy olyan iskolát létesít az állam ott 
a határszélen, mely már külső méreteiben is meg 
fog felelni a magyar állam méltóságának. 

— É r t e s í t é s . Az áll. Pedagógium gyakorló 
polgári iskolájában (I. ker., Győri-út 13. sz.) az 
1908/9. tanévben az V. osztály megnyílik, amelyre 
a rendes időben lehet beiratkozni. Aœ igazgató -/tg. 

— Köszönetnyilvánítás és kérelem, A 
76 éves és teljesen elhagyatott Márton Józsethé, 
aki jelenleg Vas vármegyében, Sorkitútfalu köz-
ségben (u. p. Dömötöri) lakik, általam köszöni í'ieg 
szíves küldeményeit ama tanítótársaimnak, akik 
őt még Budapesten időzése alit t segítették. Az 
elaggott özvegynek egy nemeslelkü unokája be-
szüntette egy ízben a segélyt, de most ez az 
önérzetes unoka is beteg és keresetképtelen. 
Kartársak, küldjetek egy kis elemózsiát, vagy pár 
garast a legnagyobb Ínségben levő özvegynek ! 
(Barabás István ig.-tanító, Vasvár.) 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . A Magyar Ttid. 
Akadémia az egyik br. Wodiáner- ju ta lmat cse-
kélységemnek ítélte oda. E kitüntetés alkalmára] 
az ország minden részéből nagyon sokan meg-
tiszteltek üdvözlő soraikkal. Fogadják a szíves 
megemlékezésért mindannyian legforróbb há'á 
mat. Az öröm, melyet a kitüntetés keltetr, a 
testvéri érzés megnyilatkozása, arra fog buzdítani, 
hogy a népoktatás ügyét éltem utolsó lehelletéig 
soha sem lankadó buzgalommal és kitartással 
szolgáljam. Nagybecskerek, 1908 április hó 14-én. 
Bányai Jakab, áll. el. isk. igazgató-tanító, a 
Délvidéki Tanügy felelős szerkesztője. 

— Iskola társak találkozója. Szieber Ferenc 
magyarkimlei róm. kath. kántortanító felhívja mind-
azon iskolatársait, kik a megszűnt soproni róm. 
kath. tanítóképzőn az 1867., 1868. és 1869. évek-
ben képesítőztek, szíveskedjenek a nagyszünidőben 
rendezendő soproni találkozóra vonatkozóan minél 
előbb értesíteni őt, mely időben óhajtanának azon 
részt venni. — Tóth Endre pátkai (Győr m.) 
igazgató-tanító több iskolatársa megbízásából föl-

kéri azokat, kik 1898-ban fejezték be a győri 
kir. kath. tanítóképző-intézetben tanulmányaikat, 
hogy pontos címüket, a 10 éves találkozó meg-
beszélése végett, vele közöljék. 

— H a l á l o z á s o k . Grubián Andorne, szül. Fekete 
Ilona, Gubián Andor igali főtanító forrón sze-
re te t t neje, volt csurgói oki. óvónő, április 18-án, 
a halotti szentségek ájtatos fölvétele után, jobb-
létre szenderült. — Bertalan Jolán közs. tanítónő 
életének 47-ik évében elhunyt Kecskeméten. — 
Bélády Antal állami tanító 29 éves korában, 
boldog házasságának 5-ik évében, hirtelen elhunyt 
Kúnszentmiklóson. — Kupesek Lajos nyug. 
borosznoki (Nógrád megye) ág. hitv. ev. tanító, 
5 havi nyugdíjaztatása után, 66 eves korában 
elhunyt. — Bemenyik András Lajos, Párád köz-
ség kántor tani tója, hosszas szenvedés után, életé-
nek 31-ik évében elhunyt. Áldás emlékükre! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
1!. (Korpics imádsága.) Az olvasó által nehezen 

emészthető, tájszólásos párbeszédeken át jut el egy 
elég jó anekdotához. Ha az egészet pávbeszedbe szőné, 
tán hasznát vehetné a Magyar Nyelvőr. — L. Gy. 
(Taucz.) Szívesen vesszük a felajánlott cikket. — 
Zs. (.Eszmék a hazafias nevelés köréből.) A cikk jóval 
kevesebbet ad, mint amennyit a cím ígér. Hossza-
dalmas bevezetés után jut tárgyához s vt'gül sem ád 
új eszmét. Különben, ha rövidségre s a fölösleges 
frázisok kerülésére törekednék, írhatna ön nekünk való 
cikket is. — H. (Ne bánts!) Igaz szívvel tanácsoljuk, 
hogy, ha ez a vers első verse, legyen az utolsó. Alig 
hisszük, hogy az idő ránkcáfoljon. — K. (Reformáljuk 
közoktatásunkat.) Amit annyi tudós elme oly hosszú 
időn át nem tudott megoldani, néhány sorban, ötlet-
szerűen elvégezni nem lehet. Bé. Mindezt elmond-
tuk már sokszor. Tárgyi tévedések is vannak cikkében, 
mert az iskolamulasztásért kiszabott büntetéspénz nem 
tartozik az 1881. évi LXI. t.-c. 62. § ának hatálya alá 
s így a gazdasági cselédség illetményei e célból le-
foglalhatok. A büntetés kiszabását illetően felhívjuk 
figyelmét a vallás- és közokt. minisztérium 54.927/1^92. 
sz. rendeletére, amelyben Pest váímegye területére 
megengedte, hogy másodízben való mulasztásért minden 
fél nap után 1—1, harmadízbeliért 2—2 stb. koronát, 
vagy ennek megfelelő közmunkát lehet kiróni. — 
F. I. (Mezőtúr.) Szép versek. Jönnek. - V. (Kisgazdák 
és az őstermelés.) Nem vált be. - N. (Az ifjúság 
erkölcse.) Közöljük. — S. (Miként ünnepeljük a madarak 
és fák napját ?) Kívánsága szerint félretettük, miután 
teijedelmessége miatt nem közölhetjük. — G. S. Talán 
alkalmas lesz a célra a Falun című dialog. Egy falusi 
asszony és egy pesti nagysága szerepel benne. Gyer-
mekleánykák szokták játszani. Kapható Singer és 
Wolfnemél (Andrássy-út-10.). Ára 30 f. 

T a r t a l o m : Erkölcsi világnézet. Székely György dr.— 
A középiskola fölemelése a tanköteles kor fölé. Juha 
Adolf dr. — A tanult ember és a nép Gaal Mózes. — 
Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — Szép i ro -
da lom : A jövendő nagyokra. Endrődi Sándor. — 
Csók. G site Károly. — Külföldi szemle. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értesítés . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által az állami népiskolák 

gondnoksága számára a 73.776/907. sz. a. kelt rendelettel kiadott 

P Ó T U T A S X T Á B 
ezen igazgatóságtól szerezhető be. 

Bolti-ára 24 fillér, nettó-ára 18 fillér. A pénz postautalványon küldendő be, 
mert bélyegek, az ár kiegyenlítésére, nem fogadtatnak el. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák Y. és YI. osztálya számára. A népiskolai új Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR. Kiadja a m. kir. tud.-egyeteiui 
nyomda. Bolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

Ez összesen ötvenhét oldalra terjedő könyvecske a H iva ta los Közlöny 1907. évi 27. 
számában megjelent s bírálat szerint „úgy tartalmilag, mint terjedelmileg megfelel céljának. 
Beosztása racionális és könnyen áttekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mérten, világosságra és szabatosságra törekedve ismerteti meg a legfon-
tosabb polgári jogok és kötelességek lényegét. Arányos tekintettel van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból ki-
indulva, a helyi községen, azután a magasabbrendű helyi községen, a törvényhatóságon át, az 
államig, illetőleg azon államkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a Prag-
matica Sanctio alapján fennáll. Dicsére mondhatni, hogy súlyt fektet az elemi tanuló értelmi 
világára is s gondosan ügyel arra, hogy a hazaszeretet szellemében tartsa tanítását". 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mely az egész iskolai évre óráról 
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 30—35 sor terjedelmű anyagot; a művecske elején adott 
utasítás pedig tájékoztatja a tanítót, hogy miképp hajtható végre az anyagbeosztás a teljesen 
osztott, tehát hattanítós, továbbá az öt-, négy-, három- és kéttanítós, végül pedig az egytanítós 
iskolában anélkül, hogy a Tan te rv idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

Melegen ajánljuk e könyvet a ti tanító u rak figyelmébe s mutatványpéldánnyal 
szívesen és díjtalanul szolgálunk. 

Budapesten, 1908 április 30. 
Az egyetemi nyomda igazgatósaga. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Eddig államinál helyettes, 22 éves ág. ev., kitűnő 

képesítésű, zenében, háziiparban, németben jártas 
kántortanító végleges állást keres. Seiler János, 
Segesvár . (379 - II—2) 

A k a n y á n k a l (Nyitra m.) róm. kath. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 200 korona. 
Az 1000 koronáig való kiegészítés államsegéllyel 
folyamatban van. Tannyelv : magyar-tót. Kérvények 
április 30-ig főtiszt. Murgass János iskolaszéki elnök-
höz Lazán, p. Nádasér küldendők. Személyes meg-
jelenés kívántatik. (376—II—2) 

K ö r m ö c z b á n y a szab. kir., r. t. főbányaváros köz-
ségi kisdedóvodájánál betöltendő óvónői állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : a) évi 80U korona fizetés, 
bj szabad lakás és fűtés, c) hét ízben ötévenként 80 
korona korpótlék. A megválasztandó óvónő tartozik 
az Országos Tanítói Nyugdíjintézetbe belépni s 
állását f. évi szeptember 1-én elfoglalni. A kellően 
fölszerelt kérvények, amelyekben a magyar honosság 
is igazolandó, május 15-ig alulírott elnökhöz kül-
dendők. Palkovics Emil polgármester, elnök 

(383—1—1) 
Pályázati fölhívás a Rimamurány-salgótaijáni vasmű-

részvénytársaság l ikér i (Gömör megye) árvaházánál 
betöltendő következő állásokra: 1. Egy intézői állás 
1200 korona évi fizetéssel és családtagjai részére is 
szóló, rendszeresített ellátással (4 szobás lakás, fűtés, 
világítás, étkezés, mosás). 2. Egy tanítói és egy tanító-
női állás 800—800 korona évi fizetéssel és rend-
szeresített ellátással (1—1 szobás lakás, a többi mint 
1. alatt. Az alkalmaztatás föltételei: elemi iskolai 
tanítói képesítés (oklevél) és az intéző részére több 
évi, a tanító s tanítónő részére legalább egy évi 
árvaháznál szerzett gyakorlat. Okmányokkal kellően 
fölszerelt pályázatok legkésőbb folyó évi május hó 
15-ig alulírott címre intézendők. Budapest, 1908 
április 15. Rimamurány-salgótaijáni vasmű-részvény-
társaság, Budapest, V., Nádor-utca 36., II. em. 

(384—III—1) 
Újpes t re róm. kath. segédkántort keresek. Fize-

tése : bútorozott szoba, mosás és ágyneműn kívül 
teljes ellátás és havi 25 korona. Mellékjövedelemre 
számíthat. Kötelessége : mindennemű kántori teendők-
ben segédkezni és az egyházi énekkarban közre-
működni. Mély baritonhangúak előnyben részesülnek. 
Papp Márton, egyházi karnagy. (387—I — 1) 

Kántorsegéd kerestetik havi 40 korona fizetés és 
teljes ellátással. Akik orgonálni, temetni és magyarul-
németül énekelni tudnak, írjanak sürgősen Póth Mi-
hály kántornak, B e z d á n b a (Bács m.). Aki búcsúztatni 
tud, előnyben részesül. (385—I—1) 

Kisegítő vagy helyettes tanítónőnek ajánlkozom. 
Cím: „Tanítónő", Jánosgyarmat (Bars m.). 

(380-11—1) 
N a g y k a n i z s á r a ügyes segédkántort keresek. 

Bavi 20 korona, mosáson, ágyneműn kívül teljes 
ellátás. Azonnal elfoglalandó. Rácz János, főkántor. 

(382—1-1) 
A p u s z t a s z e n t i m r e i ev. ref. tanítói állomásra 

okleveles tanító kerestetik. Fizetése : lakás, 600 Q-öl 
kert és 1000 korona készpénz. Pályázati határidő : 
1908 május 9. Kérvények Rabnetz Lajos gondnokhoz 
küldendők, Pusztaszentimiére (p. Fülöpszállás). 

(390—1—1) 
Szünidei gyermekotthon vezetésére, július és augusz-

tus hóra, keres oki. izraelita tanítónőt, ki a szlöjd-munka 
minden ágát, kézimunkát és varrást is tanítani tud : 
Izr. Nőegylet, Epe r j e sen . Ipariskolai tanítónők előny-
ben részesülnek. Pályázatok május 9-ig fizetési igény 
megjelölésével és részletezve Propper József dr., egy 1. 
titkárhoz oímzendők. ( 3 9 8 - 1 - 1 ) 

Pályázat kántortanítói állomásra. A ménhárdi 
ág. hitv. ev. egyházközség kántortanítói állomására 
pályázatot hirdet. Kötelessége : a VI oszt. elemi nép-
iskola, az ismétlő-iskola tanítása és az összes kántori 
teendők elvégzése. A törvény által előírt javadalom 
biztosítva van. Kellően fölszerelt kérvények f. évi 
május hó 15-ig a ménhárdi ág. hitv. egyházközség 
lelkészi hivatalához benyújtandók. Ménhárd, 1908 
április 25. Justh Gusztáv, lelkész. (396-1—1) 

Pályázati hirdetmény. A Julián-Egyesületnek Bze-
rém, Veröcze, F o z s e g a és Be lová r -Körös vár-
megyei magyar iskoláiban az 1908/9. tanév elején 
több tanítói és tanítónői állomás lesz betöltendő. 
Ezen állásokra pályázhatnak mindazok a róm. kath. 
vallású, magyar anyanyelvű tanítók és tanítónők, kik 
valamely magyarországi tanítóképezdében magyar 
elemi iskolai tanítói oklevelet nyertek. Mivel azonban 
az egyesületnek a társországokban fenntartott inté-
zeteiben a horvát vagy szerb nyelv is kötelező tan-
tárgyat képez, azon tanerők, kik ezen nyelv tanítására 
is képesítve vannak, előnyben részesülnek. Azok azon-
ban, kik ezen képesítéssel nem bírnak, kötelesek a 
horvát vagy szerb nyelv tanítására képesítő-vizsgálatot 
kinevezésüktől számítva egy éven belül letenni. E 
vizsgálatra a tanítóknak a csáktornyai magy. kir. áll. 
el. isk. tanítóképezde, a tanítónőknek pedig a szabad-
kai magy. kir. áll. tanítóképezde igazgatótógánál kell 
annak idején jelentkezniük. A kinevezett tanítók, 
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkal-
maztatnak, a következő járandóságok mellett : évi 1000 
korona alapfizetés ; évi 200 korona szlavóniai műkö-
dési pótlék ; évi 200 korona lakpénz, vagy természet-
beni lakás. Egyévi sikeres működés után, amennyiben 
a horvát vagy szerb nyelvből a képesítést bírják, 
illetve már megszerezték, a kinevezett tanerők végle-
gesíttetnek, amikor járandóságaik a következőképen 
állapíttatnak meg : évi 1200 korona alapfizetés ; évi 
200 korona szlavóniai működési pótlék ; évi 200 ko-
rona lakpénz vagy természetbeni lakás ; 5 év letelté-
vel évi 200 korona; 10 év leteltével i^abb 100 ko-
rona; 15 év leteltével újabb 100 korona; 20 év letel-
tével ismét 100 korona ; 25 év leteltével ismét 100 
korona ; 30 év leteltével pedig újból 200 korona 
korpótlék. A kinevezett tanerők, amennyiben a tör-
vényes föltételeknek megfelelnek, az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe fölvétetnek, illetve 
amennyiben tagjai volnának, abban megmaradhatnak. 
A pályázók kellően (születési bizonyítvány, tanítói 
oklevél és az esetleges eddigi működésről szóló bizo-
nyítvány) fölszerelt és rövid életrajzzal ellátott kér-
vényeiket a Julián-Egyesület Elnökségéhez címezve, 
a Julián-Egyesület irodájába (Budapest, I. ker., Döb-
rentei-utca 12. sz., I. em. 5. sz.) f. évi június hó 30-ig 
nyújthatják be. Budapest, 1908. évi április hó 23-án. 
A Julián-Egyesület elnöksége. (19/h—III—1) 

I b a f á n (Baranya vm.) a községi jellegű kántor-
tanítói állás lemondás folytán megüresedvén, arra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona tanítói 
fizetés, negyedévenként előre fizetve. Lakásul 2 padló-
zott szoba, 1 konyha, 1 kamra, pince és a szükséges 
melléképületek. Kántori javadalma : 3 hold szántóföld, 
saját költségén művelve, értéke : 80 korona, 2/< telek 
után járó erdő- és legelőilleték, értéke : 40 korona, 
200 Q-öl bekerített konyhakert, értéke : 10 korona. 
Stóla : kishalott után 50 fillér, nagyhalott után 1 ko-
rona, alapítványi és fizetett misék után egyenként 
40 fillér. A stóla átlagos értéke : 100 korona. Az isteni-
tisztelet nyelve német és magyar. Kötelmei : a min-
dennapi és ismétlő-tankötelesek oktatása, valamint 
a kántori teendők pontos végzése. Okleveles, róm. 
kath. pályázók kérvényeiket a községi iskolaszék cí-
mére küldjék, Ibafára. Személyes megjelenés szüksé-
ges ; a választás napját a kir. tanfelügyelőség tűzi ki. 
Iskolaszék. (400—1—1) 
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S o m o g y szobb közeégi iskolaszéke július-augusztus 
hóra menhelyvezető-dajkát keres. Fizetése : havi 40 
korona. Választás május 23-án. Pályázni lehet 
május 18-ig. Iskolaszék. (401—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker . , Sziv-utoa 26. szám alatt . 

Utasítások ingyen. (170-46-12) 

koroi? áért készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. 8. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. ajtó. Vidékre 
minták bérmentve. (312—5—5) 

é s 

készpénzé r t vagy r é sz l e t f i z e t é s r e 
leg ju tányosabb á ron 

EHRENTREU ÉS FDGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áijegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193 -40 -10 ) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitiiuő hangú harinóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—18j 

! Helyiségváltoztatás miatt! 
raktáron levő kézimunka-szö-
vetek rendkívül olcsó árban 
lesznek kiárusítva. 3500 m é -
ter, 40 cm. széles futószö-
vetek kanavaalappal és színes 

ajour-szegéllyel, méterje mos t 1 korona (ren-
des ár 2'80 korona) 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott duplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje most 3—0 koronáig (rendes ár 6—10 kor.). 

V idékre mintákat küldök. 

BÉRCZI I). SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. <i6-S2-i8) 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet májusban VI., Dessewlfy-u. 5. (Váci-
kőrút sarok) saját árúilázamba helyezem át. 
Nagy képes á r j e g y z é k díj talanul. Vidékre kiválasz-

t á s r a is küldök. -

r r 

A „ N É P T A N Í T Ó K L A P J A " 
= ELŐFIZETÉSI ÁHÁ: = 

Egész évre 1© K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5© f. 

Előfizetést naptár i évnegyed szer int k ikerekí te t t egy évnegyed-
nél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
kizárólag az egyetemi nyomda igazgatóságához küldendők be. 

Az E G Y E T E M I N Y O M D A igazgatósága. 
= BUDAPEST, I . kerüle t (Tár), Iskola- tér 3. sz. = 

d 
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TAH Hh V Í 7 Q £ r a l a n m a g y a r gyártmányú papíron 
IUU UU V l L d g a i a p o o fillér, portó 100 darabra 
30 fillér, 5 kilós csomag (600 darabig) 72 fillér, ha a 
pénz előre küldetik ; „Haladás" vizsgalap-önbe-
kötö ára portóval 1 korona 40 fillér Ingosz I. és Fia 
könyvkiadóhivatalában, Aradon. (355—Y—8) 

TcPFpIpIt c s a kis 1 tanerős áll. iskolához bármely 
l /ovi ClOIY vidékre és bármilyen kis faluba is, de 
csak olyan tanítóval, aki ev. ref. vallású és nem kántor. 
Az Alföldön, 5 tanerős áll. iskolánál működöm. Pósta, 
vasút helyben van. Ajánlatokat gyorsan kérek. Címem : 
Marikovszky Béla, Simonyifalva (Arad megye). 

(395-1—1) 

l i n l r o t i / í - f «»Ír4 ' megjelent. 1 kor. Gáspár J., 
„ B d ü t l - I l U t c l l i Rimaszécs. (397-1—1) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
eek, tornakészű-BUDAPEST, EX., Ipar-utca 7. lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét, ingjen és 

bérmentve. 
(24—62—18) 

1 1 f f t r í r i f á r + remek szabásban, elegáns kivitel-
1J IUI TIL LCI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—15) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar ,v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J . 
csász. és kir. udv. szállító, 

B U D A P E S T . 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár : II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
Legnagyobb gyűr 

és raktár. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—17) 
Tanerőknek külön kedvezmény. 

Állami tanító és p o a r p l n p l ? tanerős alföldi 
neje, állami óvónő, vSCI ClUCft. nagyközségből.Pol-
gári iskola, vasút, pósta, távírda, hetivásár helyben. 
Cím : „Remény", poste restante, Ujszentanna. 

(872-1—1) 

Most jelent meg 
Gáspárdy-féle 

Növénygyűjtő és növényleiró címlapok 
miniszt. engedélyezett mű. Kiadó : Neuzii Ferenc 
papírneműgyára, Nagyszeben. (367—IV—2) 

Épen most jelent meg a második kiadás, melyben 

w * Minden tanító 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan ! 
Árak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. III—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont oszt. 1*50 K ; az egyes oszt. 1'20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „Erzsébet" könyvnyomdában, Dicsőszentmárton. 
Ugyanott ÍOO db Vizsgalap 1 K 80 f. (389—III-1) 

T A I E B B KIÁLLÍTÁSÚ 
^ KÉPES FOLYÓIRAT 
BPEST RUDOLF RKP. 

Ilorovitz Adolf, Nagyszombatban, legmelegebben 
ajánlja bevezetésül Tóth A. s 

A keresztyén anyaszentegyház 
rövid történelmét.  

Ág. ev. népiskolák számára. Elfogadott tankönyv. 
Mutatvány 50 f ellenében (bélyegekben is) bérmentve. 

(370—III—3) 

(300—VI-6) 

Horovitz Adolf, Nagyszombatban, ajánl: 

vizsgalapokat 
minden vonalzással, remek kiállításban, finom fa-
mentes papíron. Százanként 1*20 K. Postadíj 150 db-ig 
(1 kg.) 30 f. Továbbá népiskolai bizonyítványokat, à 3 F. 

(370—III—3) 

Megjelent! | fa ^ z á r ó v i z s g a K a i ) h a t ő ' 

előkészületeit, a vizsgázás művészetét, fortélyait 
és reformját érdekes, gyakorlati irányban tár-

gyalja VADAY JÓZSEF új könyve. 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Egy vaskos kötet, ára fűzve, bérmentve 3 korona 
20 fillér. Utánvéttel 3 korona 55 fillér. Megren-
delhető Vaday József közs. isk. igazgató címén, 
Nagyváradon. (368—III—3) 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u . II. (T i sz tv i se lő t e l ep . ) 

Árjegyzék ingyen s bérmentve. 
Bérmentes szállítás. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (873—26—2) 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S Z T É K I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása, — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAOY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB 3. 

K é z i r a t o l t a t n e m ad.nn.Ic v i s s z a . 

A cigánygyermekek. 
Egyik községben 80 kóbor cigány-

családot sikerült letelepíteni. A község-
nek egy tantermes iskolája, egy tanítója 
s mintegy 80 tanköteles gyermeke van. 
A község épen nem gazdag. Már most 
a 30 cigánycsalád hozott magával 16 
tanköteles gyermeket. Közben a hatósá-
gok sürgetni kezdték, hogy a község adjon 
helyet a 16 cigánygyermeknek az iskolá-
ban. A hivatalos kimutatások pedig máris 
úgy szóltak, hogy a tankötelesek száma 
nem 80 a községben, hanem 16-tal több. 
E jelentés alapján a közigazgatási-bizott-
ság sürgetni kezdte a második tanterem 
felállítását és második tanítói állás szer-
vezését. Ennek folytán a községre épít-
kezés címén mintegy 10.000 korona 
rendkívüli és 1200 korona rendes kiadás 
hárult volna. Igen természetes, hogy a 
község ez ellen a kiadás ellen kézzel-
lábbal védekezett. Fölkérte a közigaz-
gatási bizottságot, hogy szegénységére 
való tekintetből mentessék föl ez alól 
a teher alól, még pedig olykép, hogy a 
cigánygyermekek tereitessenek ki az is-
kolából. A kiterelés nem lett volna nehéz, 
mert tulaj donképen egy sem járt iskolába, 
tehát csak papíron kellett volna elker-
getni őket a kultúra hajlékából, de a 
törvény másképen szól. Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cikk 1. §-a szerint „minden 
szülő vagy gyám köteles gyermekét vagy 

gyámoltját 6 —12 éves korig nyilvános 
iskolába járatni". És i t t nincs megírva, 
hogy a cigányok kivétetnek. Természe-
tesen, a közigazgatási bizottság kimondta : 
„aközség tartozik tűrni, hogy a cigányok 
is bejárjanak". 

Ekkor a község a miniszterhez fölebbe-
zett és pedig igen komoly okok alapján. 
Elismeri, hogy a tankötelezettségi törvény 
értelmében tartozik beiskolázni a cigány-
gyermekeket. Sőt nemcsak elismeri, de 
óhajtja is e kötelességének teljesítését. 
Azonban, bármennyire szeretné, hogy e 
kultúrátlan népség vallásos és hazafias 
nevelése biztosíttassák, kénytelen oda-
nyilatkozni, hogy a törvényt ez esetben 
végrehajtani nem lehet. Nem pedig azért, 
mert: a cigánygyermekeknek legelőször 
is nincs mit egyenek; szüleiknek nincs 
muffl&yuk, vagyonuk még kevésbé, s így 
a g j^Wekek is kénytelenek koldulni, 
legirr^Éttb az iskolaidőben. De ha a szü-
lők táplálékot koldulnának, akkor 
sem lpnet a törvényt végrehajtani, mert 
a cigánygyermekek egészen meztelenek 
s ha az erkölcsi hátrányok figyelmen 
kívül is hagyatnak, pedig hát ez is valami, 
tekintve, hogy fiúk és leányok egyaránt 
így vannak, akkor sem lehet a betere-
lést foganatosítani, mert az egy kilométer 
hosszú úton megfagynak a szegény ci-
gánygyermekek. Elmondja továbbá a 
község, hogy a cigányok barlangszerű 
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lakásában sem asztal, sem más alkalmas 
dolog nincs, hogy a gyermekek otthon 
is tanulhassanak s így mindig hátra-
maradva veszélyeztetnék az iskolában a 
tanítási eredményt, a többi gyermekek 
rovására. Kéri ennélfogva a község a 
minisztériumot, hogy a törvény végre-
hajtását mint lehetetlent ne szorgalmazza, 
hanem találjon ki valami megvalósítható 
módot a cigánygyermekek iskolába jára-
tására, 

Az bizonyos, hogy a község ezzel fel-
adta a leckét nemcsak a közoktatási 
minisztériumnak, hanem az egész ma-
gyar társadalomnak, az összkormánynak, 
a vármegyéknek, az összes iskolai ható-
ságoknak s mindenkinek, aki érdeklődik 
a cigányügy iránt. A hamiskás község 
elérte célját, megszabadult az újabb is-
kolai tehertől s markába nevet, hogy 
még humánusnak is mutat ta magát, sőt 
még nagyobbat nevet azon a fejtörésen, 
amit a tudós uraknak okozott. Hanem 
épen i t t csúcsosodik ki a cigánykérdés 
lényege, mert az bizonyos, hogy egyrészt 
a község által felhozott érvek az egész 
országra érvényesek lesznek, mihelyt 
törvény fogja kimondani a cigányok le-
telepítését, másrészt az is bizonyos, hogy 
iskola nélkül a cigányok letelepítése fa-
batkát sem ér. 

A cigányok letelepítését a világ összes 
cigányai részéről áldott és magasztalt 
József kir. herceg legelsősorban ajánlotta. 
Maga is kísérletezett a letelepítéssel, de 
főkép mivel elszigetelten, egyedül állott 
s mint ő maga mondja, a vármegyék 
nem támogatták, noha a kormány ke-
zére is járt , kísérlete nem nagyon sike-
rült. A cigánykirálynak, miként a cigá-
nyok József kir. herceget nevezték, ci-
gányiskolája is volt s ő maga írja, hogy 
a gyermekek elég értelmiségről tet tek 
tanúságot. Mindazonáltal ő sem ta r t ja 
megvalósíthatónak, hogy a cigánygyer-
mekek a másféle gyermekek mellé oda-
ültethetők volnának. íme, az én kis köz-
ségemnek kitűnő érzéke mennyire össze-

vág annak nézetével, ki tudományosan 
és tapasztalati alapon foglalkozott a 
cigányüggyel. 

Eszerint iskolázás tekintetéből olyan 
letelepítés, hogy egész karavánok egy-
egy faluhoz vagy városhoz csatoltassa-
nak, semmi eredményt sem ígér. A kul-
túrának ugyanis alapfeltétele némi vagyon, 
avagy keresőképesség. Ezzel pedig a 
cigányok egyáltalán nem rendelkeznek. 
Vannak közöttük kitűnő lókupecek, ka-
nalasok, üstöscigányok, de mindeme fog-
lalkozások inkább a kóborlásnak egyik 
alapföltételéül szolgálnak. II. Katalin 
orosz cárné tet t kísérletet a földado-
mányozás útján való letelepítéssel, ugyan-
ezt tette Mária Terézia és II. József is, 
de kevés, vagy semmi eredménnyel. 
A Frigyes Vilmos, vagy Eeisz herceg-féle 
üldözések és akasztások sem jártak ered-
ménnyel, valamint a lengyel cigánykirály-
rendszer, mely szerint egy-egy lengyel 
főnemes cigánykirály címet kapott s 
ezúton dédelgette a cigányokat, szintén 
sikertelennek bizonyult a letelepítés szem-
pontjából. Még legtöbb eredménnyel j á r t 
a magyarok barátkozása a cigányokkal, 
mert nálunk sikerült a muzsikusokat és 
vályogvetőket s ezenkívül sok kovács-
cigányt helyhez kötni. A vaskos intézke-
désekről híres Anglia egyenesen a cigá-
nyok kiirtásával tet t kísérletet s az 
eredmény az volt, hogy egy évtized 
múlva kétannyi cigány volt Angliában, 
mint az irtás kezdetén. Szóval, a törté-
nelem azt látszik bizonyítani, hogy ezt 
a népet helyhez kötni nem lehet, de ez 
csak látszat, mert az i t t fölsorolt kísér-
letek mind csírájukban mentek tönkre 
a háborús idők miatt. Ellenben a magyar 
példa, mely szerint a hazánkban levő 
összes cigányoknak legalább a fele hely-
hez van kötve, amellett szól, hogy a 
letelepítés lehetséges, csak hozzá kell 
látni. Ma békés időket élünk. A nagy 
háborúk évtizedekig aligha zavarják leg-
alább Közép-Európát s ezalatt a kultú-
rának még a cigányra is van hatása. 
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A kérdés jó nagy részben, szerény vé-
leményem szerint, a népoktatás keretébe 
tartozik, mert a rendőri és közigazgatási 
intézkedések állandó jellegű eredményt 
nem hozhatnak létre, csupán pillanat-
nyilag van hatásuk, ellenben a népok-
tatás okozhat maradandó hatást. 

Legelsősorban eszerint arról kell gon-
dolkozni, hogy mi módon lehet a cigá-
nyokat iskolába kényszeríteni? így föl-
vetve a kérdést, nyomban az iskolák felé 
tereli a megoldást is. 30.000-re téve a 
tantermek számát az egész országban s 
föltéve, hogy a körülbelül 100.000 kóbor-
cigány között ugyanazon arányban van-
nak tankötelesek, mint az ország többi 
lakosa között, körülbelül 17.000 kóbor-
cigány-tanköteles lehet az egész ország-
ban. Ez a körülmény a következő, szin-
tén az iskolára fektetett megoldást kí-
nálja a cigánykérdés számára: 

1. Miután az egész országban van 
17.000 olyan tanterem, amelyben a ta-
nítási nyelv tisztán magyar, a cigányok 
családonként úgy volnának az egyes 
falvakba szétosztandók, hogy egy tan-
teremre átlag egy cigány tanköteles 
essék. Tudom, hogy ez első ízben, mivel 
minden cigánygyermek az első osztályba 
kerülne, lehetetlen, de legföljebb 6 év 
alatt az elv tényleg érvényre jutna, 
mert azalatt vagy különböző osztályokba 
kerülnének, vagy egy részük kinőne az 
iskolából. 

2. Az ilyen módon szétosztott cigá-
nyok közül a 15 évnél itjabbaknak a 
költözködés 25 éves korukig, az időseb-
beknek örökre eltiltatnék. 

3. Ahol a tantermek aránya 30 cigány 
tankötelest hozna össze, azok számára 
az állam külön iskolát állítana. 

4. Ahol hatóságilag beigazolódnék, 
hogy az elhelyezett cigánycsalád nem 
tud magának munkájával elegendő táp-
lálékot szerezni, ott a tanköteles cigány-
gyermek élelmezése a politikai község 
feladatává tétetnék, ruházattal és tan-
eszközökkel pedig az állam látná el. 

5. A 15 évesnél idősebb cigányok 
költözködési jog nélkül, lakóhelyükön 
úgy szétosztva, hogy ne csoportosan lak-
janak, sorsukra bízatnának, megengedé-
sével annak, hogy, ha az országot örökre 
elhagyják, minden pereputtyukkal együtt 
bármikor kivándorolhatnak. 

6. A cigányok összes közigazgatása a 
legközelebbi csendőrőrs-parancsnokságra 
bízatnék. Ebbe beleértendő volna az 
iskolábajáratás is, oly módon, hogy a 
tanító puszta bejelentésére a csendőrök 
a cigánypurdét haladéktalanul az iskolába 
szállítanák s egyben a gyermek élelme-
zése, ruházása és tanszerekkel való el-
látása is az őrsvezető teendője lenne. 

A legelső, amit ez intézkedések alap-
ján jósolni lehetne, az lenne, hogy a 
legtöbb kóborcigány menten elhagyná 
Magyarországot s ez sem megvetendő 
eredmény. 

Kóródy Miklós. 

Pedagógiai akadémiák. 
írta : Csernny József. 

Napirenden levő kérdés a tanítói képesítés 
színvonalának, értékének emelése. A tanítóság . a 
szükségét érzi tudásvágy kielégítésének, mű-
veltség fokozásának, hogy a mai, széleskörű 
és alapos pszichológiai tudást igénylő, a gyer-
mek testi és szellemi fejlődését kutató nevelés-
és tanítástudomány fejlődésével lépést tarthas-
son s fontos misszióját a legújabb vezérelvek 
szerint teljesíthesse. 

A tanítói gárda jobbik része, a nehéz meg-
élhetési viszonyok és saját nyomasztó körül-
ményei mellett is, önművelés által magát 
egyszínt tartani iparkodik a működési körébe 
vágó és mindinkább bővülő tudományokkal és 
ismeretekkel. Ám, ha e nehéz viszonyok közt 
is képes a magasabb fokú önművelődésre, 
méltán kívánja meg, hogy ebbeli munkásságát, 
fáradságát elismerjék. 

Ma még mindig oly kort élünk, melyben 
uralkodó tévhit, hogy csak a papirosminősítés 
adja meg a tudást. Igaz, hogy a képességet 
és tudást az egyénben honorálják az azt meg-
értő emberek (többnyire jóbarátok), de negli-
gálják legelsősorban és legkivált azok, akiknek 
csupán csak papirosképesítésük van meg, de 
akik aztán ezzel a képesítéssel be is fejezték 
önművelődési iskolájukat. Kívánja a tanítóság, 
hogy kebelében csak olyanok foglaljanak he-
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lyet, akik a hivatásuk megkövetelte ismeretek, 
műveltség és pedagógiai tudás megfelelő fokán 
állanak. Mert nem elég, ha csak azok tarta-
nak lépést a fejlődő kor követelményeivel, 
akiknek hivatásszeretetük, a szigorú kötelesség-
érzet ezt parancsolja. Módot kell nyújtani, 
törvényt kell statuálni, mely által mindenki 
olyfokú, egyenlő és rendszeres kiképeztetésben 
részesül, hogy az önképzésnek csak annyi 
kényszere maradjon föl, amennyit a folyton fej-
lődő tudományok minden téren, minden képzett 
és művelt embertől megkívánnak. 

De kívánja a tanítóság azt is, hogy amint 
jobbja még egyetemi végzettség mellett sem 
állana meg a tudásnak legutolsó mesgyéjén, 
hanem törekszik fölfelé, a fejlődő kor újabb 
és újabb vívmányainak megismerésére, tudásá-
nak minden irányban való fejlesztésére, épen 
úgy legyen végre-valahára fölépítve az a lépcső, 
mely megnyitja előtte az útat a legmagasabb 
fokra is. 

Ma a tanító befejezte pályafutását önmagára 
nézve, amint egy — mondjuk — falusi tanítói 
állásba megválasztották s önmagának igaz-
gatójává tették. Olyan mint a kör: a kezdet 
a véggel egy pontba esik s egy bizonyos pont-
tól, a középponttól, mely ránézve a „csali 
tanító", egész élete futása egyenlő távolságban 
vagy inkább közelségben van. 

A tanítóképzés reformjának csak akkor van 
értelme, ha alapul a középiskola teljes elvég-
zését veszik. Ma — mint Molnár Ferenc is 
kifejti — minden pályának alapföltétele ez. 

Nem is olyan régen még örültek, ha köz-
ségi jegyzőnek tanítóembert fogtak meg. 40 
éve csak, hogy 4 középiskolát, vagy polgárit 
és szakvizsgát követeltek a jegyzőtől; 9 éve 
pedig már csak a középiskola elvégzése és egy 
évig tartó közigazgatási tanfolyam képesít köz-
ségi jegyzői állásra. A gyógyszerészek szintén 
4—6 osztállyal, ma pedig már 8 osztállyal, 
sőt érettségivel juthatnak a kurzusra, melyen 
doktori diplomát is nyerhetnek. Általában az 
összes minősített hivatalnoki állás legelső föl-
tétele a középiskola. 

Mennyit haladt mindenik ! Csak a tanító van 
ott ma is, ahol félszáz évvel előbb volt, kivé-
vén, hogy a 2 évből 3, majd 4 évfolyamú lett 
a képző s némileg bővült az elvégzendő anyag, 
szigorúbbá lett a rendszer s intenzívebbé tették 
a neveléstudományok tanítását, nagyobb tér 
nyílt a gyakorlati résznek. 

Önkénytelenül fölmerül a kérdés, vájjon nem 
csappanna-e meg a tanítói pályára lépők száma, 
ha alapul á középiskola teljes elvégzését 
vennék ? 

Csak reális alapon foglalkozhatunk a kér-
déssel, mert hisz mindennek ez a legelső rugója. 

Akkor pedig a felelet határozottan kedvező. 
Nem, mert a tanítónak ma a legutolsó faluban 
is biztosít annyi jövedelmet a törvény, mint 
bármely más állásban a hasonkorú és hason-
képzettségű ifjaknak van. Nyitva állván pedig 
előtte az út, kiválósága, szorgalma, általában 
egyéni értéke rövidesen emeli őt. 

Faluról városba, elemi iskolából polgáriba, 
középiskolába, tanfelügyelői állásba, minisztéri-
umba, hol ismét létrája van, sőt följuthat az 
egyetemi katedrára is. S hogy mint halad, 
annak mértékjelzője mindig saját tevékenysége 
és arravalósága. 

Attól sem keli tartani, hogy ez esetben meg 
a falusi iskola s általában az elemi iskola csak 
olyan perces megállóhely lenne, melyről futnak 
az utasok jobb, szebb, tágasabb, nagyobb állo-
másba. Az emberi természet hajlik, módosul, 
alkalmazkodik. Megbarátkozik a viszonyokkal, 
hozzászokik a helyhez ; gyöngédebb érzelmek, 
családi kötelékek, tradíciók, anyagi érdekszálak, 
esetleg szép mellékkereset, környezet annyira 
lebilincselik, hogy nem kívánkozik el helyéről, 
nem cseréli föl elemi iskoláját bármiféle más 
iskolával sem. Sokat az apró gyermeksereg 
köt le, csak azok között találja örömét, műkö-
dési körét ez tölti be leginkább. És ez a leg-
becsesebb, itt találjuk meg aztán az igazi 
hivatottságot. 

Azonban az sem baj, ha sokan sietnek elemi 
iskolai állásukból magasabb, talán jobb java-
dalmaz ású állásba. Mert hisz ez természetes. 
Nem baj pedig azért, mert az ilyen egyén 
fokozott mértékben iparkodik hivatásának úgy 
az iskolában, mint a társadalomban, a nép-
nevelés terén eleget tenni. Ez a fokozott munka 
érdemesíti arra, hogy ambíciójának megfelelően 
előbbre juthasson. De ha azt a vándorlási 
statisztikát nézzük is, melyet a tanfelügyelő-
ségekben tartanak nyilván, a Változási kimu-
tatások százaléka a jövőben sem lesz kedve-
zőtlenebb, de talán inkább kedvezőbb, mert a 
változási okok nagy hányada megszűnnék a 
tanítói képesítésnek emelésével. (Nagyon sok-
szor a „csaktanító" forrása a tanítóváltozásnak.) 

Nem kell tehát sem attól tartani, hogy 
tanítóhiány áll be, sem attól, hogy a nép-
oktatás hátrányt szenvedne. 

.Ki kell térnem még egy körülményre, mely-
ről az e kérdéssel foglalkozó urak nem szólot-
tak, de amelyet fontosnak és szükségesnek 
tartok megemlíteni már csak azért is, hogy a 
mai állapotnak tarthatatlanságát szembetűnőbbé 
tegyem s rámutassak arra, miért kell leginkább 
a tanítói kvalifikáció előfeltételéül a középiskola 
elvégzését követelni. 

A tanítói pályát eddig a tanítóságnak csak 
elenyészően csekély része választotta. Ezek a 
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kivételek rendesen tanítógyermekek. Ezek is 
részben a „ne sutor ultra crepidam" folyomá-
nyaként, részben anyagi okok miatt. 

A nagy tömeg azonban 3 okból lepte el a 
tanítói pályát. 

1. Anyagi okok: a szülőknek nem volt képes-
ségük gyermekük továbbiskoláztatására, azért 
a képzőbe küldték, hol nagymérvű állami segí-
tésben részesültek. 

2. Mert a tanítói pálya legkorábban nyújtott 
keresetet, ö) állóságot, sőt gyakran jó állást, 
különösen ha jó hanggal áldotta meg a sors 
az illetőt. 

3. Olyanok, kiket szorgalmuk, csekélyebb 
képességük, esetleg viseletük megakasztott a 
középiskola folytatásában. 

Ha már most ezek előtt el lesz zárva az út 
a tanítói pályához, nem lesz más választásuk, 
minthogy az ipari pályára lépjenek. Es ez a 
körülmény óriási nyereség lesz az államnak az 
iparfejlesztés szempontjából. Nyereség lesz, mert 
oly anyagot kap az ipar bennük, amilyet mutat 
ma a tanítói pályán lévők tisztes serege. Mert 
az elsoroltam 3 kategóriának mindegyikéhen 
oly ifjak vannak, kikben az ipariskola, a felső 
ipariskola helyes nevelési rendszere által később 
kifejlődő ambíció az ipart a mai kezdetleges 
állapotából európai színvonalra emeli s ezáltal 
nagyban hozzájárul gazdasági megerősödésünk-
höz s teljes önállóságunk minél előbbi kivívá-
sához. 

En ennél az egy oknál fogva e kérdést 
tel jesen eldöntöttnek tekintem. Hazánk az ipar-
fejlesztés jegyében van; kormányunk óriási 
anyagi áldozatokkal (tíz éven keresztül éven-
ként 12 és fél millió koronával) támogatja, 
segélyezi az ipari vállalkozásokat. Azonban 
csak akkor lesz ennek ellenértéke az ered-
ményben gyümölcsözőleg jól elhelyezve, ha 
képzett, müveit ifjakból alakul ki az iparos-
gárda, oly iparos-testület, mely nemcsak a sablont 
érti, hanem amely alkotni, teremteni is tud. 

A tanítói kiképeztetésnek ez alapföltétel 
után tulajdonképen az egyetemen kellene tör-
ténnie, mert csakis az egységes képesítés dönti 
le a válaszfalakat a tanító- (tanár-) emberek 
között s eredményezi az egységes tanítást, 
melyben a középiskola csak folytatása, fölül-
építménye az elemi iskolának ; kivévén az elemi 
iskolának azt a részét, mellyel együtt az elemi 
iskola teljes egészet alkot. És mert csakis az 
egységes képesítés adja meg a tanítónak az öt 
megillető tiszteletet. 

Am ennek oly akadályok állanak útjában, 
amelyeket figyelmen kívül hagyni semmiesetre 
sem lehet. Nem lehet, de nem is szabad azokat 
az oázisokat, azokat a kulturmissziót teljesítő, 
nagymultú képző intézeteket, melyek különö-

sen a nemzetiségi vidékeken egy-egy erősséget, 
várat jelentenek, a föld színéről eltörölni. A 
mai képzők eltörlése egyébként is nagy kárt 
jelentene, egyetemmé avatásuk pedig lehetet-
len. Akadémiai színvonalra emelése, mint azt 
Molnár Ferenc kifejti, helyénvaló és az egye-
düli helyes mód. Legyen a középiskola elvég-
zése után a mai képzőből pedagógiai akadémi-
ákká fejlesztett intézetekben a szakképzésre 2 
éves tanfolyam, mely egyenértékű legyen a 
pedagógia körén kívül eső tárgyaknak helyes 
csoportosítása és a végzendő tananyagnak 
megfelelő mértékben való földolgozása által az 
egyetem 4 szemeszterével és pótolja az első 
alapvizsgát. Akinek ezután is van kedve tovább 
haladni, az tovább folytathatja tanulmányait 
az egyetemen. 

Ily módon elérhető az egységes képesítés. 
S hogy eredményében mennyire üdvös a nép-
műveltség fokozására és fejlesztésére, az erköl-
csök, a gondolkozások szelidebbé tételére, azt 
vitatni sem kell, azt bizonyítani fogja a jövő. 

Mindenesetre a már képesítővel bíró tanító-
nak módot kell nyújtani arra, hogy az ambi-
ciózusabbak előtt nyitva legyen az út, melyet 
ifjú társaik részére ők egyengettek járhatóvá. 

Yédkoteles tanítók nősülése. 
írta : K. Nagy Sándor. 

Ha senki nem kérdezte volna tőlem, még 
akkor is elmondanám a katonának besorozott 
vagy katonaköteles tanítók nősülésére vonat-
kozó törvényes szabályokat, hogy aki ismeri 
ezeket : erősödjék meg tudásában, aki pedig 
nem ismeri: vegye hasznát. 

Mert nem elég ám kinyitni a véderó'rol szóló 
1889 : VI. t.-c. lapjait s elolvasni ennek 50. 
§-át. Még más helyen is kell kutatni, mivel 
maga ez a törvényszakasz alaposan zavarba 
hozhatná azt, aki ennek elolvasásánál megállana. 

Az 1889 : VI. t.-c. 50. §-ában ez áll: 
„A nősülés a hadköteles kor előtt és a 

harmadik korosztályból való kilépés előtt nincs 
megengedve. Kivétetnek azok, akik az újonc-
állításnál töröltettek vagy a harmadik kor-
osztályban be nem soroztattak." 

„Különös tekintetbe vételt érdemlő körül-
mények között a kivételes nősülhetési engedélyt 
a honvédelmi miniszter adhatja meg ; azonban 
ezen engedély a védkötelezettség tekintetében 
kedvezményt nem állapít meg." 

„Aki a föntebbi tilalom áthágásával nősült 
meg: kihágást követ el és harminc forinttól 
háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik." 

Ettől a törvényszakasztól alig lehetne elta-
gadni a hézagosságot, annyira általános s első 
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tekintetre úgy látszik, mintha csak az újonc-
állításnál törölt vagy a harmadik korosztályban 
be nem sorozott egyéneken kívül mindenkinek 
kellene nősülhetési engedély . . . 

A házassági jogról szóló 1894 : XXXI. t.-c. 
26. §-a szerint : „tilos a házasságkötés a véd-
erőről szóló törvény értelmében szükséges 
nősülésí engedély nélkül . . . " 

Az állami anyakönyv ékről szóló 1894. évi 
XXXIII. t.-c. 50. §-a szerint: „a kihirdetés 
csak akkor rendelhető el, ha a felek az anya-
könyvvezető előtt a házasságkötésnek törvény-
szabta kellékeit igazolják." 

„A jegyesek tartoznak különösen születési 
bizonyítványaikat fölmutatni, a törvényes kép-
viselőnek és a szülőnek a házasság megköté-
sében szükséges beleegyezését, illetőleg a gyám-
hatósági jóváhagyást vagy beleegyezést igazolni, 
továbbá a korábbi házasság megszűnését, érvény-
telenné nyilvánítását vagy a házastárs holttá 
nyüvánítását tanúsító közokiratot, az egyházi 
felsőbbség engedélyét, valamint a véderőról szóló 
'törvény értelmében szükséges nősülési engedélyt, 
és amennyiben az engedély biztosítékadáshoz 
van kötve, annak megtörténtéről szóló okiratot 
fölmutatni. A házasságkötés céljából kiállított 
anyakönyvi kivonat, beleegyezési nyilatkozat, 
gyámhatósági jóváhagyás és ennek kinyerése 
végett beadott kérvény és fölvett jegyzőkönyv 
bélyegmentes." 

„Ha az anyakönyvvezető előtt e ténykörül-
mények közvetlenül ismeretesek vagy hitelt 
érdemlő módon igazolva vannak: a feleket az 
okiratuk fölmutatása alól — a házassági jog-
ról szóló törvény 26. § ában említett (nősülési) 
engedélyt kivéve — fölmentheti, szükség eseté-
ben a házasidóktól az esküt is kiveheti . . . " 

A fölsorolt törvényekben mindenütt nó'sülési 
engedélyről van szó, tehát azt lehetne gondolni, 
hogy minden hadköteles korban levő vagy 
besorozott egyén csak a honvédelmi miniszter 
által kiadott nősülési engedély alapján nősülhet. 

Sőt ezt látszik támogatni első tekintetre 
a házasság kihirdetésénél, megkötésénél és 
anyakönyvezésénél követendő eljárás tárgyá-
ban 1895. évi 27.243. szám alatt kiadott 
igazságügyminiszteri utasítás 7-ik § ának fölü-
letes elolvasása is, mely szerint: „az anya-
könyvvezető a kihirdetést csak akkor rendel-
heti el, ha előtte a házasságkötésnek törvény-
szabta kellékeit igazolják. Az anyakönyvvezető-
nek meg kell tagadnia a kihirdetés elrendelését : 
— — — 14. ha a házasuló férfi a véderőről 
szóló törvény értelmében szükséges nősülési 
engedélyt és amennyiben az engedély biztosíték 
adásához van kötve, ennek megtörténtéről 
szóló okiratot föl nem mutatja." 

Azonban ugyanezen rendeletnek 19. §-a a 

véderőről szóló törvény értelmében szükséges 
nősülési engedély tekintetében részletes magya-
rázatot adván, hivatkozik a véderőről szóló 
törvény 61. §-ára, amely szerint: „katonai 
hatósági engedély nélkül nem nősülhetnek : 

a) a közös hadsereg (hadi tengerészet) és a 
honvédség tényleges szolgálatában álló egyének ; 

b) a közös hadsereg (hadi tengerészet) és a 
honvédség állományába nem vett újoncai ; 

e) a tartósan szabadságolt sorhadkötelesek, 
kivéve azokat, akik sorhadi szolgálati kötelezett-
ségük három utolsó hónapjában állanak, továbbá 
a tanítóképző-intézetek azon besorozott növen-
dékei, akik tanulmányaik befejezhetése céljából 
szabadságra bocsáttattak és azon besorozott 
egyének, akik családi tekintetekből szabad-
ságoltattak ; 

d) a helyi alkalmazásra előjegyzett nyug-
díjas tisztek; 

e) a közös hadseregnek (hadi tengerészeknek) 
és a honvédségnek valamely katonai rokkantház 
helybeli ellátásában elhelyezett egyénei; 

f ) a tartósan szabadságolt honvédlegénység, 
mely a harmadik korosztályt még túl nem 
haladta, kivévén ezek közül azokat, akik tény-
leges szolgálatukat még a harmadik korosztály-
ból való kilépés előtt lerótták." 

„A közös hadsereg (hadi tengerészet) és a 
honvédség kötelékébe tartozó minden más, 
itt élő nem sorolt egyénéknek — az állományba 
nem vett és nem tényleges póttartalékosokat is 
ideértve — nősülhetés véget katonai hatósági 
engedélyre nincsen szükségük" . . . 

Ezek szerint az anyakönyvvezetők részére 
kiadott ezen utasításban bennfoglaltatik, hogy : 
az állományba nem vett és nem tényleges pót-
tartalékosok"-nak nősülhetés végett katonai 
hatósági engedélyre nincs szükségük. 

Vissza kell ismét ugranunk a véderőtörvény 
eredeti szövegére, ahol a 61. § c) pontjában, 
midőn fölsorolja azokat a kivételes egyéneket, 
akik katonai hatósági engedély nélkül nősül-
hetnek, — a tanítókat érdeklőleg — nyilván 
hivatkozik a véderőtörvény 32. §-ára. 

Ezen az 1889 : VI. t.-c. 32. §-án alapszik 
a tanítóknak az a joga, hogy, ha a sorozás 
tekintetében kiadott törvények és szabályok 
utasításai szerint járnak el, a póttartalékba 
osztatnak és mint póttartalékosok — a tény-
leges szolgálati időt kivéve — minden katonai 
hatósági engedély kérése nélkül nősülhetnek. 

A törvényeknek homályosságát világosan 
eloszlatja és a hézagosságot teljesen kitölti a 
bonvédelmi miniszter által 1890. évi október 
7-én 32.500. sz. a. az engedély mellett vagy 
engedély nélkül váló nősülhetés teMntetében 
kiadott szabályrendelet, melynek I. A) szakaszá-
ban szószerint ez áll: 
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„Kivételes nősülési engedély nélkül nősülhet-
nek és így nősülés tekintetében csakis a köz-
törvények és szabályok alá esnek : — — — 4. 
a közös hadsereg és honvédség kötelékébe 
tartozó azon póttartalékosok, akik az 1889 : VI. 
t.-c. 31., 32., 33. és 34. §-aiban foglalt ked-
vezmény alapján mint papnövendékek és pap-
jelöltek, tanítók és tanítójelöltek, öröklött mezei 
gazdaság birtokosai, családfönntartók osztattak 
be, vagy helyeztettek utólagosan át a póttarta-
lékba,, amennyiben a 8 heti katonai kiképez-
tetés céljából nem állanak épen tényleges szol-
gálatban . . . " 
: Az 1889 : VI. t.-c. 61. §-ából s ez utóbbi 
rendeletből tehát nyilvánvaló, hogy a tanítók 
és tanítójelöltek, katonárak besoroztatásuk ese-
tében, a póttartalékba osztatnak be és mint 
póttartalékosoknak, nősülés tekintetében nincs 
szükségük katonai hatósági engedély beszerzésére. 

K Ö N Y V E S H Í Z . 
§ A magyar városok az Árpádok korá-

ban . (Irta : Hóman Bálint. A Franklin-Társulat 
nyomdája.) A homályba vesző mult képét meg-
rajzolni a legnehezebb föladat. A fönnmaradt 
gyér számú emlékek, az egymásnak nem ritkán 
ellenmondó adatok, a hiteleseknek látszó, de 
gyakran jogok és kiváltságok megszerzése 
vagy biztosítása végett később hamisított okleve-
lek olyan útvesztőt alkotnak, melyben hiába 
keressük az igazságot. A történetírónak rend-
kívül óvatosnak kell lennie, hogy a gyéren föl-
bukkanó adatok lidércfénye hibás ú t ra ne vezesse, 
vigyáznia kell, hogy a köztudatba átment ítéle-
tek ne befolyásolják véleménye kialakulását, 
rajta kell lennie, hogy következtetéseinek merész-
ségeiben a józan ész, a hiteles oklevelek s emlé-
kek korlátozzák. Ez esetben munkája hasznos és 
megbízható lesz, hasznos és megbízható még 
akkor is, ha szembehelyezkedik olyan ítéletekkel, 
melyeket a nagyközönség régebbi írók tekinté-
lyének hatása alatt már elfogadott. 

Hóman Bálint a magyar városok keletkezését 
és fejlődését írja meg. Erős történeti és kritikai 
érzéke, a városokra vonatkozó irodalomnak teljes 
ismerete, a következtetésekben való óvatosság 
megmentik az eltévelyedéstől ; munkájá t alap-
vetőnek tekinthetjük. E történelmi munka van 
hivatva arra, hogy sok kérdésben tájékoztasson, 
sok már elfogadott állítást megdöntsön. 

Terünk nem engedi, hogy hosszasabban foglal-
kozzunk vele, de mégis szükségesnek látjuk, 
hogy a műnek két fontos része minél szélesebb 
körben legyen ismeretessé. Az egyik a városok 
keletkezéséről szól, a másik az Árpádok-korabeli 
városok lakosságáról. „A magyar városok gyökere 
— ír ja Hóman — a várszerkezeti félszabad 

népek községeiben van, melyek bíróválasztási 
joga és vásártartási kiváltsága képezte az alapot 
a városok alakulásához. A magyar városok kez-
dete összeesik a várszerkezeti rendszer bomlásá-
nak megindultával. A legjellemzőbb különbség 
a külföldi és a magyar városok keletkezése közt 
az, hogy míg amazok egyes jogaikat a földes-
úrral, püspökkel végigküzdött harcok után vívták 
ki, addig ezeknél ilyenre példa nincs és nem 
is lehet. Míg németföldön és a többi országban 
is a városok keletkezésekor a várgrófok hatalma 
már eltűnt, megsemmisült s a leendő városok 
fölött a hatalmas hűbérurak gyakorolnak fönn-
hatóságot, addig hazánkban a várispánok hatalmi 
jogköre — habár kiterjedésében némileg csorbult 
a birtokeladományozásokkal — még sértetlen ; 
viszont a földesúri hatalom a királyi mellett 
ekkor számba sem jöhet. Igaz, hogy i püspöki 
hatalom már gátat vethetett volna e fejlődésnek, 
de ez sem jöhetett számba, mert e városok 
királyi földön keletkeztek s a püspöki helyek 
máskép fejlődtek. Természetes következménye ez 
állapotnak, hogy nálunk a földesúrral vívott 
küzdelmeket a várispánokkal s ezek legelőkelőbb 
alattvalóival, a várjobbágyokkal vívott harcok 
helyettesítik, habár ezek a küzdelmek amazoknál 
jelentőségre és hevességre is csekélyebbek s 
mondhatjuk: csak szórványosan előfordulók." 

Legtöbb történetírónk véleménye alapján gyö-
keret vert a köztudatban az a bit, hogy Árpád-
kori városaink lakossága csaknem kizárólag idegen 
volt. Sok nagy városunkról oklevelek és föl-
jegyzések alapján mutatták ki, hogy lakóik 
Német- vagy Olaszországból kerültek hozzánk, 
más városainknak már nevük is idegen alapításra 
vall. Hóman nem akarja és nem is döntheti meg 
ez állítást, de sikex-ül neki bebizonyítania, hogy 
a városalapító olaszok, németek, tótok mellett a 
legtöbb város lakosságának igen jelentős ténye-
zője volt a magyarság. E magyarok a várszer-
kezeti félszabad népek közül kerültek ki, majd 
növelte számukat az elszegényedett, városfalak 
mögé vonuló köznemes. Eddig azt hittük Árpád-
kori városainkról, hogy idegen test voltak a 
honalapító magyarság testében, Hóman munkája 
után láthatjuk, hogy jogaik védelme és fejlesz-
tése érdekében hogyan olvadnak össze első vá-
rosaink idegen eredetű lakosai, hogyan lesznek 
közülök egyesek a beköltöző magyarság erősö-
dése folytán a magyar erő középpontjai. 

Hóman Bálint nehéz munkát vállalt magára, 
de szerencsésen oldotta meg. Az egyéni érdekek-
ért véres harcot vívó, forrongó, erőszakoskodó, 
kegyetlen középkornak megrajzolta egyik ténye-
zőjét, a magyar várost, mely még az Árpádok 
alatt fejlődésének kezdetén van, de már jelenté-
keny hatalmat képvisel abban a harcban, melyet 
királyaink folytatnak zabolátlan főurainkkal. 
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§ Gróf Batthyány Lajos élete. (írta: 
Farkas Ernőd. Megjelent a Magyar Könyvtárban.) 
A népek oltárt emeltek a szabadságnak s ez 
oltáron a legnemesebbek áldozták fel életüket. 
A kiontott vérből, az elsírt könnyből táplálkozott 
a szabadság. Vérrel termékenyítet t talajra, fáj-
dalomból eredő könnyek záporára, a tüzes lelke-
sedés melegítő napjára van szüksége ennek a 
csodálatos virágnak, bogy teljes pompájában ki-
nyíljék. Szolgált neki a magyar mindennel s 
mentől jobban kényeztette, mentől nagyobb fáj-
dalommal ápolta, annál jobban szerette. 

Különösen nagy áldozatot követelt az országtól 
a mult század dereka. A legdiesőbb és legszo-
morúbb kora ez nemzetünknek. Eddig a szemünkbe 
szökő könny elvette éleslátásunkat, a lélekre 
nehezedő bánat megbénította az ítélőképességet, 
a forrongó harag ártatlanul kiontott vérre irá-
nyította figyelmünket Csak most ju to t tunk el 
oda, hogy oszladozni kezd az a felhő, mely fáj-
dalomból, haragból, bánatból, kétségbeesésből 
szövődött; csak most ju to t tunk el oda, hogy 
tisztán láthatunk, mert az égető fájdalomból és 
emésztő bánatból bús visszaemlékezés, a kétségbe-
esésből és haragból panaszos sóhajtás lett . 

Ujabb időben egymás után jelennek meg a 
nemzeti • újjászületés vezéreinek életrajzai, de e 
müvek egyike sem foglalkozik önállóan Batthyány 
Lajossal. Farkas Emőd ezt a mulasztást pótolta 
most megjelent kis kötetével. Szerettünk volna 
Batthyányról terjedelmesebb életrajzot olvasni, 
olyan életrajzot, mely kimerítően foglalkozik nem-
csak élete folyásával, hanem különösen hatásával 
kortársaira. Mi Batthyány Lajos érdekes és nemes 
alakját felt jük az összemorzsolástól, a hát térbe 
szorulástól. A történetíró gyakran úgy dolgozik, 
mint a népképzelet ; fontos eseményeket szeret 
egyetlen embernek nevéhez kötni s ma már a 
kezdeményezést Széchenyi nevéhez, a kivitelt 
Kossuthéhoz, a kiegyezést a Deákéhóz kötötte. 
Batthyány a történelemben is, a közfelfogásban 
is nagyon megszíntelenedett ; pedig méltó társa 
volt a küzdelemben Széchenyinek is, Kossuthnak is. 

A nemzeti megújhodás kora, az igazi magyar 
reneszánsz ontotta magából a tehetségeket. Az 
elgyötört, elsiratott, halálra í télt nemzet meg 
akarta mutatni a világnak, hogy élni akar. Mintha 
minden képességét az élet és halál e válaszútján 
nyilvánosságra akarta volna hozni ! Költők, írók, 
művészek, politikusok sohasem termettek még 
oly megbeszélésszerűleg és tömegesen. Értékesebb 
és nemesebb életet sem élt egyetlen nemzedék 
sem, mint ez. Százados lelki tunyaság u tán a 
magyar lélekből már veszni induló tehetségek 
egyszerre életre keltek, egy egész áradata indult 
diadalmas útjára, hogy műveivel bámulatba ejtse 
a világot, hogy hirdesse a magyar faj akaratát 
és jogát az élethez. 

Ennek az áradatnak volt egyik vezére Batthyány. 
Az i f jú főúr, kinek ősei az udvar fényében süt-
kéreztek, az udvar vonzó erejétől nem tudtak 
szabadulni, mint a naptól a bolygók, szakít elődei 
életével, szakít családi hagyományaival s megindul 
a vérpad s a halhatatlanság felé. Egy másik 
huszártiszt nyomába lépett, ki éjjelei nyugodalmát, 
lelke harmóniáját, izzó agyának nyugtalan gon-
dolatait áldozta fel, hogy életet leheljen a dermedt 
tagokba. Széchenyi „Hitel" c. művének olvasása 
fordulópont Batthyány életében. Tanulni akar, 
hogy segíthessen nemzetén. Beutazta Európa nagy 
részét s utazásából visszatérve, élére állt a felső-
házban az ellenzéknek. A kor gondolatait magáévá 
te t te s hatásuk alatt az elkényeztetett, főúri 
nerelésben részesült, gazdag mágnás egyetlen célt 
lát szeme előtt : Magyarország alkotmányának az 
ú j kor szellemében való átalakítását, még nagy 
személyes áldozatok árán is. A küzdők között 
mindig az első vonalban harcol, szenved a szen-
vedőkkel, örvend a sikereknek. Az első felelős 
minisztérium elnöke lett . Ezután gyorsan követték 
egymást az események. Az udvar szembehelyez-
kedett a törvénnyel, megtámadta a jogaiér t küzdő 
nemzetet s Batthyány áldozata lett a harcnak. 

Örvendünk, hogy Farkas Emőd megrajzolta 
ennek a nemes férfiúnak pályafutását ; örvendünk 
ennek a kis munkának is, mert az a reményünk, 
hogy ez csak kiindulópontja azoknak a művek-
nek, melyek Bat thyányt a méltó helyre fogják 
állítani. (I.) 

§ Szabad Órák. Mátrai Ferenc Béla sándor-
falvai (Szeged mellett) áll. tanító május 15-én 
Szabad órák címmel, dr. Wlassics Gyula volt köz-
oktatásügyi miniszternek ajánlva, egy kötet elbeszé-
lést bocsát közre, mely finom kiállításban, fűzve fog 
megjelenni s (1 K) megrendelhető Szegeden, a 
Szegedi Napló nyomdájában. Az előfizetések 5 Vo-a a 
létesítendő tanítói szanatórium javára-fordíttatik. 

§ Iskoláink gazdasági ünnepe. (Madaraink 
védelme. Iskolai tanítás céljára írta : Kerekes 
József, kecskeméti népiskolai felügyelő-igazgató. 
Ara 40 f.) „A régi görögök halálra í té l tek egy 
fiút, mivel var jújának szemeit kiszúrta ; mint a 
krónika mondja, attól féltek, hogy ebből a fiúból 
gonosz ember válik." Nálunk csaknem általános 
az állatkínzó gonoszság. Ez ellen kell fegyver-
keznünk. Föl kell fegyvereznünk iskoláink köny-
nyelmú if júságát jóindulattal és gondolkodó erővel. 
Ezt célozza az a gazdasági ünnep, melyet a fák 
és madarak tiszteletére szánnak. Es ezt célozza 
Kerekes dolgozata is, melyből a bevezető adatot 
idéztük. A dolgozat eleje hosszadalmas, de a be-
vezetés u tán nekilendül. Érdekes adatokat mond 
el ismertebb hasznos madarainkról és a fészek-
odúk történetéből. Széleskörű olvasottságról tanús-
kodik az a rész, melyben követendő például külső 
országok madárvédelmét, madárszeretetét ismer-
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teti. Viszont a kegyetlen olaszokat nem kíméli. 
Többször rámutat arra a vadságra, mellyel rá-
rohannak az utazó szárnyasokra. Emeli a dolgozat 
értékét, hogy saját tapasztalatait is hozzáfűzi, 
melyeket közvetlenül a kertjében végzett madár-
honosítás körül szerzett. A három fejezetre oszló 
tanítást a felsőbb osztályok vezetőinek szánja. 
Nem teljes változatlanságában, hanem mint a 
függelékben megjegyzi, mindenki válassza ki a 
legmegfelelőbbet. Az alsóbb osztályok tanítóinak 
jó tanáccsal szolgál. Azzal, hogy törekedjenek 
inkább tanítványaik érzelmeire hatni, mint még 
gyenge értelmükre. Vizsgálják meg azonban ala-
posan a betanításra szánt költeményeket, mondó-
kákat, mert a szerzők és címek után még nem 
ítélhetünk. Tájékozásul egész sereg felolvasásra, 
vagy szavalásra alkalmas darabot sorol fel. Kerekes 
József füzete segítségére lehet minden tanítónak a 
madarak és fák napjára való készülésénél. (H. I.) 

T A N Í T Ó K TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Majdnem minden egyes lapszámunkban 

közöltük, hogy a kizáróan egyeseket érdeklő kérdé-
sekre, minők a kinevezés- és áthelyezésekre, a fizetés-
kiegészítési államsegélyekre, a nyugdíjintézetbe való 
fölvételre, nyugdíjazásokra stb. vonatkozó tudakozó-
dások, csak akkor válaszolunk, lia a felelet megadá-
sára szolgáló levelezőlapot csatolják olvasóink.Minthogy 
ennek ellenére napról napra érkeznek be hozzánk oly 
levelek, melyeknek beküldői fonnebbi üzenetünket 
figyelmen kívül hagyják és hogy a valóban közérdekű 
válaszaink idején való közlése — lapunk szűk keretei 
miatt — halasztást ne szenvedjen, utoljára kijelentjük, 
hogy a személyes vonatkozású kérdéseket érintő leve-
leket, ha a válaszhoz szükséges lev.- lap vagy bélyeg nem 
csatoltatik, elintézés nélkül a papírkosárba dobjuk.— 
Sch. P. Burgóhegy. 1. Ha eredeti díjlevele elveszett, 
állíttasson ki magának újat. 2. Korpótlékainak 100— 
100 koronával való kiegészítésére joga van. 3. Ehhez 
a község, mint iskolafenntartó, kérhet államsegélyt. — 
M. K. Nagy teremi. Az 1907. évi XXVI. t.-c.-et és 
ennek rendelkezéseihez képest módosított Utasítást az 
Egyetemi nyomdánál 18 f-ért szerezheti meg. A fe-
gyelmi Szabályzat könyvkereskedés útján most még 
nem rendelhető meg. - Vi. V. Sz. Ha a közig, bizottság 
mindenesetre alapos okokból ellenzi a magániskola 
nyilvánossági jogának a megadását, akkor vajmi kevés 
remény lehet arra, hogy ellenkező vélemény dacára 
az mégis engedélyeztessék. Egyébiránt az illető e kér-
désben, véleményünk szerint, mást nem tehet, mint-
hogy bevárja a minisztérium elöntését, melynek idő-
pontját mi megközelítően sem állapíthatjuk meg. 
A magániskolák ügyei külön törvénnyel nincsenek 
szabályozva. Érintve vannak az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 16-22. §-aiban, valamint az 1907. évi XXVII. 
t.-c.-ben. — P. O. Vaád. A hivatkozott döntvény 
alapjául szolgáló eset nem azonos az önével. Az 1875. 
évi XXXII. t.-c. 8. §-a értelmében a szolgálati évek 
a tanítókra nézve 21-ik, a tanítónőkre pedig 20-ik 
életévük betöltése után, történt alkalmaztatásuktól 
számíttatnak. — U. P. Óbodrog. A tanítói lakások 
fenntartása és tisztogatása kérdésében már több ízben 
nyilatkoztunk. Szíveskedjék utána nézni. — Zajzon. 
A hitoktatók tanítási nyelvének a megállapítására mi 
nem vagyunk hivatva. Szíveskedjék a tanfelügyelő-
séghez fordulni. — A. M. Nagykapus. A korpótlé-

kokra a szolgálati idő ad igényt és azok az alapfize-
tésbe be nem számíthatók. Az a körülmény tehát, 
hogy a törvényes alapfizetésnél magasabb a fizetése, 
a korpótlékra való igényét egyáltalában nem érinti. — 
E. O. Tenke és Sz. I. Aszód. Állami tanítói és óvónői 
állások lapunkban vannak hirdetve. Azt, hogy minden 
egyes pályázat 'miért nincs közrebocsátva, lapunkban 
már több ízben közöltük. Általánosságban, a hely 
megjelölése nélkül fölterjesztett kérvénnyel aligha 
émek célt. — V. S. I. Szíveskedjék a pöstyéni fürdő 
igazgatóságához fordulni. — Sz. M. A miniszter úrhoz 
intézett folyamodványát, mely 1 K-s bélyeggel látandó 
el, a tanfelügyelőség útján terjessze föl és csatolja 
ehhez a magasabb fizetését igazoló okmányt. — 
B. M. A kérdéses okmányt, melynek kiállítása külön-
ben is költséges, nem kell okvetetlenül csatolni. Elég-
séges az is, ha családi állapotáról kérvényében emlé-
kezik meg. — Egy tanító. Mátravidék. Névtelen 
levelekre nincs válaszunk. — Orechovicza. Szerintünk 
hiba volt, hogy a vitássá tett helyiséget a bérleti 
szerződésbe bele nem foglalták, melynek a hozzánk 
beküldött vázlatrajz szerint különben sem az a célja, 
hogy lakásul használtassék fel és pedig annál kevésbé, 
mert ön teljes lakpénzt élvez, A bérbeadó is való-
színűleg arra alapítja követelését, mert az illető he-
lyiség nem iskolai célra szolgál. Az ügy rendezése 
érdekében különben forduljon a tanfelügyelőséghez. 

H I V A T A L O S RESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevez t e : Balog József oki. tanítót a szoly-
vai áll. el. isk.-hor r. tanítóvá ; Melles Zsófia 
oki. tanítónőt a nagyberesznai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Bencze Ida oki. tanítónőt 1908 
szeptember 1-i hatállyal a széki áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Sarló Irén oki. tanítónőt a zázrivai 
áll. el. isk. koz r. tanítónővé ; Tassy Ilona oki. 
tanítónőt az újpest i áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Sebők 
Vilmos szollyvai áll. el. isk. taní tót a munkácsi 
áll. el. isk.-hoz ; Balog Lajos belényesi áll. gazd. 
szaktanítót a kornádi közs. jellegű külön szak-
tanítós gazd. ism. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozot t : Erőss Lajosné 
szül. Laczkovics Ilona beregszászi munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónőnek évi 1940 K-t ; Székeres 
Ferenc István bácskeresztúri áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1520 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Terzin Demeter nagykikindai gör. kel. szerb 
el. isk. tanító özv., szül. Rádovits Szmilyának 
évi 660 K-t, Voiszláv kkorú árvájának 110 K-t, 
mindössze 770 K- t ; néh. Schönberger (Szép-
hegyi) Gáspár kaczorlaki közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Major Juliannának évi 500 K-t; néh. 
Jakab János gelenczei nyug. róm. kath. tanító 
özv., szül. Bertalan Annának évi 300 K-t; néh. 
Kumper János döbröközi nyug. lóm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Kirnbauer Amáliának évi 
662 K-t és kkorú árvájának 110 K 33 f-t ; néh. 
Lestyán Dénes kápolnásfalui nyug. róm. kath. 
tanító özv., szül. Molnár Márthának évi 376 K-t. 
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SZÉPIRODALOM. 
iskolában. 

Iskolánkban jó világ van, 
Nem úszunk itt tudományban ; 
Egy-egy csöppje, ki rám hallgat, 
Hull lelkére, mint a harmat. 

Szorítgatva egymás kezét, 
Észrevétlen lépünk elébb. 
Szeretet az, melyen állunk, 
Nincsen sehol ingoványunk. 

A jó elébb szívbe zárva 
S úgy építünk négy falára 
Tudományból szépet, nemest, 
Járván útat, nyílegyenest. 

Zsibongásban, néma csendben 
Gyűl a hála a szívekben 
És magának oltárt épít: 
Be szép az ég, róna, bérc itt ! 

Ez az oltár rakva-róva 
Mintha drágakőből volna . . . 
Szálldos lelkünk róla, rája : 
Béke, áldás a hazára ! 

Némely lelkét biztatgatja, 
Másik kai-ját kínálgatja 
Szülőföldnek és hazának — 
Áldd meg, Isten, valahányat ! 

Dalba kezdünk utoljára . . . 
Fent magasban járva, szállva ; 
Mintha az Ur lehajolna, 
Hogy néhánynak a szívére 
Szent szerelmét rácsókolja. 

Tarcsafalvi Albert. 

Kék szobák. 
A gyermekségem ódon házban telt el, 
Örökké csendes, vén tanítóházban, 
Hol ósdi képek, halk zúgású óra 
S levendulás, kék, illatos homály van. 

Emlékszem, forró, rőtszín nyári nap volt. 
Vén udvarunk halk emberekkel telt meg, 
Anyámmal sírva álltam künn közöttük, 
S valami ősi, bús dalt énekeltek. 

Emlékszem, messze, nagy városba vittek, 
Hol fény, örökös zaj közt telt az éltem, 
És bár a város éhesen figyelt rám, 
Én mindig csöndben, egymagamban éltem. 

Az ódon házba visszatértem ím most, 
A régi illat még leng a szobákon, 
Es én kihalt, bús, szent szellem-lakóit: 
Apám s anyám emlékét áldom, áldom . . . 

Harsányt Lajos. 

Lila komtesz. 
— Irta : Havas István. — 

A minap az országos hírű berzenczti kastély-
ban jártam. A kastély, mely gótikus építésze-
tével egyik remeke hazánknak, tornyos hom-
lokzatával beláthatatlan fensíkra tekint. Mögötte 
pedig - hátterül — hatalmas erdőség tárja 
föl utánozhatatlanul csodaszép palástját. A 
gyönyörű kőpalotát uralja az egész vidék, s 
békés uralkodónak vált be: nem bánt senkit, 
nem bántja senki. Még a nézésére is csak ritkán 
téved ide egy-egy kíváncsi lélek, pedig sok szép-
séggel, mélységes hangulattal árasztja el a szívet. 

Az utolsó terem ajtaja előtt kalauzom, aki 
a család egyik szeretetreméltó tagja, így szólott : 

— Ez a terem a Lila komtesz szobája. Sen-
kinek sem szoktuk mutogatni, neked kivételesen 
megteszem. 

— Köszönöm. De mintha hallottam volna 
már valamit a Lila komteszről. 

— Lehet. A vidéken egész kis mondakör 
kering már róla a nép ajkán, — szólt a kalau-
zom s megfordította a kulcsot a zárban. A kulcs-
csikorgás úgy hangzott föl a homályos boltívek 
alatt, mintha odabent a szobában valaki tilta-
kozó sikoltást hallatott volna. 

Bátortalanul léptem át a küszöbön, szégyen-
kezve önmagam előtt, hogy nem győztem le 
kíváncsiságomat. A szobában semmi sem lepett 
meg annyira, mint a falon egy nagy olajfestésű 
kép, mely Lila komteszt ábrázolta. A kakukos 
óra, mely a halál pillanatában állt meg s azóta 
nem jár ; az apró toalettcikkek azon a helyen, 
ahová ő tette utoljára, a csontfedelü fehér 
imádságos könyv azon a lapon kitárva, amelyről 
utolsó estéjén imádkozott : a kegyeletnek álta-
lánosan ismert motívumai. De az a fehérruhás, 
csodásan karcsú, nyúlánk leányalak azon a 
képen, ahogy rámfüggeszti szenvedést rejtő, 
nagy, sötét szemét: bámulatra ragad. A régi 
kolostorok homályában hervadtak el ilyen halo-
vány, fehér virágok. El tudnám nézni sokáig 
s elfelejteném, hogy még csak maholnap hatvan 
éve, mióta meghalt s képzeletem sok száz 
évvel ragadna vissza a múltba : a Margit-legen-
dák aszkétikus, vértelen világába. 
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— Bámulatos kép, — szólok szeretetreméltó 
kalauzomhoz — Lila komtesz nem lehetett 
mindennapi lélek. 

— Egy immár ködbevesző, legendás kornak 
kései megvillanása volt az ő lelke. Élete rövid 
történetét már kiforgatja mivoltából a monda 
és a hagyomány ; pedig a maga valóságában 
is elég érdekes. 

— Leköteleznél vele, ha elmondanád. 
— Ha parancsolod, szívesen. 

* 

Amint a képen is láthatod, Lila néném rend-
kívüli alak volt. Olyan hajlékony, gyöngéd és 
finom, hogy szinte merészség lett volna arra 
gondolni, hogy valaki egyszer forróan meg-
ölelje. Bársonyszerű, sűrű szempillája alól két 
nagy szeme szinte ontotta a fényt. Szépségének 
és különösségének a híre messze vidéken ter-
jedt el ; a legelőkelőbb leányok törték magukat 
a barátságáért, a legelső ifjak epedtek egy 
pillantásáért. S mégsem tudott a szívéhez fér-
kőzni senki. 

Már kimondták volna rá az ítéletet, hogy 
nincs szíve s nem azért született, hogy szeres-
sen, csak, hogy szerettessen. Hanem ép akkor, 
az utolsó pillanatban jött a lovagok legszebbike, 
aki testre is, lélekre is különh volt minden-
kinél, akikkel Lila néném találkozott. 

Egy őszi délután ott ültek azon az üveges 
verandán, amelyről az egész Tarna völgyét 
végig lehet látni. A lovag, akit különben Tarna-
várv Bandi rak hívtak, forró, rajongó szavakkal 
ostromolta Lila szívét. 

— Nézzen ki az ablakon, Lila, ott csillog 
a Tarna fehér, fodros vize! Arra folydogál a 
kastélyom felé. Az hozott nekem magáról nap-
nap után hírt : egyszer zúgó hullámok hangján, 
máskor lágyan zsongó habok szárnyain. És a szí-
vem hasonlóan hozzá: hol viharzott a kétségbe-
esés sziklafokain, hol meg epedő, szelíd álmokat 
űzött önről. Lila, nézzen ki arra a csillogó 
folyóra, egy úszó tündérpalotát építtetek reá 
s abban viszem le Tarna várába boldog arám-
nak. Milyen szép nászmuzsikánk volna, ha meg-
rendülnének alatta a fehér habok változatosan 
zengő, harsogó ajkukkal! 

— Nem erre vágyom, Bandi, nem, nem. 
— A lábához teszem a szerelmemet, az éle-

temet 
— Ne tegyen le semmit ! Emeljen föl ! 
— Hová? Önt! Van-e magasabb, van-e 

szebb világ, mint amilyet az ön lelke hord 
magában ! Nem tudok annál különbet még el-
képzelni sem. 

— De én tudok, — mondta Lila néném, s 
szeme bizonyosan megcsillant szokatlan fény-
ben. — A hős, aki megtér diadalmas csatából, 

akinek szava, lénye különb a többinél. Az ilyen 
az igazi lovag, amilyenek a régi kor lovagjai 
voltak, akik elmentek az Istenért, a hazáért 
hareolni. 

— S az ilyen hős fölemelné a maga szívét 
önönmagához, Lila ? — Kérdezte kigyúlt arccal 
Tarnaváry. 

— Föl. 
— És várna reá ? 
— Várnék reá. 
Az országban akkor már fegyverkezett a 

nemzet, hogy Kossuth szavára, mint egy 
lélek, keljen föl és megvédje nemzeti létét, 
szabadságát. Tarnaváry lelki szeme előtt egy-
szerre egy tündöklő, zivataros villámlással teli 
kép tárult föl. Agyúk rianó dörgését, kardok 
éles csattanását vélte hallani a zivatarban, a 
lélek hősi magasztosságát látta a tündöklő 
fényben. Boldogan és mélyen hajolt meg szép-
séges néném előtt, hogy megcsókolja kezét. 

— Meg kell csókolnom ezt a kezet, mely 
megmutatta nekem az igaz útat s mely jövendő 
pályabérem lesz, ha megjövök! 

— Bandi, hát elmegy? 
— Tudnék-e itt maradni, Lila, húz vár ! 
— Várom, 

* 

A híres bajkai hámorok mentén Tarnaváryt 
küldték ki elővédül. A fiatal honvédhadnagy 
vakmerőségében annyira megfeledkezett a sor-
sáról, hogy egy kisebb szorosnál az ellenség 
két tüze közé került. Tarnaváry elővédje mind-
össze ötven embert számlált, de válogatott, el-
szánt vitéz valamennyi. Menekülésről már szó 
sem eshetett, a halál ott állt előttük és biztos 
tekintettel, fagyosan a szemükbe nézett. A 
mieink marcona zordsággal farkasszemet vál-
tottak vele, és hadnagyuk intésére egy védet-
tebb helyen foglaltak sietve állást. 

Az osztrák seregből két csapat is tört rájuk, 
hogy kétfelől támadják meg s pár perc alatt 
elhajigálják őket onnan — a másvilágra. Szinte 
hahotázva fogtak neki a »játéknak", aminek 
mérkőzésüket eleinte hitték. A mi fiaink azon-
ban, bár az életükkel leszámoltak már, nem 
voltak hajlandók olcsón megválni tőle. A harc 
oly hevesen, oly rettentő vérrel folyt, hogy az 
egyik ellenséges csapat kénytelen volt meg-
hátrálni, a másik meg otthagyta a foga fehérét 
a fekete földön. Éktelen haragjában az ellen-
ség egy egész lovasezredet küldött a Tarnaváry 
elővédje ellenében, mely akkorra már felénél 
kisebbre olvadt le. A lovasezred is csak úgy 
tudott győzelmet aratni rajtuk, hogy megtize-
delve tért vissza a fősereghez, melynek ez a kis 
játék épen két órai késésébe került. 

Az elővéd, természetesen, az utolsó szálig 
elpusztult, de hősies ellenállása biztosította a 
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honvédseregnek a pár órával később kivívott 
fényes diadalát. Tarnaváryt három golyó érte, 
az egyik átfúrta mellét s ő holtan terült el a 
csatahelyen. Hősiségének a híre villámgyorsan 
terjedt el a mieink táborában, akik elholt vi-
tézüket, illetve emlékét, a Hámori hős neveze-
tével tisztelték meg. 

A Hámori hős az összegyűjtött halottak közt 
feküdt már a földön, amikór egyszerre csak 
fölemelte a fejét s halkan rászólt a mellette 
állókra, hogy vigyék el onnan, hiszen ő még 
nem halott. 

Ennek a híre keltett még csak igazi örömöt 
bajtársai körében : a Hámori hős él, él ! 

Kórházba került. Az ágyánál virrasztó orvos-
nak megfogta a kezét, és így szólt hozzá : 

— Ügy-e, orvos úr, nincs semmi remény az 
életemhez ? 

— Csitt, csitt, hadnagy úr, nem szabad be-
szélnie sem ! 

— Tudom. Egy óra múlva elvesztem már 
az eszméletemet, a seblázam megöl. Érzem. 

— A szervezete erős. 
— Az orvosnak kötelessége, hogy utolsó 

percig vigasztalja halálos betegét — felelt 
Tarnaváry nyugodtan.— Adasson nekem, kérem, 
egy tollat s egy levélpapirost. Pár sort kell még 
írnom. Ha ezt megtehetem, könnyítek magamon. 

— Nincs annyi ereje, nem szabad ! 
— Annyi erőm van, az Istenre is kérem. 
Tarnaváry levele csak pár mondat, így hangzik : 

„Lilám, mindenem! 
Engedje meg a haldoklónak, hogy utolsó 

perceiben így szólítsa. Kevés időm van már, 
de végtelen gyönyört érzek : önt látom és hal-
lom mindig. Csodálatos, itt jár körülöttem és 
megfogja forró homlokomat. Olyan boldogan 
halok meg, Lila, Lila!" 

Mondják, mikor a néném ezt a levelet el-
olvasta, egy könnyet sem ejtett, de még hal-
ványabb lett és napokig szavát sem lehetett 
hallani. Nem evett, úgy, hogy már aggódni 
kezdtek a sorsáért. 

Szerencsére, pár nap múlva az akkori újsá-
gok tudósításai közt megjelent a hámori ütkö-
zet leírása is. Lelkes, szinte mámoros hangon 
volt tárgyalva a híres harci esemény, s az egész-
ből egy embernek magaslott ki a neve : Tarna-
várynak, a Hámori hősnek. 

Lila néném e naptól fogva megváltozott. Nem 
titkolta többé, sőt maga mondta a világ előtt, 
hogy Tarnavárynak a menyasszonya volt már. 

Azzal vigasztalták ezután, hogy a Hámori 
hős bizonyosan ki fogja heverni sebeit s egy-
szerre csak jön róla a hír, hogy él. 

— Ha jönne, óh ha jönne ! — sóhajtott 
ilyenkor a leány. 

Multak a napok, a hetek, a havak is, és a 
hír csak nem jött. Ahelyett újabb gyászhírek 
kergették egymást: az orosz betörés, a csüg-
gedő honfiak nyilatkozatai. Aztán Világos, a 
fegyverletétel, aztán a — némaság. Nem volt 
szabad beszélni, nem volt szabad a kivégzette-
ket megsiratni sem. 

— Az én vőlegényem meghalt, — szólt egy 
őszi napon Lila néném. — Hős volt és szere-
tett, illő, hogy életem utolsó napjáig meggyá-
szoljam. 

Ki mondta volna neki akkor, mikor mindenki 
szomorú volt, hogy ne tegye, hiszen még fiatal. 
Gyászolt az ifjú, az öreg egyaránt. És Lila le-
vetette fehér ruháját, öltött feketét, és úgy élt 
attól a naptól fogva, mint egv apáca a kolos-
torban. 

Nem tette pedig helyesen, Tarnaváry nem 
halt meg, kiheverte halálos sebét, ha hosszú 
idejébe is került. De hát ezt nem tudta meg 
szegény Lila néném. Halottnak hitte már réges-
régen. Hiszen, ha élt volna, adott volna magáról 
valami jelt, hogy várja, várja őt. 

Adott is volna, úgy van, ha lehetett volna. 
De már a kórházban is kémek vették körül s 
minden levelét, írását elfogták, minden üzenetét 
megtudták és megakasztották. 

Egy napon, mikor már felgyógyult és el-
bocsájtották, amint kilépett a kórház ajtaján, 
a policáj elfogta és egyenesen a börtönbe vitték. 
Szabad levegőre, világosságra, jó ápolásra lett 
volna szüksége, ők meg ráfordították a börtön 
rozsdás lakatját. Onnan már csak a madártól 
küldhetett volna üzenetet, de a börtön ablakára 
még a madár sem száll. 

A hadi törvényszék hat kemény esztendőt 
mért reá — vasban. Kufsteinba került, itthon 
már minden börtön megtelt. Tűrt és remélt, 
azt gondolta, hogy ez az őrült önkény nem 
tarthat soká. 

Három esztendő múlva szabadon boesájtot-
ták, hogy másoknak csinálhassanak helyet. Föl-
tételeser. adták neki a szabadságot s felügye-
let alá került. 

Az első útja nem Tarna várába vitte, hanem 
ide, hozzánk, berzenczei kastélyba. Mennyi két-
ség, mennyi vergődő, marcangoló szomorúság 
tépte a kebelét : mi történt az ő imádott, 
egyetlen menyasszonyával ! Tán holtnak hitte 
már, s tán férjhez is ment. 

Lila néném akkorra már valóságos apáca 
életét élte. Imádkozott; volt egy harmóniuma, 
nézd, az ottan a fal mellett, most is nyitva van, 
azon játszott. Tiszta, légies hangokat csalt ki 
belőle, melyek egy egész idegen, hófehér világ-
ról meséltek neki, amelyben nincs semmi földi, 
s minden csak égi, átlátszó, kristálytiszta. Igen, 
ilyen különös világban révedezett már. 
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Mikor Tarnaváry megérkezett, akkor is épen 
játszott. A boldog hős megállt az ajtóban és 
sokáig hallgatta. Elnézte fekete ruháját, amely-
lyel őt gyászolta s alig bírta könnyeit vissza-
tartani. A harmónium zengő, tiszta hangjai 
úgy csengtek a fülében, mint az angyalok éneke. 
Ki írhatná le gyönyörét, amit érzett. 

S mikor a leány fölállott s meglátták egymás 
szenvedő arcát, a hős magához ölelte a gyenge, 
hajlékony testet s elhalmozta égő, boldog csók-
jaival a leány arcát. 

Szegény Lila néném, biz' ekkor már töré-
keny, nagyon is gyenge virág volt. A szabad 
levegőt, az üdítő friss örömet tán nem is lett 
volna szabad így egyszerre reábocsátani. Az 
arca kipirult, a pirosság foltjai ott égtek halo-
vány orcáján és csak mosolygott, örült. Hanem 
a szemének különös, tört fénye volt. Ügy ragyo-
gott, mint a felhős égboltozat, amelyet egy 
keskeny hasadékon át napsugár világít be. 

Nagy örömben mult el az a nap, nem zavarta 
meg az árnyéknak egy kicsiny foltja sem. Csak 
este, mikor ebbe a szobájába vonult, bizonyára 
érezte, hogy a szíve szokatlanul ver s időnként 
meg el-eláll. Annyit mondott csak, hogy a feje 
fáj és fáradtan készült éjjeli álmára. Itt van 
a könyve is, amiből azon az estén imádságát 
mondta: „Fohászkodás a nehéz úton." Aztán 
lefeküdt, elaludt s nem kelt fel többé sohasem. 

Halott arca mintha édesen mosolygott volna. 
* 

Kimenet olyan nyomasztónak találtam a 
szobák meg a folyosók misztikus homályát. 
Szinte úgy rémlett, hogy hallom itt is, ott is 
a harmónium szeráfszerü hangjait, amint a szűk 
boltívek alatt vergődnek tova. S valami át-
suhant a szívemen, afféle borongó érzés, amilyen 
a kolostorok cellái közt sokszor elfogja az 
embert. 

Felfrissültem ott künn az üde levegőn, azon 
a szabad levegőn, meiy az odabenn nőtt töré-
keny virágot oly hamar megölheti. 

A fennsíkon átszáguldó tekintetem megpihent 
a Tarna vizén, mely mint egy bűbájos, óriás 
szalag csillogott felém a távolból. 

— A nép — mondta kalauzom a folyóra 
mutatva — azt meséli, hogy világos, holdas 
éjszakákon egy fehér csónakot lehet látni a 
Tarna ragyogó vizén. Egy fehér leány ül benne 
és énekel : boldog túlvilági szerelemről. Azt 
mondják a fehér leány : Lila néném, a Lila 
komtesz. 

— Es Tarnaváry Bandi? 
— A temetés után eltűnt. Azóta emberi szem 

nem látta. 
Ilyen különös, sejtelmes volt a gótíves kas-

télyok romantikája. 

Országgyűlés. 
(Április 29—80.) 

A törvényhozás mindkét háza megkezdette 
működését április 29-én. Első teendő a meg-
alakulás volt a harmadik ülésszakra. A főrendek 
ugyanazon jegyzőket és háznagyot választották, 
akik elébb voltak. A képviselőház is megválasz-
totta előbbi alelnökeit, Rakovszky Istvánt és 
Návay Lajost és előbbi háznagyát. Eltérés csak 
a jegyzői állás egyikénél történt, ahol az előbbi 
ülésszakon működött és most is jelölt horvát 
helyett is függetlenségit választottak. A balpárt 
elégedetlenkedik amiatt, hogy számára, habár 
17 tagból áll, sem jegyzői, sem bizottsági tag-
sági helyet nem adott a többség. 

A miniszterelnök beterjesztette mindazon 
törvényjavaslatokat, melyeket a házszabály-
revízió tárgyalása előtt visszavont. Már most 
megjegyezte, hogy az adóreformra vonatkozó 
javaslatokon több változtatást tett, a közben meg-
nyilvánult észrevételek figyelembe vételével. 

Ezen a szerdai ülésen több interpellációt 
terjesztettek elő. Nagy György balpárti kép-
viselő azt kérdezte, miben áll a közös külügy-
miniszternek a némely hírlaptudósítás szex-int 
tett azon nyilatkozata, hogy Magyarország köz-
életében külföldről, Péter várról, Párizsból és 
Belgrádból fizetett ügynökök szerepelnek. Ha 
vannak ilyenek, r. evezze meg a miniszterelnök. 
Kifogásolja, hogy a külügyminiszter Magyar-
ország ügyeibe vegyül, például a tiszti fizetések 
rendezésénél. 

Wekerlc miniszterelnök azt feleli, hogy hír-
lapi közlések cáfolatába nem bocsátkozik. A 
külügyminiszter nem tette azokat a nyilatkoza-
tokat, amelyekről szó van. Általában tartóz-
kodik a Magyarország ügyeibe vegyüléstől. 

A másik ügy a következő : Sopron város 
közgyűlésén a városi mérnöktől azt kívánta 
egy bizottsági tag, hogy valamely előterjesztését 
mondja el németül is. A mérnök megtagadta. 
A közgyűlés többsége a német nyelv mellett 
határozott. A mérnök ez ellen fölebbezvén, 
Andrássy gróf belügyminiszter a gyűlési több-
ség határozatát emelte érvényre. Ez ügyben 
intézett interpellációt S á n f f y Dezső báró volt 
miniszterelnök. Fejtegetése szerint a törvény 
megadja ugyan a jogot törvényhatósági bizott-
sági tagoknak, hogy az állami hivatalos nyelv 
mellett anyanyelvükön is szólhassanak ; azt 
azonban nem rendeli sehol, hogy a tisztviselők 
az állami nyelven kívül más nyelven is tartoz-
nának előadni az ügyeket. Kívánja a belügy-
miniszteri döntés megváltoztatását. 

A belügyminiszter még nem válaszolt. Az 
történt ugyanis, hogy szóbanforgó döntése 
miatt a függetlenségi pártkörben is erős fel-
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szólalások voltak. Miután pedig Andrássy gróf, 
mint belügyminiszter, általános nagyrabecsü-
lésben részesül, fölkérték, hogy adandó válaszát 
ismertesse meg előbb a párttal. 

Bozóky balpárti képviselő szóvá tette, hogy 
a király a volt Fehérváry-kormány elbocsátott 
tisztviselőit saját pénztárából ellátásban és ki-
elégítésben részesítette. Erre nem adtak választ. 
Arra a másik interpellációjára sem, hogy haj-
landó-e a kormány eltörölni a nemzetiségi tör-
vényt, miután az állami érdekek nagy sérelme 
nélkül teljesen nem hajtható végre. 

A ház csütörtöki ülésében megválasztották 
a bizottságokat és kisorsolták az osztályokat. 
Két indítvány napirendre tűzése fölött is kellett 
határozni. Maniu Gyula nemzetiségi képviselő 
azt indítványozta, hogy fejezze ki a Ház rosz-
szalását az elnökök mult ülésszakbeli eljárása 
fölött, amelyet ő sok esetben erőszakosnak, 
önkényesnek, különösen a nemzetiségiekkel 
szemben méltánytalannak nyilvánított. Kossuth 
Ferenc kereskedelmi miniszter válaszolt erre, 
kijelentve, hogy az elnököknek nehéz körül-
mények közt teljesített működéseért az egész 
ház elismeréssel viseltetik, legfeljebb a nemzeti-
ségiek kivételével. Az elnököket erre megélje-
nezték ; Maniu indítványát nem tűzték ki 
tárgyalásra.^ 

Bozóky Árpád balpártinak az volt az indít-
ványa, hogy szüntessék meg az alelnökök évi 
12.000 korona tiszteletdíját. Kossuth Ferene 
szerint a közérdekben végzett munkát meg-
felelőleg jutalmazni kell. Az alelnökök erős 
munkát végeznek. Ha a többi tisztviselők 
tiszteletdíjban részesülnek, méltánytalannak 
tartaná, hogy az alelnökökre nézve kivételt 
tegyenek. A Ház elvetette Bozóky indítványát. 

A Ház pénteken és szombaton nem tartott 
ülést. E napok fönn voltak tartva a bizott-
ságok megalakulására. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Külföldi hang a madarak és fák napjáról. 

A magyar közoktatásügyi kormánynak: „A 
madarak és fák napja" rendeletéről Németország 
legtekintélyesebb természettudományi folyóirata : 
„Der Naturfreund" (Berlin), a németországi ter-
mészetbarátok egyesületének közlönye, igen okos, 
jóindulatú ós objektív ismertetést hoz. 

A cikk vezérgondolatai, melyek érdemesek 
arra, hogy a magyar néptanítóság tudomást 
vegyen róluk, a következők : 

Herman Ottó, a Magyar ornithológiai központ 
nagyhírű elnöke, mint a magyar orsz. Állatvédő-
egyesület díszelnöke, az egyesület figyelmét a 
hasznos madarak védelmének szükséges voltára 
irányította s az, követve nagybecsű utasításait, 

a madárvédelem ügyének akként iparkodik ele-
get tenni, hogy a nagyközönséget felvilágosítja 
a hasznos madarak védelmének nagy nemzet-
gazdasági jelentőségéről ; megismerteti azok ter-
mészetével, szokásaival és életmódjával s ma-
gyarázatot nyúj t védelmüknek és szaporodásuk-
nak elősegítésére. Propagálja a mesterséges etető-
lielyek és fészkek létesítését, miket erkölcsileg 
és anyagilag támogatni is kész . . . 

Az országos állatvédő-egyesület eme ténykedésé-
ben teljesen Herman 0 ttónak az egész művelt világon 
elismert szaktekintélyére támaszkodik s az ő nevé-
hez fűződik a „madarak napjá-"nak az iskolákba 
való bevezetés eszméje is.Ugyanis az orsz. Állatvédő-
egyesületnek a magyar közoktatásügyi kormány-
hoz terjesztett beadványa ú t ján ju to t t ez a fel-
séges eszme a megvalósulás stádiumába. A minden 
szép és nemes iránt fogékony gyermekvilág, az 
iskolai ifjúság nyerendő meg elsősorban a ma-
dárvédelem ügyének. Herman Ottó mindenütt, 
hol csak alkalma nyílik, nagy eréllyel sürgeti a 
a madarak védelmének a népiskolákba való be-
vezetését s kívánja, hogy a tanítók alkalmas 
intézmények létesítésével hassanak az eszme 
érdekében a gyermek romlatlan, képezhető ke-
délyére . . . Ugyancsak Herman Ottó kezdésére 
az Állatvédő-egyesület hivatott körökben lépése-
ket tett annak érdekében, hogy Magyarországban 
is meghonosíttassék ama két intézmény, mely 
Észak-Amerika Egyesült-Államaiban már évek óta 
kitűnő eredménnyel működik, nevezetesen : a 
madarak napja (Birds day) és a fák napja ( Arbor 
day). Az Egyesült-Államok minden iskolájában 
az év egy napja kizáróan a madárvilágnak van 
szentelve s a tanító a növendékek felfogásához 
mért szép előadást tart a madarak életéről s 
jelenségükről a természet háztartásában, tudo-
mányban s az emberiség kedélyvilágában . . . . 
Epen így van az Egyesült-Államok minden isko-
lájában az évnek egy napja a fáknak szentelve. 
Ezen a napon a tanító a fák jelentőségét ecse-
teli, fősúlyt helyezve arra, hogy a tanulók alkalmas 
mas puszta helyen fiatal fákat ültessenek, amelyek a 
gyermekekkel együtt felnőnek s úgyszólván egész 
lényükkel összeforrnak . . . 

Az Állatvédő-egyesület beadványában azt az 
indítványt terjeszté a közoktatásügyi minisz-
térium elé, hogy a madarak és fák napja egye-
síttessék s tavaszi ünnepséggé avattassák. Az 
ügy Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternél szíves méltánylásban részesült 
s a kir. tanfelügyelőkhöz intézett meleghangú 
felhívás ú t j án minden magyarországi népiskolá-
ban rendeletileg kötelezővé te t te a „madarak és 
fák napja" megünneplését. Szép ünnepség kere-
tében tartson a tanító a tavasz egyik alkalmas 
napján előadást a természetről, a hasznos madarak 
áldásos munkálkodásáról s védelmüknek fontos-
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ságáról. valamint a fák és bokrok hasznáról és 
jelentőségéről . . . S ahol a helyi körülmények 
megengedik, fiatal fák és cserjék ültetésével té-
tessék a nap emlékezetessé . . . 

A miniszter rendelkezése azonban nemcsak az 
iskolai hatóságoknak szól, hanem a természet 
minden barátjának s ezzel egy minden tekintet-
ben szép és felette hasznos eszmét vesz állami 
oltalomba . . . Lakatos Lajos. 

— Méhészeti tanfolyam. A földmívelésügyi 
miniszter rendelete folytán a Kalocsavidéki föld-
mívelők és iparosok egyesületének minta-méhtele-
pén f. évi júl ius 6 — 19-ig tartó méhészeti tan-
folyam lesz, néptanítók számára. Akik e tan-
folyamon részt venni óhajtanak, bélyegtelen 
kérvényüket május 31-ig nyúj tsák be az egye-
sület elnökségéhez. A felvett néptanítók napi 
3 korona ellátási díjban részesülnek ; lakás és 
élelmezésről önmaguk gondoskodnak, de megke-
resésre az egyesület elnöksége gondoskodni fog 
ezekről is. 

— Nyári tanfolyam. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter az idén is, mint minden évben, 
nyári képesítő-tanfolyamot tar ta t oly tanárok, 
tanítók és tanítónők részére, akik a beszédhibák 
javítására képesítést óhajtauak szerezni. A tan-
folyamot 1908 július 1-től 28-ig Budapesten 
VIII., Mosonyi-utca 8. szám alatt rendezik. A 
felvehetők száma 15, akik 100 korona állam-
segély és ingyen lakás kedvezményében része-
sülnek. Kellően felszerelt kérvények a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címzendők. A kér-
vények benyújtásának határideje május 25-ike. 

— Fölvétel a tanítóképzőkbe. A lévai 
állami tanítóképző-intézet az I. osztályba 30 
növendéket vesz fel. De felvesz az intézet a fel-
sőbb osztályokba más intézetből is jó magavise-
letű és legalább jeles előmenetelű növendékeket. 
Betöltendő helyek : Teljes ingyenes hely : az I. 
osztályban 11 ; a II. osztályban 8 ; a III. osz-
tályban 9 ; a IV. osztályban 6. Féldíjas, vagyis 
évi 140 koronás befizetéses hely: az L osztályban 
4 ; a II. osztályban 4 ; a III. osztályban 7 ; a 
IV. osztályban 8. Havi 12 koronás ösztöndíjas, 
azaz évi 160 koronás befizetéses he ly : az I. osz-
tályban 2 ; a II. osztályban 2 ; a III. osztály-
ban 3 ; a IV. osztályban 4. Teljesdíjas, vagyis 
évi 280 korona befizetéssel: az I. osztályban 1 4 ; 
a IL osztályban 17 ; a III. osztályban 11 ; a IV. 
osztályban 3. Az intézet bentlakással nincs egybe-
kötve. — A pápai állami tanítóképző-intézet 
I. osztályába 30 növendék vétetik fel. 10 teljesen 
ingyenes, 5 féldíjat fizető bentlakó és 3 ösztön-
díjas hely van. Ezenkívül a dunántúli református 
egyházkerület az e kerületből való érdemes refor-
mátus tanulókat külön is segélyezi. A féldíjat 
fizetők a további intézkedésig havi 13 koronáért, 
az egészdíjat fizetők 26 koronáért kapnak az 

intézetben teljes ellátást. Az ösztöndíj havi 12 
korona. — A máramarosszigeti áll. tanítóképző 
első osztályába fölvehető 35 növendék és pedig 
4 teljesen ingyenes, 8 fél díjat fizető helyre, 6 
növendék pedig 53 korona évi pénzsegélyt élvez. 
A többi bejáró. — A temesvári áll. tanítóképzőbe 
fölvétetnek az I. osztályba : 5 teljes ingyenes, 
10 féldíjas, 8 egész fizetéses, 1 ebéd-kedvezmé-
nyes, 2 készpénzsegélyes és 5 segélynólküli 
bejáró növendék; a II. osztályba : 6 teljes ingye-
nes, 15 féldíjas, 5 egészdíjas, 2 készpénzsegélyes 
és 3 bejáró ; a III. osztályba: 10 teljes ingyenes, 
12 féldíjas, 5 egészdíjas, 3 készpénzsegélyes és 
2 bejáró; a IV. osztályba: 17 teljes ingyenes, 
10 féldíjas, 1 egészdíjas és 2 bejáró növendék. 
Az ingyenesek minden befizetés nélkül, a fél-
díjasok havi 15 korona és az egészdíjasok havi 
30 korona befizetésért teljes ellátásban részesül-
nek az intézet internátusában. A készpénzsegé-
lyesek évi 130 korona ösztöndíjban részesülnek. 
— A dévai áll. tanítóképző-intézet I. osztályába 
30 növendéket vesznek föl. E 30 növendék kö-
zül 9 teljesen ingyenes, 8 féldíjas és 5 ösztön-
díjas. A teljes ingyenesek az intézet internátusá-
ban kapnak minden díj nélkül élelmezést, lakást, 
fűtést és világítást. A féldíjasok ugyané kedvez-
ményeket havi 15 koronáért élvezik. Az ösztön-
díjasok egyenként havi 15 korona segélyben 
részesülnek. Négy-öt jó magaviseletű és szorgal-
mas tanulót a II. osztályba is fölvesznek, ellen-
ben a III. és IV. osztályba — minthogy üresedés 
nincsen — más intézetek növendékei neoi szá-
míthatnak a fölvételre. — A szabadkai áll. ta-
nítónőképző I. osztályba felvétetik : bennlakásra, 
ingyenes ellátással 4, bennlakásra, évi 210 kor . 
tartásdíjjal 7, bennlakásra, évi 420 kor. tartás-
díjjal 11, bejárónak, évi 160 kor. ösztöndíjjal 2, 
bejárónak segély nélkül 6 növendék. A II. osz-
tályba : bennlakásra, ingyenes ellátással 6, benn-
lakásra, évi 210 kor. tartásdíjjal 8, bennlakásra, 
évi 420 kor. tartásdíjjal 8, bejárónak, évi 160 
kor. ösztöndíjjal 2, bejárónak, segély nélkül 6 
növendék. A III. osztályba : bennlakásra, ingyenes 
ellátással 6, bennlakásra, évi 210 kor. tartásdíj-
j a l 9, bennlakásra, évi 420 kor. tartásdíjjal 6, 
bejárónak, évi 160 kor. ösztöndíjjal 2, bejáró-
nak, segély nélkül 7 növendék. A IV. osztályba : 
bennlakásra, ingyenes ellátással 9, bennlakásra, 
évi 210 kor. tartásdíjjal 8, bennlakásra, évi 420 
kor. tartásdíjjal 6, bejárónak, évi 160 kor. ösz-
töndíjjal 3, bejárónak, segély nélkül 9 növendék. 
— A budapesti I. ker. állami elemi tanítóképző-
intézet I. osztályba 30 növendék vétetik fel. A 
30 közül 9 ingyenes ellátásban, 2 féldíjas ellá-
tásban és 7 egyenként évi 150 kor. készpénz-
segélyben is részesülhet. A féldíjas ellátásért 
a 75 — 75 koronát félévenként előre kell az in-
tézet pénztárába fizetniök. A felvett növendék 
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betegápolási-díj címén 2 koronát, kiiándulási-díj 
címén 1 koronát tartozik előre befizetni ; a tan-
könyvek ára évfolyamonként 30—40 korona, 
ifjúsági egyesületek tagsági díja összesen 5 kor. 
Áz esetleges felvétel után is a felvettek szept. 
1-én az énekbeli hallás- és szervezetüknek a 
tanítói pályára való alkalmassága szempontjából 
vizsgálat alá fognak vettetni s a felvétel csak 
ennek kiállása után végérvényes. A felsőbb osz-
tályokba való felvételre csak a III. osztályban 
van 1—2 hely. — A kiskunfélegyházi állami 
tanítóképző első osztályába 10 teljes-, 18 fél-
fizető és 5 ingyenes bennlakó, 2 bejáró vétet ik 
fel. Folyamodási határidő május vége. — A csurgói 
áll. tanítóképző-intézet III. osztályába helyüre-
sedés esetén felvehetők a közép- vagy polgáris-
kola IV osztályát sikerrel végzett olyan tanu-
lók is, akik a tanítóképző-intézet I. és II. év-
folyamának különbözeti tárgyaiból sikeres vizs-
gálatot tesznek. Erre vonatkozólag az igazgatóság 
nyújt tájékoztatást. Tandíjat senki sem fizet. A 
jelesen vagy jól tanuló folyamodók pályázhatnak 
az I. osztály számára fentartott és részint köz-
tartási kedvezményből, részint ösztöndíjból álló 
államsegélyért ; részesülhetnek továbbá lakbér-
segélyben is. Folyamodási határideje június 1. — 
A losonczi áll. tanítóképzőben az 1908/9. iskolai 
évre a következő ingyenes, illetőleg félfizetéses 
étkezési helyek vannak, engedélyezve : az I. osz-
tályban 17, a II.-ban 19, a III.-ban 22, a IV.-ben 
23 hely. Az intézeti épületben csak 80 tanuló 
élvezhetvén ingyen lakást, fűtést és világítást, 
akik ebben a kedvezményben nem részesülhetnek, 
a városban tisztességes családoknál szállásoltatnak 
el. A féldíjat fizetők havi 13 K-ért kapnak az 
intézetben ellátást. Folyamodások határideje : 
május 31. — A szatmárnémeti ref. tanítónő-
képző I. osztályába 30 növendék vétetik fel és 
pedig 20 bennlakásra 520 K évi díjfizetés mel-
lett, 10 bejárónak. Kérvények az intézet igaz-
gatóságához küldendők, Szatmár, Eákóczi-utca. 

— Méhészeti előadások. Az I., III., IV., 
V., VI. és VII. kerületi méhészeti vándortanítók 
május hónapban az alább megnevezett napokon 
és helyeken tartanak még előadásokat: 1. Imrei 
Ferenc 11-én, 12-én, 13 — 14-én Péczelen ; 
15-én és 16-án Isaszegen. 2. Valló János 7-én 
Elecskén, 8-án Kelecsényben, 9-én Vágmedenczén, 
11-én Galgóczon, 14—15-én Nógrádberczelen. 
3. Rózsa János 7-én Forróencsen, 8-án Felső-
mérán, 9-én Garadnán, 10-én Hidasnémetin, 12-én 
Nagyráton, 13-án Kisráton, 14-én Császlóczon, 
15-én Kereknyén, 16-án Baranyán, 17 — 18-án 
Daróczon. 4. Forgách Lajos 18-án Apateleken, 
19-én Kavnán, 20-án Borosjenőn, 2 l-én Béélen, 
22-én Pankotán, 23-án Battonyán, 25-én Csabán, 
a gazdasági ismétlő-iskolánál, 26-án Gyulán, 
27-én Nagyszalontán, a gazdasági ismétlő-iskolánál. 

5. Tóth János 14 én Karánsebesen, a gör. kel. 
tanítóképezdénél, 15-én Kavaránban, 16-án Sza-
párifalván, 18-án Laposnyakon, 19-én Piskitelepen, 
20-án Alvinczen, 21-én Tövisen, 22-én Miklóslakán, 
23-án Kerellőszentpálon, 25-én Oláhkocsárdon, 
26-án Bethlenszentmiklóson. 6. Nagy János 7 én 
Székelyszentmiklóson, 8-án Mátisfalván, 9-én 
Székelyudvarhelyen, 10-én Szentkeresztbányán, 
11-én Szentegyházasfalun, 12-én Székelybethlen-
fal ván. 

— Képesítő-vizsgálatok a Pedagógium-
ban . A képesítő-vizsgálatok május hó 30-án kez-
dődnek. Ez oknál fogva mindazok, akiknek jogo-
sultságuk és engedélyük van bármelyik szakból 
is vizsgázni, az igazgatóságnál május hó 25-ig 
írásban jelentkezzenek, különben jelentkezésük 
nem fog figyelembe vétetni. Az igazgatóság. 

— Nyi lvános ság i j o g . A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a petrozsényi községi gimnázium 
V., VI. és VII. osztályának a nyilvánossági jogot 
az 1907—8. tanévre megadta. 

— H a l á l o z á s o k . Kopasz Mihályné, szül. 
Murin Olga Görömbölyön, tevékeny életének 21-ik 
évében elhunyt. — Ilorák Béla főtanító neje, 
szül. Vaschék Franciska életének 35-ik évében 
elhunyt Lábon. — Id. Bányai Imre nyug. ref. 
tanító élete 71-ik évében elhunyt Malomvégen. — 
Illa István káldi kántortanító élete 76-ik évében 
elhunyt. — Deckert Imre tanító 18 éves leánya, 
Rózsika, Szombathelyen meghalt. — Bartha 
János ev. ref. lévita-tanító, a református tanítók 
egyházmegyei képviselője, életének 63-ik, tanítói 
működésének 42-ik évében Farnason meghalt. 
Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
F. (Pyromania.) Tömörebben megírva, használható 

lett volna. — V. (Egytanerős iskolák tanítótestületeiről.) 
Amit kíván, részben meg van oldva a kerületi tanító-
gyűlések által. A többi megvalósíthatatlan. — P . (Kell-e 
nyelvtan ?) Két-három év előtt lapunkban hosszú vita 
folyt a nyelvtan mellett és ellen. Ezt újítaná fel az 
ön cikke. Most más kérdés foglalja le a lapot. — 
N. K. Nagy sajnálatunkra nincs időnk az ünnepi üd-
vözlő-beszéd megírásáia. — K. V. (Az átöröklés be-
folyása és nevelése.) Az értekezés tartalmából megálla-
pítható ugyan az olvasottsága s a kérdésben való jár-
tassága, de egyéb nem ; mert amit mond, az minden 
idevágó kézikönyvben föllelhető. — Érdeklődő. A 
szerkesztő a mult héten nem volt itt. Majd válaszol 
a levélre. — H. (A panaszos ebéd.) Nem vált be. — 
Oy. (Ki tudja...) Elég jól folyik a verse, de egyéb jót 
nem is mondhatunk róla. 

T a r t a l o m : A cigánygyermekek. Kóródy Miklós. — 
Pedagógiai akadémiák. Gsernay József. — Védköteles 
tanítók nősülése. K. Nagy Sándor. — Könyvesház. — 
Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Szépiro-
da lom : Iskolában. Tarcsafalvi Albert. — Kék szobák. 
Harsányi Lajvs. — Lila komtesz. Savas István. —-
Országgyűlés. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KKOLOPP A L F R É D . 

Darányi jubileumán. 
Darányi Ignáe tíz évet töl töt t be e 

hónapban, egyre növekedő bizalom 
közepette, az ország földmívelésügyi 
kormányzatában. E ritka évfordulón a 
ragaszkodó szeretetnek, a tiszteletadás-
nak gyönyörű nyilvánításával adózott 
az ország. És méltán adózott, mert 
Darányi intézkedéseivel és tetteivel 
minden szónál ékesebben szólóan be-
bizonyította, hogy mennyire szereti a 
magyar földet és hogy mennyire a 
szívén hordja a mezőgazdaság minden 
munkásának érdekeit. Tízéves minisz-
terkedésének ünnepén a lelkiismeretes 
munkán alapuló, méltó önérzettel nézhet 
vissza azokra az eredményekre, amelyek 
nevét a magyar földmívelésügy terén 
örökké tiszteltté teszik. 

Ha — mint a jó gazda betakarítás 
után — összeállítaná nagy számadását, 
most e nevezetes életfordulónál, annak 
majdnem mindenik fontosabb tételénél, 
a munkások érdekében te t t nagyszabású 
intézkedésekkel találkozunk. — „A ma-
gyar nép szeretete hozott ide" — 
mondta a miniszter ezelőtt tíz évvel, 
mikor a földmívelésügy minisztériumába 
először lépett be. Es hogy mennyire 
változatlanul tartot ta meg e mondást, 
meggyőződhetik mindenki, ha megnézi 
azt a számadást, amelyet itt főbb téte-
leiben összeállítottunk. Minden szónál 
dicsérőbben fognak beszélni az összege-
zett adatok. 

Az Országos Gazdasági Munhís- és 
Cselédsegélypénztár megteremtése egyike 
az ő legnagyobb érdemeinek. Alig van 
ma már az országban munkásember, aki 
ne volna tagja e humánus intézmény-
nek. A nép már külön nevet is adott 

vezi ez intézményt. A kormány évente 
százötvenezer koronát fizet be a segély-
pénztárba. A múlt évben az összes ta-
gok száma már 64.640 volt és segély-
összeg s balesetbiztosítási díj fejében a 
múlt év első félévében 7792 esetben 
276.979 korona 15 fillért fizetett ki a 
pénztár. 

A másik érdemes intézmény: a mun-
kásházak létesítése. Évente több és több 
házat építtet az állam a gazdasági mun-
kások számára. Most a Nagymagyar-
Alföldön folyik javában az építkezés. 
Öröm nézni az egészséges, egyszerű és 
mégis csinosan berendezett hajlékokat. 
A munka és béke templomai ezek. Akik 
benne laknak, naponta áldják jóltevőjü-
ket. S Darányi évről évre nagyobb ösz-
szeget fordít költségvetésében erre a 
célra. Ezideig is már 10 vármegye, 35 
község és 2 város létesített állami tá-
mogatással munkásházakat. Az idei 
1908. évben több mint háromezer mun-
kásházat építtet a miniszter. 

Darányi nagy érdemeinek egyik leg-
nagyobbika a szövetkezetekhez és az álta-
luk elérendő cél teljes keresztülviteléhez 
fűződik. Az állam- és társadalomellenes 
szociáldemokrata tanok hirdetői arra 
törekszenek, hogy az embereket egymás-
tól elválasszák. Ezzel ellentétben a szö-
vetkezetek mindig azon munkálkodnak, 
hogy az embereket egymással kibékít-
sék, egymáshoz közelebb hozzák s ilyen 
módon nemcsak tagjaik szükségleteinek 
ellátásáról gondoskodnak, hanem a szö-
vetkezésben rejlő nagy összetett erőket 
emberbaráti és közművelődési célok 

r • r r n 
érdekében is felhasználják. Eles előre-
látással jól tudta ezt Darányi, azért 
volt oly fáradhatatlan harcosa a szövet-
kezetek eszméjének, s hogy a rengeteg 
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a „Hangya" szövetkezet egyedül tizen-
két és fél millió korona értékű külön-
böző árúcikket közvetített a mult évben 
falusi fogyasztási szövetkezetek részére. 

A népházak építésének támogatását is 
ott látjuk a Darányi intézkedései között. 
A népházak arra valók, hogy az ünnepi 
pihenőnapon vagy más alkalommal, mikor 
a munka megengedi, a földmíves-ember-
nek legyen hová mennie ós ne a piacon 
vagy a korcsmában töltse idejét. A 
miniszter az ilyen kisebb körülmények 
fontos befolyását sem tartotta intézke-
désein kívülállóknak. Ismeri jól és szereti 
a népet, jó orvosa hát bajainak. Ha 
télen nincs más foglalkozása a munkás-
nak, háziiparral dolgoztatja meg őt, és 
milyen szép itt is az eredmény. A most 
készülő londoni magyar kiállításon is 
okvetlen fel fogunk tűnni e téren. 

A telepítés és parcellázás ügye a leg-
magasztosabb állami érdek. Egy ilyen 
intézkedés is elég lett volna, bogy 
Darányi nevét maradandóvá tet te légyen. 
A telepes házak egész seregét építteti 
újabban a kormány. 1894-től, tehát nem 
egészen tizennégy év óta tizenhat új 
falu keletkezett, részben nagyobbodott, 
majdnem 57.000 holdon. S a még na-
gyobbarányú telepítést teljes új munka-
kedvvel a közel jövőben kezdi el 
Darányi miniszter. 

Olvasmányokat is adott népének Darányi. 
Népszerű, hasznos formában írt gazdasági 
füzetek, könyvek egész seregét. Népkönyv-
tára ma már csaknem minden harmadik 
községnek van. Az ő érdeme a községi 
munkássegdy-alapok létesítése is, amelynek 
tökéje némely községben már elég tekin-
télyes összeget tesz ki s amelynek célja 
az, hogy önhibájukon kivül megszorult 
munkásemberek kisebb összegű kamat-
mentes kölcsönöket kaphassanak. 

A humánus intézkedések közül ki-
magaslik a cselédjutalmazások és munkás-
közvetítés nagyarányú szervezése. És még 
számos intézkedés, amelyeknek egy ilyen 
rövidebb összesítés keretében még a 

neveit és címeit is alig lehetne mind 
felsorolni. 

Mindezekért a nagyarányú, szép intéz-
kedésekért a legnagyobb szeretettel ünne-
pelte most földmívelésügyi miniszterét 
az egész ország. 

De legnagyobb elismerését a néptől 
kapta, mert a „nép atyjá" -nak nevezik 
őt széles ez országban. 

(Budapest.) Papp Viktor. 

A gazdasági ismétlő-iskola. 
Az általános ismétlő-iskolákat gazdasági 

ismétlő-iskolákká már nagyrészt átalakították, 
ahol a körülmények ezt lehetővé tették, de 
abban hogy e gazdasági ismétlő-iskolák a mai 
állapotukban nem kellő mértékben közlik a 
gyakorlati ismereteket, úgy hiszem, nem állok 
egyedül véleményemmel. Nekem úgy tetszik, 
mintha a tanítótársaim is „fáznának" az ism.-
iskola dolgaival való bővebb foglalkozástól. 
Ha ez így van, nem lehet csodálkozni, mert 
a legtöbb helyen („okos" emberek is!) még 
most is fölösleges szekatúrának tartják az 
ismétlők beiskolázását. Nem szívesen veszik, 
ha az ismétlő-tanköteles korú cselédeket pon-
tos iskolába járásra szorítják. Igen rosszul 
esik a szülőknek, de inkább a cselédtartó 
gazdáknak, ha a cseléd-ismétlőket gyakori 
mulasztásaiért megbírságolják. Beiskolázás alól 
a múltban is, ma is igen sokan bújtak és búj-
nak ki, a népoktatásügy nagy kárára, aminek 
egyik okát abban találtam, hogy az idegen köz-
ségekben szolgáló cselédekkel legtöbb helyen 
csak a jó Isten törődött, a beiskolázást iga-
zoló bizonyítványt vájjon hány helyről küldték 
vissza? Ha 2V»-a visszaérkezett, meg lehet-
tünk elégedve, tehát az idegen községbe eltá-
vozottak 2°/o-a járt iskolába, (ha járt!) a 
többi „kitűnően" kiképezte magát azokon a 
helyeken, hol cselédsorban, laza vagy épen 
semmiféle felügyeletben sem részesültek. Bi-
zony szomorúan látjuk volt tanítványaink 
erkölcsi züllöttségét ! Ezekből kerülnek ki a 
legelső korcsmai virtuskodók s az ifjúsági 
egyesületek kerülői. 

E bajokat egyszerre megszüntetni nem lehet-
séges ugyan, de orvosolni igenis lehet ered-
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menyesen, ha az idevonatkozó törvényeket és 
rendeleteket végrehajtanák teljes szigorúsággal. 
De legelső sorban maga a tanító ne féltse 
nehezen szerzett „népszerűségét", ne fogadjon 
föl maga részére ismétlő-cselédet, vagy ha 
igen, járassa pontosan iskolába (a példa raga-
dós). A k. elöljáróság ne adjon ki 15 éven 
alóli gyermeknek cselédkönyvet, míg a tanító 
nem igazolja, hogy az illető valóban beisko-
lázott gazdasági ismétlő-tanuló. Ez azért is 
célszerű, mert minden ismétlő-tankötelesről 
tudomása lesz, hol szolgál, s a D /2 minta az 
eltávozáskor teljesen kitöltve, nyomban továb-
bítható az illetékes k. elöljáróságnak. 

A más községekbe eltávozottakat kellene 
most már teljes szigorúsággal ellenőrizni, hogy 
beíratkoztak-e, illetve „valósággal" járnak-e az 
ismétlő-iskola valamelyik osztályába? Amely 
hatósági közeg itt mulasztást követne el, nyom-
ban fegyelmi vizsgálat alá vonandó! 

A kir. tanfelügyelőség a tanköteles korban 
levő cselédek névjegyzékét kérje be havonként 
vagy évnegyedenként a ker. elöljáróságtól, de 
az iskola vezetője igazolja a tényleg fel- vagy 
nem járókat. A községi elöljáróság január első 
felében a cselédek névsorát mutassa be az 
iskola vezetőjének s a cselédkönyv nélkül fel-
fogadott cselédek gazdáját szigorúan büntes-
sék meg. 

A pénzbírságolás csak eleinte lesz gyakori, 
majd megszokják a rendet, ha a tanító követ-
kezetes és elég körültekintéssel járt el. A szó-
beli megintés helyett jobban beválik az írásbeli 
intés, melyet az iskolaszolga hordoz el. Hatá-
sát a gyakorlat igazolja. íme egy minta: 

t i r AT a t «gyermeke , 
intő. JN. JN szoicáia hónapban 

1 félnapot igazolatlanul mulasztott. Ezennel 
megintjük s figyelmeztetjük, hogy ismételt 
mulasztás esetén 1—2, 4 — 8 kor. pénzbírság-
gal lesz megbüntetve. 

Kelt 
(P. H.) Az állami isk. gondnoksága. 

Az „Intő", különösen nagyobb községekben, 
jól beválik s a bírságolás a legcsekélyebbre 
redukálódik. (Községemben 1905/6 tanévben 
75 kor., 1906/7-ben 4 0 kor., 1907/8-ban már 
csak 4 kor. a pénzbírság összege.) Oly közsé-
gekben, hol az ismétlő-tankötelesek száma 

150, s VÏ része folytán változásnak van ki-

téve, mert elszegődnek, hazajönnek (különösen 
akiket beiskoláztak, 3—4-szer is változtatják 
helyüket, hogy csak kibújjanak valamikép gaz-
dájuk örömére az iskolábajárás alól), a tanító 
idejét, de türelmét is igénybe veszik, de legalább 
rend lesz az ismétlők között s nem szolgá-
lunk rá, hogy nemescélú gazdasági ismétlő-
iskoláinkat „papíron álló" intézménynek gú-
nyolják. A tanító éberségét igen könnyen 
kijátszák azok, kik az összeíráskor szolgálat-
ban voltak valamelyik községben — letelt az 
év december 31-én, de január 3—4-én már 
a harmadik vagy 4-ik községbe mentek újból 
szolgálni — az ilyeneket az elöljáróságok nem 
igen zaklatják, mert átírást nem kapnak. (Az 
én községemben a megfelelő nyomtatványt 
kitöltve, utólagosan állítottuk ki s küldte el 
az elöljáróság illetékes helyére, nagy meglepe-
tésére a „bújkáló" cselédeknek.) 

Tartsuk egyik kezünkben a rendetlenségek 
kiküszöbölésére a törvénykönyvet, de egyben 

•emeljük gazdasági ismétlő iskoláinkat arra a 
magaslatra, amely magaslatra szervezője is 
tervezte. Emeltessék fel legelőször az órák 
mennyisége, mert 4—5 óra alatt a semminél 
valamivel több a tanítási eredmény. Legyen 
jó faiskola és gyakorlóhely. Legyen bevezetve 
a háziipar valamelyik neme, s a női kézimunka 

^tanítására nagy gond legyen fordítva. Halad-
junk a kor szellemével s ne elégedjünk m e g 
csak azzal, mit a régi jó esperes rendelt az 
akkori tanítóknak: „A tanítók pedig szerdán 
és szombaton délután is tartsanak oskolát, 
hogy a nevendékek szorgalmasan répétálgas-
sanak, hogy ne legyen idejök és alkalmuk a 
taszigálódásra. " Önként értetődik, hogy a hit-
es erkölcstan tanítását szigorúbban kell kí-
vánni. Az igazi gazdasági ismétlő-iskolát 
enélkül el sem tudnám képzelni. 

Sokszor hallottam hangoztatni: „Az iskola 
legyen iskola, ne fúró-faragó műhely." Az új 
tanterv nem igen ad igazat e haragos férfiak-
nak, de nézetem és tapasztalatom szerint a 
háziipar tanításának a népiskola fejlődésére 
semmi kártékony hatása nincsen, de nem is 
lehet, különösen a gazdasági ismétlő-iskolákban. 

A háziipar, mint tantárgy, igaz valójában 
19* 
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csak a gazdasági ismétlő-iskolában érvényesül, 
részben azért, mert a tanulók fejlettebbek, 
ennélfogva a tárgyak előállításában is több 
ügyességük lehet. Érdeklődő tanítótársaim előtt, 
a való életből merített tapasztalatom alapján, 
röviden összefoglalva leírom, miként tanítottunk 
meg két háziipari ágat a községben (kizárólag 
csak tanulókat foglalkoztatva). November 1-én 
az összes fiú-ismétlőket két csoportba osztjuk. 
I. csoportbeliek kosárfonást (8—10 fajtát), a 
II. csoportbeliek, hajlamuk szerint, szalmafonást 
tanulnak. 4 óra után lámpa mellett foly a 
tanítás este 7 óráig (a kosarasok gyakran 9 
óráig is munkálkodnak). A tanítás, illetve a 
munkálkodás nappal is foly azoknak, kik rá-
érnek. Április első felében beszüntetjük a 
háziipari munkálkodást, mert azontúl kertész-
kedéssel foglalkozunk naplementéig rendesen, 
minden zúgolódás, vagy panasz uélkül. 

Három évfolyam alatt kitűnő háziiparosokat 
lehet kiképezni. Akik kikerültek, segédi minő-
ségben nyernek alkalmazást (műhelyszerűleg) 
az iskola födele alatt s darabszámra dolgoz-
nak ma is egész télen. Az átlagos kereset 
naponkent 1 korona 60 fillér. 

íme, az iskola nemcsak tudományt adhat 
neveltjeinek, hanem becsületes kenyeret is ! 

A leányok női kézimunkából tesznek jó ke-
resetre szert ; az iskola volt növendékei a 
brassói női kézimunka-kereskedőktől kapnak 
egyenként 30—60 koronáig terjedő megren-
delést. 

Úgy hiszem, t. tanítótársaim, azon az úton 
haladunk, amelynek sikerében immár mi sem 
kételkedünk. Csak a kezdet nagy nehézségein 
kell túl lenni s az eredmény föltétlenül bizo-
nyos. Befejezésül is csak azt tartom legfon-
tosabbnak, hogy a beiskolázást vasszigorral 
vigyék keresztül minden városban és minden 
faluban. A politikai hatóságok érdeklődjenek 
jobban a gazdasági ismétlő sorsa iránt s az 
iskolafenntartók — az állam jáijon jó példá-
val elől — szereljék fel úgy, mint a törvény 
kívánja és elrendeli. Mindaddig, míg ez nem 
lesz meg s nem fejlesztjük gyakorlati alapon 
a gazdasági ismétlő-iskolákat, csak papíroson 
lesz meg a jellege, de a valóságban soha! 

Gyermekápolás a leányiskolákban. 
Ha elemi és középiskoláink tananyagát 

elfogulatlanul szemügyre vesszük, arra a meg-
győződésre jutunk, hogy bizony még mindig 
akadnak oly tantárgyak, melyeknek terjedelmét, 
az életre vonatkozó csekély értéküknél fogva, 
bátran lehetne redukálni ama közhasznú tan-
tárgyak javára, melyeknek kimerítő tudását 
megkívánja az élet. Ilyen, a köznapi életben 
fölötte szükséges s különösen a leánygyerme-
kekre kiváló fontosságú ismeret a gyermek-
ápolás. Egyes államok iskoláiban a gyermek-
ápolást rendes tantárgyul vették föl. így 
Franciaország is, melynek iskoláiban oly isme-
retekre helyezik a fősúlyt, melyeknek tudása 
által a nép gyermeke mintegy előkészül a lét 
nehéz küzdelmére, a gazdasági téren mutat-
kozó verseny sikeres megküzdésére. 

A nemzet, illetőleg a családok jólétét egy 
híres tudós mondása szerint nagyban befolyá-
solják az anyák. Ép ezért oktatják Francia-
országban a leányokat már kiskoruktól fogva 
oly ismeretekre, melyek által majdan képesekké 
válnak hivatásuk teljes betöltésére. Francia-
országban köteles tantárgy a „puériculture", 
a gyermekápolás. E tantárgy megismerteti a 
leánygyermekkel, miképen kell a kis újszülöt-
tet ápolni, mi válik annak hasznára s mi 
ártalmas reá nézve. Magától értetődik, hogy 
a gyermekápolásról szóló tanítás mindig a 
növendékek korához s értelmi tehetségéhez 
mérten történik. A tananyag rendszerint három 
részre oszlik. Az első, vagy előkészítő részt 
a népiskolában tanítják, a második részt a 
polgári iskolában, a főrészt pedig, mely az 
összes anyagot kimerítően tárgyalja, a tanító-
képzőben adják elő. 

Eleinte még a pedagógusok közt is akad-
tak, akik nehezen tudtaÜ megbarátkozni ama 
gondolattal, hogy a népiskolában gyermek-
ápolásra oktassák a leánykákat. Ugyanis attól 
féltek, hogy a kis tanulólányok nem fogják 
megérteni a magyarázatot s így az egész 
dolog többé-kevésbé időpazarlássá válik. Vagy 
feltéve, hogy néhányan konyítanak majd valamit 
a mondottakhoz, de mivel a növendékleány-
káknak nem igen van alkalmuk az elméletileg 
elsajátítottakat gyakorlatilag is érvényesíteni, 
tehát egyesek attól tartottak, hogy a leánykák 
majd elfelejtik a hallottakat s ekképen úgy 
a tanuló, mint a tanító fáradsága kárba vész. 
De a tapasztalat bebizonyította, hogy e felte-
vések mind alaptalan aggodalmak. Mert a nép-
iskolába járó kisleányok nagyon jól értették 
meg a magyarázatokat s különösen azért, mert 
a tanítók a magyarázatoknál minden tudomá-



lőztek. A kisleánykák mihamar magukévá 
tették, amit tanítónőjük a csecsemő táplálko-
zásáról, ruházatáról magyarázott. Nagy komo-
lyan figyeltek midőn a csecsemők halandóságáról, 
a helytelen táplálkozás által előidézett beteg-
ségekről s az anyatej nagy fontosságáról 
beszéltek nekik 

Ami a felejtés aggodalmát illeti, ez tel-
jesen alaptalan, mert a nép gyermekeinek élet-
körét tekintve, talán egy ismeretnek gyakor-
lására sem nyílik oly gyakori alkalma, mint 
épen a gyermekápolásra. Hiszen az alsóbb 
néposztály legtöbb leánygyermekének, iskolából 
hazajőve, pesztrálnia kell kis testvérkéjét. Ha 
a leányka az iskolában hallja s tanulja a 
helyes gyermekápolást, akkor a gondjára bízott 
kicsike mindenesetre kevésbé van kitéve a 
veszélynek, míg ellenkező esetben nem egy 
gyermek esett már áldozatul tudatlan pesz-
trájának. 

Voltak, akik attól tartottak, hogy a polgári 
iskolai leányok a gyermekápolásra vonatkozó 
némely magyarázatot majd félreértik. Dehogy 
is ! A serdülő leánykák nemcsak hogy a leg-
nagyobb figyelemmel hallgatták a gyermek-
ápolásról szóló oktatást, sőt mintegy meg-
tisztelve érzik magukat, hízeleg hiúságuk-
nak, hogy már felnőtt leányoknak tekintik, 
kiknek az anyai kötelességekről egyet-mást 
közölnek. 

A gyermekápolás alapos oktatása a tanítónő-
képzőkben s a felsőbb leányiskolákban történik. 
Hiszen a tanítónőknek, a felnőtt leányoknak 
sorsa, hogy majdan kiki a maga módja szerint 
egészséges, hasznavehető polgárokat neveljen 
a hazának. A tanítónőnek már hivatásánál 
fogva szükséges, hogy jól értsen a gyermek-
ápoláshoz, különösen azért is, mert például 
faluhelyen a gyermekápolás terén tudatlan 
anyáknak sok életrevaló útbaigazítást adhat. 

A gyermekápolást nemcsak elméletileg, azaz 
könyvből ismertetik meg a növendékekkel, 
hanem gyakorlatilag is. Ugyanis Belgiumban, 
ahol a gyermekápolás szintén kötelező tan-
tárgy, a leánynövendékeket hetenkint egyszer 
elvezetik valamely közeli bölcsődébe, ahol a 
leánykák a kisbabák fürösztésénél segédkeznek. 
Egyik csoport felügyelet alatt elkészíti a kis-
baba tejes ételét. Másik csoport tisztogatja s 
töltögeti a szopóüvegeket. Ismét más csoport 
tisztába helyezi s bepólyázza a kicsikét. A 
nagyobb és idősebb leánykákat még a gyermek-
klinikára is elvezetik, ahol az illető orvosok 
megmagyarázzák s megmutatják a figyelmes 
leányseregnek a kisgyermekeknél előforduló 
fül-, száj-, szem- és orrbetegségeket. S mióta 
a leányokat rendszeres gyermekápolásra tanít-
ják, úgy Franciaországban, mint Belgiumban 

azt konstatálták, hogy azóta a gyermekhalan-
dóság fokozatosan csökken. E tény pedig, 
amint tudjuk, az állam fejlődésére s a nemzeti 
jólét minden fázisára üdvös hatású. 

A mi hazánk alsóbb néposztályaiban, jóllehet 
ez irányban sok üdvös intézkedés történt, még 
mindig nagy arányokat ölt a gyermekhalan-
dóság. Ha e jelenség oka után kutatunk, látni 
fogjuk, hogy a máskülönben életrevaló csecse-
mőnek korai halála legtöbb esetben a gyermek 
ápolásának helytelenségére, vagyis az anyának 
tudatlanságára vezethető vissza. Azért nem 
üres frázis ám, hanem megszívlelendő e kije-
lentés : Tantísuk a gyermekápolást a leány-
iskolákban ! 

(NagybányaJ Alexy líomél. 

r 

Újra Amerika. 
írta : Lakatos Lajos. 

Amidőn az elmúlt ősszel ezren meg ezren 
jöttek haza kivándorolt véreink Amerikából, 
azt hittük, elérkezett a kiábrándulás ideje s a 
vészes paroxizmus, amellyé az egyszerű vágyat 
fokozta a nyerészkedő hajóstársaságok ember-
telen makinációja, mely nemzeteket látszott 
mozgósítani, ez a gyalázatos modern rabszolga-
kereskedés és embervásár megszűnik. 

Fájdalom, csalódtunk ! A felvidéken hetek 
óta újabb gyanús előkészületek észlelhetők. 
Gömör-, Borsod-, Hont-, Szatmárban nyiltan 
mondják a kisebb földesgazdák, hogy árúba 
bocsátják földjeiket, házaikat s kezükbe veszik 
a vándorbotot. Ez a mozgalom pedig annál 
veszedelmesebb, mert a kivándorlásra készü-
lőket nem a nagyarányú és nagy munkabéreket 
fizető ipari munka csábítja Amerikába, hanem 
valamennyi farmernek készül, földbirtokot akar 
vásárolni odakünn, s ezzel végleg elvész ránk 
nézve. Az ipari munkát, a gyárat ugyanis 
játszva hagyják ott magyar véreink, amint 
fölébred lelkükben a honvágy. De a föld 
odaát is csak úgy köt, mint idehaza. 

A mozgalom szülőoka az Illinois Central 
Railroad, az egyik leghatalmasabb amerikai 
vasúttársaság magyar nyelven írott brosúrája, 
mely tömérdek példányban forog Magyar-
országon s főleg a földesgazdák kezén. 

A vasúttársaság, hogy a vonalai mentén 
fekvő óriási lakatlan területeket benépesítse 
és ezzel forgalmát növelje, brosúrákat ad ki, 
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melyekben a farmer-életet ismerteti és ma-
gasztalja. 

A magyarnyelvű brosúra „A délvidéki 
telepítés" címmel jelent meg s célja az, hogy 
magyar véreinket Louisiánában, tebát a 
legdélibb vidéken való településre bírja. 
Ezt a távoleső államot pedig egyenesen azzal 
az intencióval jelölik ki a magyarság számára, 
hogy a vasúttársaság minél több fuvardíj-
bevételre tehessen szert. A farmerek által 
termelt árúk egyedüli világpiaca ugyanis 
Csikágó, s így a louisiánai magyar telepes 
gyümölcse, gabonája az egész vasúti vonalon 
végigfut, hogy vevőre találjon. 

A brosúra elsőbben is azzal kecsegteti a 
magyar kivándorlót, hogy nem jut teljesen 
idegenbe. Louisiánában ugyanis Arpádhon 
névvel magyar telepesek kisközséget szervez-
tek. Ebben az amerikai magyar községben 
szíves fogadásra, jóakaratú támogatásra, olcsó 
földekre talál az új kivándorló. 

A föld termőképességéről csodákat mesél 
a brosúra. A csikágói vasúttársaság hideg 
számítással, félelmetes taktikával dolgozik. 
Népünket a legérzékenyebb oldalán támadja, 
földéhségét használja ki. 

Arról, hogy az új hazába csalja, kellően 
gondoskodik a vasúttársaság. A brosúra el-
mondja, hogy a föld olcsó és jó. Kiterjedése 
végtelen, népessége ritka. Négyzetmérföldekre 
terjedő területekben alig lakik ember. A 
telepes kicsiben kezdheti s addig terjeszked-
hetik, amíg akar. A föld terményeinek ára 
nagy, s piacuk bőséges. 

De vizsgáljuk csak, hogyan értékesítheti a 
farmer terményeit? Ezt t. i. a brosúra bölcsen 
elhallgatja. A helyszínen semmi esetre sem, 
mert ott fogyasztót nem talál. Árújával kény-
telen az ipari államok felé vergálni, ahol 
az áralakulásra befolyást — a rendkívül 
nagy távolságok folytán — nem gyakorolhat. 
A délvidéki farmer egyenesen rákényszerül 
arra, hogy terményeinek értékesítését a köz-
vetítő kereskedőre bízza, ki áz árúkat csakis 
bizományi elszámolásra veszi át. 

Valóságos állati életet él a délvidéki farmer. 
Bőrét szárazra cserzi, vérét elszívja a gyilkos 
hőségü nap. Hajnali két órakor kezdi a föld-

munkát s éjjeli tíz-tizenegy óráig folytatja. 
Öt-hat év felőrli izomerejét s ha nem gyűjtött 
vagyont e rövid idő alatt, kegyelemkenyérre 
szorul. Negyven éves korára kész aggastyán 
a legtöbb farmer. Keze reszket, térde meg-
roggyant, munkaképtelen. Szellemi élete sem 
öregének, sem ifjának. A vasárnapi kényszer-
munkaszünetet s a kéthónapos téli pihenőt 
átalussza és átdorbézolja. Az italon kívül nincs 
szórakozása. Múltjába, ha néz, régi hazáját 
siratja; jövőjét a korai halál réme sötétíti el. 
Ha tehát a munka nem foglalja el, csak a 
pillanatnak, az ételben-italban dús jelennek 
él, szinte zsírjába fúl. 

Ez az az Eldorádó, ami odakint vár farmer-
nek készülő véreinkre. A közügyek iránt ott 
fogékony nem lehet. A közélettől távol, a 
puszták végtelenében nincs alkalma arra, hogy 
új hazájának politikai, közigazgatási és társa-
dalmi rendjét megismerje, megszeresse. Lelkét 
veszti az elhagyatottságban, mogorva, zárkó-
zott lesz. Es mihamarabb álmaiban is csalódik. 

Az a temérdek föld nem azért áll elhagyot-
tan az Egyesült-Államok délvidéken, mintha 
nem volna elég ember, ki művelésére vállal-
kozzék, hanem azért, mert a fogyasztás ma 
még kisebb, semhogy az ugaron fekvő terü-
letek termésére rászorulna, 

Egy másik ragyogó címtáblájú könyvet hoz 
a posta, a táblán színes kép : két ember tart 
a vállain egy rudat s a rúdon lóg egy óriási 
szőlőfürt. Alig bírja a két ember. A másik 
oldalon szántó magyar ember, hatalmas ökrei 
életet adó fekete földben húzzák a ragyogó 
acélekét. A háttérben olyan falusi ház, akár 
valamely fővárosi palota. Harmadik kép : regge-
lizik a magyar ember. Előtte sódar, szalonna, 
itóka, gyümölcs. Körötte viruló asszony, gye-
rek. Egyik sarokban nyitott kassza, tömve 
bankóval és arannyal. Hol van ez a csoda-
világ? Megmondja a könyv: Kanadábxn. 
Utolsó kép : félmeztelen, sovány paraszt mellé-
nek szuronyt szegez a csendőr s viszi a végre-
hajtó a párnát, a tehenet, sírva néz utána a 
beteg asszony, a beteg gyermek. Hol van ez 
a siralmas ország ? Megmondja a könyv : 
Magyar földön. Tehát arról van szó, hogy a 
magyar paraszt kimenjen Kanadába. Odaát az 
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Óceánon azt tartják, hogy a veszedelmes japán-
invázióval szemben a magyar volna a legalkal-
masabb ellensúlyozásul, a magyar nemzet népe 
volna képes a legsanyarúbb viszonyok között 
erős munkát végezni s a japán-elemet kiszo-
rítani. így Amerika kimondotta, hogy egyelőre 
Kanada felé nem tiltja az előzetes szerződést. 
Tehát szabad szerződni a kivándorlónak s nem 
bizonytalanba megy többé ; állami szerződést 
kap, hogy Kaliforniában ingyen-földet kap, 
állami támogatást s felszerelést, adómentessé-
get. Ez többé nem szélhámosság, maga Kali-
fornia állami tekintélyével garanciát vállalt a 
hajóseégekkel szemben s magának a hajós-
cégeknek prémiumot tűzött ki az emberszállí-
tásra, províziót a fixfizetéses ügynöki szerve-
zetnek. 

Egy kezeim közé jutott levél alapján, melyet 
csupán két megyében működő ügynök írt 
főnökének, az áprilisi járatra Bihar-Szilágyból 
a következő megdöbbentő bejelentések vannak. 
Szilágy megye: Somlyói járás 46 gazdálkodó, 
21 asszony, 10 gyermek. Zsibói járás 
80 gazdálkodó, 30 asszony, 15 serdülő fiú. 
Tasnádi járás 62 gazdálkodó, 45 asszony, 
7 gyermek stb. Szilágy megye összesen 340 
gazdálkodót küld ; Bihar megye valamivel 
kevesebbet. 

A terv amerikai tökéletességgel van kidol-
gozva, s azokkal az emberekkel szemben, kik 
a hajójegyet fizetni nem tudják, a hajóügynök 
jogosítva van ötéves szerződést kötni s ez 
alapon az állam fizeti meg jegyüket és ellá-
tásukat. 

Magyar néptanítók, a népnevelés hivatott 
napszámosai ! 

Istenies és hazafias munkát végzünk, ha a 
föld embereit minden erőnkből telhetően s 
gyorsan felvilágosítjuk arról, hogy mily vesze-
delmes s egyenesen megrontásukra irányuló 
csábszavakat tartalmaznak az ecsetelt brosúrák. 

Hotliarió burgonya, 
Mostanában úgy a külföldi, mint a belföldi 

szaklapokat ismét élénken foglalkoztatja a bur-
gonya, abból az alkalomból kifolyólag, hogy 
Németországban egy újabb betegségét fedez-
ték fel, az úgynevezett gyűrűsbetegséget, amely 

Nyugat-Európa burgonyatermelését végveszély-
lyel fenyegeti s amely betegség, sajnosan, ha-
zánk északnyugati részén is már konstatálta-
tott. A burgonya azon kultúrnövények közé 
tartozik, melyek sokat szenvednek a növényi 
parazitáktól. Egész légiót tesz már ki a bur-
gonya gombabetegségeinek száma s e szám, 
miként a fenti eset legjobban mutatja, évről-
évre még nagyobbodik. Méltán gondolkodóba 
esünk, egyik legfontosabb mezőgazdasági ter-
ményünket veszélyeztetve látva. A burgonya 
igen fontos néptáplálék s amióta Európába 
behozatott, az addig oly gyakori éhínségek 
megszűntek. Ha a most felfedezett betegség 
tényleg oly szomorú következményekkel járna, 
mint ahogyan azt a németországi lapok meg-
jósolják, a folyton szaporodó emberiség éle-
lemmel ellátása nem kis aggodalomra adna 
okot. De beszüntethetné számos mezőgazdasági 
szeszgyár és keményítőgyár is az üzemét, me-
lyek burgonyára vannak berendezve. 

Hogy a burgonya élősdi gombabetegségei-
nek száma oly nagy, nem kis mértékben tulaj-
donítandó annak is, hogy a védekezes eddig 
csak nagyon is ímmel-ámmal foganatosíttatott, 
különösen pedig a kistermelők úgyszólván alig 
tettek valamit, a vetőgumók megválogatására 
fordíttatott nagy gond sem, emellett pedig az 
élénken kifejlett kereskedelem egyre hozta be 
külföldtől a betegségeket. A téli elraktározás 
is számos kívánnivalót hagy hátra s csak 
még jobban elősegíti a paraziták virulását ; 
azért épen nincs mit csodálni azon, hogy tél 
idején s tavasszal, midőn a gazdák a rakáso-
kat, gödröket felbontják, tömegesen érkeznek 
panaszlevelek a szakintézetekhez s orvoslást, 
tanácsot kérnek, mert a burgonya ^legnagyobb 
része elrothadt. Persze már későn ! így vagyunk 
az idén is. Épen ez indított arra, hogy e lap 
szíves olvasóinak az alábbiakban elmondjam a 
burgonya rothadására s az ellene való véde-
kezésre vonatkozó főbb tudnivalókat, hogy a 
védintézkedéseket állandóan szem előtt tartva 
és szigorúan követve, hasonló kalamitásoknak 
kitéve a jövőben ne legyenek, jól tudva azt, 
hogy e sorok olvasói között is nem egy 
akad olyan, aki a kárvallottak közé sorozhatja 
magát. 

A burgonya rothadása főleg télen észlel-
hető, midőn a burgonya gödrökben, vermekben, 
prizmákban, pincékben elraktározva fekszik s 
midőn a betegség egyik gumóról könnyen át-
terjedhet a másikra. A rothadás száraz vagy 
nedves lefolyását illetőleg megkülönböztetünk 
száraz és nedves rothadást. E kétféle rothadást 
nem annyira a különböző kórnemzők, hanem 
inkább az elraktározás avagy tenyészet ideje 
alatt fennálló viszonyok idézik elő, így nedves 
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talajban vagy nyirkos telelő helyen a burgonya 
a rothadás alatt elvizenyősödik, míg száraz és 
szellős helyen a rothadás száraz lefolyású, bár 
mindegyik esetben ugyanazon parazita szere-
pelhet mint kór-ok. Bár a burgonya rothadása 
inkább csak télen, elraktározása idején észlel-
hető, egyes esetekben a rothadás még ősszel, 
a gumók kiszedése előtt, tehát a szántóföldön, 
más esetekben pedig csak tavasszal, a kiülte-
tés után lép fel. 

A burgonyagumók rothadásának számos oka 
lehet. Előidézhet k azt gombák, baktériumok 
s apró fonálférgek, s aszerint, amint más és 
más a kórnemző, a rothadás is más és más 
jellegű. Az alábbiakban ezen rothadást elő-
idéző okokról fogok szólani. Természetesen 
nem lehet a eélom, hogy részletes s inkább 
csak a szakembereket érdeklő leírást adjak, 
mert a gyakorlati gazdát az ilyesmi nem igen 
érdekli, ehelyett inkább a kór-ok előidézte oko-
zatot fogom bővebben ismertetni, annyival is 
inkább, mivel az okozatból a legtöbb esetben 
biztosan megállapítható az ok is. Hasonlóképen 
nem lehet a célom, hogy valamennyi — bár 
csak csekély mértékben is — rothadási tüne-
teket előidéző gombát s baktériumot ismer-
tessek, amennyiben ez csak zavarokra adna 
okot, hanem csakis a legfontosabbakat s 
legáltalánosabban előfordulókat fogom tár-
gyalni. 

A burgonyagumók rothadásának egyik leg-
közönségesebb előidézője az általánosan ismert 
bur go nyavész-g omba, a Phytophtliora infestcms 
de Bary, amely a mult évben oly nagy mér-
tékben lépett fel hazánkban. Bár e gomba a 
burgonyanövény valamennyi földfeletti zöld 
részeit támadja meg, pusztításának főhelye a 
leveleken van, melyeken kisebb-nagyobb barna 
foltok támadnak, amelyek egyre nagyobbodva, 
az egész levélzetet megsemmisítik. A levélzet 
elrothadása július—augusztus hónapokban kez-
dődik s ha nedves idők járnak, rohamosan 
továbbterjed. Mert a gomba szaporodásához és 
továbbterjedéséhez főleg nedvesség szükséges. 
Ha egy megtámadott levél alsó lapját szorgo-
san megvizsgáljuk, a barna foltok szélen, ott, 
ahol a beteg rész a még egészséges zöld rész-
szel érintkezik, egy cukorpornemü bevonatot 
fogunk találni, ami nem egyéb, mint a gom-
bának szaporodó szervei : az úgynevezett 
conidiatartók a konidiákkal, mísr a gombának 
fonalszerű teste, a mycelium, a növény belse-
jében, a sejtek között terjed szét és ezekből 
táplálkozik, azért is szárad el a levél. Ezen 
porszerű anyagot, mindmegannyi gombacsíra, 
a szél felkapja s átviszi a másik növényre, 
ahol kellő nedvesség mellett csírázásnak 
indulva, behatol a levél szövetébe s így 

újabb-újabb telepek képződnek, amelyek mind 
gombacsírákat termelnek. Azért oly rohamos 
a betegség fellépte, ha nedves és meleg idők 
járnak. 

A Phytoplithora-gomba azonban nemcsak a 
földfeletti részeket támadja meg, de átterjed-
het a burgonya földalatti részeibe : a gumókra 
is. A gombacsírák egy része a földre hullván, 
a repedéseken át a vízzel a burgonyagumókra 
mosatnak le, ahol kedvező viszonyok közé 
jutván, fejlődésnek indulnak, aminek természe-
tes eredménye a gumók kóros elváltozása. 
Megeshetik azonban, hogy míg a gomba a 
földfeletti részeket erősen megtámadta, a föld-
alatti gumók mégis egészségesek maradnak, 
jeléül annak, hogy a gombacsírák nem jutot-
tak el a földbe a gumókhoz. Tekintetbe véve 
azt, hogy a burgonya levélzete a tápanyag-
áthasonítás, az asszimilátió, szempontjából meny-
nyire szükséges, csak természetes dolog az, 
hogy a megtámadott növény csak silány gumó-
kat fog teremni. Hogyha a gomba a gumókra 
is átterjedt, ezek kiásásakor barna, többé-
kevésbé lágy tapintatú, bemélyedt, kisebb-
nagyobb foltok észlelhetők rajtuk. Hogyha 
ilyen folton keresztül a gumót átvágjuk, a 
burgonya húsát egy darabig befelé elbarnult-
nak fogjuk találni. Ha azután ilyen inficiált 
gumókat elvermelünk a télre, a beteg gumók 
megfertőzik az egészségeseket is, amennyiben 
a gomba fonálteste, a mycelium, egyik gumó-
ból a másikba átnő, sőt kellő nedvesség 
és melegség mellett még conidiákat, vagyis 
gombacsírákat is termel. Nagy tömegben 
együtt hevervén a gumók, a fertőzés óriási 
arányokat ölthet, aminek következménye a 
gumók rothadása lesz. A beteg gumókat 
tavasszal elültetvén, a következő év termését 
is megfertőztük. 

Egy másik gomba, amely szintén a bur-
gonya rothadását idézi elő, a • Rhizoctonia 
Solani Kühn nevű gomba, amelyet eddig csak 
mycelium-alakban ismerünk. E gomba csakis 
a földben tenyészik, tehát a földfeletti, zöld 
részeket nem támadja meg. A gomba vörös-
barna myceliuma már a szántóföldön fertőzi 
meg a gumók héját, ezen különböző nagyságú 
fekete foltokat, vagy lekaparható varas ki-
emelkedéseket idézve elő. Ez a var nem egyéb, 
mint a gombának vörösbarna mycelium-szöve-
déke, amint ezt a górcsövi vizsgálat meg-
mutatja, mely mycelium a burgonyahéj para-
sejtjeivel van összenőve. Ha ezen gombától 
fertőzött gumókat a télre elraktározzuk, a 
gomba színtelen, soktagú myceliumot hajt a 
gumó belsejébe, azt egészen behálózza s a 
gumó csakhamar rothadásnak fog indulni. 
A rothadás nedves lefolyású, a gumó belseje 



szürke színűvé s vizenyőssé válik, lisztes tar-
talmát, a keményítőt elveszítvén. Hogyha ilyen 
ellágyult gumót átvágunk, főtt répához hasonló-
nak fogjuk találni. 

Csekélyebb jelentőségűek, amennyiben elő-
fordulásuk ritkább, a Phéllomyces sclerotiopho-
rus Frank és a Fusarium Solani Mart. nevű 
gombák. Előbbi gomba általi megtámadta!ása 
esetén a gumó húsa fehér, száraz, porhanyó 
lesz s ezen elváltozás a gumó héjától kiinduló-
lag befelé terjed, míg az utóbbi gomba a 
gumókon apró fehérszínű párnácskákat idéz 
elő. A rothadás száraz lefolyású. 

A burgonyarothadást előidéző baktériumok 
még nincsenek eléggé tanulmányozva. A gumó-
kat még a talajban fertőzik meg s teheti rothad-
takká. A legnagyobb valószínűség szerint a vaj-
savbaktérium (Clostridium butyricum Prazn.) és 
a Bacterium phytophthorus App. nevű bakté-
riumok lényeges szerepet játszanak a rothadás 
előidézésénél. A fertőzött burgonyagumók húsa 
éleinte pépes anyagú, később azonban száraz, 
porhanyós, porszerű- és fehérszínüvé válik, 
vagyis az eleinte nedves rothadást feltűntető 
burgonya száraz rothadásba megyen át, össze-
zsugorodik, megkeményedik, megszárad. (Lin-
hart György: „Legfontosabb mezőgazdasági 
kultúrnövényeinken előforduló élősdi gombák, 
illetve baktériumok és az ellenük való véde-
kezésmódok." Magyaróvár, 1903.) 

Baktériumok idézik elő a legnagyobb való-
színűség szerint a burgonyának legújabban 
észlelt s egész Európa burgonyatermelését 
veszélyeztető úgynevezett gyürűsbetegségét is, 
amelyről e sorok elején már említést tettem. 
A betegség igazi okát illetőleg eltérők a 
vélemények. Delacroix, a francia földmívelés-
ügyi minisztérium növénykórtani osztályának 
igazgatója, a Bacillus solanincola-nak tulajdo-
nítja, Appel, a németbirodalmi biológiai intézet 
vezetője, Fusarium - gombának tulajdonítja, 
holott mások baktériumbetegségnek minősítik, 
szóval e téren még homályosság uralkodik. 
Valószínűleg több baktérium együttműködve 
idézi elő a betegséget, amely a gumókat már 
a talajban támadja meg, s miként a hazai 
tapasztalatok bizonyították, a gumók nagy-
mértékben rothadásnak indulnak. A betegség 
külsőleg a szár és levélrészek összefodrosodá-
sában áll, a burgonyafajták szerint különféle 
színváltozatokkal. A megtámadott gumók pedig 
aprók, ráncosak, fonnyadtak, s ha keresztül-
vágjuk azokat, a köldökvégnél, az edény-
kötegben, stoppoláshoz hasonló, többé-kevésbé 
összefüggő gyűrűt észlelhetünk, amely a vilá-
gosságon megbarnul. Raktározás közben a 
betegség tovább halad a köldökvégi edény-
kötegekből a gumó belsejébe, a rügyekbe s a 

fiatal csírába. Hogyha erősen meglepett gu-
mókat megfőzünk, azok büdösek lesznek. 
Amint nem ismeretes még az igazi ok, a 
védekezés is csak palliativ jellegű lehet. 

Végül burgonyarothadást idézhetnek elő 
apró fonálférgek, ángolnácskák is, mint amilyen 
a Tylenchus devastatrix Kühn nevű, mely, 
bár főleg a rozs kártevője s az úgynevezett 
„fodros betegséget" idézi elő, megtámadja a 
burgonyát, zabot, lóherét, pohánkát, takács-
mácsonyát, jácintot és hagymát i-. Testvére 
annak az ángolnácskának, mely a búza 
„golyóüszög" betegségét idézi elő (Tylenchus 
scandens, Schneider) s mivel főleg a szár-
részekben tesz kárt, szárángolnácskának is 
nevezzük. A szárángolnácskák a talajban tar-
tózkodva, még a talajban támadják meg a 
gumókat s azokon kisebb-nagyobb, többé-
kevésbé bemélyedt, barna foltokat idéznek 
elő. Átvágva a gumókat ilyen foltoknál, köz-
vetlen a besüppedt héj alatt a gumó húsát 
barnának fogjuk találni, akárcsak a burgonya-
vészgomba által megtámadott gumóknál, csak-
hogy míg ezeknél a barna rész myceliumot 
tartalmaz, addig az előbbi esetben a górcsövi 
vizsgálat számtalan apró, a fejlődés külön-
féle szakaiban levő fonálférget fog mutatni. 
A tél idejére elraktározott gumókon e 
fonálférgek elszaporodva, az egészségesekre 
is átvándorolnak s így a rothadást tovább-
terjesztik. 

Burgonyánk gumórothadását — amint ezek-
ből látható — számtalan parazita idézheti elő, 
s mivel nagyobbmérvű fellépésük esetén összes 
burgonyatermésünk tönkremehet, ami nagy 
anyagi kárt jelent, érdekünkbei áll nagyon is, 
ellenük minél gondosabban védekezni. A 
védekezésnél, legyen a burgonyarothadás elő-
idézője az elsorolt kórnemzők közül bármelyik, 
a következő főbb pontokra legyünk kiváló 
figyelemmel. 

Burgonyaszüretkor gondosan válogassuk meg 
a gumókat és csakis az egészségeseket raktá-
rozzuk el télre, míg a beteg, fertőzött gumó-
kat használjuk fel azonnal, főzzük meg s 
etessük fel állatainkkal. Vigyázzunk a bur-
gonyakiszedésnél arra is, hogy a gumókat ne 
sebezzük meg, mert a sebesülések helyén 
könnyen megtelepszik a rothadást előidéző 
parazita. A megsérült gumókat ne raktározzuk 
az épek közé, hanem külön téve, mielőbb 
fogyasszuk el. A romlott gumókat nem szabad 
a szántóföldön hagyni, mert ezek valóságos 
fészkei a betegségeknek, hanem szedjük össze 
és égessük el. 

A helyiség, ahol a burgonyát a télen elrak-
tározva tartjuk, legyen szellős, hűvös és száraz, 
mivel a nedves, meleg helyiségben a burgonya 
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könnyen rothadásnak indul. A vermek, gödrök 
szintén ne legyenek vizesek, azért is mindig 
magasabb helyet válasszunk ki az elvermelés 
céljából s arra is legyünk figyelemmel, 
hogy túlsók gumót ne halmozzunk össze 
egy helyen s egy rakásban, mivel ezáltal 
a rothadásra rendkívül kedvező viszonyokat 
teremtünk. 

Kiváló figyelmet fordítsunk az egészséges 
vetőgumókra. Gondosan válogassuk meg az 
elültetésre szánt gumókat s ha rajtuk bármi 
kis gyanús foltot veszünk észre, azonnal kü-
szöböljük ki az elvetendők közül. Tudjuk ugyanis, 
hogy a legtöbb parazitát a burgonyagumóval 
visszük ki a szántóföldre s ily módon megfer-
tőzzük az addig teljesen tiszta, szűz talajt is. 
Ugyanígy járjunk el akkor is, midőn máshonnan 
hozatunk vetőgumót. Alaposan vizsgáljuk, vá-
logassuk meg. Különösen a külföldről hozatott 
gumókat vessük szigorú vizsgálatnak alá. Te-
kintetbe véve azonban, hogy a gyürűsbetegség 
oly rohamosan terjed, — s főleg e vetőgumók 
útján — azt tanácsolom, hogy külföldről ne 
hozassunk gumókat, mert a külföldi legtöbb 
gumó többé-kevésbé már mind fertőzött a 
gyűrüsbetegségtől. 

Tartsunk be helyes vetésforgót, egy és ugyan-
azon táblára csak hosszabb időközökben kö-
vetkezzék a burgonya, mert ellenkező esetben 
nagyon elszaporítjuk a talajban a burgonya 
különféle ellenségeit. S mivel a rothadást 
nagyban elősepítí a nedvesség, a talaj mély 
fekvése és kötött volta, ilyen tulajdonságokkal 
bíró táblákra ne vessünk burgonyát, inkább 
válasszuk ki e célra az emelkedettebb fekvésű 
s szárazabb, homokos természetű talajokat. A 
burgonya alá sohase trágyázzunk, mivel az 
ilyen trágyázás, különösen ha nitrogéntartalmú 
trágyákat használunk, nagyban elősegíti a bur-
gonyavész fellépését s ezzel kapcsolatban a 
rothadást. 

Ültessünk ellentálló fajtákat, mert a külön-
böző fajták különbözőképen viselkednek a be-
tegségek ellen. Valamely vidékre megfelelő 
fajta csakis a helyszínen végzett hosszas, 
éveken át tartó termelési kísérletekkel állapít-
ható meg, mert bebizonyult, hogy a különböző 
fajták vidékenként változtatják elleni állási 
képességüket. Általában mégis í zt mondhatjuk, 
hogy a korai érésű fajták mind igen érzékenyek 
a rothadás iránt, míg a későn érők ellentállób-
bak. Ha korai fajtát későbben ültetünk, ke-
vésbé szenved a rothadástól, mint rendes 
időben elültetve. A finomhéjú fehér fajták 
érzékenyebbek, mint a durvahéjú vörös fajták. 
Igen érzékeny fajták : a hópehely, a rózsa, a 
korai kifli s az Imperator, míg ellentálló faj-
ták: a Magyar Kincs, a Magnum Bonum, a 

Skót Champion, a Praesident von Juncker, a 
Simson stb. (Páter Bé la : „A gabonafélék, a 
burgonya és a szőlő legfontosabb gomba-
betegségei". Budapest, 1901.) 

Mivel a burgonyagumó-rotliadásnak az ese-
tek legtöbbjében a burgonyavés/.-gomba az 
előidézője, nyár idején szorgalmasan perme-
tezzük a burgonyát 2%-os bordói lével, mint 
azt a szőlő peronoszpora-betegsége ellen szoktuk 
alkalmazni. A permetezés történhetik a közön-
séges kézipermetezővel, ellenben, ha nagy terüle-
tekről van szó, a fogatos permetezőt tanácsos 
használni a munka gyorsabb, és olcsóbb kivi-
tele szempontjából. Az első permetezés ideje 
június második, július első felében van, amikor 
a gomba még nem lépett fel, avagy csak egyes 
nyomokban észlelhető. Ha nagyobb esők nem 
mosták le a permeteget, másodszor nem is 
szükséges permetezni, különben pedig leginkább 
július végén, vagy augusztus elején szoktunk 
másodszor permetezni. A harmadszori perme-
tezés csak igen ritkán s csak nagyon nedves 
években alkalmaztatik. A permetezésnek, mi-
ként a tapasztalatok bizonyították, igen ked-
vező hatása van a gumótermésre, aminek oka 
még nincs egészen kiderítve. 

Most, a tavasz idején, midőn a burgonya 
elültetésre kerül, épen alkalomszerű a gazdákat 
figyelmeztetni a burgonya betegségei elleni 
védekezésre s miként fentebb részletesen le-
írtam, kiváló fontos tényező a betegségek elleni 
küzdelemben a vetőgumók helyes megválasz-
tása, azért befejezésül e körülményre ismételten 
felhívom szíves olvasóim figyelmét. 

(.MagyaróvárJ Kadocsa Gyula. 

Tejszövetkezeíek és a tanítók. 
A modern tanítónak nagy és sokféle feladatai 

vannak, és ember legyen a talpán, ha eme 
feladatainak derekasan meg is akar felelni, 
mert eltekintve szorosan vett hivatalos teendői-
től, amelyek a régiekhez képest szintén szép 
szaporodást mutatnak, még sok feladat vár 
társadalmi és nemzetgazdasági téren is rája. 
Kivált olyan községben, hol a tanítón kívül 
más intelligens elem nincs, ott ő az értelmi 
és anyagi életnek valóságos központja, hogy 
ne mondjam mozgató ereje, mert ott ő kép-
viseli az ország intelligenciáját. 

Bizonyára szép, de terhes és felelősségteljes 
feladat ! Hogy mekkora feladat az, a népet 
nemcsak művelni, képezni, értelmileg emelni, 
hanem azt az anyagi jólétnek megszer-
zésében jó tanácsokkal ellátni, sőt tényleg 
kivenni a maga részét a munkából csak azért, 
hogy mások meggazdagodjanak és maga azért 
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szegény maradjon ; ambícióval, lelkesedéssel 
dolgozni ott, ahol sokszor gyanúsításokkal és 
hálátlansággal fizetnek, azt csak az az illető 
tudja teljes mértékben értékelni, kinek ilyenben 
már része volt. 

Hála Istennek, a magyar tanítói kar felül 
tud emelkedni az emberi gyarlóságból folyó 
kicsinyes gáncsoskodásokon, mert van benne 
igazi önzetlen hazaszeretet, amely nem bombasz-
tikus frázispuffogatásokban, lianem áldásthozó 
tettekben nyilatkozik. A magyar tanítói kar-
nak van józan logikája, melynél fogva tudja, 
hogy nemcsak lélekből, de testből is áll az 
ember és azért nemcsak szellemi, de anyagi 
táplálékhoz is kell a népet juttatni. 

Ilyen és hasonló gondolatok járták át agya-
mat, amikor a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter alá rendelt országos tejgazdasági 
felügyelőségnek „Kimutatás a falusi tejszövet-
kezetek működéséről 1906. évben" című füzetét 
lapozgattam. 

Igen sok érdekes adatot tartalmaz a füzet, 
és a gondos és szép összeállítás csak az 
országos tejgazdasági felügyelőséget dicséri. 

Nehogy azonban úntató legyek, kiszakítok 
nevezett kimutatásból egy-két érdekes adatot, 
amely ékesebben beszél a legjobb szónoknál. 
Összehasonlítás céljából ideiktatom az 1906. év 
adatait és az 1897. évi adatokat, amely utóbbi 
évben kezdték csak a tejszövetkezetek műkö-
désüket. (L. az alábbi táblázatot.) 

Nemde, szép kis különbség mutatkozik 
1897. és 1906. év között. Rövid 10 év alatt 
ilyen horribilis fejlődést felmutatni csak oly 
intézmény tud, amely igazán életrevaló. Majd-
nem, liogy meghússzorosodott úgy a szövet-
kezetek száma, mint a bevétel is. De ezen 
eredményhez nemcsak az intézménynek van 
köze, hanem bizonyára a tanítói karnak is, 
amely kar fáradságot nem kímélve létesítette 
azt országszerte és elérte azt, hogy 10 év alatt 
az ország bevétele 9'A millió koronával 
szaporodott. 

Igazán szép eredmény, amelyhez csak 
gratulálni lehet a felügyelőségnek és a tanítói 
karnak is ! 

Okosan van ez így, kedves tanítótársaim ! 
Hozzá kell fogni, hogy ez az összeg rövid 
egy pár esztendő alatt legalább is megkét-
szereződjék, mert tényleg van ám m é g tér 
hozzá ; hisz azokban a megyékben, ahol a 
tejszövetkezetek kánaánja lehetne, ott épen 
nincsen, vagy alig van tejszövetkezet. Értem 
az Alföld megyéit. H o g y csak egy-kettőt 
említsek : Békés megyében van 4, Bihar-
ban 1, Csanádban 3, Szabolcsban 2, Szat-
márban 1 tejszövetkezet. Hát annyi ez, mint 
a semmi. 

Elővettem Magyarország ethnografiai tér-
képét és ott szomorúan tapasztaltam, hogy a 
magyarlakta vidék nagyon hátra van. E tekin-
tetben a németség vezet. Ott van Baranya 
megye 93 szövetkezetével, Vas 68, Zala 59, 
Tolna 49 és Bácsbodrog 43 tejszövetke-
zetével. 

Magyar vidéken működő tanítótársaimat 
azért szeretettel kérem, ne rösteljék a fárad-
ságot és alakítsanak tejszövetkezeteket, mert 
bizony a magyarnak kell itt e hazában impo-
nálni nemcsak értelmével, műveltségével, de 
vagyonával is, ha a hegemóniát meg akarja 
tartani. Pedig a haza érdekében kell, hogy azt 
meg is tartsa. 

Alakítsunk hát tejszövetkezeteket, mert ez 
semmi rizikóval nem jár, hanem pénzhez jut-
tatja a szegény népet. Az Alföld megyéi maguk 
produkálhatnának évenként 9 millió koronányi 
bevételt a tejgazdaságból. 

Attól ne tartson seiiki, hogy tűlprodukció 
lesz egyhamar, amit már néhányszor magya-
ráztam is. Forduljanak bátran e tekintetben az 
országos tejgazdasági felügyelőséghez (Föld-
mívelésügyi minisztérium), az szívesen ad 
fölvilágosítást mindenről, vagy az „Alfa Sepa-
rator" részvénytársasághoz, VI., Lomb-utca 
11. sz., Budapest. Akinek pedig tetszik, fordul-
jon hozzám. Szívesen adok felvilágosítást, 
habár megsúghatom, hogy nekem ebből semmi 
hasznom nem volt még és nem is lesz, de az 
ügy hasznosságát tekintve, szívesen áldoztam 
és áldozok. 

(Tőlna-Tevel.J Kirez István. 

É v 
Szövet-
kezetek 
száma 

A szövet-
kezetnek 

hány tagja 
van ? 

Hány 
üzletrésze 
(tehén) ? 

Hány liter 
tejet 

szállítottak 
a tagok '? 

Hány 
kilogramm 

vajat 
készítettek ? 

Mi volt a 
szövetkeze-

tek bevétele 
koronákban? 

1906 622 59.104 98479- 79,927.810 2,615.940 9,452.654 

1897 34 2.767 5.937 4,790.132 191.254 539.282 

Szaporodás 588 56.337 82.542 75,137.678 2,424.686 8,913.372 
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Sárosi esetek. 
írta : Sztrokay Lajos. 

Alighogy megkezdtem működésemet Sáros-
ban, föltűnt a nagymértékű pálinkaivás. Nap-
nap mellett láttam dűlöngöző, ordító alako-
kat. Egészen kihozott már a sodromból, mikor 
valami emberi alakjából kivetkőzött hang el-
bődült az ablakom alatt: 

„Mila moja, co ci co, 
Vera, vera, hej !" 

I. 
A községen egy patak folyt keresztül. Télen 

vastagra fagyott. Az asszonyok a legkemé-
nyebb télben is lejártak rá mosni. De hogyan? 
Még a hátam is borsódzott bele. Mezítláb áll-
tak ki a jégre, csak egy marék szalmát dob-
tak a lábuk alá. így sulykolták a vastag, 
maguk fonta, szőtte ruhát félnapokon ke-
resztül. 

— Hogyan bírják ki ebben a rettenetes 
hidegben, jégen, mezitláb ? N e m fagynak meg ? 

— Dehogy ! — húzták elő a ruhákba csa-
vart pálinkás üveget s kortyantottak belőle 
sorra nagyokat. 

H. 
Naponként látom Csurka Janó bácsit a kocs-

mába sompolyogni. 
— Hova, hova, János bácsi ? 
— Kicsit a kocsmába. 
— Borozgatni ? 
— Dehogy. Mink pálinkát iszunk. A bor 

nekünk gyönge; aztán drága is. 
— Igen, de annál veszedelmesebb. Külön-

ben egyik sem szükséges. 
— Dehogy nem. Jó az. Kel l ! 
— Igaz. A botot is meg lehet szokni. Lássa, 

én nem járok kocsmába. Otthon víz mellett is 
nagyon jól érzem magam . . . 

— Nem ám ! Mert a kocsmát nem az urak-
nak csinálták, hanem a parasztoknak. Aztán 
ha a paraszt olyan részeg is, mint a disznó, 
az nem baj. De az úrnak rögtön baj ám ! . . . 

És a kocsma előtt kétfelé vált az útunk. 

III. 
Közegészségügyben talán ez az ország leg-

rendezetlenebb vidéke. Maga a járásorvos nem 
kevesebb, mint 32 km.-nyire lakott. Az útja 
persze hegyre föl, völgybe le. S az út? Rém-
séges. Csupa kő, öklömnyi nagyságútól közép-
szerű szekrény nagyságig. Hozzá még azok a 
tót szekerek, melyek fönt olyan szélesek, mint 

egy ház, fenékben pedig olyan keskenyek, 
hogy két pár láb nem fér el benne egymás 
mellett. Az ülés ? A szekérderékban egy kéve 
zsupp s vége ! 

Mondom: a járásorvos maga 32 km.-nyire 
lakott. A körorvosi intézmény pedig a belát-
hatatlan jövőnek még beláthatatlanabb zenéje. 
A beteggel, természetesen, nem törődik senki. 
A halottnak is látatlanba állítja ki a menet-
levelet a halottkémnek nevezett egy ügy CL pa-
raszt. Fehér holló számba megy egy-egy ok-
leveles bába. Alig akad más, mint „cédulás". 
Az orvos és ellenőrzés hiánya okozza ezután, 
hogy sehol a világon nincs talán úgy elter-
jedve a kuruzslás, mint ott és hogy talán sehol 
sincs annyi tudós „asszony", mint ott. 

így szinte belehajtott a kényszer, hogy én 
is belekontárkodjam az orvos mesterségébe. A 
sok érdekes „eset" közül csak egyet mondok 
el. Az ide vág. 

A cselédünk a szomszéd község kovácsának 
a lánya volt. A kovács a legnagyobb mérték-
ben rabja volt az alkoholnak. Mari, a cselé-
dünk, nagyon sokat panaszkodott rá. Már a 
szemét is megtámadta az ivás, úgy, hogy majd 
megvakult. 

Égyszer javában tanítok, mikor kikopognak 
az iskolából : 

— Itt a p — i kovács, a Mari apja. 
— Mit akar? 
— Fáj a szeme. Azért jött, hogy gyógyítsd 

meg ! — mondja a feleségem. 
Epen kapóra jött. Megyek be a konyhába. 

Ott szorongatja markában a kalapját az én 
kovácsom, hogy így, hogy úgy. Hogy nem 
lát. Hogy csak néha lát, akkor is csak vörö-
set, meg feketét. Hogy fáj a szeme, de nagyon. 
Hogy segítsek rajta, Hogy . . . 

— Hadd lássuk a szemét! 
Az atyafinak úgy remeg a keze, mint a 

kocsonya. De a feje is folyton inog. A szájá-
ból dűl a pálinka szag. Nézem a szemét. 

— Bizony ezzel a szemmel lassanként már 
csak álmot lehet látni — mondom mintegy 
magamhoz. Úgy-e, — fordulok hozzá — sok-
szor lát álmot, még nappal is? 

— Ojjé ! De mennyiszer ! 
— Az éjjel nem látott ? 
— Nem. Nem voltam otthon. 
— Hol volt? 
— A kocsmában. 
— Mulatott? 
— Csak kicsit. 
— Volt muzsika is ? 
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— Volt. Még pedig gyönyörű. Az Úristen, 
a Jézus Krisztus, meg a szent József muzsi-
káltak. Szűz Mária meg úgy csalogatott tán-
colni, hogy még. Az angyalok pedig járták, 
hogy csak úgy sziporkázott. 

— Maga nem táncolt? 
— Nem. Vagy izé . . . Nem . . . Nem . . . 

Hajnal lett . . . Világosodott . . . A műhelybe 
hívtak . . . Jaj, de fáj a szemem! Gyógyítsa 
meg ! 

— Hát én meggyógyítom! De megtegye, 
amit mondok. Mert ha meg nem teszi, mához 
egy évre az ördöggel táncol, nem a szűz 
Máriával. 

Ijedten mereszti rám a szemét 
— Azzal, azzal ! A hétszarvú 'ördöggel tán-

col be egyenesen a pokolba. Magának is 
szarva nő ! . . . 

Az én kovácsomnak szinte vacog a foga. 
— Az, az ! Akkora szarva nő, mint egy 

ökörnek . . . 
— Ökörnek — hüledezik a kovács. 
— Az. Tizenkét furkó nő rajta. Minden 

furkóra tizenkét ördög ül. Szarvánál fogva 
vezetik be a pokolba. Aztán a szarvát épen 
úgy billegetik, mint a muzsikus cigány a 
bőgő nyakát. A gyomrán pedig egy éles, 
hosszú borotvával muzsikálnak . . . 

Az én kovácsom majd fölugrik rémületében. 
— Nono ! Csak maradjon veszteg ! Itt ül 

szépen ! Talán már muzsikáltak is a gyom-
rán ? 

— Igen — nyögi ki kínjában. 
— Lássa! De ha nekem szót fogad, kutya 

baja sem lesz. Szót fogad ? 
— Igen — és szinte nyeli a szót. 
— Ide vigyázzon. De vigyázzon jól min-

den szóra, amit most mondok. Minden reggel 
fölkeléskor, este lefekvéskor megiszik egy nagy 
korsó friss vizet. Friss legyen. De nagy kor-
sóval legyen és friss. Ezt a vizet azért issza, 
hogy ne nőjön szarva. Ha már kezd is nőni, 
a víz elszíja . . . 

— Elszíja? 
— El. Lássa, itt ni, már kezdett is nőni — 

nyomom meg a homlokát egy helyen. 
— Kezdett . . . — tapogat és hüledezik a 

kovács. 
— Hát iszik reggel fölkeléskor, meg este 

9 órakor, lefekvéskor egy nagy korsó friss 
vizet. De nagyot és frisset. Érti ? 

— Igenis. 
— Iszik délben ebéd után és este vacsora 

után egy fél korsóval. 
— Hát pálinkát ihatom? 
— Ha megitta a vizet, ihatik utána. De 

csak ha a vizet megitta. Érti? Most pedig 

már beleült az ördög. De én kikergetem belőle. 
Hanem fájni fog, mert az ördög erősen kapasz-
kodik bele. Mindegy. Futni fog az ördög. 
Valamit belecsöppentek. Attól menni kell az 
ördögnek. 

Rúgott, kapkodott, mikor a maró szem-
cseppet a szemébe eresztettem. 

— Látja, milyen erősen fogódzik az az 
ördög ? Csak hagyja futni. Ne kapkodjon ! Még 
azt gondolja, hogy nem akarja ereszteni ! 
ügy-e, fáj? 

- Fá-j- . 
— Hajoljon le, takarja egy kicsit le a szemét. 

Az ördög már kívül van s ha lehajol, nem 
tud visszaülni ; ha behunyja, bele sem tud 
markolni. 

Lehajol. 
— No, kapar? 
— Nem. 
— Hát csak várjon így egy darabig, míg 

érzi, hogy már nem kapar. 
Egy darab idő múlva mondja, hogy mái-

nem kapar. 
— Akkor csak menjen haza. És többet el 

sem kell jönnie, ha szót fogad. De inni kell 
a nagy korsó friss vizet reggel, este, a félkorsót 
pedig minden evés után ! Nem felejti el ? 

— Nem. 
* 

Egy hétre rá cselédünk megfordul szüleinél. 
Mikor megjön, csak úgy odavetem neki : 

— Mit csinál édesapád, Mari ? Kocsmázik ? 
— Iszik. Iszik reggeltől estig. Alig győzik 

neki hordani a vizet. 

IV. 
Épen ebben az időben a „mentő-akció" 

nyakra-főre termelte a megyei szabályrendele-
teket a kocsmázásról. 

Mindjárt az elsők között meghozta a magáét 
is Sáros megye : 15 éven alul valóknak tilos a 
bemenet. Aki ellene vét, kihágást követ el és 
50 kemény koronákig, meg nem tudom hány 
napig elmarasztalandó. 

Akkorát csillant a szemem, mikor a rende-
letet nyomtatásban kifüggesztve megláttam, 
mint aki várva-várt kincset pillant meg. 

— Na, — gondolom nagy örömmel — végre 
befagy a büdösvíznek ! 

Jól belerágom a dreckók szájába az egész 
rendeletet, hogy ezentúl nincs kocsma, még a 
szaga sincs. Mert . . . 

Nagyokat nyelnek és néznek a pad alá az 
én apródad tótjaim . . . 

Telt, mult az idő. 
Egy reggel az egyik gyerek, a Jedinák 

Gvuri, rosszul lesz n.z isVnlaV.an n-r. ,^ 
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bajod van? Eredj haza, feküdj le. Ha meg-
gyógyultál, gyere el ! Vezesse kettő haza. 

Közelebb megyek. 
Roppant erős szesz-szag csapja meg az 

orromat. 
— Hát ez micsoda pálinkaszag ? 
Röhögve mutat az egyik gyerek a haza-

küldött gyerek helyén visszamaradt tócsára. 
— Micsoda ? Részeg ? Azért lett rosszul ? 
— Igenis. 
—• Hol kapta a pálinkát ? 
A gyerek meghőköl . 
— Otthon. 
— Annyit? 
Csönd. 
— Talán te is szoktál kapni ? 
— Igenis. 
— Aztán megiszod ? 
— Igenis — mondja szemlesütve. 
— Hát nem tudjátok, hogy nektek nemcsak 

inni, de még a kocsmába bemenni is tilos ? 
— "Én nem megyek kocsmába. 
— Nein? Hát ki viszi a pálinkát? 
— A szolga. 
— Aztán kapsz édesapádtól? 
— Igenis. De Jedinák Gyuri nem attól kapta. 
— Hát kitől? 
— A szolgától. 
— De az édesapja vitette ? 
— Nem. Maguk adták a pénzt. 
— Kik? 
— Jedinák Gyuri, Prokop Jancsi, Ruscsák 

Andris, Korecsko Anna, Hulyvej Boris . . . 
Mind egy szálig iskolásgyerek. 
— Ti mind ittatok ? 
— Igeni?, — beszél az előbbi öcskös. — 

Jedinákék pajtájában itták meg. 
— No várjatok! Majd adok én nektek. 

Pajtákba jártok részegeskedni ? Inni ? . . . 
— Igenis. Minden gyerek pajtába jár. Mert 

kocsmába nem szabad menni. Mindig egy 
szolgát küldenek el a kocsmába pálinkáért . . . 

— De hol veszitek a pénzt? 
— Kapnak 2 — 3 kra jcá r t . Azt összeadják. 
— Aztán hogy a pálinka? 
— Harminc krajcár egy liter. 
A jérumját ! Tíz gyerekre egy liter büdös 

víz ! Vagy még tíznél is kevesebbre ! Csak az 
a csuda, hogy többet földhöz nem v á g ! De 
ezen mégis kell segíteni . . . Hiszen van sza-
bályrendelet ! . . 

Égy pár napra r á be toppan a főszolgabíró 
kíséretével a tanfelügyelő. A tanfelügyelő el-
kérdezget mindenről : a gyerekek haladásáról, 
magaviseletéről, iskolai ál lapotokról is. 

— Volnánk, volnánk haladásban is, maga-
viseletben is, hanem . . . 

— Hanem ? 

— Igen-igen bánt valami. És nagyon kívá-
natos, hogy legyen rajta segítve. 

— Micsodán ? 
— Ü g y isznak az iskolásgyerekek, mint az 

a bizonyos kefekötő ! . . 
— Csak nem ? 
— Kérem. Nem mondanám. 
— Hát hogyan? 
— Úgy, hogy betelepednek valamelyik paj-

tába. Ott összeadják 2 — 3 krajcáronként a 
pénzöket. Elküldenek a pálinkáért egy szol-
gát, vagy aki nem jár már iskolába. Aztán 
osztoznak a pálinkán. 

— Hhhh — szívja fogát a tanfelügyelő. 
Ez igaz? 

— Azért mondom. 
— Volt t a l á n m á r itt az iskolában is baj? 
— Volt, volt. Épp a napokban. Ez itt ni, úgy 

leszopta magát, hogy tisztogatni kellett utána. 
— Ezen segíteni kell! Ez nagy baj. Van 

szabályrendelet róla. Ezt nem lehet hagyni! 
Várjon csak! Te, főbíró ! Főbíró, hallod-e? 
Gyere csak ide ! Hallgasd csak ! N o mondja el! 

Elmondom tövéről hegyére a dolgot. A 
tanfelügyelő folyton közbe tüzel: 

— Hallod ? Ezt nem lehet hagyni ! Bün-
tetni kell. Ha mást nem, a kocsmárost. A 
szülőt. Hallod ? Hát nem borzasztó ez ? Az 
iskolában tisztogatni kell utána ! Tégy vala-
mit, kérlek! Rád tartozik. Csinálj valamit! 
Ez így nem maradhat ! 

— Hol is történt a dolog? Szólal meg 
végre a főszolgabíró. 

— Micsoda, kérem szépen? 
— A kocsmázás. 
— Tulaj donképen nem kocsmában, hanem 

hol egyik, hol másik pajtában. Oda vitették. 
Ott osztoztak rajta, — felelem. 

— Látod, kérlek ! Szeszt pedig a kocsmá-
ros nekik nem adhat. Meg kell az érdekel-
teket büntettetni! Büntesd meg őket szigorúan! 
— mondja a tanfelügyelő. 

— Kérlek. A szeszt a kocsmáros nem isko-
lás gyermeknek adta. A dolog nem kocsmá-
ban történt. Erről a szabályrendeletben egy 
árva szó sincs. Itt tehát nem tehetek semmit ! 

Gazdasági Tanácsadó. 
M. C. Az ön eljárása — a sertések hizla-

lására vonatkozólag — teljesen megfelelő. 
Amennyiben fölösleges babbal nem rendelke-
zik, hanem azt megvásárolni szándékozik, úgy 
a babbal való hizlalás alkalmasint több pén-
zébe fog kerülni, mintha saját terményeit köz-
vetlenül értékesíti az állatokkal. Egyébként 
pedig nem ajánlatos túlsók babot adni a ser-
téseknek, mert a bab könnyen okozhat fel-
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fúvódásokat és emésztési zavarokat. A tengeri 
etetése mellett azonban, a takarmányozási idő-
szak közepén, adhat mintegy egynegyed kilo-
grammnyi mennyiséget egy-egy kifejlett állat-
nak naponként, azonban célszerű ezt is darával 
keverten adni és például a déli etetésre fel-
használni. Reggel és este pedig adjon tengerit 
a sertéseknek. Egyáltalában legjobb hizlalási 
eljárás az, ha tengerivel (kukoricával) fejezi 
be a hizlalást, mert ekkor kapja a legízlete-
sebb húst és a finom, kemény zsírt. — K . J . 
H á r o m s z ó k . Erdélyben, de hazánk más részé-
ben is ma már többen foglalkoznak az erdélyi 
(kopasznyakú) tyúkfajtának tiszta vérben való 
tenyésztésével, ami minden esetre igen hasz-
nos, sőt közhasznú dolog, mert ezzel nemcsak 
maguknak szereznek biztos piacot a hovatovább 
jobban keresett (már Németországban is te-
nyésztik és pedig oly nagy számban, hogy 
külön kopasznyakú tyúktenyésztő-klubjuk is 
van) tyúkfajtára, de ezzel elősegítik annak 
tisztavérben való terjedését is. Erdélyben a 
legszebb tenyésztése van fehér erdélyi kopasz-
nyakú tyúkokban Kolozsváry Jánosné úrnőnek 
Goga, nálunk pedig Galgóczy Antalnénak Alis-
tál s Písny Istvánnénak Battonya. — Sz. L . 
Sz iirvas. 1. Ezen kérdés tulajdonképen nem 
is tartozik a jelzett hivatalhoz, hanem a pénz-
ügyminisztérium hatáskörébe esik. 2. A telek-
könyv nem szavatol sem a terület nagyságáért, 
•em a telek alakjáért, csupán a hitelkönyvi 
tulajdonjogot bizonyítja. Mint ilyen, nem képezi 
alapját a földadó kivetésének s így e címen a 
községi elöljáróság semminemű kiigazítást nem 
eszközölhet. A földadó a kataszterben feltün-
tetett földterület után vettetik ki s minthogy 
a kataszter a tényleges állapotnak megfelelőleg 
mutatja a terület nagyságát, csak azon esetben 
volna kiigazításnak helye, ha a megadóztatott 
telek a kataszteri területi adatoktól különböz-
nék. Ez esetben orvoslásért a penzügyigazgató-
sághoz kell fordulni. — Cs. K . P é c s k a . Hazai 
tapasztalatok sze-iint a szuperfoszfát a dohány 
termését növeli, minőségét javítja és a beérését 
is gyorsíthatja. Nem célszerű azonban a trá-
gyát sorokba adni, hanem a talaj felületére 
egyenletesen elszórni, a tavaszi munkálatok 
megkezdése előtt. Ez esetben azonban nem 
100 kg., hanem 150—200 kg. szuperfoszfátot 
kell kat. holdanként adni. A folyó évben a 
szuperfoszfát trágya alkalmazását mellőzheti. — 
P . Gy. B e r e m e n d . A legjobb trágya minden-
kor az érett istállótrágya marad azon esetben, 
amelyiket ön említ fel. Egyébként lucernára 
a foszforsav-trágya akkor hat legjobban, ha azt 
a vetés előtt adjuk. Helyenként azonban jó 
eredményt értek el a fejtrágyával is. Erre a 
eélra kat. holdanként 200 kg. szuperfoszfátot 

kell elszórni és pedig minél előbb, elszórás 
után be kell boronálni. Azt, hogy célszerű-e 
meszezni, csak akkor lehet megmondani, ha 
közli a talaj mésztartalmát. Mészszegény tala-
jokra a meszet mindig vetés előtt kell elszórni. 
Helyenként a gipsszel is jó eredményt értek 
el, de ezt előbb ki kell próbálni, mert sok 
esetben a gipsz egész hatástalan, ebből kat. 
holdra 300 kg. elegendő. Szuperfoszfátot és 
meszet egyszerre elhinteni nem szabad. — 
A. L . Orosháza . Az emberi ürülék legegv-

O O«/ 
szerűbben oly módon változtatható könnyen 
kezelhető és szagtalan trágyává, hogy naponta 
annyi tőzegport dobatunk az árnyékszék-
verembe, amennyi az ürüléket teljesen szag-
talanítja. — K. S. Osa ta j . A ludak ritkán 
ülnek jól, ha egyszer megzavartattak, miért is 
igen gyakran pulyka alá teszik a tojásokat. 
A jelen esetben a bajon nem igen lehet segí-
teni, kivéve, ha költőgéppel rendelkezik. — 
Sz. S. P a t a j . egykoronás bélyeggel ellátott 
kérvény alakjában kell a földmív. miniszter-
hez benyújtani. — T o l n a i . A községi tej-
szövetkezetek alakításához igen jó kis füze-
teket oszt ki az Alfa Separator Társaság : 
„Alakítsunk tejszövetkezeteket", amelyek út-
mutatóul szolgálhatnak ahhoz a bíztatáshoz, 
amire a szövetkezetek megalakításánál a gazdák-
nak szükségük van. Az építkezés, berendezés 
a szövetkezet várható nagyságától függ. Ha a 
várható maximális tejmennyiség a napi 400 — 
500 litert meghaladja, úgy már érdemes gőz-
turbinás berendezést szerezni. 1500—2000 
liternél erőhajtásra, vagyis úgy célszerű be-
rendezkedni, hogy ne csak a szeparátor, de a 
többi gépek is erőhajtással működjenek. A 
szükséges helyiségek ugyancsak a várható 
üzem nagyságához mérten változnak. Kézi be-
rendezésnél két nagyobb helyiség és jégverem 
elegendő. Esetleg ez a helyiség a turbinás 
berendezésnél is megfelelő lehet, bár itt cél-
szerű a gőzfejlesztőnek külön kis géphelyi-
séget tervezni. Nagyobb üzemnél a gépházon 
kívül esetleg külön átvevőhelyiséget is szok-
tak tervezni, bár ha a fölözőhelyiség elegendő 
nagy, úgy az átvételre is használható. A gépek 
beszerezhetők az Alfa Separator Társaságnál 
Budapest, Lomb-utca 11., Kühne gépgyáránál 
Moson, Fux és Schlichter tejgazdasági gép-
gyáránál Budapest, Angyalföld, Jász-utca 7., 
Burmeister és Wain Budapest, Kálmán-utca 3., 
Geittner és Rausch Budapest, Andrássy-út, 
amely cégek kívánatra költségvetéssel szolgál-
nak, amely költségvetést az országos tejgazda-
sági felügyelőség Budapest, földmívelésügyi 
minisztérium vagy a kir. tejkísérleti állomás 
Magyaróvár készséggel felülbírál. A földmíve-
lésügyi minisztérium az alakuló tejszövetkeze-
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teket a viszonyok mérlegelésével kisebb-nagyobb 
anyagi támogatásban szokta részesíteni, külö-
nösen akkor, ha a szövetkezet a sajtkészítésre 
is berendezkedik, amely üzemág a vajkészítés-
nél nehezebb és körülményesebb. 

V e g y e s e k . 
— Házinyúl-tenyésztő munkásképző-tan-

f o l y a m . A földmívelésügyi miniszter megbízta 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetét, hogy a 
házinyúl-tenyésztés terjedésének, illetve nagy-
tenyészetek létesítésének egyik gátló akadályát, 
szakképzett munkásszemélyzet hiányát meg-
szüntesse. E célból a szövetkezet Budapest, 
IX., Mester-utca 68. sz. alatt levő házinyúl-
tenyésztő-telepén, egyelőre kísérletképen 3 — 3 
havi időtartamra munkásképző - tanfolyamot 
indít meg, ahol 4 férfi vagy 4 nőből álló 
munkásszemélyzet a szükséges gyakorlati ki-
képzésben és a megkívántató elméleti oktatás-
ban részesül. A tanfolyamon résztvevők teljes 
ellátáson (reggeli, ebéd, vacsora, lakás) kívül 
havi 10 korona díjazásban, a 3 havi tanfolyam 
sikeres befejeztével pedig külön jutalomban 
részesülnek. A tanfolyamon részt vehetnek a 
17 évet betöltött, egészséges, de a 40 évet 
túl nem haladt, írni és olvasni tudó földmí-
vesek, vagy olyan egyének, akik már otthon 
is valami állattenyésztéssel foglalkoztak és 
hajlandók a tanfolyam befejeztével nagyobb 
házinyúltenyésztő-telepén munkát vállalni. Erre 
vonatkozó bélyegtelen kérvények a Magyar 
Mezőgazdáit Szövetkezetéhez, Budapest, V., 
Alkotmány-utca 31. intézendők. 

— A l m a f é l é k t a l a j i g é n y e . Tudvalevő, hogy 
az almafának gyökérzete nem hatol mélyen 
a földbe ; ezért termelésénél olyan talajra 
van szükség, melynek felső rétege tápdús 
és nem nagyon száraz. Az almafa a napot 
igen szereti, de a forró fekvést nem. A ned-
vesség és védettség tekintetében az egyes 
fajok, mint például a jegesalma, Hercegalma 
stb., melyek csak nedvesebb talajban fejlőd' 
nek szépen hoznak bő termést. Viszont más 
fajok a könnyű, szárazabb talajban is jól érzik 
magukat és sokat teremnek. Ha egy gyümölcsfa 
tenyészkívánalmait ültetési helyén fel nem 
találja, az többek közt terméketlenségében 
vehető majd észre. A közönséges gazdasági 
almafajták kevésbé igényesek, a zordabb fek-
vést is tűrik s ott mérsékeltebb táperejű talaj-
ban is elegendő gyümölcsöt hoznak. A fino-
mabb minőségű, úgynevezett asztali fajok ellen-
ben már igényesebbek s ahhoz, hogy bőven s 
finom gyümölcsöt teremjenek, megkívánják a 

'1 -/+ ic luurv vÁdpt.f. IV'V-j . - 1 - i Lx  

— A házinyúl-tenyésztés jutalmazása. 
Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye gazdasági 
egyesülete (Budapest, vármegyeház) oly egyé-
nek részére (foglalkozásra való tekintet nél-
kül), kik Pest vármegyében községi házi-
nyúltenyésztő-egvesület szervezése körül a 
legnagyobb eredményt érik el, 2 jutalomdíjat 
tűz ki. 1. Leleszi Kovách Gáspár úr jutalom-
díja : 50 korona. 2. Pest - Pilis - Solt - Kiskun 
vármegye gazdasági egyesülete jutalomdíja: 
50 korona. A pályázat az egyesület igazgató-
választmányához címezve, 1908 szeptember 
30-ig nyújtandó be. A pályázati beadvány 
az illetékes járási főszolgabíró (polgármester) 
által láttamozandó. A szervezésre és az érté-
kesítésre nézve az egyesület felvilágosítást 
nyújt s a magyar mezőgazdák által kidol-
gozott alapszabályokat megküldi. 

— Gyógynövénygyüjtés a hegyvidéken. 
Utak mentén, árokpartokon, mezőn és erdőn sok 
értékes gyógyító és kereskedelmi növény terem 
vadon a hegyvidéken. Es ez a sok érték eddig 
elkallódott, mert összegyűjtésével eddig senki 
sem foglalkozott. Darányi földmívelésügyi minisz-
ter még a múlt évben szakértőt küldött a hegy-
vidékre, ki a népet a legértékesebb gyógy- és 
kereskedelmi növények felismerésére, összegyűj-
tésének és szárításának módjára, nemkülönben 
annak minél előnyösebb értékesítésére kitanítsa. 
Már az első évben a hegyvidéki kirendeltség 
területén kilencvenegy község lakossága foglal-
kozott gyógynövénygyűjtéssel. Érdekes adat, 
hogy a hegyvidéken harminchat és félezer kg. 
gyógynövényt szedtek össze és ebből a nép liat-
ezerszázharminckét korona jövedelemhez j u t o t t a 
mult évben. Az idei téli kurzusokon ki ter jedt 
módon törekedtek a hegyvidéki lakosságot a 
gyógynövénygyűjtésre serkenteni s vele annak 
ismereteit közölni. Az érdeklődésből következ-
tetve, ebben az évben különösen Amerikát fog-
juk ellátni nagymennyiségű gyógynövénnyel. Hogy 
az akció minél intenzívebb lehessen, a hegyvidéki 
kirendeltség előterjesztésére Darányi földmívelés-
ügyi miniszter szárító kamarák berendeztetését ha-
tározta el, továbbá, hogy a nép gyűjtése minél 
előnyösebb áron kerüljön a piaci forgalomba, 
főleg a külföldi kivitelre való tekintettel, a 
gyógynövények csomagolásához értő előmunká-
sok alkalmazásáról is gondoskodott. 

T a r t a l o m : Darányi jubileumán. Papp Viktor. — 
A gazdasági ismétlő-iskola. Huber Viktor. — Gyer-
mekápolás a leányiskolában. Alexy Kornél. — Újra 
Amerika. Lakatos Lajos. — Rothadó burgonya. 
Kadocsa Gyula. —- Tejszövetkezetek és a tanítók. 
Kircz István. — Sárosi esetek. (Pihenő.) Sztrokay 
Lajos. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 
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A középiskolák szíves ügyeimébe! 
A vallás- és közokt. magy. kir. minisztérium által a gimnáziumok és 

reáliskolák számára rendszeresített 

Személyi törzs lap 
(tanári minősítő-táblázat) és 

Dologi törzslap 
már megjelent. 

A Személyi törzslap nettó-árában ívenként 6 f, a Dologi törzslap nettó-
árában pedig ívenként 10 f küldendő, postautalvánnyal be, mert pénz fejében 
bélyegeket nem fogadunk el. 

Budapesten, 1908. évi május hó. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

Polgári Jogok és Kötelességek. 
Az elemi népiskolák V. és YI. osztálya számára. A népiskolai új Tan-
terv alapján írta FARKAS SÁNDOR, Kiadja a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda. Bolti ára 40, nettó-ára 30 fillér. Engedélyeztetett a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 124.230/907. sz. a. kelt rendeletével. 

Ez összesen ötvenhét oldalra terjedő könyvecske a H iva ta los Köz löny 1907. évi 27. 
számában megjelent s bírálat szerint »úgy tartalmilag, mint terjedelmileg megfelel céljának. 
Beosztása racionális és könnyen áttekinthető. Az elemi iskola tanulóinak értelmi, illetőleg kép-
zettségi színvonalához mérten, világosságra és szabatosságra törekedve ismerteti meg a legfon-
tosabb polgári jogok és kötelességek lényegét. Arányos tekintettel van ezeknél a közélet egészét 
kitevő községi, törvényhatósági és országos, illetve állami közéletre. Szerencsés egymásutánban 
halad a szerző, — mondja a bírálat — a társasélet legegyszerűbb alakzatából, a családból ki-
indulva, a helyi községen, azután a magasabbrendű helyi községen, a törvényhatóságon át, az 
államig, illetőleg azon államkapcsolatig, mely hazánk és az Osztrák császárság között a Prag-
matica Sanctio alapján fennáll. Dicsére mondhatni, hogy súlyt fektet az elemi tanuló értelmi 
világára is s gondosan ügyel arra, hogy a hazaszeretet szellemében tartsa tanítását". 

A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve, mely az egész iskolai évre óráról 
órára pontosan megjelöli az elvégzendő, 30—35 sor terjedelmű anyagot; a művecske elején adott 
utasítás pedig tájékoztatja a tanítót, hogy miképp hajtható végre az anyagbeosztás a teljesen 
osztott, tehát hattanítós, továbbá az öt-, négy-, három- és kéttanítós, végül pedig az egytanítós 
iskolában anélkül, hogy a T a n t e r v idevonatkozó szabályaival ellentétbe kerülnénk. 

Melegen ajánljuk e könyvet a t. tanító urak figyelmébe s mutatványpéldánnyiil 
szívesen és díjtalanul szolgálunk. 

Budapesten, 1908 május 7. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázati fölhívás a Rimamurány-salgótaijáni vasmű-

részvénytársaság l ikéri (Gömör megye) árvaházánál 
betöltendő következő állásokra: 1. Egy intézői állás 
1200 korona évi fizetéssel és családtagjai részére is 
BZŐIŐ, rendszeresített ellátással (4 szobás lakás, fűtés, 
világítás, étkezés, mosás). 2. Egy tanítói és egy tanító-
női állás 800—800 korona évi fizetéssel és rend-
szeresített ellátással (1—1 szobás lakás, a többi mint 
1. alatt. Az alkalmaztatás föltételei : elemi iskolai 
tanítói képesítés (oklevél) és az intéző részére több 
évi, a tanító s tanítónő részére legalább egy évi 
árvaháznál szerzett gyakorlat. Okmányokkal kellően 
fölszerelt pályázatok legkésőbb folyó évi május hó 
15-ig alulírott címre intézendők. Budapest, 1908 
április 15. Rimainurány-salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság, Budapest, V., Nádor-utca 36., II. em. 

(384—III—2) 
Pályázati hirdetmény. A Julián-Egyesületnek Sze-

rém, Verőcze, Pozsega és Belovár-Körös vár-
megyei magyar iskoláiban az 1908/9. tanév elején 
több tanítói és tanítónői állomás lesz betöltendő. 
Ezen állásokra pályázhatnak mindazok a róm. kath. 
vallású, magyar anyanyelvű tanítók és tanítónők, kik 
valamely magyarországi tanítóképezdében magyar 
elemi iskolai tanítói oklevelet nyertek. Mivel azonban 
az egyesületnek a társországokban fenntartott inté-
zeteiben a horvát vagy szerb nyelv is kötelező tan-
tárgyat képez, azon tanerők, kik ezen nyelv tanítására 
is képesítve vannak, előnyben részesülnek. Azok azon-
ban, kik ezen képesítéssel nem bírnak, kötelesek a 
horvát vagy szerb nyelv tanítására képesítő-vizsgálatot 
kinevezésüktől számítva egy éven belül letenni. E 
vizsgálatra a tanítóknak a csáktornyai magy. kir. áll. 
el. isk. tanítóképezde, a tanítónőknek pedig a szabad-
kai magy. kir. áll. tanítóképezde igazgatóságánál kell 
annak idején jelentkezniük. A kinevezett tanítók, 
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkal-
maztatnak, a következő járandóságok mellett : évi 1000 
korona alapfizetés ; évi 200 korona szlavóniai műkö-
dési pótlék ; évi 200 korona lakpénz, vagy természet-
beni lakás. Egyévi sikeres működés után, amennyiben 
a horvát vagy szerb nyelvből a képesítést bírják, 
illetve már megszerezték, akinevezett tanerők végle-
gesíttetnek, amikor járandóságaik a következőképen 
állapíttatnak meg : évi 1200 korona alapfizetés ; évi 
200 korona szlavóniai működési pótlék; évi 200 ko-
rona lakpénz vagy természetbeni lakás ; 5 év letelté-
vel évi 200 korona ; 10 év leteltével újabb 100 ko-
rona; 15 év leteltével újabb 100 korona; 20 év letel-
tével ismét 100 korona; 25 év leteltével ismét 100 
korona; 30 év leteltével pedig újból 200 korona 
korpótlék. A kinevezett tanerők, amennyiben a tör-
vényes föltételeknek megfelelnek, az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe fölvétetnek, illetve 
amennyiben tagjai volnának, abban megmaradhatnak. 
A pályázók kellően (születési bizonyítvány, tanítói 
oklevél és az esetleges eddigi működésről szóló bizo-
nyítvány) fölszerelt és rövid életrajzzal ellátott kér-
vényeiket a Julián-Egyesület Elnökségéhez címezve, 
a Julián-Egyesület irodájába (Budapest, I. ker., Döb-
rentei-utca 12. sz., I. em. 5. sz.) f. évi június hó 30-ig 
nyújthatják be. Budapest, 1908. évi április hó 23-án. 
A Julián-Egyesület elnöksége. (19/h—III—2) 

A szászkisalmási (u. p. Erzsébetváros, Kisküküllő 
m.) áll. nyári menhelynél üresedésben lévő vezetőnői 
állásra f. évi május 25-ig folyamodhatnak képesítés-
sel bíró vezetőnők. Fizetés a menhely működésének 
tartamára június 15-től szeptember 15-ig 120 korona, 
havi utólagos részletekben. Folyamodványok áll. isk. 
gondnoksághoz küldendők. A működés ideje alatt 
6—8 koronáért a tisztogatást vezetőnő láttatja el. 
Szabó László ig.-tanító, g. jegyző. (415—1—1) 

1 6. SZÁM. 

Kisegítő vagy helyettes tanítónőnek ajánlkozom. 
Cím : „Tanítónő", Jánosgyarmat (Bars m.). 

(380-11—2) 
A pásztorházai (Stinácz), Vas m., róm. kath. kán-

tortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
2 szobás lakás konyha, pince, gazdasági épületekkel 
és kert. 500 korona készpénz a hitközségi pénztárból ; 
12 hold föld (részben kiadva), 736 kg. búza, 913 kg. 
rozs (a gabona több), 29'/a m. tűzifa, házhoz szállítva; 
a kántori díj átlag 150 koronában van megállapítva, 
de ennél a valóságban jóval több. Kötelessége : a 
III—VI. oszt. vezetése, ismétlősök oktatása fölváltva, 
a kántori teendők elvégzése és a harangozásról való 
gondoskodás. Külső funkció nincs, vagy pedig külön 
díjaztatik. Nyelv magyar és horvát, esetleg német is. 
Pályázati határidő : május 7, reggeli 10 óra, ekkor a 
választás is. Személyes megjelenés. Jandrisevits Péter, 
iskolaszéki elnök. (392—1—1) 

Az apatini községi elemi népiskolánál elhalálozás 
folytán egy rendes tanítói állás jött üresedésbe, 
melyre ezennel pályázatot hirdetünk. Javadalmazás: 
1. előleges havi részletekben kiszolgáltatandó évi 
1000 korona készpénzbeli alapfizetés ; 2. az 1907. évi 
XXVII. törvénycikk 3. §-ában megállapított és hat 
ízben esedékessé váló évötödös korpótlék ; 3. meg-
felelő szabad lakás avagy annak hiányában előleges 
negyedévi részletekben fizetendő évi 300 korona 
lakásbér és 20 korona kertilletmény. Ezen állásra 
okleveles tanítók folyamodhatnak. A kellően fölsze-
relt kérvények folyó évi május hó 23-ig bezárólag a 
községi iskolaszéki elnökséghez nyújtandók be. Az 
állás csak folyó évi szeptember hő 1-én foglalandó 
el. Apatin, 1908. évi április hó 26-án. Dr. Zsubory 
József s. k., iskolaszéki elnök. Gurka Márton s. k., 
iskolaszéki jegyző. (404—11—1) 

Pályázat. A pápai irg. nővérek vezetése alatt álló 
— bennlakással egybekötött — nőtanítóképző-intézet 
I. osztályába fölvétetnek azon pályázó róm. kath. 
leányok, kik életük 14. évét betöltötték s a polgári 
iskola IV. oszt., vagy a felsőbb leányiskola megfelelő 
osztályait sikerrel elvégezték. Fölvételi kellékek : 1. 
keresztlevél ; 2. félévi értesítő (pótlásul az éwégi 
bizonyítvány is beterjesztendő lesz) ; 3. tisztiorvosi 
bizonyítvány, annak kitételével, hogy az illető a 
tanítói pályára alkalmas ; 4. újraoltási bizonyítvány. 
Ellátási díj az intézetben havi 44 korona, mely fize-
tendő havonként vagy negyedévenként, megállapodás 
szerint, melyért a növendékek kapnak reggelit (kávé), 
tízórait, ebédet, ozsonnát a estebédet, azonkívül mo-
sást, villanyvilágítást, szobafürdőt. Tandíj egész évre 
52 korona ; beíratás 10 korona. Az intézet, mely 
parkkal és kerttel van körülvéve, a modern igények-
nek megfelelően egész újonnan épült, új berendezéssel ; 
a házban tágas kápolna, saját lelkésszel. Jelentkezni 
lehet (írásban) folyó évi május 1-től szeptember l-ig ; 
kívánatos azonban, kivált a bennlakni szándékozók-
nak, hogy a lépéseket minél előbb megtegyék, nehogy 
a megengedett szám és hely betelvén, kénytelenek 
legyünk esetleg a legérdemesebbeket visszautasítani. 
A II. és III. osztályba csak legalább jó osztályzatúa-
kat veszünk át. Fölvilágosítást és prospektust az 
intézet elöljárósága szívesen ad a nagy szünidőben 
is. Pápa, 1908 április 26. dr. Ujváry Endre, igazgató. 

(405—1—1) 
Klári községben üresedésbe jött állandó menedék-

ház-vezetőnői állásra ezennel pályázatot nyitok. Java-
dalmazása : 480 korona fizetés, szabad lakás ; 6 köb-
méter tűzifa s dajkatartásra 96 korona. Fölhívatnak 
pályázni óhajtók, hogy szabályszerűen fölszerelt kér-
vényüket hozzám, f. é. május hó 20-ig nyújtsák be. 
A választás f. é. május hó 21-én fog megejtetni. 
Klári, Torontál megye. Szabados Károly, elnök. 

(410 - 11—1) 
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A n a g y s z a l o n t a i református egyház által a 3-ik 
fiúosztály tanítóságára pályázat hirdettetik. Fizetése : 
az egyháztól 760, azaz hétszázhatvan korona készpénz, 
8 hold föld, mely a nyugdíjba 120 korona értékben 
van fölvéve, 300, azaz háromszáz korona lakbér. A 
fizetéskiegészítést az egyház az államtól kéri. Köte-
lessége : a 3-ik fiúosztálynak a tiszántúli egyház-
kerületi A) tanterv szerinti tanítása. Pályázni kívánók 
okmányokkal fölszerelt kérvényeiket folyó évi május 
30-ig alantírotthoz adják be. Az állomást szeptember 
1-én kell elfoglalni. Nagyszalonta, 1908 április 29. 
Böszörményi Lajos, református lelkész. (411—I—1) 

A s z á s z r é g e n i ref. kántortanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: 2 szoba, pince, kamará-
ból álló lakás gazdasági melléképülettel, 560 CJ-öl 
kerttel ; földhaszonélvezet 29 korona 08 fillér, kész-
pénz egyház pénztárából havonkénti előleges részle-
tekben 1000 korona, tanítónak kamatozó alapból 
félévi utólagos részletekben 38 korona 12 fillér. 
Munkabeli szolgáltatások pénzértéke 72 korona 80 
fillér, stóla átlagos értéke 20 korona. Egyéb javadal-
mak 40 korona, összesen 1200 korona. Kötelessége : 
6 osztályú elemi iskola vezetése, kántori teendők 
végzése s lelkész betegsége, távolléte esetében az 
istentisztelet végzése. Okleveles pályázók kérvényei-
ket 1908. évi május hó 31-ig küldjék be ref. lelkészi 
hivatalhoz, Szászrégen. (412—1—1) 

N a g y s z o m b a t sz. kir. város status quo izr. hit-
községének iskolaszéke népiskolájánál lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állás az 1907. évi XXVII. törvénycikk 2. és 3. 
§-aiban megszabott díjazással (1100 korona törzsfizetés 
és lakbér) van javadalmazva. A megválasztott tanító 
köteles a reábízott osztályon kívül, heti óraszám 
keretében, az egész ének- és tornatanítást is ellátni. 
Zenében jártasok előnyben részesülnek és tetemes 
mellékjövedelemre számíthatnak. Pályázati határidő : 
f. évi május 31. Az állás f. évi szeptember 1-én el-
foglalandó. Nagyszombat, 1908 április 28. Dr. From-
mer Ede, iskolaszéki elnök. (413—ül— 1) 

A n a g y s z a l a t n a i (Zólyom m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra május 14-re pályázat hirdettetik. Sze-
mélyes megjelenés szükséges. Jövedelme : különféle 
címeken 1394-05 korona. Iskolaszék. (414—1—1) 

A budapes t i m. á. v. északi főműhelytelepi állami 
elemi iskolánál betöltendő egy tanítónői állás, az 
1907. évi XXVI-ik t.-c.-ben megállapított illetmények-
kel egybekötve. A kellően fölszerelt kérvények f. é. 
május hó 20-ig bezárólag a székesfővárosi kir. tan-
felügyelőségi hivatalhoz nyújtandók be. Budapest, 
1908. évi április hó 15. A miniszter helyet t : Tóth, 
államtitkár. (20/h—I- 1) 

A s zékes fehérvár i , a b é k é s c s a b a i és n a g y -
k á r o l y i külön szaktanítós gazd. ism.-iskoláknál egy-
egy gazd. szaktanítónői állásra az 1907. évi XXVI. 
t.-c. 2. §-a b) pontjában megállapított javadalmazás-
sal pályázat hirdettetik. Pályázni kívánók kötelesek : 
1. tanítónői oklevelüket ; 2. keresztlevelüket j 3. eddigi 
működésükről szóló bizonyítványaikat ; 4. az ép és 
erős testi fejlettséget igazoló orvosi bizonyítványaikat; 
5. a mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészet, ház-
tartás és női kézimunka köréből való képesítésüket 
igazolni. A folyamodványok az illetékes kir. tanfel-
ügyelőségeknél május hó 20-ig lesznek benyújtandók. 
Meg nem felelő folyamodványok nem vétetnek figye-
lembe. Budapest, 1908 április 26. A miniszter helyett : 
Tóth, államtitkár. (21/h—I—1) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 
" ü l Q , l A n l új, pedálos harmőniumomat. Rész-
X i l r t U U I I l létre is. Piskóról (Baranya m.) vála-
szol : Vörösmarty, tanító. ( 3 8 6 - I I I - 1 ) 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker., Szív-utca 26. szám ala t t . 

Utasítások ingyen. (170-46-13) 

Léván 1898. évben tanképesítőt tett 
tanulótársaimat fölkérem, szíveskedjenek velem címü-
ket közölni, tízéves találkozó céljából. Soós Géza, 
Barsbaracska. (388—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bÖT. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11 -ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(408—X—1) 

H A R M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR R E Z S Ő ésTÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Tanerőknek kül;m százalékengedmény. {373—26—3) 
= = = = = ^ = = 1 

! I l e l y i s < % v á l t o z t a t á s m i a t t ! 
o raktáron levő kézimunka-szÖ-
* " IÍ̂ TAJLA?"> Tetek rendkívül olcsó árban 
S S j F j g í g S f lesznek kiárusítva. 3500 mé-
% íjtodSMf ter, 40 cm. széles futószö-

yB&t> v e t e k kanavaalappal és színes 
ajour-szegéllyel, méterje m o s t 1 korona (ren-
des ár 2'80 korona). 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott duplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje most 3—<» koronáig (rendes ár 6—10 kor.). 

V i d é k r e mintákat k ö l d ö k . 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. (i6-c2-i9) 

Budapest, YL, Király-utca 4. szám. 
Üzletemet májusban VI., Dessewffy-n. 5. (Váci-
körút sarok) saját árit házamba helyezem át. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. Vidékre kiválasz-
= = = = = tásra is küldök. = = ^ = 
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f |„p«p | 6 tanerős iskolától áll. tanítónő, Pesthez 
UoCl Cl közeleső faluban működő tanítónővel.Bánya-
helyiségről, szép fekvéssel, Szováta és Korond fürdők 
közeli szomszédságában. Cím : „Ali. tanítónő", Parajd. 

(418-1 -1) 

Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 E, 4 oszt. 1'80 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt. 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (363—VI—2) 

í ' ü í i r Á ] tanítónő, költözködési költséggel, Buda-
V í c l ü l pesttől l'/a órányira, bárhova. Ajánlato-
kat -Állami" 100, Budapest, főpósta restante. 

(416-1-1) 

f ï „ . '1 felvidéken működő áll. tanítónő nagyon 
V/oCl ul előnyös helyről, kizárólag magyar vidéken 
működő áll. tanítónővel. Ajánlatok a következő címre 
küldendők : Császár Jolán polg. isk. tanítónő, Csík-
szereda. (399—1—1) 

1 í f f t r i n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
1 0 l U r i U l C I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Kransz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mérték vételi utasítással bérmentve. 

(105-26-16) 

l í l f t d h V Í 7 C 0 * a l a n m a g y a r gyártmányú papíron 
1UVJ Qü VlZ . Î Jgd i ap 90 fillér, portó 100 darabra 
30 fillér, 5 kilós csomag (600 darabig) 72 fillér, ha a 
pénz előre küldetik ; „Haladás" vizsgalap-önbe-
kötö ára portóval 1 korona 40 fillér. Népiskolai bizo-
nyítvány 100 darab 1 korona 20 fillér. Ingasz I. és 
Fia könyvkiadóhivatalában, Aradon. (355—V—4) 

Épen most jelent meg a második kiadás, melyben 

sw Minden tanító "W 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan ! 
Árak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. Ill—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont oszt. l-50 K ; az egyes oszt. l-20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „Erzsébet" könyvnyomdában, Dicsőszentmárton. 
Ugyanott ÍOO db Vizsgalap 1 K 20 f. (389—III—2) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. ' ^ T l t Z 

berendezések 
gyára. 

KírÁiiiitm meg-
küldi ú jounan 

kiadott ár jegy-
zékét , Ingyen és 

bé rmen t r e . 
(24—52—1®) 

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f l i e t é s r a 
l eg ju tányosabb áron 

EHRENTREU és FUGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193—40—11) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
S, 4, 6, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg Á. és Testvére 
ci. él kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 

BUDAPEST, Rákóczi-út 86 T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 

kapható. (1634—25—23) 

Nagyváradra, egy előkelő izr. csalidhoz (kisebb és 
nagyobb leányok, anyjuk nincs) egy németül töké-
letesen tudó, a fehér-és p»xrpkT| fin f \ 50—60 
színes varrásban jártas V C i U U U korona 
havi fizetés és teljes ellátás mellett alkalmazást nyer. 
Negyven éven felüli pályázók kéretnek kellően föl-
szerelt (másolatokban) ajánlatukat alábbi címre kül-
deni. Az állás július 15-ig bármikor elfoglalható. 
Berettyóújfalu, 1908. évi április hó 14-én. Veisz József, 
tanító. (374—1—1) 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y és S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, Vm., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

M ü s z e r é s z e t i g y á r ! Üvegfúvó- intézet ! 

Használati utasítás ingyen! 
(23-43—36) 

Első m a g y a r , vil lamos e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR s II., Eáncliid-u. 5. 
GYÁR s H., Öntöház-utca 2. 

Ajánlja s a j á t gyárában készü l t , e l i s m e r t 
l egk ivá lóbb minőségű h a n g s z e r e l t . 

Régi mesterhegedűk 
vétele és eladása. 
Orgonaharmónlumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—18) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I B . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tohát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési àrî Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 

'be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZEKKESZTŐSÉG : , KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

K é z i r a t o l t a t n e m a d u n k -vissssa. 

A szennyes szenzációkról. 
Mindenki tndja, hogy vannak szennyes 

szenzációk; sokan napról napra várják, 
sőt ínyes falatnak tekintik, amely oda-
tartozik az uzsonnái kávéhoz, mint a kifli, 
mint a pohár víz. Valóban, úgy tűnik 
föl, mintha ez mindenekfölött szükséges 
volna, mintha csak ez hiányzott volna 
ahhoz, hogy Budapestből igazi világváros 
legyen. A rendőri krónikák öngyilkosai 
belékerülnek a „Rövid hírek" közé, itt-
ott szűkszavú, komor tragédiákká bővül 
ki a négy-öt sor, megrázza, szánalomra, 
sőt néha gondolkozásra is készteti a 
közönséget, ám nagy gyakorisága miatt 
hétköznapivá lesz, közömbös és elfásult 
az olvasó, tovább böngész az újságban, 
érdekesebbet keres. 

Általában szeretik a leleplezéseket, 
nemcsak az élettelen, hanem az élő szobro-
két is ; minél nagyobb az élő szobor, akit 
lelepleznek, annál nagyobb az öröm, 
annál több hasábra van szükség, számos 
alcím, különböző vastagságú be+űkkel 
nyomtatott főcím. És megindul az izga-
lom, minden művelt embernek tudnia 
kell minden mozzanatot, mert különben 
nem esik jól az ebédje, a vacsorája, nem 
tud nyugodtan aludni, nem tud a tár-
saságban beszélni. Az ember csodálkozik 
azon a lelkesedésen, amellyel ilyen szen-
zációt mindenfelé fogadnak, hogy ragyog 
a sok szem, hogy gyönyörködik a sok 

lélek, hogy várják az élő szobroknak az 
alázuhanását, mekkora kacaj támad a 
zuhanásra. A tollal való kivégzés, amely 
hetekig tart, százezer meg százezer em-
bernek szemeláttára, hasonlatos a római 
császárok korabeli cirkuszi mutatványok-
hoz, csakhogy akkor oktalan vadállatok 
etetése volt a véres látomány, most pe-
dig vivisekció — az igazságnak nevéhen. 

Helyes, maradjunk ennél a szónál : 
igazság. Nagyszerű egy szó, nekem is, 
neked is tetszik, mindnyájunknak tetszik; 
minél ritkábban látjuk égi arcát, annál 
inkább esengünk hozzá, hatalmát érezzük, 
nagyságát csodáljuk. Olybá tűnik föl 
nekünk, mint az egyiptomiaknak istene, 
akit csak a beavatottak láthatnak színről 
színre, a laikusok az ételt hordják neki, 
de nem méltók arra, hogy szemtől-szem-
ben láthassák. Csinálunk tehát faragott 
képet róla a magunk házi használatára, 
mindenik olyant csinál, aminőt tud, s  
mindenki azt hiszi, hogy az ő faragott 
képe hasonlít legjobban ahhoz az igaz-
sághoz, amelynek nevében cselekszik, 
amely őt készteti, hogy vitézlő katonája 
legyen, hirdesse mindenütt, vigyen táp-
lálékot az ő bálványának. 

Úgy képzelem el, hogy akik a leg-
újabb, sőt minden idők szenzációit meg-
csinálják, szentül meg vannak győződve, 
hogy ők az igazságot szolgálják, semmi 
egyebet, csak az igazságot. 
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Figyeljük csak meg. Valaki hirtelen 
nagyra nő köz;öttünk, pénzt, hatalmat 
kerít a kezébe. Elő szobor lesz, akihez 
számosan járnak, nem azért, hogy ételt 
vigyenek neki, hanem azért, hogy jól-
lakjanak nála. Dicső ember, nagy ember, 
ezt tartják igazságnak, s minden lépése 
nyomot hagy a nyomtatott papiroson. 
Százezeren tudják, hogy mikor kel föl, 
mit eszik, mit és mennyit iszik, kivel és 
mit beszél, kire mond tósztot, mit mond, 
azt is, hogy reá kik mondanak tósztot. 
Erre mind szükségünk van, s főleg szük-
sége van neki. Egyszer csak ingadozni 
kezd a szobor, nyilván nem rakott elég 
ételt az asztalra, nyilván valaki éhesen 
ment el tőle. Valaki azt találja írni róla, 
hogy mégsem olyan dicső ember, egy 
másik kutatja, hogy hol szerezte a ha-
talmát, a pénzét, a negyedik tudja már, 
hogy egy csomó embert fosztott ki. 
Kezdődik a tollal való kivégzés. Gyö-
nyörködjünk, mert készül a szenzáció 
egy újabb igazság nevében. Előkerülnek 
a legbensőbb részletek, minél titkosab-
bak, annál élvezetesebbek, egy csomó 
apró legény, kiknek az életben lételéről 
épen úgy nem tudtunk, mint ahogy nem 
látjuk nagy paloták pincéiben, csatornái-
ban a patkányokat. Omlik a palota, ki-
nyiinak a rej tet t ajtók, felvonszolják a 
patkányokat, hadd gyönyörködjünk ben-
nük az igazság nevében. 

Melyik igazság ez az új ? Az-e, ame-
lyet mi igazinak neveztünk, vagy a fa-
ragott kép? Midőn leromboljuk az élő 
szobrokat s hahotázunk alázuhanásán : 
megszólal-e szívünkben a mélységes szá-
nakozásnak a hangja; s midőn belé-
mennydörgünk ez igazságnak falakat 
ontó harsonájába, tudjuk-e, hogy minden 
hamis nagyságot le mernénk dönteni, 
nem rejtőzilc-e szívünkben sok bálvány 
még, melyek ugyanerre a sorsra volná-
nak méltók, de amelyeket bántani nem 
merünk. A pusztulás helyére tudunk-e 
olyan szobrot állítani, melyet nem fog 
soha senki ledönteni? Mikor a hamisság 

arcáról lehúzzuk a fátyolt, az ürességet, 
léhaságot, hitványságot odaállítjuk a 
százezer, sőt milliószemű törvényszék elé, 
melyet olvasóközönségnek nézünk : reá 
tudunk-e mutatni arra az igazságra, 
melynek nevében a bakó szerepére vál-
lalkoztunk? Beszélünk-e jó emberről, 
munkás emberről, tisztességes emberről 
az igazságnak a nevében, hogy a millió 
meg millió ítélőbíró felujjongjon s hir-
desse a jónak, a munkásnak, a tisztes-
ségesnek a dicséretét, hogy példát lásson, 
mely őt nem hahotára, hanem lelki meg-
illetődésre készteti? 

Ha levetkőztetjük a sarlatánt, a hit-
ványt s millió embert felszólítunk, hogy 
undorodva köpje szembe, fölemelünk-e 
valaha egy igaz embert, hogy a millió 
ember levegye előtte a kalapot? Az igazi 
tudós komoly, nagy munkásságát ismer-
tetjük-e hasábokon, mint a hamis bank-
bukást, a zugbank-igazgatókat, az uzso-
rásokat, a rablógyilkosok kivégzését, a 
szélhámosok szökését? 

Valóban, mi napról napra nem teszünk 
egyebet, mint kiválogatjuk a modern 
társadalom legaljasabb szennyét s azt 
abban a hiszemben, hogy mossuk, be-
mutatjuk apróra minden oldalról az 
igazságnak nevében. Mi a sebeket nem 
adjuk át az orvosnak, hogy bekötözze, 
hanem kivisszük a falusi énekeskoldusok 
módjára a piacra s magyarázzuk : ni, 
minő förtelmes! 

A koldusnak a piacon járó odadob 
egy-két krajcárt, fejét elfordítja s tovább 
siet. Az olvasó pedig, aki napról napra 
a társadalom fekélyeivel találkozik, meg-
undorodik az embertől, nem lát a társa-
dalomban egyebetegy rablószövetkezetnél, 
mely egymást lopja, csalja, bűneit rejte-
geti. Ma a gyermek i t t a fővárosban 
minden napnak a szenzációját tudja, haza-
viszi, az iskolába hozza az utcáról, nevet 
raj ta; olvassa a vezetőemberekről, hogy 
komisz emberek, olvassa a tanárairól, 
az iskolájáról, a szülői házról mindazt, 
amitől az ő lelkének még idegennek kel-
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lene lennie. A szenzációk, amelyek az 
igazságnak nevében írattak, rémítő pusz-
títást visznek véghez a milliók lelkében. 
Olyanok, mint a hónapokig tartó nyári 
szárazság, kiölnek minden tenyészetet; 
lerontanak minden eszményt, sárral és 
szennyel vonják be az igazságnak a képét, 
mert kiirtják az emberek szívéből a hitet 
az igazság iránt. Ezek a szenzációk ezer 
meg ezer bűnnek a magvát hintik el a 
társadalomban, mert nem gyógyítanak, 
hanem közszemlére visznek minden cudar-
ságot. 

r 

Am, hadd húzzák kínpadra az örök 
igazság nevében azt, aki arra reászol-
gált, hadd hurcolják meg a bomlasztó, 
rothasztó elemet, ezért hozsannát zen-
günk a gyomírtónak, de ne öljék meg 
a szenzáció kedvéért az ártatlanokat is, 
ne dobjanak sárt egy igaz embernek az 
arcára sem, mert ha ezt cselekszik, akkor 
az igazság nevében végzett munkájuk 
érdeme nem ér fel azzal az alávalóság-
gal, amelyet a meghurcolt ártatlannal 
szemben elkövettek. 

Ki és hogyan ad elégtételt azoknak, 
akiket a toll emberei az igazság nevében, 
de a tényleges igazság biztos tudata 
nélkül belekevernek a szennybe? Mert 
belekeverhetnek mindenkit : ma téged, 
holnap engem, holnapután őt s huszon-
négy óra alatt millió ember szórakozik 
rajtad, ujjong a te szégyeneden, örvend 
a te romlásodnak. Es miért? Ki fogja 
elolvasni holnap a te védekezésedet, el 
fogja-e mindenki hinni? Ezer meg ezer 
ember el sem olvassa, csak a nevedet látja 
a szenzációval kapcsolatban : pálcát törnek 
fölötted, megölnek, pedig te ártatlan 
vagy . . . 

Hát az igazság, melynek nevében a 
mai szenzációk készülnek, megkívánja-e, 
hogy egy-egy bűnténynek ártatlan áldo-
zatai ott legyenek a szenzációs közle-
ményben, hogya kimondhatatlan szeren-
csétlenségnek szégyenbélyegét a homlo-
kukra süssék, egy egész élethosszig tartó 
szégyennek a bélyegét ? Nem pirul el az 

igazság, midőn hóhéri szerepre kárhoz-
ta t j a a szenzáció ? Ki kell írni az ár ta t -
lanok nevét, hadd mutasson rájuk a sok 
százezer ember úton-útfélen. 0 nem a 
szánakozás érzése kél ennek a nyomán, 
valaminthogy a szenzáció írója sem 
érez szánalmat, mivelhogy neki legfőbb 
gondja az érdekesség. így, nevekkel, lakás-
címmel fölfegyverezve hitelesebb, a közön-
ségnek jobban tetszik, feltűnőbb lesz. 

És ez kell a mai társadalomnak? Ez 
a mindennapi tápláléka? Es nem mozdul 
meg a szív, az elme, hogy felháborodva 
tiltakozzék az ártatlanok nevének meg-
hurcolása ellen ? Nem emeli fel tiltó 
szavát a jó ízlés, a humanizmus, mikor 
az ártatlanok megbélyegzése belemarkol 
az ember szívébe ? Amely toll ilyen 
kegyetlenségre kész, azt a tollat össze 
kell törni, s amely társadalom szennyes 
szenzációkból táplálkozik, annak még a 
gyökere is romlott. 

Gaal Mózes. 

Az állami iskolák szaporítása. 
írta: Szabó Elemér. 

Közismert dolog, hogy a nemzetiségi, főképen 
pedig a román nemzetiségi vidékeken állami 
iskoláinknak sok nehézségekkel kell megküz-
deniük. A nemzetiségek önző vezetői, főképen 
pedig a nemzetiségi egyházak egyes lelkészei 
semmi eszköztől sem riadnak vissza, csak, hogy 
népüknél az állami iskola térfoglalásának gátat 
vethessenek. Sajnos, ma már oda jutottunk, 
hogy bomlasztó munkájukkal az állami iskola 
felállítása iránt folyamatba tett tárgyalásokat 
is gyakran csírájukban eredménytelenné teszik. 
A tárgyalások megindításának hírére nyomban 
munkába veszik a község tudatlan tömegét s 
lappangó működésük hatása alatt a község 
képviselőtestülete a legtöbb esetben egyáltalán 
nem hajlandó semminemű hozzájárulást sem 
megszavazni az állami iskola javára. A tárgya-
lások folyamán egyes jobb gondolkodásúak 
egész nyíltan kijelentik: „Uram! Mi tudjuk, 
hogy jót akarsz nekünk s nem is sok, amit 
tőlünk kívánsz, de ha mi az állami iskola javára 
bármit is megszavaznánk, a nép agyonverne 
bennünket." Vagy: „Mi megszavazzuk, ha a 
tisztelendő úr is megszavazza." Ámde a lelkész 
sajnálattal jelenti ki, hogy ő nem szavazhat az 
állami iskola mellett, mert akkor őt as egyhási 
főhatósága elcsapja. Megtörténik az is, hogy a 
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község képviselőtestülete, a kívánt hozzájáru-
lások megszavazása után, az egyhangúlag hozott 
határozatot pár nap múlva, a nép fenyegető 
magatartása miatt, kénytelen volt visszavonni. 

A nemzetiségi vezetők és lelkészek ez inkorrekt 
eljárásának volna értelme, ha ők a saját isko-
láiknak az új törvény értelmében való fejlesz-
tését munkálnák. A szomorú való azonban azt 
mutatja, hogy ők épen nem sietnek a nagyobb-
részt kritikán alul álló iskoláik megjavításával, 
bár azok állapotait s a szükséges eljárási módo-
zatokat a magyar hazafias szellemű „Ungaria" 
című román lap vezércikk-sorozatban nemrégen 
is hosszasan fejtegette. Ha pedig a román nem-
zetiségi vezetőkkel beszélgetünk e dolgokról, 
kérkedve vallják meg, hogy szerintük addig jó 
a nép, amíg tudatlan s a papok hatalmában 
van. Szerintük a jó iskolázás kivetkőzteti a 
népet eddigi egyszerűségéből, mert igényeket 
támaszt benne, cifrálkodóvá és vallástalanná 
teszi. Milyen cinikus álokoskodás, amelynek leple 
alatt az önző érdekek egész tömege foglal 
helyet ! Ha egy pillantást vetünk ugyanis román-
ságunk helyzetére, borzadva kell látnunk, hogy 
míg a szegény néptömeg a tudatlanság és a 
szükség szánalomra méltó állapotában teng, 
addig a rajtuk élősködő izgatók a gazdagság 
és a könnyű élet minden javát' élvezik. A veze-
tőknek tehát nagyon is érdekükben áll, hogy 
a mai állapot minél továbbra megmaradjon, 
mert a román nép jelenlegi állapota javulásának 
arányában hanyatlik az ő befolyásuk és dugul-
nak be a könnyű megélhetés, valamint a gyors 
meggazdagodás mai forrásai is. 

A hamis és önző útakon haladó egyéni ér-
dekek letörése azonban az állami hatalom egyik 
legfőbb hivatása és kötelessége is. Az államnak 
nagyon is érdekében áll, hogy a hazai román-
ságot kiemelje a mai tudatlanságából és nyomo-
rúságos helyzetéből, mert csakis így érheti el, 
hogy az ország e lakosságából is idővél fel-
világosodott, megbízható polgárság váljék. Hogy 
pedig ez az államérdek minél szélesebb mérték-
ben és minél gyorsabban érvényre juthasson, 
gondoskodnunk kell állami iskoláink nagyóbb-
arányú szaporításáról és a helyi viszonyoknak 
megfelelő berendezéséről, mert nemzetiségi vidé-
keinken csakis ezekre az iskolákra támaszkodva 
vethetjük meg alapját a nemzetiségek erkölcsi 
és anyagi jövője kívánt irányú fejlődhetésének, 
amely fejlődéssel kapcsolatosan építhetjük fel 
a nemzetiségeket is szorosan magába foglaló 
magyar nemzeti államot. 

Tapasztalatok igazolják, hogy a román nem-
zetiségi vidéken az állami iskolák szervezésekor 
lefolytatni szokott tárgyalások általában többet 
ártanak, mint használnak a hazafias irányzat-
nak, mert a tárgyalások csak alkalmat szol-

gáltatnak a magyarellenes izgatásra. Az izgatók 
ugyanis elhitetik a néppel, hogy az állami iskolák 
célja megfosztani őket nyelvüktől és hitüktől. 
Aki az állami iskolába jár, szülőjével együtt 
elkárhozik. Az állami iskola csak kárára van. 
a lakosságnak, mert ott a tanulók még imád-
kozni sem tanulnak, a mezei munkában és az 
állatok őrzésében pedig nem segíthetnek többé 
szüleiknek, mivel az iskolát mulasztó tanulók 
szüleit súlyos pénzbüntetéssel sújtják ; továbbá 
az iskola összes költségeit adókban a lakos-
ságtól hajtják be. Ilyen bujtogatásokkal szem-
ben hasztalan minden felvilágosítás. A nép még 
éretlen arra, hogy a saját érdekeit helyesen 
tudja elbírálni, vagy, ha közülök egyesek tudnák 
is, ma még nem mernek az anyagi előnyöket 
és a befolyást féltő papjaikkal ellentétbe he-
lyezkedni. Fölötte kívánatos volna azért, hogy 
állami iskola szervezésekor a tárgyalások csak 
olyan helyeken vezettessenek be ezentúl, ahol 
nemzetiségi izgatástól nem kell tartani, vagy 
ahol tetemesebb hozzájárulások remélhetők ; 
ellenkező esetben az állami iskola minden hozzá-
járulási tárgyalás mellőzésével állíttassák be. 
A legtöbb román lakosságú községben ugyanis 
az iskolafenntartói díjon és az 5%-os iskolai 
pótadón kívül nem lehet mást kívánni, amely 
hozzájárulások azonban átlag a 100—200 ko-
ronát sem szokták meghaladni. Ilyen csekély 
hozzájárulások kierőszakolásáért pedig nem elő-
nyös az állami iskolát az előzetes izgatásoknak 
kiszolgáltatni. Ismerve az állapotokat, meg 
vagyok győződve, hogy meglevő nemzetiségi 
iskoláink túlnyomó részét, a törvényben kitűzött 
idő leteltével, az illető egyházak inkább be 
hagyják majd záratni, mintsem azokban a ma-
gyar nemzeti követelményeknek a kívánt mér-
tékben tért engedjenek. A vezetők részéről máris 
lehet ilyen kijelentéseket hallani. E valószínű 
eshetőségre azért már most elő kell készülnünk 
s ahelyett, hogy a majd megszűnő felekezeti 
iskola helyébe nagy állami támogatással idegen 
tannyelvű és szellemű községi iskola szervezését 
hajtsuk keresztül, inkább a kevéssel többe kerülő 
állami iskolát állítsuk be mindenütt, anélkül, 
hogy a beállítás érdekében a községgel tárgya-
lásokat tartanánk. Ha azután nemzetiségi vidé-
keink összes községeiben mindenütt állami 
iskolák fognak működni, akkor leraktuk azokat 
az alapokat, amelyek a nemzetiségek hazafias 
nevelését biztosítják s az egységes nemzeti állam 
kiépítését lehetővé teszik. Az állami iskolák 
egyetemleges munkájától remélhetjük főképen, 
hogy a jelenlegi magyarellenes áramlatok las-
sanként elapadnak s eljön az idő, hogy : „miként 
az erdei szederinda a fa sudarához simulva 
keres védelmet és támaszt a szél viharai ellen, 
hogy zavartalanul virágozhassák és gyümölcsöz-
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hessék, azonképen nemzetiségeink is, a magyar 
nemzeti alkotmány ezeréves fájához simulva, az 
egységes magyar nemzeti állam keretein belül 
keresik és találják meg erkölcsi és anyagi hely-
zetük zavartalan fejlődését és megszilárdulását". 

A hazafias neveléssel kapcsolatosan azonban 
biztosítanunk kell a nyomorúságos anyagi hely-
zet javítását is. E munkát szintén az állami 
iskoláknak kell elsősorban végezniök. A nem-
zetiségi vidékek nagyobb részein ugyanis a 
lakosság földmíveléssel csak kis mértékben fog-
lalkozhatik s munkájuk után legtöbb helyen jöve-
delmi fölösleget nem is kapnak, sőt a termés 
a szükségletet sok esetben nem is pótolja. A 
földmívelésre kevésbé alkalmas vidékeken azért 
olyan helyzetet kell teremtenünk, mint amilyen 
van általában az alpesi lakosoknál, ahol a föld 
terméketlenségét főképen háziiparral pótolják. 
A háziipar terjesztésére és megkedveltetésére 
nálunk is folynak ugyan már a munkálatok, 
de minthogy ezek csak szórványosait és nem 
eléggé tervszeriíek, ennélfogva a háziipar nehéz-
kesen terjed és kevés buzgalommal űzetik. Állami 
iskoláink többjében szintén foglalkoznak ugyan 
már a szalma- és kosárfonással, agyag- és fa-
munkákkal, csipkeveréssel, továbbá gyümölcsfa, 
méh és selyemhernyó tenyésztésével is, ámde 
az eredmény leggyakrabban ezekben is csekély, 
mert a munkához nincsenek meg a szükséges 
anyagok és eszközök. Hogy pedig a háziipari 
ágak meghonosításával és szorgalmas munká-
lásával a nép anyagi helyzetét a kívánt mér-
tékben megjavíthassuk, ezeknek az állami isko-
lákban való kellő tanítását kell elsősorban is 
biztosítanunk. Az iskola tanítóinak a meghono-
sított házi iparág rendes űzését az iskolán kívül 
a lakosságnál is terjeszteniük és irányítaniok 
kell s a termékek elárusításának irodai mun-
káját is nekik kell végezniök. Csakis így remél-
hető, hogy a házi iparágak meghonosítása iránt 
az eddig csekély eredményt felmutató kísérletek 
helyes alapot nyernek, amelyen azután céltuda-
tosan és tervszerűen lehet a házi iparágakat 
az egész vonalon meghonosítani. Az ügy érde-
kében mindenekfölött a következő intézkedé-
sekre volna szükség: 

1. Tanítóképzőinkben a növendékek a gyü-
mölcsfatenyésztés keretében a gyümölcsérté-
kesítés módozataival és azok eszközeivel gya-
korlatilag is ismerkedjenek meg, mert csak így 
lehetnek majd képesek községeikben a gyü-
mölcsfatenyési.tést nagyobb haszonnal fejleszteni. 

2. Tanítóképzőinkben a növendékek mindenike 
legalább is két iparágat sajátítson el, pl. vessző-
fonást és fafaragászatot ; szalmafonást és agyag-
munkákat stb., hogy így idővel bárhová jutnak 
is tanítókul, a község viszonyainak legalkal-
masabb háziipart meg tudják majd honosítani. 

A házi iparágakon kívül a méhkaptárak készí-
tési módjával is megismertetendők a képezdei 
növendékek, mivel a méhészet hazánk csaknem 
minden községében haszonnal űzhető. 

3. Állapíttassák meg hivatalosan, hogy az 
egyes állami iskolákban a gyümölcsfatenyész-
tésen és méhészeten, esetleg még a selyem-
hernyótenyésztésen kívül milyen iparág hono-
sítandó meg s kötelezendők a tanítók, hogy a 
megállapított iparágat buzgón és rendszeresen 
tanítsák. 

4. Az állam lássa el az iskolákat a megálla-
pított iparág tanításához szükséges első föl-
szereléssel, ú. m. eszközökkel és anyagokkal s 
ha a háziipar, valamint a méhészet és gyü-
mölcsészet az illető községben kellően kifejlett, 
a termékek értékesítését alkalmas helyek köz-
vetítése által mozdítsa elő. 

Ha az iskola az első fölszerelést megkapja, 
a tanulók által készített munkák eladásából a 
későbbi szükséglet már pótolható lesz, sőt az 
iskola fölösleges jövedelemhez is jut. A fölös-
leges jövedelem azután felerészben a tanítót, 
felerészben pedig a tanulókat illetné meg. A 
község lakossága által készített ipari termékek 
értékesítésének lebonyolításáért, valamint a 
munkálatok állandó irányításáért a tanítót bi-
zonyos százalék illetné meg szintén a befolyó 
összegből. A kölcsönös anyagi érdekek úgy a 
tanulókat és szülőket, mint a tanítókat is szoros 
és állandó összeköttetésben tartanák egymással, 
s az illetők együttesen munkálnának közre, hogy 
a meghonosított háziipart minél nagyobb tö-
kélyre emeljék és minél kiterjedtebben űzzék. 

5. A méhészet általános elterjesztése és rend-
szeres kezelése érdekében mindenik falusi állami 
iskolában a tanulók megtanítandók a méhkap-
tárak készítésére és azok kezelésére is. Szük-
séges volna azért, hogy az állami iskola kert-
jében mindenütt méhes is állíttassák be, amelynek 
haszna felerészben a kezelő tanítót, felerészben 
pedig az iskolát illetné meg. 

6. Amely iskolánál tanítónő is működik, ott 
a női kézimunkák valamelyik neme háziiparként 
szintén meghonosítandó s jövedelmi forrássá 
fejlesztendő. 

A háziipar ilyen rendszeres és céltudatos 
tanítása által elérhető lesz, hogy állami isko-
láinkat a nemzetiségi lakosság nemcsak szívesen 
fogadja, hanem annak zavartalan és eredményes 
munkásságát biztosítja is. A nép idők folytán 
az iskolában megkedvelvén a munkát, a hosszú 
ősz és tél folyamán nem fog tétlenül heverni 
és nyomorogni, hanem szorgalmasan dolgozgat 
s a munka nemesítő hatása alatt lassanként 
nemcsak jobb anyagi helyzetbe jut, hanem ki-
emelkedik a tudatlanság mai sötétségéből is. 

Az állami iskolák fokozatos szaporításával 
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kapcsolatosan rendezzük be azokat tervsserüleg 
a dologi munkára is, bogy így hazai nemzeti-
ségeink az állami iskola szervezésében a mai 
nyomorúságos anyagi helyzetüknek a jobbra-
fordulását is lássák, amelyből kifolyólag az 
izgatók talajt veszítve, nemzetiségeink szelle-
mileg és anyagilag fokozatosan majd hozzánk 
emelkednek; továbbá a munkásság közben az 
együttérzés szelleme is létrejön s így hazánk 
egységes fejlődése és megerősödése az egész 
vonalon feltartóztathatlanul megvalósul. 

KÖNYVESHÁZ. 
§ Két k i s e g í t ő mnnka . (Magyar irodalom-

történet és Magyarország oknyomozó története 
dióhéjban. í r t a : Sassi Nagy Lajos.) Örömmel 
üdvözlünk minden olyan törekvést és intézkedést, 
mely az ismeretszerzés nehéz munkáját akarja 
megkönnyíteni. Az agy befogadó- és elrendező-
képessége szűk korlátok közé van szorítva, diák-
jaink tehát fontosabb vizsgálataik előtt a tárgyak 
sokfélesége és az anyag nagysága miatt nagyon 
meg vannak terhelve. Munkájuk megkönnyítésére 
írták az ú. n. dióhéjakat. Az egyes tudomány-
ágak vázlatos összefoglalásai e művek. 

Kétféleképen lehet őket készíteni. Vagy ugyan-
azt találjuk bennük dióhéjba szorítva, színtele-
nül, vázlatosan megírva, amit a nagyobb tan-
könyvekben, vagy az író elrendezi, csoportosítja 
a szükséges anyagot, olyan módon, hogy az, ki 
a terjedelmesebb munkát már ismeri, a dióhéj 
elolvasása u t á n összekötheti az egymáshoz tar-
tozó részeket, áttekinthet az egészen, fölfrissít-
heti tudását. Az első módon í ro t t vázlatos munka 
fölületességre csábíthat, elhitetheti a tanulóval, 
hogy neki épen elég az az anyag, amit e rövid 
munkácskában megtalál. Sajnos, igen sokan van-
nak, kik e törékeny, gyenge dióhéjakkal akarnak 
átvergődni a vizsgálat ós az élet nehézségein. 
Olyanok ők, mint a vívni nem tudó ember, ki 
párbaja előtt néhány fogást tanul mesterétől. 
Lehet, hogy nem kap sebet a páros viadalban, 
de azért vívni soha sem fog tudni. Az is elő-
fordul, hogy megsebesíti ellenfelét s ez még 
veszedelmesebb rá nézve, mert elhiszi, hogy 
kitűnő vívó lett belőle. Könnyű belátni, hogy 
az említett kompendium csak azoknak válik 
hasznára, kik lelkiismeretesen tanultak, azoknak 
pedig, kik egyedül rá akarnak támaszkodni, 
ritkán használ. Kétélű fegyver ez, amely igen 
sok embert fölületessé, üressé, nagyképűvé, 
erkölcstelenné tett. 

A másik fajta kompendium igen hasznos 
munka. Tankönyveink korok szerint vannak 
ugyanis csoportosítva, holott az anyagnak tárgy 
szerint kell az agyban egymáshoz simulnia. E 
munkát rendesen elvégzi az emberi lélek, egy-

máshoz csatolja az összetartozókat, de ehhez 
hosszabb idő és nagyobb intelligencia kell. Vizs-
gáljunk meg egy példát. Az irodalomtörténet 
vagy történelem írókat, királyokat, korokat jel-
lemez, holott az anyag elvégzése után lelkünk-
ben tisztán kell állania intézmények, eszmék, 
érzések fejlődésének, tetőfokra emelkedésének vagy 
elhanyatlásának. Az a kompendium tehát, amely 
ezt elősegíti, lehetővé teszi, hogy a lélek a benne 
lappangó ismereteket egymáshoz kösse, igen hasz-
nos munka. A történeti kompendiumnak úgy 
kell készülnie, hogy elénk tárja pl. a honvéde-
lem, a jobbágyság, az adózás, a szabadságharcok 
stb. történetét , az irodalomtörténeti dióhéjnak 
pedig, hogy lássuk belőle a világi vagy egyházi 
lírának, a történetírásnak, a drámának, a regény-
nek stb. fejlődését. 

Sassi Nagy Lajos két munkája a régi nyo-
mon jár , az előbb említett vázlatos munkák 
közé tartozik. Az olvasó megismerheti belőle 
hazánk igen rövidre fogott történetét ós iro-
dalomtörténetét. Igazságtalanok lennénk iránta, 
ha meg nem említenénk, hogy kísérletet tesz a 
kétfajta kompendium egyesítésére. Könyvéhez 
tabellákat mellékel ; az oknyomozó történethez 
kettőt is. Az egyik tabellának az a hivatása, 
hogy vonalakban ábrázolja az ország hanyatlását 
és emelkedését. Ez a rajz szükségtelen, használ-
hatatlan, kis gyermekek számára való játékszer. 
Másik mellékletének is az a hibája, hogy nehe-
zen kezelhető. 

Hosszasan foglalkoztunk e két kompendiunnal, 
de szükségesnek tar tot tuk, mert újabb időben 
nagyon elszaporodtak az effajta vázlatos művek. 
Talán szavunk a pusztába vész, hangunk gyönge 
ahhoz, hogy új, helyes és gyümölcsöző irányba 
tereljük a dióhéj készítőket, de föl kellett emel-
nünk, mer t az egyre nagyobb számban megje-
lenő kompendium tünete a mi beteges, dolog-
kerülő, könnyű munkától sokat váró társadal-
munknak. 

Meg vagyunk győződve, hogy Sassi N. Lajos 
előtt, nemes cél lebegett, a túlterhelt diákokon 
akart segíteni, mikor munkáit megírta, de meg 
vagyunk arról is győződve, hogy legalább annyi 
kárt tesznek e művek, mint amennyi hasznot 
hoznak. 

§ M u l t és j e l e n . (Köveskúti Jenő versei.) 
Köveskúti Jenő aligha lesz a szó mai értelmé-
ben „modern" költő. Nem lehet azzá több 
lényeges okból. Még súlyt helyez a magyar 
nyelv tisztaságára s a vers zeneiségére. Nem űz 
úgynevezett „szabad r i tmust" , ami alatt hosz-
szabb és rövidebb sorokba szedett próza értendő. 
Akár hangsúlyos, akár időmértékes verset ír, 
megbocsáthatatlan módon még bizonyos szabá-
lyosságot követ. Vagyis megtanulta a verstant, 
holott lángelmének tanulnia nem szabad. De 
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azonfölül, hogy versei nem fésületlenek és nem 
mosdatlanok, még sokkal súlyosabb fogyatkozá-
sokban is szenvednek. Ugyanis még van bennük 
értelem, egyszerű, világos, természetes értelem. 
Nem ád föl az olvasóknak megfejthetetlen talá-
nyokat. Hiányzik belőle az eszmék ama csodá-
latos mélysége, amely nagyhangú szavakkal 
teljes benső értelmetlenséget palástol. Nem utá-
nozza a festők impresszionista táborát . Nem fest 
le tehá t halvány-kékesen imbolygó víz- és kedély-
hullámokat. Nem í r ja le a pirosan-zöldes felhők 
illat-sóhajait. De még a pálinka-gőzös lebujok 
hangulatait sem tükrözi vissza. Ügy vélekedik, 
hogy költőnek még szabad úgynevezett érzel-
mekkel is bírnia. Szabad szeretnie is. Nőt, szülőt, 
gyermeket szeretni. Sőt szeretheti a természetet 
is. De mindennél avultabbá és ósdibbá teszi őt, 
hogy még hazáért, nemzetért is t ud és mer 
lelkesülni. Mindezek u t á n bizonyára be fogja látni 
Köveskúti, hogy csakugyan nem remélhet modern 
népszerűséget. De ő amennyire igénytelen poéta-
lélek, bele fog ebbe törődni. 

Nekünk leginkább tetszenek költeményei közül 
azok, amelyek a fenyvesek világából ve t t han-
gulatait fejezi ki. Ezek jellemzéséül álljon it t 
a következő egyszerű, természetes és meleg-
hangú vers : 

Tavasszal. 
Ragyog az ég, 
Merő fény, pompa, 
Mintha csupa 
Aranyból volna. 

A nap hiú, 
Tetszelgő képpel 
Gyémánt- sugárt. 
Hint szerte-széjjel. 

Földön, egen 
Bűbáj, igézet 
S fény mindenütt , 
Amerre nézek. 

Rubint-zománc 
Ragyog a tájon, 
S innen mégis 
El, messze vágyom. 

I 
Oh, arra vonz 
A szívem vágya, 
Hol csöndesb az 
Erdők zúgása. 

Hol megigéz 
A holdnak fénye, 
Elandalít 
Patak csörgése. 

Örömre hív 
Az erdők zöldje, 
Sírni tanít 
Az alkony csöndje. 

Ott élnék csak 
Szelíd öröm közt, 
Csak ott, csak o t t 
A fenyvesek közt. 

§ A r ö g . ( í r t a : Pap Mariska. A Franklin-
Társulat kiadása. Ara 3 K 20 f.) A modern 
ember szeret a fájdalom birodalmában já rn i . 
Minden hatás i ránt kifinomodott lelke mohón 
szívja föl a fájdalom, a bánat, a szerencsétlen-
ség képeit, együ t t érez az ügyefogyottakkal, 
együt t sír a test i és lelki betegekkel s e köl töt t 
történeteken elsírt könnyei, elszenvedett fájdal-
mai erős kötelékekkel kapcsolják embertársaihoz. 
A képzelt bánat és képzelt szenvedés okozta 
fájdalom hamar fölébred, ha az életnek igazi 
hajótörött jeivel ál lunk szemben. Azok az írók, 
kik tulajdonképen a szomorúság és bánat apos-
tolai, sokkal nagyobb szolgálatot tesznek az em-
beriség egyetemének, mint azok, kik vidámságuk-
kal, humorukkal kiragadják az egyént a fojtogató 
gondok közül. Az előbbiek a tömegek szolgái, 
az utóbbiak az egyéneké. 

Az újabb orosz irodalom mesterien tud ja 
rajzolni a lelki szenvedőket. A hajótöröt teknek 
egész táborát áll í t ja elénk, kik föltépik sebeiket, 
hatalmas jajkiáltásba törnek ki s hívnak bennün-
ke t segítségül az állam, a társadalom, az erkölcs 
nevében osztogatott csapások ellen. Pap Mariska 
szintén e testi ós lelki szenvedőkre i rányít ja 
figyelmünket. A röghöz kötött emberek szenve-
dését rajzolja. Novelláinak csak egy része volt 
r ánk hatással. Az a rész, melyben igazi emberek 
valódi fájdalmukat siratják. A köte t elbeszélései-
nek jó része csak képzeletalkotta alakok képzelet-
alkotta szenvedéseiről szól. Az írónak vigyáznia 
kel let t volna arra, hogy a maga érzekeny, haj-
lékony, kultúrától túl terhel t lelkét ne költöz-
tesse bele a nép egyszerű gyermekeibe ; engednie 
kellet t volna őket a maguk ízlése, fölfogása, 
műveltsége, morálja szerint cselekedni. Novella-
hőseinek jó része csak látszólag paraszt, csak 
látszólag szenvedő s elnyomott, mer t nem ők 
szenvednek igazán, hanem az írónak paraszt 
ruhába, elnyomott és elkényszeredett testbe köl-
tözöt t lelke. 

Néhány novellája azonban sikerült . Ezekben 
az író háttérbe szorul, engedi hőseit a maguk 
módja szerint cselekedni, örvendeni és szenvedni. 
Ilyen sikerült novella az Apaság című. Egy 
nyomorúságos életet élő embernek, egy szeren-
csétlen fűtőnek élete van benne megrajzolva, 
akinek egyetlen öröme az, hogy ölébe veheti 
gyermekét, ha kábultan, kimerülten, fáradtan 
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hazamegy. Ez a gyermek meghal. A fűtőt mun-
kába szólítja a kötelesség ; lázas aggyal, égő 
szemmel száll föl a gépre, hol gyűlölet fogja el 
az egész társadalom iránt, melyben magát lá t ja 
a legszerencsétlenebbnek. Egy pillanat alat t 
villan át a lelkén, hogy neki bosszút kell állania. 
A következő percben már cselekszik is. Lebir-
kózza a gépészt s fűt, eszeveszetten fűt, hogy 
a robogó vonatot, utasait ragadja magával a 
halálba. Már-már a vég közelget, mikor gyermek-
sírás üti meg fülét . Karja lehanyatlik, csendesen 
bámul maga elé, fölhagy a fűtéssel s lassan-
lassan elcsendesül a ziháló gép, megáll a vonat. 

Pap Mariska stílusa szép, leírásai elevenek és 
megragadok, olykor jellemezni is tud, de még 
föl kell szabadulnia mesterei követésétől ós óva-
kodnia kell attól, hogy a maga túlérzékeny lelke 
és erős fantáziája szerint cselekedtesse hőseinek 
legnagyobb részét. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-)- A Pes t - Pilis-Solt - Kiskúnvárm egyei 

Á l t a l á n o s T a n í t ó e g y e s ü l e t központi választ-
mánya megállapította a járáskörök tavaszi gyűlé-
seinek munkaprogrammját. A központi választ-
mány szorgalmazza a hatodik egyetemes gyűlésnek 
a népoktatási és tanítói nyugdí j törvény revíziója 
tárgyában hozott határozatainak végrehajtását . 
Bartlia Pál t az ülés megbízta, hogy a magyar-
országi taní tók országos bizottságának újjászer-
vezésére vonatkozó javaslatát a valasztmány 
augusztusi ülése elé terjessze. Megkeresi a 
tanítóegyesületeket aziránt, hogy közgyűléseiket 
az egész országban egy napon tartsák meg. 
Biztosíttatni kívánja a napi- és fuvardí jakat a 
községi és felekezeti jellegű iskoláknál működő 
tanerők részére is, hogy ezáltal ezeknek is alkal-
muk legyen a gyűléseken megjelenni. 

O Áz Iparostanonc-iskolai Taní tók Or-
szágos E g y e s ü l e t é n e k elnöksége Tráj t ler Károly 
elnöklésével ülést tar tot t . A főtitkár jelentést 
te t t a vármegyei körök megalakításáról és az 
ú j ipartörvény tervezetére vonatkozó — a vár-
megyéktől eddig beérkezett — észrevételekről 
és javaslatokról. Mindkét ügyre vonatkozó jelen-
tés az elnökség tagjait örömmel és bizalommal 
töltötte el. Elénk eszmecserét idézett elő az 
egyesület híva alos közlönyének megválasztása. 
Az elnökség mindent elkövetett, hogy az egye-
sületet élénk és fürge sa j tó-orgánum birtokába 
juttassa, de ezirányú fáradozása eddig ered-
ményre nem vezetett. Végül abban állapodott 
meg, hogy e kérdést későbbi időre halasztja. 
Amikor az elnökség a vármegyei körök meg-
alakítását és különösen az ú j ipartörvény tárgya-
lását a körök napirendjére kitűzte, egyben 
elhatározta, hogy e tárgyban május 28-ra köz-

gyűlést hív össze, de a beérkező vélemények 
és határozatok oly egybehangzók, hogy a köz-
gyűlés összehívása most nem, szükséges, hanem 
azt csak augusztusban hívja össze. Az ú j ipar-
törvény tervezetére vonatkozó memorandum 
elkészítésével Barton Imre főtitkárt bízta meg 
az elnökség, amelyet a választmány hozzájárulása 
után a kormányhoz fölterjeszt. Végül foglalko-
zott még az elnökség az egyesület üléseire utazó 
tagtársak fuvar- és napidí j kérdésével is. Ezt 
az ügyet is a legközelebbi választmányi ülés 
napirendjére tűzi, hogy ebben is a választmány 
döntsön. 

Az Érsekújvárvidéki Népnevelők Egye-
s ü l e t é n e k udvardi járásköre ez évi közgyűlését 
Komáromszentpéteren tartotta. A gyűlés napi-
rendjén a legaktuálisabb kérdéseknek voltak. 
„Mit tegyenek a népoktatás helyi intézői a 
felnőttek oktatása érdekében?" E té te l ről érte-
kezett Báthy Dénes tanító. A magyar beszéd 
tanításáról pedig Vadkerty Ferenc t a r to t t föl-
olvasást. A nyugdí j törvény revízióját Kocsán 
Károly ismertette. A tanítóképzés reformjáról 
Szabó János köri elnök újí tot ta meg már évek-
kel ezelőtt elfogadott erre vonatkozó határozatát. 
Végső pont volt : „Tan í tó t a parlamentbe11. Ez 
eszme megvalósításának fontosságát kimerítő 
beszédben ismertet te Kocsán Károly udvardi 
tanító. Ennek kell a közel jövőben tes tet ölteni, 
mert csak így remélhető a tanítóság jogos kíván-
ságainak teljesülése és intenzívebb munkájának 
kifejtése. Hogy pedig a tanítóságnak a parla-
mentbe való jutása jogos és méltányos, előadó 
hivatkozott a Néptaní tók Lapjának pártoló állás-
pont jára is. Zichy Miklós gróf, országgyűlési 
képviselő szólott e kérdéshez ós a tanítóság-
nak ezirányú törekvését úgy a tanítóságra, 
mint a közre helyesnek s igazságosnak találja 
és a maga részéről is örömmel hozzájárul eme 
mozgalomhoz. Gyűlés utáni banketten Kocsán 
Károly fölhívására a választási alapra 84 ko-
ronát adtak össze, Szecsányi Gyula esperes, 
tanfelügyelő pedig még 20 koronát adott át e 
célra. 

o A Nagykükül lövármegyei Ált . Tanító-
e g y e s ü l e t bürkösi fiókköre Bürkösön tartot ta 
meg évi rendes gyűlését. Jerme Ede elnök szép 
szavakkal nyitotta meg a gyűlést s szomorúan 
emlékezett meg Keresztes Jenőről, a fiókkör 
néhai alelnökéről. Gyakorlati taní tás t tar tot t a 
IV. osztályban Girda Jenő bürkösi áll. isk. tanító. 
Ismertet te olvasmánytárgyalás alapján a hernyót. 
„Erdély kul túrá ja" stb. című tételről Horváth 
András bürkösi áll. isk. tanító t a r to t t egy szé-
pen és terjedelmesen kidolgozott nevelés-törté-
nelmi fölolvasást. A tárgysorozat pontjai t Kun 
Sarolta medgyesi áll. isk. tanítónő egy költemény-
nek hatásos elszavalásával tette élvezetesebbé. 
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Édesapám levelei. 
Míg szőlleje, háza volt édesapámnak, 
Árkus levelei kétfélék valának ; 
A nyári levele, mint a gyöngygaláris, 
Elolvashatta a kőtáblás diák is ; 
S azok a gyöngybetük mind panaszkodának, 
Száz bajt, ezer csapást megmutogatának. 

— A leveleteket megkaptuk, késéssel! 
Mindenkit köszöntünk mink is egészséggel; 
Mink is csak elvagyunk, úgyahogy, valahogy, 
Csak mindakettőnknek ideje már elfogy . . . 
A barack virágját köd érte kötésben, 
Soknak a fája is van feneevésben; 
Cseresznye még látszik, vigályosan habár, 
Azt se mink szedjük le, hanem majd a madár, 
Az, alma kínlódik, eső kék szegényre, 
Mind leférgesedik értényi értére ; 
Körte meddőn maradt, a szilva lekékül, 
Dió mutatónak néz ki az ágvégbül; 
A szőllő is szinte rosszul virágozott, 
Azaz, hogy a java meg se mutatkozott; 
Nem lesz annyi borunk az idén, majd meglásd : 
Hogy ára egészen fussa a fogyasztást ; 
Verje meg az isten, aki kitalálta, 
Mikor úgyis hétrét átok föbe-fába ! . . . 

Szüretiül a levél lett aztán másforma, 
Se léniára nem ment ki úgy a sorja, 
Se betűje nem volt csupa gyöngygaláris, 
Akadt közte néhun zsidómiatyánk is, — 
De panasznak nem volt benne sóhajtása, 
Egyetlen gondnak se volt ott maradása: 

— Az Istennek, fiam, ezer hála légyen, 
Több borocskánk termett, mint amit reméltem ; 
S árán adtam, tudod, amit hogy eladtam, 
A sutulást pedig mind magamnak hagytam ; 
Még a gyümölcsből is lett valami, látod, 
A nyáron pedig csak nagyolvasva látszott; 
Anyád piacot is állott vele sebten, 
A fogyasztásadót abbul kifizettem ; 

A dió nagyja meg ki van válogatva, 
S benneteket illet a legszebb száz alma; 
El is küldjük, fiam, ha az Isten éltet, 
Nevednapját, Isten után, ha megéred ; 
Bort nem küldök, pedig azt is küldtem volna, 
Ha a régi hordók visszaszálltak volna . . . 
Anyátok is köszönt mind a tízeteket, — 
(Tizedikül értvén a cselédeteket!?) 
Azt nem szeretem, hogy anyátok úgy fázik, 
Hogy a hideg leli csuron-izzadásig ; 
De egy korty forralt bort meg nem inna soha, 
Semmi fázásnak nincs annál jobb orvosa ; — 
Én iszom, azután fordítom hidegre, 
S penderül a kedvem mingyárt melegebbre ; 
Hajszát se indítok a pápaszememre : 
Az apró betűt is olvasom egyszerre. 
Anyátok csak elment az első misére, 
Ha el nem ment volna, beteg lenne é r t e . . . 
A malacunk bezzeg olyképp sivalkodik, 
Hogy szava elhallik egész a templomig; 
A malacot nekem nem szabad étetni, 
A kukoricának hamar véget vetni; — 
Amikor a malac már túlságoskodik : 
Tudom, hogy anyátok mingyárt megérkezik ; 
A postást is meg-megkapkodja anyátok, 
Hozott-e levelet, hozott-e újságot? . . . 
S én igen rászólok édesanyátokra : 
Mért nem hítta be a postást egy kis borra ? 

. . . Az idők mióta olyat változának, 
Hogy szőlleje, háza nincs édesapámnak 
S miattunk más háza zsellérivé lettek, 
Hírit se kapjuk már tavasznak, szüretnek. 
S minden levél olyan, mint a gyöngygaláris, 
Elolvashatja az ábécés diák is, 
S míg diák olvassa, mink összeborulunk, 
Szólatlan, síratlan, de egyet gondolunk; — 
Diák lélekzetet ha vesz a levélben: 
— Szoktak-e levelet olvasni az égben? 

Móra István. 
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Alom. 
Irta: Oszoly Jolán. 

Az ablak alatt kis kert volt, tele rezedával. 
Az volt az öregasszony legkedvesebb virága, 
meg a fehér muskátli. A kis padot is odatették 
a muskátlis ablak alá, a rezedás ágy elé. 

Ott ültek a kis padon. Balogh bácsi csön-
desen pipázgatott, a gyermekek már hazamen-
tek és így estefelé kettecskén maradtak az 
öregek. A felesége beszélni kezdett. 

— Úgy láttam, épen úgy. Öntöztem a mus-
kátlikat, amikor te jöttél. Azt mondtad : „Klá-
rika kisasszony, kérem, tegnap ittfelejtettem a 
botomat. Ha ideadná . . . " 

— De megmosolyogtál akkor, öregem ! 
— Most is. Hanem azért odaadtam. Aztán 

fölébredtem. Mikor újra elaludtam, édesanyámat 
láttam, s ahogy elibe mentem fehér ruhában, 
koszorúsán, megcsókolta a homlokomat. 

— Nem jó az, ha egy öregasszony meny-
asszonyi ruhával álmodik . . . 

Az öreg tanító szemében ott ragyogott a könny. 
Öreg ember semmiségeken is hamar könnyezik. 
Aztán mintha valami preparandista volna, si-
mogatni kezdte a fehérhajú asszonyt. 

— Mi együtt megyünk el, ne félj. Ami az 
enyém, csak addig lesz az enyém, amíg a tiéd. 
N e félj öregem, ne félj ! 

Az asszony elmosolyodott. Még most sem 
akarta, hogy miatta szomorkodjék valaki. Resz-
ketés kezét odatette öreg párja kezébe és úgy 
mondta : 

— Nem félek. Hiszen én nem tudom. Magam 
is mástól hallottam, hogy nem jó az, ha öreg 
asszony a saját lakodalmáról álmodik . . . 

Isten tudja, hogyan van az, hogy néha elő-
érzete van az embernek! Balogh bácsi egy-
magában ült a padon. A pipája nem akar égni, 
s mégis, valami épen úgy szorongatja a torkát, 
mint amikor a pipafüstje félreszalad. Nem ízlik 
már a pipája sem. Gondolkodik. 

— Mégis igaz volt a beszéd. Nem jó az, ha 
öregasszony menyasszonyi koszorúról álmodik. 

Pedig bizony nem az álmok okozzák azt, ha 
valakinek elhallgat a szíve dobogása, ha az 
öregasszony meghal, mikor eljön az ideje. Csak 
olyan nehéz belenyugodni a válásba. Még taní-
tani sem lehet úgy, mint azelőtt. Ottbenn a 
konyhán senki sem hallja meg a gyermekek 
nótáját. Valaki nagyon szerette a dalt . . . 

Balogh bácsinak azért jutott eszébe a nóta, 
mert a kis tanító kinyitotta szobája ablakát és 
odahallatszott a kertbe. 

„Ha majd eljössz ákáclombos falumba . . . " 
Mindig ezt játszotta úgy este. Balogh bácsi-

nak soha sem tűnt föl ez a nóta. Most arra 
gondolt. 

— Ez a gyerek valakire vár. Valakit sze-
retne idehozni a faluba. 

Felállt, odacsoszogott a tanítószoba ablaká-
hoz. A fiú ráhajolt a hegedűre, mintha csak 
annak susogná. 

„Odavárlak ölelő két karomba . . . " 
Balogh bácsi megszólította. 
— Öcsém, valakit szeretne idehozni, úgy-e? 
A tanító megrezzent. Az ágyra tette a he-

gedűjét. Mentegetőzni kezdett. 
— Én ? Dehogy ! Talán ide, ebbe a kis szo-

bába ? Az én ezer koronámra ? 
Az öreg tanító odakön^ökölt az ablakba. 
— Jöjjön ki, öcsém. 
Mikor a tanító kijött, az öreg visszament 

vele a kis kertbe. Leült a padkára. Aztán be-
szélni kezdett. 

— Nem, nem abba a szobába ! A mienkbe. 
A fizetés is több lesz ezer koronánál, öcsém. 

A tanító megfogta az öreg ember kezét. 
— De bátyám ! 
Balogh bácsi azonban nem tágított. 
— Nyugdíjba megyek, öcsém. Már most 

nem tudok tanítani. Aztán úgysem tart már 
soká. Nekem elég lesz egy szoba is. Elmegyek. 

Hallgatagon ültek egymás mellett. Egyszer 
csak Balogh bácsi felállt. Becsoszogott a házba. 
Az ajtóból még egyszer visszafordult. 

— Hanem a rezedákat hagyják meg a kis 
kertben, öcsém. 

Aztán bement. Meggyújtotta a lámpát, ki-
nyitotta az öreg íróasztal fiókját és egymás-
után szedegette elő az okmányait : a keresztelő-
levelét, működési bizonyítványt. Szépen sorba-
rakta, megszámozta őket és ahogy az oklevelét 
is odatette a többi közé, egy forró könnycsepp 
hullott az oklevél kitűnő minősítéseire. 

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

K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a „Kültelki Pol-
gári Körnek", amely a soroksári-úti közs. el. isk.-ba 
járó 190 szegénysorsú tanulót 1447 K 06 f 
értékű ruhaneművel látott el és a „Ferenczvárosi 
Altalános Jótékony Egyletnek, amely a Tóth 
Kálmán-utcai közs. el. isk.-ba járó szegénysorsú 
gyermekek számára 798 K 30 f értékű ruha-
neműt adományozott; a „Szilágyvármegyei Wes-
selényi Egyletu-nek, amely az 1907. évben kul-
túrális célokra 1850 K-t adományozott; a 
„Marosvásárhelyi Takarékpénztár Részvénytársa-
ság"-nak, amely a marosvásárhelyi különféle 
iskolákba járó szegény tanulók részére összesen 
500 K-t adományozott; Csóthi Géza ország-
gyűlési képviselő, csóthi róm. kath. esperes-
plébános, egyházkerületi tanfelügyelőnek, aki a 
csóthi róm. kath. fel. el. iskola ú j épületének 
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fölépítésére 1000 K-t adományozott; a „Pápai 
Takarékpénztár Részvénytársaságinak, amely a 
pápai különböző fel. jellegű népoktatásügyi tan-
intézeteknek és if júsági egyesületeknek az 1907. 
évben 880 K-t adományozott; Stoics Károly 
palotási róm. kath. fel. iskola harmadik tanter-
mének és a tanítói lakásnak elhelyezésére 4000 
K értékű telket a ra j ta lévő épülettel együt t 
adományozott ; a „Szentgotthárdi Magyar Asztal-
társaságnak, amely az 1907. évben 20 szegény 
iskolásgyermeket 387 K 87 f értékű ruhanemű-
vel látott el s 17 évi fönnállása óta ily célra 
összesen 300 K-t adományozott; a „Balassa-
gyarmati ingyen tej és kenyér-kiosztó Egyesület-
nek, amely az 1907. évi téli időszak alatt 149 
szegénysorsú iskolás gyermeket naponként ingyen 
tej és kenyérben részesített. 

K i n e v e z t e : Szentgyörgyi Géza gyulai lakost 
a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlék-
kal kir. tanfelügyelőségi tollnokká a Békésvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez; Bugél Jenő 
végzett joghallgatót a XI. fizetésési osztály 
harmadik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értel-
mében megillető személyi pótlékkal kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokká a Liptóvármegyei kir. tan-
felügyelőséghez ; Ulakcsai Antal oki. taní tót az 
Örkényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Engéllmann 
Antal oki. tanítót a dognácskai áll. el. isk. hoz 
1908. évi szept. hó 1-iki hatállyal r. t an í tóvá; 
Titán Iván oki. tanítót a maroshalmosi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Moldován Irma oki. tanító-
nőt a szászmátéi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Szörcsei Anna oki. taní tónőt a bereczki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Hajtman Teréz oki. 
óvónőt az árvanagyfalui áll. óvóhoz óvónővé ; 
Schwartz Katalin rk . hitf. óvónőt a nagymarosi 
áll. óvóhoz óvónővé. 

Szolgálat tételre k i rendel te : Szihszay Gábor 
horgos-jásóhegyi áll. el. isk. tanítót az Országos 
Gyermekvédő-Liga szegedi „Árpád Otthon"-nal 
kapcsolatos isk.-hoz. 

Je len minőségében áthelyezte : Ferenczy 
Dezső torontálvármegyei kir. tanfelügyelőséghez 
berendelt áll. el. isk. tanítót a torda-aranyos-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Bauer Lujza 
draskoveczi áll. óvónőt a nagymarosi áll. óvóhoz ; 
Hiadlovszhy Hona árvanagyfalui áll. óvónőt a 
draskoveczi áll. óvóhoz. ^ 

Nyugdíjat utalványozott : Nagy György 
szúnyogdi gör. kel. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 360 K- t ; Szabó Károly bistei munka-
képtelen ref. tanítónak évi 900 K-t ; Nagy 
József bökönvi munkaképtelen ref. el. isk. tanító-
nak évi 540 K- t ; Klacskó Károly dombelvei 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1240 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Burtóvszky J ános nyug. szesztai gör. kath. 
taní tó özv., szül. Arnóczky Jul iannának évi 
300 K-t ; néh. Szavii Miklós volt szecsényi közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Ghilezán Szidóniának 
évi 424 K-t, Adrianna nevű kisk. árvájának 70 
K 66 f-t, mindössze 4 9 4 K 66 f - t ; Belein (Béles) 
Tamás nyug. vercserovai tanító özv., szül. Zsula 
Dragalinának évi 300 K- t ; néh. Bugár Demeter 
magyarádi közs. el. isk. tanító Georgina és Vik-
tória nevű kisk. árváinak egyenként 127 K 
33 f-t, együtt évi 2 5 4 K 66 f- t ; néh. Wirt-
schafter Bernát nyug. dunaszerdahelyi izr. el. 
isk. taní tó özv., szül. Bret Jul iannának évi 
550 K-t. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K.ütt. „A Közszolgálati Alkalmazottak Jogviszonyai" 

című munkát ajánlhatjuk, melynek szerzője Ladik 
Gusztáv dr. és 12 K-ért megrendelhető Toldi Lajos 
könyvkereskedésében, vagy ez utóbbi útján bármely 
más könyvkereskedésben. Ez a könyv minden tekin-
tetben részletesen útbaigazítja. A fizetési osztályokba 
sorozott községeket az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában kiadott Utasítás is magában foglalja. — 
L. L. Nagykörcsök. 1. Ön díjlevele szerint vándor-
tanítói állásra lett megválasztva a törvényes mini-
mumot meghaladó illetmény kkel és valószínű, hogy 
a nyugdíjintézetbe való fölvételénél nyugdíjigénye 
mind a két helyről nyert illetményei után állapít-
tatott meg. Az a kívánsága már most, hogy fizetés-
kiegészítési államsegély engedélyezése céljából csakis 
a központi iskola fenntartójától élvezett fizetése vétes-
sék számításba, a másik helyről nyert fizetési pótléka 
pedig figyelmen kívül hagyassák, véleményünk szerint 
meg nem valósítható, mert díjlevele bizonnyal magá-
ban foglalja a kettős kötelezettséggel járó kettős illet-
ményeket is. 2. Államnál is vannak vándortanítói 
állások ; üyeneknek a fenntartása legkevésbé sem 
ütközik törvénybe. 3. Az új tanítói lakás saját beval-
lása szerint is a törvényes követelményeknek meg-
felel, így tehát annak átvételét semmiféle alapon meg 
nem tagadhatja. — T. I. Böny. Finta-féle tanítói 
alapítványról nincs tudomásunk. — Pusztai. 1—2. 
Olyan rendelkezést mi nem ismerünk, amely feljogo-
sítaná az iskolaszéki elnököt, hogy 20—30 km. távol-
ságból a tanítóval maga után cipeltesse a haladási 
naplót. Ha az iskolaszék valamely tagja, vagy maga 
az elnök meg akar győződni a tanulók előhaladásáról, 
annak az a rendje, hogy meglátogatja az iskolát s  
ott a helyszínen nézi át a naplót. Ez joga is, köteles-
sége is és semmi összefüggésben sincs a tanító fize-
téséről szóló nyugtatványának láttamozásával. Erre 
kellő formában figyelmeztetheti is az elnököt. Ha 
pedig a nyugtatvány aláírását megtagadná, jelentse 
fel hivatalos hatalommal való visszaélés miatt, fizetése 
behajtása iránt pedig forduljon a polgármesterhez. 
3. Minthogy az iskolafenntartó csak arra az esetre 
halaszthatja el a fizetéskiegészítést, ha erre azonnal 
nem képes, az önök iskolafenntartó községe pedig 
egyike a leggazdagabbaknak, forduljanak a közigaz-
gatási bizottsághoz a július —decemberi különbözet 
kiadatása iránt. — lí. Magura. 1. Az iskolamulasz-
tásért kiszabott pénzbüntetés közmunkával is leróható. 
Ebben az esetben azonban a község a munkáért járó 
díjazást a törvényben meghatározott célra köteles be-
fizetni. 2. A kath. iskolák számára kiadott új Tanterv 
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a Szent István Társulatnál kapható (Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utca 28.). — Kezdők, közepesek, haladók. 
1. Egy-egy osztály (évfolyam) tanulóinak ilyen csopor-
tosítása mind a modern pedagógiával, mind pedig a 
Tanterv szellemével ellenkezik s azért meg nem enged-
hető. Hova jutna a tanító pl. egy osztatlan iskolában, 
ahol ily beosztás mellett épen 18 csoporttal volna 
dolga ? 2. Az igazgatónak joga is, kötelessége is : a) az 
osztályokat annyiszor látogatni, ahányszor a szükség 
megkívánja ; b) a helytelen módszer helyett jobbat 
ajánlani és alkalmaztatni ; c) az osztályok tisztasága 
fölött őrködni ; d) a tanítás minden ágának helyes 
menetére ügyelni. Mindezt, természetesen, kellő tapin-
tattal és pedagógiai tudással párosult eréllyel végzi 
az igazgató. — H. B. Alsócsölle. Az orsz. tanítói 
nyugdíj- és gyámalap 1906. évi állapotáról szóló mi-
niszteri jelentés szerint az alap tiszta vagyona az 1906. 
év végén 28,664.179 K 10 f-t tett ki. A bevételi és 
kiadási tételek oly sokfélék, hogy azokat e helyen 
lehetetlen részleteznünk. Csupán annyit említünk még 
meg, hogy nyugdíjak címén 2,638.476 K-t, segély- és 
gyámpénz címén 1,276.027 K-t, illetőleg 140.312 K-t 
tett ki az 1906. évi előírás. Az említett jelentés az 
Egyetemi nyomdánál nyomattatott ki ; talán ott meg-
kaphatja. Az 1907. évről szóló jelentés a f. év végén 
fog kiadatni. — Sóvárad. A miniszter úrnak azon 
állítólagos kijelentése, hogy a 60 éven felüli tanítókat 
kivétel nélkül mind nyugdíjaztatja : mesebeszéd. — 
H. L. Kassa. Az állami kisdedóvodák felügyelő-bizott-
ságainak a tagjait ezidőszerint a miniszter nevezi ki ; 
az áll. el. iskolai gondnokságokét ellenben a főispán.— 
X. K. A fegyelmi szabályzat 37. §-a értelmében az 
állami tanító az ellene indított eljárás alatt védőt is 
nevezhet meg s annak segítségét igénybe veheti. Védő 
lehet nem-ügyvéd is. A védő költségei és díja még 
fölmentés esetén is az érdekelt tanítót terhelik s ezek-
ksl az államkincstár semmi körülmények között meg 
nem terhelhető. Az újrafölvételi kérelem az ügyben 
eljárt közigazgatási bizottságnál nyújtandó be. — 
K. I. Kisdorog. 1. A tanítás azon a címen, mert a 
tanító tanfolyamra fölvétetett, nem szünetelhet. Több-
tanítós iskolánál minden nagyobb nehézség nélkül 
váltakozó oktatást lehet behozni az illető tanító távol-
léte alatt. Ha az iskolafenntartó csak oly föltétel mel-
lett ad szabadságot, ha helyettesről gondoskodik, akkor 
ennek eleget kell tenni ; itt nem lehet jogról, meg 
kötelességről beszélni, c?ak méltányossági tekintetek 
foroghatnak fenn ily esetekben. 2. Hát nincs ott ható-
ság, amely gondoskodnék arról, hogy nyilvános he-
lyeken a tanköteles gyermekek ne mulassanak ? Arra 
a kérdésére, hogy ugyanakkor „vígadozhat-e" a tanító 
is, nincs válaszunk. — Ï5. M. Tiírkeve. Okmányait a 
folyamatban levő véglegesítési ügyének befejezése 
után fogja visszakapni. — Sz. 1. Kaposvár. A nép-
oktatási törvény 55. §-ában megszabott elemi iskolai 
tantárgyak közül, kivételesen megokolt esetekben, csak 
az ének, kézimunka és a testgyakorlatok alól lehet 
fölmentésnek helye. A fölmentést bélyegmentes ható-
sági orvosi bizonyítvány alapján a tanító vagy a tan-
testület javaslatára a közs. iskolaszék adja meg. — 
Cz. I . Tsztjakab. Az iskolai épületek és a hozzájuk 
tartozó tanítói lakások, mellékhelyiségek állandó jó-
karban tartásáról és nagyszünidei kitisztogatásáról az 
iskolafenntartónak kell gondoskodnia. Nagyon különös 
felfogás kell ahhoz, hogy a tanítói lakás külső meszel-
tetésének a kötelezettségét a tanítóra akarják áthárí-
tani. Kereken tagadja meg az efféle törekvések kielé-
gítését és az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tár-
gyában kiadott Utasítás 2. §-ának utolsó pontjában 
foglaltakhoz képest kérje a tanfelügyelő urat a vitássá 
tett ügy rendezésére. — K. M. Gelencsér. Az állami 
tanítók kertilletményéről lapunk f. évi 18. számában 

nyilatkoztunk. — V. 1.1. Együttesen megilleti önöket 
a törvényben körülírt lakás ; külön két lakásra, vagy 
egy lakásra és megfelelő lakáspénzre, amint azt egyesek 
tévesen magyarázzák, nincs igényük. 2. A legszük-
ségesebb mellékhelyiségek : az ürszék, fáskamra, kút, 
sütőkemence, melyet a vasúti szabványoknak meg-
felelően legföljebb 120 K-ért fel lehet építeni, sertés-
és tyúkól. — N. I. Nmargita. Akkor, amidőn az illető 
tanítónőt a helyettesítéssel megbízták, mindenesetre 
körvonalozták a teendőit is. A fölvetett kérdés el-
döntésénél tehát csupán ez lehet irányadó ; mi négy 
sorba foglalt kérdés alapján ebben a dologban véle-
ményt nem alkothatunk. — M. 1. T. Minden tanító 
köteles letenni a hivatalos esküt. — Cs. F. Az Eötvös-
alap tagja lehet minden tanító, ha a 3 K tagsági díjat 
rendesen befizeti. Azon a csekk-lapon bármekkora 
összeget küldhet be. Az írásbeli közleményekre szánt 
helyen íija meg,hogy a tagok sorába óhajt lépni s kérjen 
egyszersmind ismertető-füzetet. írásbeli közlemény ese-
tén 5 f-es bélyeget kell ragasztani a csekk-lapra. 

Országgyűlés. 
(Május 4—9.) 

A képviselőház e hó 4-én igen rövid ülést 
tartott. Azon beterjesztette Hoitsy Pál, a pénz-
ügyi bizottság előadója, a f. évi állami költség-
vetést. A kormány két lényeges változtatást tett 
a költségvetésen. Egyik az, hogy a kvóta föl-
emelése és a legutóbbi delegáció határozatai 
következtében 9 millió koronával fel kellett 
emelni a közösügyi költségeket. A másik szerint 
a kormány elhatározta, hogy emeltessék fel az 
állami tisztviselők lakbére oly mértékben, amint 
a vasúti alkalmazottaké már fölemeltetett. Ja-
vítják továbbá az állami díjnokok és szolgák 
javadalmát. Emez emelkedések is többet tesznek 
ki egész évre 8V2 millió koronánál; de most 
csak annak negyedrészét irányozzák elő, mint-
hogy októbertől kezdve utalják ki az új java-
dalmakat. Fedezet céljából részint az előirány-
zott, de még fel nem vett beruházási kölcsön 
kamataiból törölnek, részint némely bevételeket 
irányoznak magasabban elő, úgy, hogy némi 
fölösleg még mindig mutatkozik. 

A május 5-iki ülésen mély kegyelettel em-
lékezett meg Justli Gyula elnök a 84 éves 
korában meghalt Tiirr István olaszországi al-
tábornagyról, aki hosszú élete alatt „Európa 
minden csataterén" becsületet szerzett a magyar 
vitézségnek; a béke műveiben is fáradhatatlan 
munkás és vezető volt. Habár nem viselt kép-
viselőséget, ravatalára úgy a képviselőház, vala-
mint a függetlenségi párt koszorút tettek. 

Ez ülésben indokolta Nagy György képviselő 
amaz indítványát, hogy az 1848-iki átalakulás 
emlékét a törvénybe iktatott április 11-ike he-
lyett tegyék nemzeti ünneppé március 15-ihét, 
melyet az ország tényleg ünnepel. Wékerle dr. 
miniszterelnök azt válaszolta, hogy elvileg nem 
helyezkedik szembe az indítvánnyal. O is el-
ismeri, hogy az április 11-iki hivatalos ünnep 
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nem ment át a közérzületbe. Kéri azonban, liogy 
ily ügynél, ahol törvény eltörléséről és újnak 
alkotásáról van szó, bízzák a kezdeményezést 
a kormányra. A Ház ennek megfelelőleg hatá-
rozott. 

A 6-iki ülésen mindenekelőtt Darányi Ignác 
földmívelésügyi miniszter terjesztett be egy igen 
fontos javaslatot. 192 millió korona hitel enge-
délyezését kéri folyók szabályozására, hajóz-
hatóvá tételére. Jut ebből a Duna, Tisza, Dráva, 
Száva, Morva, Vág, Sió, Kulpa, Maros, Szamos, 
Körös, Temes, Béga folyókra és a Balatonra. 
Természetes, hogy ily sok és nagy munkát a 
tervezet szerint 10 esztendő alatt szándékoznak 
végrehajtani. 

Megkezdették aztán valahára az állami költ-
ségvetés tárgyalását. Legelőbb az előadó beszélt, 
elfogadásra ajánlva a költségvetést. Teljes el-
ismeréssel van a kormány iránt s különös el-
ismerését nyilvánítja azon irányzatáért, hogy 
a leggyengébb társadalmi osztályokat gondo-
zásába veszi. Azután Polit Mihály nemzetiségi 
képviselő tartott hosszabb beszédet. A nemzeti-
ségek szempontjából bírálja az egész állami 
életet és a horvátországi állapotokat. A kor-
mánynak bizalmatlanságot indítványoz. Simkó 
József, nyilván, mert a költségvetés volt napi-
renden, a nőkérdésről, a nők természeti és tár-
sadalmi helyzetéről, a férfinemhez való viszo-
nyáról szónokolt. A Ház zajos és folytonos 
derültséggel hallgatta. Végül az elnök rászólott, 
hogy végezze be. 

Az ülés végén válaszolt Andrássy gróf bel-
ügyminiszter Bánffy bárónak a soproni nyelv-
használat ügyében tett interpellációjára. A 
függetlenségi párt kívánatára megelőzőleg ismer-
tette válaszát azon párt értekezletén. Azt mondja, 
hogy ő nem adott ki új rendeletet, csak egy 
fölebbezéssel szemben jóváhagyta Sopron város 
közgyűlése többségének ama határozatát, hogy 
a városi mérnök kívánatra német nyelven is 
ismertesse előadványát. Előadja, hogy Sopron-
ban régebben a német volt a jegyzőkönyv és 
ügykezelés nyelve. Ónként tértek át a magyarra. 
Azt, hogy a magyarul nem tudó bizottsági 
tagok kívánatára németül is ismertessék a tény-
állást, nem tartja kifogásolhatónak. Dicséri a 
németséget, mely a hazai nemzetiségek közt 
leghívebben csatlakozott a magyar állameszmé-
hez ; nehéz körülmények közt mindenkor velünk 
tartott. Más törvényhatóságokban, ahol nem 
volt hasonló fejlődés, nem követelhetik a nem-
zetiségi nyelven való előadást. Bánffy báró most 
is azt tartja, hogy a tett intézkedést vissza 
kellene vonni; de a Ház tudomásul veszi a 
miniszter válaszát. 

A 7-iki ülésben ketten beszéltek a költség-
vetéshez. A 90 éves Szappanos István, Kecske-

mét egyik kerületének képviselője, mint a bal-
párt elnöke szólott. Azt állítja, hogy a 48-as 
párt elveihez csak ő és társai maradtak min-
denben hívek ; a kormányt támogató többség 
több pontban eltért azoktól. Nem fogadja el a 
költségvetést. A függetlenségi párt kijelölt vezér-
szónoka, Batthyány Tivadar gróf az előbbivel 
szemben vitatja, hogy ők semmiben sem tértek 
el programmjuktól ; folytonosan közelednek is 
végrehajtásához, amiért nem mennek fejükkel 
a falnak. Dicséri a kormányt, hogy habár 2 
év alatt négy obstrukciószerü magatartással 
kellett megbirkóznia, aránylag igen sokat al-
kotott. Kiemeli a gazdasági helyzet rendezését, 
a munkásosztályok javára hozott törvényeket, 
a tanítók és vasútasok fizetésrendezését. Figyel-
mezteti a nemzetiségeket és horvátokat, hogy 
semmi okuk sincs az elégedetlenségre. 

A 8 iki ülésen a román nemzetiségi Mihályi 
Tivadar vitatta, hogy ők hűséges polgárai az 
államnak. Kívánalmaikat az alkotmány kereté-
ben óhajtják megvalósítani. Indítványozza a 
nemzetiségi törvény végrehajtását. Halász Lajos 
függetlenségi képviselő nagy figyelem és helyes-
lés mellett fejtegette a vidéki városok helyzetét. 
Rámutat, hogy a megyék állami támogatást 
nyernek az állami feladatok végzéseért, de a 
városoknak sajátjukból kell ellátni azokat. Amit 
az eddigi kormányok városi ügyben tettek, az 
nagyobbára csak a főváros javára szolgál. In-
dítványozza, hogy legalább a rendészet terheit 
vegye át az állam ; lehetőleg az iskolaügyet is. 
Supiló Ferenc horvát képviselő magyarul adta 
elő készen megírt beszédét. Azt állítja, hogy a 
kormány semmibe sem veszi Horvátország jo-
gait. Éles személyes támadásokat intéz Rauch  
báró horvát bán és főbb munkatársai ellen. 
Ezek miatt többször részesül elnöki figyelmez-
tetésben. A költségvetést sem ő, sem a nem-
zetiségiek nem fogadják el. 

A 9-iki ülésben egy tót nemzetiségi és egy 
horvát horvát nyelven beszéltek a kormány és 
a költségvetés ellen. Rakovszky Béla néppárti 
elfogadja a költségvetést és erősen támadja a 
szociálistákat. Védelmébe veszi a nemzetiségek-
nek saját nyelvük ápolására vonatkozó jogát, 
amiért zajos éljenzést nyert a nemzetiségi kép-
viselőktől. 

Az ülésnek volt egy nagy eseménye. Andrássy 
gróf belügyminiszter űj törvényjavaslatot ter-
jesztett be a kivándorlásról. Míg a költözködés 
szabadságát fenntartja, erős korlátokat von a 
csábítás elé. Kiskorúak csak szüleikkel, gyám-
jaikkal, vagy azok engedélye mellett mehetnek. 
Olyan ember, aki itthonmaradó családtagjairól 
nem tud kellőleg gondoskodni, nem mehet. A 
hadkötelesek kivándorlását föltételekhez köti ; 
szükség esetén egyes területeken el is tiltható az. 
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A kivándorlók jogait a szállítókkal szemben is 
megvédi. Kemény büntetésekkel sújtja azokat, 
akik a törvény rendelkezéseit megsértik. Ki-
vándorlási tanácsot szervez, élén kormánybiz-
tossal. lvülállamokkal szerződést kíván kötni a 
jogosulatlan kivándorlók kiszolgáltatására. A ja-
vaslat beterjesztése előre nem volt jelezve. Meg-
lepetésszerüleg hatott; de általában alapos és 
okos munkának tartják; igen jól fogadták. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Iparostanonc-otthon Zsolnán. 

A zsolnai ipartestület utolsó évi rendes köz-
gyűlésén újólag elhatározta, hogy egy Baross 
Gábor nevét viselő és ormozatán szobrával díszí-
te t t iparos-otthont épít. Ez a hivatalos helyisé-
geken kívül egy iparostanonc-otthont is magában 
foglalna, amelyet a testület az Orsz. Gyermekvédő-
Liga rendelkezésére kész bocsátani. 

Magyarországon eddig még kevés hasonló in-
tézet van, de a fejlett iparú külföldön, a szom-
szédos osztrák tartományokban is sűrűn találko-
zunk iparostanonc-otthonokkal és iparostanoncokat 
képező községi vagy állami műhelyekkel. 

Áldásos, a fölvidéki iparfejlesztés szempontjá-
ból fölötte fontos intézmény volna a tervezett 
iparostanonc-otthon, a tanoncoknak eddig sajno-
san nélkülözött jobb neveltetése és az ipari fog-
lalkozás iránt a műveltebb és vagyonosabb osz-
tályoknál mutatkozó előítéletek és ellenszenv el-
oszlatása érdekében is. 

Tisztán és alaposan látó ipari és tanügyi szak-
emberek már régen megállapították, hogy iparunk, 
elsősorban kisiparunk a megfelelő munkásanyag 
híján nem tud a versenyképesség magaslatára 
emelkedni. Jobb tehetségű vagy jobban nevelt 
i f jút pedig azért irtóznak a szülők mesterségre 
adni, mert az inaskodásuk alatt jobb nevelés 
nélkül szűkölködő gyermekeik erkölcsi elzüllésé-
től félnek. 

A létesítendő otthon, habár egyelőre csak 
50—60 tanoncnak tudna lakást, gondozást és 
erkölcsös nevelést adni, biztosan várható ered-
ményével míg egyrészt példát nyújtana a mes-
tereknek és inasoknak egyaránt, addig másrészt 
megszüntetné a műveltebb körökben az ipari 
foglalkozás i ránt táplált ellenszenvet. 

Zsolnán, a gyárakban dolgozó tanköteleseken 
kívül, 260 iparostanonc van, akiket távol tartva 
a mindenfelől rájuk leselkedő kísértésektől, haza-
fias szellemben nevelni és az iparososztály részére 
józanul élő, munkájukban örömet találó erőnek 
megtartani : nagyon nemes misszió. Ezt a nemes 
missziót nevelő hatásával és követésre méltó példa-
adásával teljesíteni : — volna az iparostanonc-
otthon feladata. 

Érdemesebb és hasznosabb dolgot alig tudna 

a kormány erkölcsileg és anyagilag támogatni. 
Az építési költség 90.000 koronával van előirá-
nyozva. 

— Értes í tés . A Néptanítók Lapja olvasói 
köréből Benedek Elek népiskolai történeti köny-
vét illetően oly sok kérdés érkezett hozzánk, 
hogy azokra külön-külön nem válaszolhat a könyv 
szerzője. E helyen értesí t jük tehát az érdeklődő-
ket, hogy a magyarnyelvű kiadás expediálását 
megkezdette a kiadó (Athenaeum, Rákóczi-út 54.), 
a német-, oláh-, tót- ós szerbnyelvű kiadások 
készülnek, s lesz majd ruténnyelvű kiadás is. 
Hogy a könyv használható-e, az természetesen 
megítélhető a magyar kiadásból, csupán azt 
jegyezzük meg, hogy a fordítás munkájá t az 
erre leghivatottabb írók végezték. A könyv 
miniszteri engedélyezési száma 53.658/908. 
Kívánatra mutatványt küld a kiadó. 

— Polgár i iskolák tornaiinuepe. A főváros 
polgári fiúiskoláinak május 31-én nagy ünnep-
napja lesz. Akkor rendezik az évi tornaversenyt, 
amelyen valamennyi iskola résztvesz. A torna-
versenyt a miilén iutni versenypályán rendezik, 
délután 3 órakor kezdődik; ha május 31-én 
kedvezőtlen idő lenne, az ünnepélyt másnap, 
június 1-én tartják meg. 

— A pusztai talpastyúk. Syrrhaptes 
paradoxus (Pall.). A következő fölhívást kap-
tuk : Menzbier Mihály, moszkvai egyetemi 
tanár táviratilag értesítette a Magyar Ornitho-
logiai Központot arról, hogy az utolsó na-
pokban néhány pusztai talpastyúk (Syrrhaptes 
paradoxus) mutatkozott Középoroszországban. Ez 
az ázsiai nagy sivatagokban élő madárfaj némely 
évben tömegesen otthagyja rendes tartózkodási 
helyét, végigvándorol egész Európán, helyenként 
fészkel is, azután lassanként eltűnik és sokszor 
évtizedek múlnak el, amíg ismét megjelenik. Az 
oroszországi megjelenés alapján valószínű, hogy 
az idén is megtörténhetik ilyen ritka és érdekes 
invázió, amelynek lehető alapos ós széleskörű 
megfigyelése nagy érdeke a tudománynak. Hogy 
Magyarország is méltóan legyen ebben képviselve, 
egyrészt előre bejelent jük a várható eseményt, 
másrészt fölkérünk mindenkit, akinek alkalma 
lesz e r i tka vendegek megfigyelésére, szívesked-
jék idevágó adatait, esetleg egy elejtett példányt 
a Magyar Ornithologiai Központhoz (Budapest, 
VIII., Jóasefíkörút 65., I.) beküldeni. Különösen 
kér jük a szíve3 értesítést az esetleges fészkelés-
ről. A pusztai talpastyúk fölismerését rendkívül 
megkönnyíti a láb sajátságos alakulása : a láb-
ujjak össze vannak nőve és egészen a körmökig 
finom, szőrszerű tollakkal borítva, úgy, hogy a 
láb nagyon hasonlít valami ürge- vagy hörcsög-
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lábhoz. A magyar nép a korábbi inváziók alkal-
mával tényleg ürgelábú, néhol börcsöglábú tyú-
koknak is nevezte őket. Böptében is elárulja 
hosszú ékalakú farka, melynek két középső tolla 
nyílszerűen van meghosszabbítva. Nagyságra nézve 
kisebb a fogolynál. Röpülése gyors. Színe agyagos. 
Herman Ottó, a M. O. K. igazgatója. 

— Karhatalommal felfüggesztett oláh 
t a n í t ó . A kultuszminiszter többször fölhívta az 
aradi görög keleti püspököt, hogy Popovics Di-
mitri t , a kuvini felekezeti iskola tanítóját füg-
gessze föl állásától. Nem teljesítette a rendelke-
zést. Er re a miniszter a közigazgatási hatósághoz 
fordult . Bogdány tiszteletbeli szolgabíró kiment 
a minap Aradról s néhány csendőrrel megjelent 
az iskolában. A szolgabíró fölszólította a tanítót, 
hogy a miniszteri rendelet értelmében menjen 
el az iskolából. A tan í tó kijelentette, hogy ő a 
hatóságától semmi parancsot, vagy utasítást nem 
kapött, tehát nem hagyja el az iskolát. A szolga-
bíró erre csendőrökkel távolította el az ellen-
szegülő tanítót. Egyenest a községházára vitette 
s ott megmondta neki, hogy, ha a maga jószán-
tából nem engedelmeskedik a miniszteri rende-
letnek, karhatalommal kényszeríti engedelmességre. 
A taní tó azután a pappal együtt eltávozott a 
községházáról. A jegyzőkönyvet, amelyet a szolga-
bíró fölvett, nem í r t a alá, mert, úgymond, a 
hatósága semmit sem tud az esetről. A tanítót 
az u tcán mindenütt ünnepelte a nép, a jegyző 
ellen pedig tüntet tek, mert a felfüggesztésnél 
tel jesí tet te a hivatalos kötelességét. 

— Fölvétel a tanítóképzőkbe. A budapesti 
VI. kerület i (Felső-Erdősor 3. sz. alatti) áll. 
tanítónőképző I. osztályába 25 növendék vétetik 
föl. Az intézetben sem internátus, sem semmi-
féle segély nincs. A növendékek beíratási és 
tandíjat nem fizetnek. 

— P á l y á z a t . A „Somogymegyei Ált. Tanító-
egyesület" a budapesti Ferenc József Tanítók-
Házában létesített s most megüresedő szoba-
alapítványára pályázatot hirdet. Az alapítványi 
helyért folyamodhatnak oly jeles előmenetelű, 
példás viseletű tanító-fiúk, kik a budapesti 
tudomány- vagy műegyetemen folytat ják tanul-
mányaikat s szülőik a Somogymegyei Ált. Tanító-
egyesületnek és az Eötvös-alapnak tagjai. Az 
Eötvös-alap elnökségéhez címzett és 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényhez csatolandó : 1. szüle-
tési bizonyítvány, 2. végzett tanulmányaikat 
igazoló isk. bizonyítvány, 3. hiteles okirat arról, 
hogy a fölvételt jogosan kérik, 4. vagyoni és 
családi viszonyaikról szóló községi bizonyítvány 
és 5. orvosi bizonyítvány. Az így fölszerelt kér-
vények legkésőbb f. évi jún ius hó 4-ig Cságóly 
József tanítóegyesületi elnökhöz, Kaposvárra 
küldendők. Kaposvár, 1908 május 4. Lengyel 
István, tanítóegyesületi főjegyző. 

— Borgazdasági tanfolyamok. Borászati 
szempontból kiváló fontosságú községekben mű-
ködő lelkészek és néptanítók részére a budafoki 
m. kir. pincemesteri tanfolyam helyiségeiben a 
f. év nyarán két hét re ter jedő bor kezelési tan-
folyamokat rendez a fóldmívelésügyi minisztérium. 
A pályázók számához képest két, esetleg három 
ily tanfolyam lesz; az első júl ius 6-tól 18-ig, a 
második júl ius 20-tói augusztus hó l-ig, a har-
madik pedig augusztus 17-től 29-ig. A tan-
folyamra csak olyan lelkészek és néptanítók 
vehetők föl, akik ama hegyvidéki községekben 
működnek, ahol a lakosság kizárólagos vagy 
főfontosságú kereseti forrása a szőlőmívelés. Egy-
egy tanfolyamon húsz-húsz hallgató vehet részt. 
A tanfolyamra fölvett egyének útiköltségeik s a 
lakás és élelmezés költségeinek fedezésére az 
egész tanfolyam tartamára egyenként 70 korona, 
azaz : hetven korona átalányt kapnak, amely 
összeget a tanfolyam első napján fog a tan-
folyam vezetője kifizetni. A tanfolyamra való 
fölvételre pályázók egykoronás bélyeggel ellátott 
kérvényeikben kötelesek feltüntetni életkorukat, 
nyelvismeretüket, tényleges alkalmazásukat, a 
szőlő- és borgazdaság terén esetleg ki fe j te t t 
eddigi működésüket, s ha esetleg 4 hetes szőlő-
és borgazdasági tanfolyamon részt vettek, csatol-
j ák folyamodványukhoz az erről nyert bizonyít-
ványt is. Az, hogy a folyamodványban a fen-
t iekre vonatkozólag fölsorolt adatok a valóságnak 
megfelelnek, a tanítók folyamodványain az ille-
tékes kir. tanfelügyelő által igazolandó. Lelké-
szek pályázati folyamodványaikat közvetlenül, a 
néptanítók pedig az illetékes kir. tanfelügyelő 
ú t ján , legkésőbb f. évi jún ius hó l- ig ahhoz a 
a szőlészeti és borászati felügyelőhöz (illetőleg 
vincellériskolái igazgatóhoz) nyúj tsák be, aki-
nek kerületében működnek. A kérvényben vilá-
gosan feltüntetendő, hogy a folyamodó az I-ső, 
Il-ik, vagy az esetleges I l l ik tanfolyamon óhajt-e 
részt venni. 

— Az iskolai zászlóaljak fölszerelése. A 
következő levelet v e t t ü k : Több helyről — hol 
az iskolai zászlóaljakat szervezik — kaptam 
tudakozódó leveleket, hogy a zászlóaljak fölsze-
reléséhez szükséges tárgyakat honnan lehet 
beszerezni ; ezekre válaszul közlöm : „ Az iskolai 
zászlóaljak szervezése" című könyvecske 83-ik 
lapján az eddig ismert beszerzési forrásokat 
megneveztem. Tapasztaltam azonban, hogy a több 
forrásból való beszerzés sok kellemetlenséggel jár , 
amely e fontos nevelési irány fejlődésének akadá-
lyul szolgál. Lépéseket te t tem tehát olyan forrás 
megnyitására, ahonnan minden fölszerelési t á rgy 
beszerezhető. Több u tán járás és tárgyalás u tán 
„Gyeness S. és fiai" vas- és fűszerkereskedő 
céggel a következő megállapodásra ju to t t am : 
Nevezett cég, ha kellő érdeklődést lát a fölsze-
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relési tárgyak beszerzése iránt, — melyről leg-
inkább a megrendelések által győződhetik meg 
— hajlandó a megrendeléseket teljesíteni. A 
céltáblát, iránygépet, a fapuska Tas- (célzó-)készü-
lékét a kecskeméti vasöntődében már meg is 
rendelte. De kapható lesz nála fölszerelt fapuska 
(Plökl és Haas cég Budapesten már készítteti, 
onnan szerzi be bizománvban) flóbert - fegyver, 
töltény, szemléltető-eszközök, szóval, minden a 
fölszereléshez tar tozó tárgy. Föl tételül azonban 
kikötötte, hogy erről tanítótársaimat értesítsem. 
Fölkérem azért mindazon tanítótársaimat, kik az 
iskolai zászlóaljak szervezésével foglalkoznak, 
hogy a szükséges tárgyakat mielőbb rendeljék 
meg nevezett cégnél, hogy az is tájékozva lehes-
sen, mert teljesen bizonytalanra ő sem áldozhat. 
Ragadjuk meg ezt az alkalmat, mer t az országos 
fejlődésnek nagy lendületet ad, ha a teljes föl-
szerelést egy helyen megkaphatjuk. A szervező-
bizottság lehetőleg felügyel rá, hogy a szállítmány 
méltányos árú és magyar legyen. Kecskemét, 
Balogh Dénes, ig.-tanító. 

-7- Műkedvelői előadás. A miavai állami 
elemi iskola tanítótestülete az iskola növendékei-
vel szépsikerű színielőadást rendezett húsvét 
második ünnepén, a „Nyitramegyei Tanítók Ott-
hona" javára. Józsa Gézának „A sikerült próba* 
című 1 felvonásos vígjátékát és Gáspár Imréne"' 
„Tavasz és tél versengése" című, 2 képből áll. 
színjátékát adták elő a 6 —12 éves kis műked-
velők, minden várakozást felölmúló ügyességgel. 
Méltán megérdemlik az elismerést érette a dara-
bok betanítói, az estély főrendezői : Szlávi Róna 
és Rédl Júlia tanítónők, kik e nemzetiséglakta 
vidéken ily módon is igyekeznek hivatásukat 
teljesíteni. 

— Tanítóárvák fölvétele a Magyarországi 
t a n í t ó k á r v a h á z á b a . A jövő iskolai év kezde-
tére az árvaházba néhány ú j tanítóárvát vesznek 
föl. Ezen helyekre "Magyarország bármely vidékén 
működött kisdedóvó, elemi nép- és polgári iskolai 
tanítóképezdei tanár és tanfelügyelő árvája pá-
lyázhat. A fölvétel iránti folyamodványok leg-
később folyó évi június 10-ig, délelőtt 12 óráig 
Tóth József kir. tanácsos, nyug. pestmegyei kir. 
tanfelügyelőhöz, mint az egyesület elnökéhez (Buda-
pest, I., Fehérvári-út 10—12., II. em.) küldendők. 

— K e l l e m e s n a p o k című rezgő polka je lent 
meg Alíbauer János kántortanítótól. A zongorára 
szerzett, s ikerült zenemű a szerzőnél (Gödre) 
kapható. Ara 1 korona. 

— Iskolatársak találkozója. Lukics Szilárd 
dolovai községi tanító fölhívja mindazon iskola-
társait, kik a bajai állami tanítóképző-intézetben 
1893-ban képesítőztek, ha a nagy szünidőben a 
15 éves találkozón Baján részt venni óhajtaná-
nak, szíveskedjenek a címüket vele közölni. — 
Grün Mátyás rk. tanító (Hódmezővásárhely, 

Csajághy-iskola) fölkéri volt osztálytársait, hogy 
a találkozó érdekében címüket vele tudassák. 
A találkozó nem a megállapított időben, hanem 
1908 júl ius 4-én lesz, Szegeden. 

— Halálozások: Rippl-Rónai József nyug. 
áll. el. isk. ig.,tanító, Rippl Rónai József festő-
művész édesatyja, életének 70-ik évében elhunyt 
Kaposvárt. — Flóris Benő nyug. rektor és 
orgonista élte 84-ik évében elhunyt Tatán. — 
Korbász Vendel róm. kath. tanító életének 46-ik 
s buzgó működésének 28-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
K. (A gyermek nem teher.) Van egy-két sikerült 

strófája, de van ezzel szemben több verselési és ki-
fejezésbeli szépséghibája is. Talán kerül öntől jobb is. — 
Skorpió. Sajnáljuk, ha szembaja okozta a feltűnő sok 
helyesírási hibát. így természetesen üzenetünk erre 
vonatkozó része elesik. — K. L. (Versek.) Egyikben 
sem fedeztünk fel költői tehetséget. — N. (A gyer-
mektanulmányozás.) Mielőbb sorra kerül. — G. (Tanító-
szövetség.) Míg a pedagógiai akadémiák körül folyó 
vita le nem zajlik, a cikket nem közölhetjük, mert 
bizonyáiv ennek nyomán is vita fejlődnék ki s egyik 
a másikat zavarná. — Sz. (Gyűjtés.) Jönni fog. •— 
T. S. (Tudnivalóink.) Méltó párja az előbbinek. Ér-
dekkel várjuk a folytatást. — G. (Az ezer év emlék-
napján.) Nem vált be. — Cs. (A garabonciás.) Talán 
a néprajzi társaság közlönye, az Ethnographia, hasznát 
v-t •••!:•; H. I. (Pedagógiai akadémiákhoz ) Az ön 
cikki- nagyon messze elkalandozik a tárgytól: ez az 
egyik hibája. A másik, hogy még nagyon gyakorlatlan 
mondanivalóinak a megírására. — L. /Brunsvik stb.) 
Sorra kerül. - V. S. (A mi árváink.) Szintén. — 
Cs. (A cigánykérdés.) A cigánykérdés nagyon fontos 
kérdés, de talán mégis minapi kérdés megoldását 
nem vállalhatja magára a t.:: ág s azt meg épen-
séggel nem írjuk alá, hogy ; szolgálatot egy tanító 
vagy lelkész sem tehet i 1 .;.uiak, mintha megtanul 
cigányul és érintkezik e néppel, mely itt köztünk él". 
Mi egyelőre megelégednénk azzal is, ha minden tanító 
megtanulna magyarul. A mult héten különben 
vezető helyet adtunk a cigánykérdésnek, de arra igazán 
nem vállalkozhatunk, hogy a bejelentett cikkek egész 
sorát közöljük le, még kevésbé arra, hogy cigány-
nyelvtani leckéket közöljünk a Néptanítók Lapjában. 
Ne adjunk mindjárt egy cigánynyelvü havi mellék-
letet is ? P. J. (Gyula.) Minden hozzánk küldött 
könyvet kiadunk bírálatra, amint az Könyvesház rova-
tunkból látható. Az ön könyve, úgy látszik, valahol 
elkallódott, mert színét sem láttuk. — Pedagógiai 
akadémiák. E kérdésről oly sok cikket kaptunk, hogy 
valamennyire külön nem válaszolhatunk, de valameny-
nyit nem is közölhetjük. Még néhány cikk közlésével 
kellőképen meg lesz világítva a kérdés. — A. K. 
(Biharpüspöki.) A levelet annak idején megkaptuk. 
A költeményre mielőbb sor kerül. 

Tartalom : A szennyes szenzációkról. Gaal Mózes.— 
Az állami iskolák szaporítása. Szabó Elemér. — Köny-
vesház. — Egyesületi élet. — Szépirodalom : Édes-
apám levelei. Móra István. — Álom. Oszoly Jolán. — 
Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Ország-
gyűlés. — Külöftfelék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő : Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázati fölhívás a Rimamurány-salgótarjáni vasmű-

részvénytársaság l ikéri (Gömör megye) árvaházánál 
betöltendő következő állásokra: 1. Egy intézői állás 
1200 korona évi fizetéssel és családtagjai részére is 
szóló, rendszeresített ellátással (4 szobás lakás, fűtés, 
világítás, étkezés, mosás). 2. Egy tanítói és egy tanító-
női állás 800—800 korona évi fizetéssel és rend-
szeresített ellátással (1—1 szobás lakás, a többi mint 
1. alatt. Az alkalmaztatás föltételei: elemi iskolai 
tanítói képesítés (oklevél) és az intéző részére több 
évi, a tanító s tanítónő részére legalább egy évi 
árvaháznál szerzett gyakorlat. Okmányokkal kellően 
fölszerelt pályázatok legkésőbb folyó évi május hó 
15-ig alulírott címre intézendők. Budapest, 1908 
április 15. Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság, Budapest, V., Nádor-utca 36., II. em. 

(384—III—3) 
Pályázati hirdetmény. A Julián-Egyesületnek Sze-

réin, Veröcze, P o z s e g a és Belovár-Körös vár-
megyei magyar iskoláiban az 1908/9. tanév elején 
több tanítói és tanítónői állomás lesz betöltendő. 
Ezen állásokra pályázhatnak mindazok a róm. kath. 
vallású, magyar anyanyelvű tanítók és tanítónők, kik 
valamely magyarországi tanítóképezdében magyar 
elemi iskolai tanítói oklevelet nyertek. Mivel azonban 
az egyesületnek a társországokban fenntartott inté-
zeteiben a horvát vagy szerb nyelv is kötelező tan-
tárgyat képez, azon tanerők, kik ezen nyelv tanítására 
is képesítve vannak, előnyben részesülnek. Azok azon-
ban, kik ezen képesítéssel nem bírnak, kötelesek a 
horvát vagy szerb nyelv tanítására képesítő-vizsgálatot 
kinevezésüktől számítva egy éven belül letenni. E 
vizsgálatra a tanítóknak a csáktornyai magy. kir. áll. 
el. isk. tanítóképezde, a tanítónőknek pedig a szabad-
kai magy. kir. áll. tanítóképezde igazgatótógánál kell 
annak idején jelentkezniök. A kinevezett tanítók, 
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkal-
maztatnak, a következő járandóságok mellett : évi 1000 
korona alapfizetés ; évi 200 korona szlavóniai műkö-
dési pótlék ; évi 200 korona lakpénz, vagy természet-
beni lakás. Egyévi sikeres működés után, amennyiben 
a horvát vagy szerb nyelvből a képesítést bírják, 
illetve már megszerezték, a kinevezett tanerők végle-
gesítetnek, amikor járandóságaik a következőképen 
állapíttatnak meg : évi 12U0 korona alapfizetés ; évi 
200 korona szlavóniai működési pótlék; évi 200 ko-
rona lakpénz vagy természetbeni lakás ; 5 év letelté-
vel évi 200 korona ; 10 óv leteltével újabb 100 ko-
rona ; 15 év leteltével újabb 100 korona ; 20 év letel-
tével ismét 100 korona ; 25 év leteltével ismét 100 
korona ; 30 év leteltével pedig újból 200 korona 
korpótlék. A kinevezett tanerők, amennyiben a tör-
vényes föltételeknek megfelelnek, az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe fölvétetnek, illetve 
amennyiben tagjai volnának, abban megmaradhatnak. 
A pályázók kellően (születési bizonyítvány, tanítói 
oklevél és az esetleges eddigi működésről szóló bizo-
nyítvány) fölszerelt és rövid életrajzzal ellátott kér-
vényeiket a Julián-Egyesület Elnökségéhez címezve, 
a Julián-Egyesület irodájába (Budapest, I. ker., Döb-
rentei-utca 12. sz., I. em. 5. sz.) f. évi június hó 30-ig 
nyújthatják be. Budapest, 1908. évi április hó 23-án. 
A Julián-Egyesület elnöksége. (19/h-III—3) 

Klári községben üresedésbe jött állandó menedék-
ház-vezetőnői állásra ezennel pályázatot nyitok. Java-
dalmazása : 480 korona fizetés, szábad lakás ; 6 köb-
méter tűzifa s dajkatartásra 96 korona. Fölhívatnak 
pályázni óhajtók, hogy szabályszerűen fölszerelt kér-
vényeiket hozzám, f. ó. május hő 20-ig nyújtsák be. 
A választás f. é. május hó 21-ép fog megejtetni. 
Klári, Torontál megye. Szabados Károly, elnök. 

(410-11—2) 

T 7 

A közelmúltban életbe léptetett népiskolai és a leg-
közelebb életbe léptetendő gazdasági ismétlő-iskolai új 
Tanterv kiváló súlyt helyez a tanköteles gyermekek-
nek a gyakorlati élet igényeihez mért oktatására és 
nevelésére. Hazai viszonyaink között a föntebb emlí-
tett körülmény — önként érthetően — elsősorban a 
gazdasági oktatásra tereli a figyelmet. Hogy a tanító-
nők képesek legyenek a reájuk háramló ezen új fel-
adatnak kellően megfelelni, elhatároztam, hogy oly 
tanintézetben, mely a női gazdasági oktatás minden 
ágára kiterjedőleg a legmesszebbmenő követelmények-
nek megfelelően van berendezve, alkalmat fogok 
nyújtani a tanítónőképző-intézeti gazdaságtant.tanító 
tanerőknek, valamint a népiskolai tanítónőknek is 
ezen gazdasági ismeretek elsajátítására. Ezen célból 
a Szent Orsolya rend vezetése alatt álló k a s s a i női 
gazdasági iskolában a folyó iskolaév szünidejében 
július hó 6-tól kezdődőleg három hétre terjedő tovább-
képző-tanfolyam fog tartatni. A tanfolyamra 60 hall-
gató vétetik fel, akik közül 30 hallgató állami költ-
ségen nyer az intézet internátusában szállást ós étke-
zést, azonkívül 15 korona utazási költségben is részesül. 
A saját költségükre jelentkező többi hallgatók ingyen-
szállást nyernek az intézetben, ahol 45 korona befize-
tése mellett étkezést is kaphatnak. A tanfolyamra 
fölvétetnek elsősorban azon tanerők, akik a tanító-
képző-intézetekben a gazdaságtant tanítják ; azonkívül 
folyamodhatnak fölvételért az ország bármely részé-
ben lakó ós bármilyen jellegű elemi népiskolánál 
működő okleveles tanítónők. A fölvétel iránti bélyeg-
telen kérvények azon illetékes megyei kir. tanfel-
ügyelőségnél nyújtandók be, akinek tankerületében 
a folyamodó működik. A pályázati határidő: 1908. évi 
május 18. A kir. tanfelügyelőségek ezen kérvényeket 
folyó évi május hó 20-ig véleményezésük mellett 
tegyék át Abaújtorna vármegye kir. tanfelügyelőjéhez. 
A tanfolyamra fölvett hallgatók ágyneműről ós egyéb 
fehérneműről önmaguk tartoznak gondoskodni. Buda-
pest, 1908 május hó 4. A miniszter meghagyásából : 
Náray Szabó miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

(23, h—I—1) 
Az apatini községi elemi népiskolánál elhalálozás 

folytán egy rendes tanítói állás jött üresedésbe, 
melyre ezennel pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : 
1. előleges havi részletekben kiszolgáltatandó évi 
1000 korona készpénzbeli alapfizetés ; 2. az 1907. évi 
XXVII. törvénycikk 3. §-ában megállapított és hat 
ízben esedékessé váló évötödös korpótlék ; 3. meg-
felelő szabad lakás avagy annak hiányában előleges 
negyedévi részletekben fizetendő évi 300 korona 
lakásbér és 20 korona kertilletmény. Ezen állásra 
okleveles tanítók folyamodhatnak. A kellően fölsze-
relt kérvények folyó évi május hó 23-ig bezárólag a 
községi iskolaszéki elnökséghez nyújtandók be. Az 
állás csak folyó évi szeptember hó 1-én foglalandó 
el. Apatin, 1908. évi április hő 26-án. Dr. Zsubory 
József s. k., iskolaszéki elnök. Gurka Márton s. k., 
iskolaszéki jegyző. (404—II—2) 

N a g y s z o m b a t sz. kir. város status quo izr. hit-
községének iskolaszéke népiskolájánál lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állás az 1907. évi XXVII. törvénycikk 2. és 3. 
§-aiban megszabott díjazással (1100 korona törzsfizetés 
és lakbér) van javadalmazva. A megválasztott tanító 
köteles a reábízott osztályon kívül, heti óraszám 
keretében, az egész ének- és tornatanítást is ellátni. 
Zenében jártasok előnyben részesülnek és tetemes 
mellékjövedelemre számíthatnak. Pályázati határidő : 
f. évi május 31. Az állás f. évi szeptember 1-én el-
foglalandó. Nagyszombat, 1908 április 28. Dr. From-
mer Ede, iskolaszóki elnök. (413—III—2) 

Gyakorlott oki. tanító : tanítói, házitanítói, nevelői 
vagy díjnoki állást keres. Cím : N. N. tanító Ostoros, 
u. p. Eger. (431—1—1) 
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Tanító-árvák fölvétele a Magyarország i 
Tanítók Árvaházába. A jövő iskolai év kezdetére 
nevezett árvaházba néhány új tanító-árva fog föl-
vétetni. Ezen helyekre Magyarország bármely vidé-
kén működött kisdedóvó, elemi nép- és polgári iskolai 
tanító, képezdei tanár és tanfelügyelő árvája pályáz-
hat. Előnyben részesülnek azok az árvák, akik az 
állami tanítói árvaházakba való fölvételi jogosult-
sággal nem bírnak és akiknek szülőik az árvaházi 
egyesület tagjai voltak és kötelezettségüknek eleget 
is tettek. Ha az árva szülői az árvaházi egyesület 
tagjai nem lettek volna, akkor az árva szülőinek^ a 
nevére az 50 koronás tagsági tőkét (örökös tagsági 
díjat) az egyesület pénztárába kell a fölvételt meg-
előzőleg befizetni. A fölvétel iránti folyamodványok 
legkésőbb folyó évi június 10-ig, délelőtt 12 óráig 
Tóth József kir. tanácsos, nyug. pestmegyei kir. tan-
felügyelő úrhoz, mint az egyesület elnökéhez (Buda-
pest, I., Fehérvári-út 10-12., II. em.) küldendők. A 
folyamodványhoz melléklendők: 1. a fölveendő árva 
keresztlevele (születési bizonyítványa), 2. a testi ép-
ségét és a megejtett himlőoltást igazoló orvosi bizo-
nyítvány, 3. a mult évi iskolai bizonyítvány és láto-
gatási bizonyítvány a jelen iskolai évről, 4. az atyja 
esetleg az anyja halálát igazoló bizonyítvány, 5. a 
testvérek számát és azok korát föltüntető családi 
értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány, 
mely tanúskodik arról, hogy az árva teljesen vagyon-
talan és hogy az özvegy anya minő jövedelmi forrás-
ból tartja fönn magát, 7. hivatalos okirat arról, hogy 
az özvegy anya és annak árvái kapnak-e és mennyi 
segélypénzt a tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy 
bármely más alapból, 8. az atya, esetleg az anya 
tanító voltát igazoló bizonyítvány és 9. az anyának, 
esetleg a gyámnak két tanú előtt aláírt abbeli nyilat-
kozata, hogy az árva számára a tanítói nyugdíjalapból 
járó nevelési pótlékot és az általa esetleg élvezett más 
ösztöndíjat az árvaháznak szolgáltatja át. Tóth József, 
egyesületi elnök. Röhn József, árvaatya. (428-1-1) 

A folyó évi nyári szünidőben a hódmezővásár-
he ly i áll. óvónőképző-intézetnél és a budapesti orsz. 
kisdedóvó-egyesület óvónőképző-intézeténél a mái-
gyakorlatban levő óvónők részére folyó évi július 6-tól 
kezdődőleg három hétre terjedő óvónői továbbképző-
tanfolyamokat rendezek. Ezen tanfolyamokra pályáz-
hatnak fölvételért bármely jellegű kisdedóvó-intézet-
nél működő óvónők. A tanfolyamokra tanfolyamonként 
tiu—60 óvónő fog fölvétetni, akik közül 30—30 az 
intézetben nyerendő szállás és élelmezés kedvezményén 
kívül 10—10 korona útiköltség kedvezményében is 
fog részesülni. A saját költségére fbiveendő 30—30 
óvónő pedig az intézetben nyerendő ingyenszállás 
kedvezményén kívül a tanfolyam tartama alatt 30 
korona befizetése ellenében élelmezést nyerhet az 
intézetben. A fölvétel iránti kérvények a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címezve, f. évi május 20-ig 
nyújtandók be Budapest székesfőváros, illetve Csongrád 
vármegye kir. tanfelügyelőjénél, még pedig azon kir. 
tanfelügyelőség útján, melynek területén az illető 
folyamodók működnek. A tanfolyamra fölvett hallgatók 
ágyneműszükségleteikről önmaguk tartoznak gondos-
kodni. Budapest, 1908 május 2. A miniszter meg-
hagyásából : Náray Szabó miniszteri tanácsos, elnöki 
titkár. _ ( 2 2 / h - I - l ) 

A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyle-
tének misko lcz i városi választmánya által a borsód-
vármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb ren-
dezendő ápolónői tanfolyam 1908. évi július hó elején 
veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra föl-
vétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az 
érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkere-
sésre szívesen ad részles fölvilágosítást. 419-IV-I) 

A rátkai róm. kath kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : Tandíjból 540 korona. A község 
pénztárából 300 korona. Gabonaváltság címén 120 
korona. Stóla körülbelül 114 korona. Tüzelő fejében 
50 korona. Két magyar hold' föld a községi lakosok 
által beszántva, behordva 76 korona. Lakás, kert ter-
mészetben. Kötelessége : az osztatlan 1—6 osztály 
mindennapi és ismétlő-tankötelesek tanítása és kántori 
teendők lelkiismeretes végzése. Pályázati kérvények 
május 17-ig Plébániai Hivatal Rátka, u. p. Tállya 
címzendők. Választás és kántori próba 18-án d. e. 
9 óra. Utazás nem díjaztatik. A megválasztott tanító-
nak állását év közben elhagynia nem szabad. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (420—1—1) 

Magyarád (Arad megye) községében, községi jel-
legű, államilag segélyezett iskolához, tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Csak állami tanítóképzőt végzet-
tek pályázhatnak. Fizetése : 800 korona és járulékai. 
Kérvények május hó 31-ig iskolaszéki elnökhöz inté-
zendők. Választás június hó 15-én. Megválasztott tanító 
szeptember hó 1-én foglalja el állását. Iskolaszéki 
elnökség. (429—III— 1) 

A t ég lás i (Hajdú megye) menházvezetőnői állásra 
pályázat hirdettetik. Tanítási idő : május 1-től október 
l-ig. Javadalma : 200 korona, lakás egész évre. Kér-
vények május 16-ig Ablonczy László elnökhöz külden-
dők. Állás azonnal elfoglalandó. (432—I—1) 

Kaczorlak községi iskolai tanítói állására pályázat 
hirdettetik. A választás f. évi május 30-án d. e. 10 
órakor fog Kaczorlakon, az iskolahelyiségben meg-
tartatni. Pályázóktól a választáson való személyes 
megjelenés megkívántatik. A megválasztandó tanító 
köteles az összes kántori teendőket is teljesíteni. 
Javadalmazása : a kataszter szerint 10 hold 666 [J-öl 
szántó, rét és legelő ; 8 mérő rozs, lélekpénz 6 korona, 
a községtől 330 korona, államsegélyből 350 korona. 
A földek mivelésére a község által előlegezett összes 
költséget a megválasztandó tanító visszatéríteni köte-
les. Köteles a harangoztatásról is gondoskodni, mely 
célra minden '/a telek után 1 kéve gabonát kap. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Kérvények május 27-ig 
adandók be hozzám. Petrics, iskolaszéki elnök. 

( 4 3 6 - 1 - 1 ) 
A pr igori magyar-román tannyelvű községi elemi 

iskolánál a tanítónői állás betöltendő. Az állomás 
járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. 200 
korona lakáspénz. A magyar nyelven szerkesztett, 
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, kellően bélye-
geit és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett kérvények folyó évi május 
hó 25-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához beteijesztendők. Lúgos, 1908. évi május hó 
6-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (24/h—I—1) 

Nagydorogon állandó menházvezetőnői állásra 
pályázat hirdettetik május 25-re. Fizetése: 240 ko-
rona készpénz, mely rövid idő alatt 300 koronára 
fölemeltetik ; lakás 1 szoba, 1 konyha és fáskamra ; 
a menházvezetőnő saját pénzén vásárolt tüzelőt a köz-
ség hazaszállítja. Kötelessége : a reábízott növen-
dékeket reggeltől estig gondozni, foglalkoztatni ; a 
menházhelyiséget naponta tisztán tartani, söpörni, 
télen a község által adott vágott fával fűteni is. Kér-
vények mélt. Széchenyi Domokos gróf, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (438 — 1—1) 

A pusztafalui ref. egyház pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Fizetése : a kilátásba helyezett 
államsegéllyel (pénz, termény, fa, rét) hivatalos 
becslés szerint ezer korona és két hold szántóföld (ez 
értékeletlen). Kötelessége : a gyermekek tanítása, 
lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet végzése. 
Pályázati határidő : június 30. Az állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Kérvények a lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Pósta: Füzérkomlós. Pusztafalu, 1908 
május 9. (437—1-1) 
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A mező lak! (Veszprém m.) nyári gyermekmen-
ház-vezetőnői állásra pályázatot hirdetek. Kötelesség : 
a menház növendékeit tanfelügyelői előírás szerint 
gondozni s oktatni. Javadalom : havonként 40 korona, 
lakásul egy tanterem szolgál. Az állás június 1-én 
elfoglalandó. Pályázati határidő : május 20. A kérvény 
képesítési okmánnyal alulírotthoz küldendő. Mezőlak, 
1908 május 4. Fodor Gyula lelkész, elnök. 

(433—I—1) 
A b a v a n i s t e i (volt határőrvidék) községi szerb-

magyar tannyelvű elemi iskolánál áthelyezés folytán 
megüresedett tanítói állomásra ezennel pályázat hir-
dettetik. Ezen tanítói állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve : 800 K készpénz, 96 K tüzifaátalány, 
10 K írószer-átalány, szabad lakás, esetleg szabályszerű 
lakbér (200 K). A pályázóknak gör. kel. szerb vallá-
súaknak kell lenuiök, továbbá zeneértőknek és 
kottaismerőknek. Fölhívatnak pályázni óhajtó okleve-
les tanítók, hogy a temesvármegyei közig, bizottság-
hoz címzendő, 1 korona bélyeggel ellátott, kellően föl-
szerelt folyamodványukat f. é. június hó 10-ig köz-
vetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. 
Pályázók csatolják magyar honossági bizonyítványukat 
is. Temesvár, 1908. évi május hó 4-én. Temes vár-
megye kir. tanfelügyelősége. (25/h—I—1) 

Négy képezdei osztályt végzett tanítónőjelölt helyet-
tesítésre, kisegítésre, nevelőnőül, főleg német vidékre, 
sürgősen ajánlkozik. Ajánlatok : „Tanítónő", Czegléd, 
I. k., 129. sz. (441—1—1) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

azétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-14) 

P c p r p l p t Szegedtől 3/4 órányira, vasúti fővonalon 
UoCl C l u i l fekvő, 15 tanerős, szép, magyar nagy-
községből Zemplén m , vagy más felvidéki városba, 
vagy járási székhelyre. Iskoláztatásra előnyös. Aján-
latok „Állami tanítónő" Kistelek (Csongrád), p. r. kül-
dendők. ( 4 2 5 - 1 - 1 ) 

l ^ l , ] , , , „ új, pedálos harmóniumomat. Rész-
J L l í I U U I l l létre is. Piskóról (Baranya m.) vála-
szol: Vörösmarty, tanító. (386 -III—2) 

(423—1—1) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193—40—12) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. böv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(408—X-2) 

Most jelent meg 
Gáspárdy-féle 

Növénygyűjtő és növényleíró címlapok 
miniszt. engedélyezett mű. Kiadó : Neuzil Ferenc 
papírneműgyára, Nagyszeben. (367—IV—3) 

Állami tanítópár Nagyvárad-vidéki tiszta « c j r k i ' Á l 
magyar nagyközségből (új lakás van) t i O ü l " 1 

Erdélybe (2 tanerős előny). Csíkszentdomokos. Poste 
restante. (430—1—1) 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Áijegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Tanerőknek külön százalékengedmény. (873—26—4) 
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c ) o 

E l ő f i z e t é s i f e l l i i v d s 
a 

.Vrptanítík Lapjá-ra. 
Előf ize tés i á r : 

E g é s z é v r e Í O k o r . — fill. 
F é l é v r e . . . 5 k o r . — fill. 
J í e g j e d é v r e 3 k o r . S O fill. 

Előf i ze té s t naptári é v n e g y e d 
szerint k ikerekí te t t e g y é v n e g y e d -
nél k e v e s e b b ldöre n e m fogadunk 
el, s az előf izetési p é n z e k ezen 
i g a z g a t ó s á g h o z küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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Tananyagbeosztás £ rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1'80 K, 3 oszt. l-60 K, 2 oszt. 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykor vény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (363—VI—3) 

inn Hh VÍ7SO,alanmagyai' gyártmányú papíron 1UU UU VUàgdldp.M) fillér, portó 100 darabra 
30 fillér, 5 kilós csomag (600 darabig) 72 fillér, ha a 
pénz előre küldetik ; „Haladás" vizsgalap-önbe-
kötö ára portóval 1 korona 40 fillér. Népiskolai bizo-
nyítvány 100 darftb 1 korona 20 fillér. Ingusz I. ós 
Fia könyvkiadóhivatalában, Aradon. (355—V—5) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar,villamos erőre 
berendezett hangszergyár, 

STOW AS SER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszeshúros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
L e g n a g y o b b gyár 

é s raktiír. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—19) 
T a n e r ő k n e k k i i lön k e d v e z m é n y . 

Épen most jelent meg a második kiadás, melyben 

M i n d e n tan í tó 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan 1 
Árak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. III—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont oszt. 1*50 K ; az egyes oszt. 1'20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „Erzsébet" könyvnyomdában, Dicsőszentmárton. 
Ugyanott ÍOO db Vizsgalap 1 K 20 f. (389—III—3) 

1C f f t H n t Á r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
10 IUI 111 LCI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

M rausz F . és Társa 
úriszabó-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—17) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
eek, tornakéezű-BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. lékek és óvoda-

berendezések 
gy i ra . 

Iv!van.iÎru meg-
küldi újonnan 
kiadott ái-jcgv-
zékét, ingyen és 

bérmentre. 
(24—53—10) 

n e v e l ő n ő t ö t elemista gyer-
J v C I C S c U mekem mellé 
vagy óvónőt, ki őket az elemi osztályok tantárgyai-
ból oktatja és zenében is jártas. Az állás folyó évi 
július hó 1-én foglalandó el. Érkező ajánlatokra 
föltételeimet levélben közlöm. Paripás (Bácska), 
Szalay Józsefné. (417—II—1) 

Vasúthoz 10 percnyire fekvő, 2 /i«qVAI- IraroC! 
tanerős állami iskolától tanítópár v ú ü l O l ft.01 Od. 
Tanító, Lazony, Bánócz (Zemplén m.). (422—I—1) 

Két új 4 oktávos harmónium pl a / In Kiepszel 
és egy rövid zongora olcsó áron OluUU István 
hangszerésznél, Beszterczebányán. Árjegyzék bér-
mentve. (424—II—1) 

Megjelent ! Kapható ! _ _ _ _ _ _ _ Az évzáró vizsga 
előkészületeit, a vizsgázás művészetét, fortélyait 
és reformját érdekes, gyakorlati irányban tár-

gyalja VADAY JÓZSEF iy könyve. 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Egy vaskos kötet, ára fűzve, bérmentve 3 korona 
20 fillér. Utánvéttel 3 korona 55 fillér. Megren-
delhetö Vaday József közs. isk. igazgató címén, 
Nagyváradon. (426—III—3) 

A N G S T E K J Ó Z S E F É S F I A 
orgona- és harmónium-gyára 

P É C S E T T . 

Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat, jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitiinö hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—19) 

! He ly i ségvá l toz ta tás m i a t t ! 
raktáron levő kézimunka-szö-
vetek rendkívül olcsó árban 
lesznek kiárusítva. 3500 mé-
ter, 40 cm. széles futószö-
vetek kanavaalappal és színes 

ajour-szegéllyel, méterje most 1 korona (ren-
des ár 2'80 korona). 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott dnplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje most 3—0 koronáig (rendes ár 6—10 kor.). 

Vidékre mintákat küldök. 

B É K C Z I D. SÁNDOR, 
nöl kézimunka-nagyiparos. (19-52-20) 

Budapest, VI., Király-utca 4. szám. 
Üzletemet májusban VI., Dessewffy-n. 5. (Váci-
körút sarok) saját árúházumba helyezem át. 
Nagy képes árjegyzék díjtalanul. Vidékre kiválasz-

tásra is küldők. ..1 ' = 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdáiéin. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - È S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l apo t minden magyarországi népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő á l ta l láttamozott 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadnnk eL — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i rde tések á r szabása . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Ax i ly 
m ó d o n mindenki által kiszámítható hirdetési d í j e lő re küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a d í j ak ia 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vi l i . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u i i k v i s s z a . 

Vörösmarty Mihály. 
Nagy politikusok, igazi költők intéz-

ményekben, eszmékben, megteremtett 
alakjaikban örökké élnek. Valahányszor 
Vörösmarty r a gondolunk, a költő alakja 
nem egyedül jelenik meg előttünk. Ha 
meglebbentjük azt a fátyolt, mely alak-
jára borul, a tündérmeséknél színesebb, 
vakítóbb és gyönyörűbb kép jelenik meg 
képzeletünkben. Halljuk a merészen előre 
rohanó hadesapatok dobogását, trombi-
ták harsogását, látjuk a honfoglaló hő-
söket, résztveszünk az ősz Peterdi lako-
máján, előttünk áll a piruló Szép Ilonka, 
amint az üldözött lepke után fut az 
erdők mélyén, majd megjelenik remény-
telenül, hervadásnak indult arccal s szí-
vünket összeszorítja a fájdalom. Beleéljük 
magunkat abba a világba, mikor a 
nemzetszenvedés ránehezedik a lélekre 
s az elfojtott sóhajtásban, a szellő zú-
gásában milliók panaszát hallja, mikor 
az elgyötört lélek előtt elvonulnak az 
emberiség bűnösei és szenvedői s mint-
egy önkívületben a költővel együtt hal-
lani véljük a lázadt ember vad keserveid, 
a gyilkos testvér botja zuhanását s az 
első árvák sírbeszédeit. 

A királyok testőrcsapatokat szervez-
nek maguknak, hogy megjelenésük fé-
nyét emeljék, hogy életük biztosságára 
vigyázzanak ! A nagy költőknek is meg-
vannak e testőrcsapatai, kik nagyobb 

díszt kölcsönöznek nekik, kik ragadják 
magukkal a halhatatlanság felé. Árnyékok 
ők, de arcukon az élet színe van; ott 
lebegnek a költő alakja körül és érté-
kesebbek minden királyi testőrségnél, 
mert sebezhetetlenek és hűségük tán-
toríthatatlan. Vörösmartyt egész had-
serege veszi körül e szellem alakoknak. 

Alig volt költőnk, ki oly hosszú ideig 
lett volna hűséges kifejezője egy élet és 
halál közt vergődő nemzet érzésének és 
gondolatainak. A múltba és jövőbe egy-
szerre tekintő nemzet lelke tele volt 
fájdalommal, nyugtalansággal és aggo-
dalommal. Ekkor jelenik meg Vörösmarty 
előtt párducos Árpád győzhetetlen hada, 
hogy a törpe utódoknak segítsen újból 
elfoglalni az országot. A költő feltámasztja 
a honfoglaló hősöket s e váratlanul ér-
kező segédcsapat erőt ad a lankadóknak, 
kitartást az ingadozóknak, bátorságot az 
óvatosoknak. Ez időponttól kezdve se-
bezhetetlen hősök emelik magasba a 
haladás lobogóját, hősök, kik beszólanak 
a börtönbe, hogy vigasztalják a szenve-
dőket, megjelennek az üldözött előtt, 
hogy a maguk sebeire és szenvedéseire 
mutatva megóvják a kétségbeeséstől, 
kik százszor összegyűjtik a szétvert tá-
bort, hogy új küzdelembe vezethes-
sék. Vörösmartyé az érdem, hogy a 
múltból segítségül hívta a nemzet 
nagyjait. 
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Az élet és halál között keskeny ös-
vényen járó nemzet remény és kétségbe-
esés között ingadozott. A zsarnokság 
tikkasztó és fojtó levegője vette körül 
és sorsa hasonló volt a kietlen sivatag-
ban víz nélkül bolyongó karaván sorsá-
hoz. A távolban megjelenő sötét pon-
tokról még nem lehetett tudni, éhes 
keselyűk-e, melyek szomjúságtól elgyö-
tört testéből akarnak lakmározni, vagy 
frissítő eső közeledik-e, melyet oly szív-
szorongva vár. A nemzet e szorongó 
érzését Vörösmarty fejezte ki legtökéle-
tesebben Szózat-kban. Mintha az egész 
nemzet izgalma, bánata, szenvedése és re-
ménye ránehezedett volna a költő lelkére, 
hogy útat találjon a megnyilvánulásra. 

A Bach-korszak legsötétebb napjaiban 
ismét Vörösmarty az, ki népének szen-
vedését legtökéletesebben juttatja ki-
fejezésre. A gyászruhás özvegyek, a gyer-
mekeiket kétségbeesetten váró szülők, a 
vőlegényüket szívszorongva kereső meny-
asszonyok, a börtönökben sínylődő rabok, 
a külföldön hazátlanul bújdosók őrjön-
gésig fokozódó gyötrelme, kétségbeesésig 
emelkedő fájdalma, ember- és világgyű-
löletté növekvő haragja mintha mind a 
költő szenvedő szívét szállotta volna 
meg, hogy hangot adjon az egész Euró-
pát gyötrő bánatnak. A „Vén cigány" 
elhúzza legfájdalmasabb nótáját s nem 
játszik többé. 

Az Úr lelket lehelt a föld sarából 
készített emberformába, hogy szenvedjen, 
örüljön és reméljen. A mult század ele-
jén, költők, írók és politikusok lelket 
leheltek a pusztulás szélén álló magyar 
nemzetbe, hogy múltján lelkesüljön, je-
lenjén elborongjon, jövőjében remélhes-
sen. A halottnak látszó nemzet meg-
mozdult s bár első érzése a szégyen, a 
bánat, a fájdalom volt, visszariadt a 
pusztulás gondolatától s követte azt a 
lelkes csapatot, mely vigasztalta, buzdí-
totta, tettre ösztökélte. Ez úttörő csapat 
legnagyobb politikusa Széchenyi, leg-
nagyobb költője Vörösmarty volt. 

Még egy rendkívül nagy érdeme van 
Vörösmarty Mihálynak : ő teremtette 
meg a magyar költői nyelvet. Eszközt 
adott az utódok kezébe, olyan eszközt, 
melynek hiányában nem egy kiváló te-
hetségnek kellett volna elvéreznie. Nem-
csak a költői nyelv megteremtése által 
tette lehetővé, hogy helyébe még na-
gyobbak lépjenek, hanem maga bátorí-
totta a fiatalokat, kik aztán rövid időre 
leszorították, árnyékot borítottak nevére. 
Ma már a Vörösmarty segítségével a 
kezdet nehézségein átvergődő Petőfi is 
úgy tűnik föl előttünk, hogy Vörösmarty-
nak köszönheti gyors sikereit. Petőfi 
kiemelkedett volna később magától is, 
de hogy a legnagyobb nyomorból egy-
szerre elismert költővé emelkedett, fé-
nyes bizonyítéka Vörösmarty önzetlen-
ségének. 

A hálás nemzet szobrot emelt nagy 
költőjének. Szobrot, melynek hirdetnie 
kell a költő nagyságát, dicsőségét, haza-
szeretetét. E szobornál azonban tartó-
sabbat, dicsőbbet emelt neki a nemzet 
már régen, mikor tudatára jött annak 
az igazságnak, hogy költői közül Vörös-
marty volt az, ki leghosszabb ideig tel-
jesítette kívánságát; mikor a, dicső 
múltba sóhajtva nézett vissza, ő volt az, 
ki fájdalmában vele sírt, örömében vele 
újjongott; ő volt az, ki kínjait legmeg-
rázóbban juttatta kifejezésre. Voltak 
nála nagyobb költők, de egy sem volt, 
kinek lelke oly hosszú időkig együvé 
lett volna forrva nemzete lelkével. 

Lenyyel Miklós dr. 

— A Himnusz. A kultuszminiszter tudvalevő-
leg elrendelte, hogy az állami segítségben része-
sülő iskolákban függesszék ki a magyar címert 
és a Himnusz nyomatott példányát. Túrócz-
szentmártonban az ottani ev. iskolaszék vissza-
utasította Kölcsey Himnuszának nyomatott szöve-
gét, amelyet a tanfelügyelő az iskolatermekben 
való kifüggesztés végett küldött az iskolaszékhez. 
Eljárását az iskolaszék azzal okolja meg, hogy 
a Himnusz kifüggesztését a törvény sehol sem 
rendeli el. Mondanunk sem kell, hogy az aka-
dékoskodó iskolaszék hazafiatlan magatartása nem 
marad megtorlás nélkül. 
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Pedagógiai akadémiák. 
írta • Kóródy Miklós. 

Nézetek, álláspontok, eszmék fölmerülése és 
ezek közül a jobbnak győzedelme a szellemi 
baladás. Ez okból 20 év óta ápolt és fejlesztett, 
de a kedvezőtlen viszonyok miatt elhallgatott 
ama gondolataimat, amelyeknek egy töredékét 
fenti cím alatt kifejtettem, tisztelettel bátor 
vagyok megindokolni és megvédeni. Teszem ezt 
azért, mert, úgy látszik, a nagy közoktatásügyi 
reformok órája közéig. Erre mutat az olyan 
írók megnyilvánulása, minő Molnár Ferenc úr, 
kinek e tárgyban megjelent közleménye, anélkül, 
hogy tán akarta is volna szerző, csnpán az 
eszmei kényszerűség hatása alatt, telve van az 
egész magyar közoktatást minden irányban 
érintő gondolatok légióival. A tanügy körül 
folyó eszmecserék mind jobban és jobban egy-
séges irányba haladnak s nem egy-két embernek 
egymás megértéséről van szó, hanem a sokaság 
nézetegységének kialakulásáról. Pl. a középiskolai 
tanárok Pécsett tartott közgyűlése a középiskola 
bajainak egyik okául a minősítési törvényt je-
lölte meg, épúgy, mint Molnár Ferenc úr. A 
Társadalomtudományi Társaság egy egész éven 
át a középiskolai tanítással foglalkozott s épúgy 
mint Molnár Ferenc úr, a tanárképzés nagy 
hibáit tárta fel. Még talán legkevésbé van elő-
térben a tanítók magasabb képzése, hisz' az 
1907. évi XXVII. t.-c. teljesen életbe sem lépett, 
holott, nézetem szerint, ennek végrehajtása előtt 
újabb reform, mely a tanítóságot érdekli, gya-
korlatba nem vihető. Mindazonáltal a tanító-
képzés nem véletlenül kerül előtérbe. Egymást 
derítik fel a különböző reformeszmék. Ha az 
egész közoktatásügyet egy ponton érintjük, 
miként minden élő szervezetnél tapasztaljuk, az 
egész megérzi. És ez a legerősebb bizonyíték 
amellett, hogy az a bizonyos „magasabb szem-
pont", amelyet Molnár Ferenc úr „ látszólagos "-
nak mond az én közleményemben, épen nem 
látszólagos, hanem valóságos, mert, hisz' ő maga 
sem tudta elkerülni, hogy fel az egyetemig, 
minden közoktatásügyi szervet be ne vonjon okos-
kodásába, tisztán a tanítóképzés szempontjából. 

Ezokból őszintén sajnálom, hogy pro vagy 
kontra hozzá nem szólott azon alapelvhez, mely 
szerint a középiskola egyenesen a népiskola 
érdekében fölemelendő a tanköteles kor fölé. 
Ennek elhallgatásából ugyanis azt a következ-
tetést kell levonnom, hogy Molnár Ferenc úr 
nem fogadja el amaz állítást, hogy a közép-
iskola, mivel a negyedik elemiből újoncoz, káros 
hatással van egyrészt az igazi népoktatás ki-
fejlődésére, másrészt a tanítóképzésre és harmad-
sorban a tanítók előhaladására. Pedig ezt a 
tényt mellőzni nem lehet. 

Mert hogy is áll a dolog? Ma a 10 éves 
gyermek ötféle, sőt a felsőbb leányiskolát is 
számba véve, hatféle iskolában folytathatja 
tanulását. Ezek a következők: ötödik elemi, 
felső népiskolai, reáliskolai, gimnáziumi, polgári 
iskolai és felsőbb leányiskolái I. osztály. Vagyis 
csak részben van meg az a népiskola, amelyről 
előző közleményemben szólottam, mert az ifjú-
ság egy jelentékeny része arra egyáltalán nem 
reflektál, hanem megy az említett iskolák vala-
melyikébe s ki van mutatva, hogy különösen 
a középiskolát a tanulóknak több mint 50%-a 
befejezetlenül hagyja ott, tehát sem itt, sem 
ott nem kapott kikerekített egész ismeretet. 
De a népiskola odahagyásával elnéptelenítette 
a két felső, tulajdonképen igazi népiskolát, ki-
vette a tanítók kezéből az őket megillető munkát 
s mert feladat csak részben maradt a tanító 
számára, elvégezvén a többit a fennebb említett 
iskolák, a feladattal járó előhaladás is ketté 
van vágva a tanító előtt. Ez pedig épen a 
Molnár Ferenc úr által annyira fontosnak jelzett 
magasabb tanítói kvalifikációra hat vissza igen 
hátrányosan, sőt azt fölöslegessé teszi, mivel a 
közfelfogásban megérleli a hitet, hogy a tanító 
alsóbb feladatának elvégzéséhez bőven elég az 
alsóbb kvalifikáció s vele a szerényebb java-
dalom. Ez az az ütközőpont, melyen a tanítói 
akadémia kérdése így vagy amúgy eldűl. És 
pedig azért, mert cél nélkül semmiféle intézmény 
létre nem jöhet. Itt látom a közöttünk levő 
nézetbeli differencia kiindulópontját és állítanom 
kell, hogy valamelyes cél felállítása nélkül a 
tanítói kvalifikáció fennebb emelésével épúgy 
járunk, mint a hétosztályú polgári iskolával, 
mely évtizedek óta vajúdik, mivel célját kellőleg 
kidomborítani nem lehetett. A cél pedig az adott 
esetben a semmi által nem befolyásolt két felső 
elemi népiskolai osztály lehet csupán, még pedig 
olyan, melynek felállítása érdekéban nem kell 
az állami iskolai tanítókat, mint ezt a minisz-
térium a mult évben tette, fegyelmi büntetés 
terhe alatt szorgalmazni. Nem azt írtam én, 
hogy törvényben nincs meg, hanem azt, hogy 
tényleg nincs meg s ahol megvan, ott sem 
azzal a fejlettséggel, mint azt a népoktatás 
érdeke megkívánja. Sajnálatomra, ebben a pont-
ban teljesen ellent kell mondanom Molnár Ferenc 
úrnak, ki válaszában azt állítja, hogy tényleg 
megvan, aminek az említett rendelet és pedig 
hivatalosan ellentmond, még az esetben is, ha 
csupán az 1868. évi XXXVIII. t.-c.-ben definiált 
népiskoláról beszélünk, holott én ennél többről 
szólottam. 

Rátérve ezekután a Molnár Ferenc úr alap-
gondolatára, mely szerint a tanítóképzés a 
középiskolai érettségi vizsgálat letevése után 
kezdődnék, legelőször is vessünk számot a ki-
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vihetőséggel, mert enélkül minden terv sokkal 
inkább árt az ügynek, mint amennyit használ. 
Az állam az 1907. évi XXVII. t.-e.-ben elfogadta 
azt az elvet, hogy a különböző iskolafenntartók 
a tanítók javadalmának fedezésére bármekkora 
államsegélyt igénybe vehetnek — a törvényes 
minimumon belül. Ebben a törvényes megálla-
podásban két gondolat nyer kifejezést. Egyik 
az, hogy az iskolafenntartók már elmentek a 
tanítói javadalmazás terén az elérhető legszél-
sőbb határig s törvénnyel őket többre kötelezni 
nem lehetett. A másik az, hogy minden java-
dalomemelkedés a jövőben az állampénztár ter-
hére esik, mert az a pár község, mely elég 
gazdag, hogy a tanítót maga fizesse, számba 
alig vehető. Ha már most valaki érettségi vizs-
gálatot tesz és még két évig akadémiát látogat, 
akkor jogot szerzett, hogy ugyanazon fizetési 
osztályba kerüljön, mint azok a más pályákon 
működő egyének, akik vele egyenlő fokú kvalifi-
kációval bírnak. Ha ezt el nem érheti, más 
pályát választ s teheti, mert az érettségi bizo-
nyítvány kezében van, amely magában is sokkal 
több javadalomra képesít, mint a tanítóság. 
Az államnak ennélfogva meg kell a zsebét 
nyitnia s a 3600—4400 koronás VHI. fizetési 
osztályig előre kell ereszteni a népiskolai taní-
tókat. Ez a mai állapotnak épen kétszerese s 
ennyi pénze az államnak erre a célra annyival 
inkább nincs, mert 30.000 emberről van szó. 
Ez a legelső oka, hogy az érettségi vizsgához 
kötött tanítóképzés, noha évtizedek óta forga-
lomban van a tanügyi sajtóban, illetékes körök-
ben semminemű mozgalmat nem tudott kelteni, 
és hosszú idő múlva is csak ábrándkép leend. 
És ez az oka, hogy igénytelenségem egy sokkal 
gyakorlatibb és leketségesebb módozatot keresett 
a fokozatosság elvében, mely akár nyomban 
is megvalósítható, mert csak az Y—VI. elemi 
osztályok tanítóinak kvalifikációját s vele java-
dalmát emeli, de olyan módon, hogy idővel 
minden tanító elérheti. Hogy ez megosztja a 
tanítókat s a kétféle minősítésűek között ellen-
téteket teremt, az nem valószínű, mert akkor 
ennek a megoszlásnak be kellett volna követ-
kezni a vasútnál, pénzügyigazgatóságoknál, 
postaigazgatóságoknál és még sokhelyütt, ahol 
a tisztikar egy része egyetemet, más része csak 
középiskolát, sőt egy része még utóbbinál is 
kevesebb iskolát végzett. Ellenkezőleg azt 
észleljük, hogy az ilyen hivataloknál a maga-
sabb minősítésű egyén lévén a vezető, sokkal 
jobb fegyelem van, s a jó fegyelem maga az 
egység. 

A fokozatosságot semmiféle pályán sem lehet 
mellőzni, mert ez helyettesíti a soha el nem 
érhető egyenlőséget. Az anyagi erők pedig 
mindenkor elsőrangú tényezői maradnak minden 

szervi fejlődésnek s ezek mellőzése adhat alkal-
mat gyönyörű délibábok alkotására, de a való 
élet számára terveket soha. 

Pedig az én igénytelen maitkori fejtegetésem 
nem is ebből indult ki, mert az anyagi lehe-
tőséget „a priori" adottnak vettem, hanem 
egészen más : pedagógiai, didaktikai, iskolaszer-
vezeti és társadalmi szempontokból. Szerény 
nézetem szerint, az írás és olvasás, számolás és 
beszédértelem-gyakorlatok kezelése a népisko-
lában legalább is annyi ügyességet tételez fel, 
mint amennyi tudást. A németek Schulmeister-
nek, a magyarok, bizonnyal a németeket utá-
nozva, „mestram'i-nak nevezték a tanítót, és 
semmiképen sem ok nélkül. A tanítás igaz, 
hogy lélektani alapon nyugvó, de azért számos 
olyan ügyességi fogásból áll, amelyet meg kell 
tanulni, sőt be kell gyakorolni, el kell találni, 
s mint a vívás vagy zenélés, csak hosszas gya-
korlat után megy át a vérbe, húsba, kézbe, 
lábba. Mikor valaki a tanítói pályát választja, 
sejtelme sincs róla, hogy mit választott, tehát 
valójában nem is választott, hanem „blindre" 
belevágott, s csak mikor benne van, ocsúdik fel, 
hogy ő tulajdonképen mibe is kezdett. A kovács-
mesterséget lehet választani, mert alapföltétele 
az erős izom, a szabóságot is lehet, mert ehhez 
elég a gyengébb szervezet is s vele némi kéz-
ügyesség kell, de ha 1000 elsőéves képezdészt 
a beíráskor megkérdezünk, hogy mi az a csendes 
foglalkozás, mi az a részletes tantervkészítés, 
a lélektanról, módszertanról, no és a belső és 
külső szemléletről nem is szólva, az 1000-ből 
egyetlen-egy sem fog kielégítő feleletet adni. 
Pedig azt a pályát választotta, amelyen ezek 
a dolgok nagyon is fontosak. Ezért hangsúlyozom 
én a szakképzettséget, ezért kívánom, hogy 6 
éven át a képezdész olyan légkörben éljen, hol 
ezek a dolgok állandóan gyakorlatban vannak. 
S ezért csodálom Molnár Ferenc úr ama fel-
fogását, hogy mikor a középiskolai tanárképzés 
legfőbb hiányát a szakképzettség nélkülözésében 
leli fel, akkor a népiskolai tanítóképzést is meg 
akarja fosztani, a középiskolai műveltség útján 
épen a leglényegesebbtől, t. i. a fiatal kor haj-
lékonysága útján kölcsönözhető apró ügyes-
ségektől, mit felnőttebb korában az itjú talán 
nevetségesnek találna, mint ez a tanárképzésnél 
tényleg meg is van. És itt nem merül ki az 
én szerény felfogásom előnyös következményei-
nek sorozata. Két okból vélem még célszerűnek, 
hogy a tanítóképzés a népiskola VI. osztályára 
építtessék. Egyik az, hogy a nép gyermekei 
közül minél többen lépjenek erre a pályára s 
így a néptanítót maga a nép termelje. Ennek 
is leírhatatlan sok jó következménye van. Érti 
fajtájának lelkét, ismeri bajait, szükségleteit s 
mindenekfölött szereti azt. Nem uraskodásra, 



21. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

hanem szeretetteiért való munkásságra vágyik 
s velük élve együtt fejlődnek. De ő maga is 
jobban el tudja viselni a tanító súlyos helyzetét 
s könnyebben tud sorsán javítani. 

A másik, amiért a népiskolai tanulóknak 
képezdébe jutását óhajtani lehet, az, hogy a 
középiskola ne önthesse tartalmának legkevésbé 
értékes részét, miként ez újabb időben történni 
kezd, a tanítóképzőbe, mert a tanítói pálya 
amily nehéz, époly fontos úgy nemzeti, mint 
általános emberi szempontból s a jobb kvalitású 
egyének szüksége épen a nagy szociális átala-
kulások miatt ezen a pályán is elsőrangú kérdés. 
Minő kedves volna látni az alföldi vagy székely 
gyermekeket, kik másképp a szegénység miatt 
napszámos-sorsra jutnak, mert a középiskola 
kezd nagyon is drága lenni, ha eljönnének az 
ingyen-ellátást adó tanítóképezdei internátusba 
s magukkal hoznák a nép egyszerűségét, hogy 
azt ott jó neveléssel kiíinomítva, megjavítva, oda 
vigyék vissza, ahonnan hozták. Mily más képe 
lenne az osztálynak, melyben nem a közép- és 
polgári iskolából valamiképen kiszorult ifjúság, 
hanem jóképű falusi gyermekek képeznék a 
tömeget. Paal Ferenc, kolozsvári képezdei igaz-
gató mondta egyszer nekem: „küldjön ide szé-
kely fiúkat, johb, ha idejönnek, mintha Oláh-
országba vándorolnak", s ebben igaza volt. A 
nép legjava legyen a néptanító. Ez az az ideál, 
mely szemem előtt lebegett, mikor ez irányban 
bátor voltam felszólalni. Különben semmi újat 
nem mondtam vele, mert az angol „ monitor 
rendszer ugyanez, csak az illető nemzet saját-
ságai szerint. Ilyen alapra aztán bátran lehet 
az egyetemek mellé tanítói akadémiákat szer-
vezni, lesz népességei s minő ! Egyébként Molnár 
Ferenc úr is érezte, hogy valami lehetetlen 
dologért szállt síkra, mikor ezeket írja : „A cél 
minél biztosabb elérhetése végett törvénnyel 
kellene biztosítani, hogy sem polgári, közép-
vagy más iskolai, sem egyetemi tanító, tanfel-
ügyelő, főigazgató nem lehet, ki előbb elemi 
iskolában bizonyos számú éven át nem tanított." 
Egyéni szabadság, közvetlen hajlam, fiatal kor-
ban elért tudományos képzettség, családi állapot 
stb., stb. mind semmi előtte, még az általa 
annyira kiemelt pályaválasztás is háttérbe szorul, 
egyetlen eszmének, a tanítói kvalifikációnak 
érdekében, sőt a logika maga is mellékes, ha 
netán az alapeszme különben megvalósítható 
nem volna. 

Ha ez az erőszak foganatosítható lenne, 
akkor nem a tanítói akadémiákon kezdenék. 
Akkor a pósta, vasút, bíróság stb. mind maga-
sabb kvalifikációjú emberekkel látná el a leg-
alsóbb állásokat, ha ugyan fel nem sülne velük, 
í g y nem lehet eszméket gyakorlatba vinni s 
az olyan terv, mely ekkora erőszakot kíván, 

halva született, még ha az V. egyetemes tanító-
gyűlés határozta el, akkor is. 

Végül csupán egy megjegyzést. Molnár Ferenc 
úr a pályaválasztás érdekében a következőket 
mondja: „Ha a jó kiképzés elegendő volna, 
ezzel mindenkiből kitűnő művészt, költőt, tudóst 
lehetne kiképezni." Ennyire még se menjünk. 
A költő, tudós, művész, különösen ha kitűnő, 
a rendkívüliségnek bizonyos jellemzékeivel ren-
delkezik. Ezek többnyire lángelmék, vagy igen 
kiváló tehetségek s ennek segélyével maguk 
lesznek BiZZQ/j 31 mik. Sokszor, mint pl. Rousseau, 
teljesen autodidakták, máskor, mint pl. Mayer, 
az energia elméletének földerítője, aki orvos 
volt, Carey, aki könyvkereskedő volt stb., egé-
szen más pályákon érvényesülnek, mint ahol 
kezdték. Pasteur pl. sohasem készült bakteoro-
lógusnak s ebben lett világhírű. Itt nem ezekről 
van szó, hanem az átlagemberekről, kik elég 
tehetséggel rendelkeznek, hogy egy foglalko-
zásra jól ki lehessen képezni s épen ma, a 
munkamegosztás napjaiban, ezeket nem szabad 
úgy nevelni, hogy akármikké, hanem az adott 
esetben úgy kell nevelni, hogy tanítókká lehes-
senek s erre nem a középiskola van berendezve, 
hanem a tanítóképző. 

M a g y a r ú j s á g o t 
az idegen anyanyelvű gyei-mekeknek. 

— írta : Vértesy Gyula dr. — 
Az Országos Magyar Szövetség még 1904. 

évben megpendítette azt az eszmét, hogy szük-
séges lenne a magyar nyelvnek a nemzetiségi 
vidékeken és nyelvhatárokon való sikeres ter-
jesztése érdekében ama vidékek népiskolai 
tanulóinak 8 — 1 5 éves korukig, vagyis hat-nyolc 
éven keresztül, saját nevére s közvetlenül a 
lakására, hazafias szellemben írt, nevelő hatású 
s tiszta magyar nyelvű olvasmányokat juttatni, 
abból a célból, hogy a gyermeknek, a tan-
könyvein kívül, olyan olvasmány is álljon ren-
delkezésére, ami őt szórakoztatja, mulattatja s  
amely által gyökeret ver lelkében a magyar 
írás szeretete, a magyar olvasmány, magyar 
beszéd megkedvelése. 

Hogy az iskola mellett, tartós és értékes 
eredmények elérhetése szempontjából, mekkora 
szükség van arra, hogy a gyermek odahaza, 
ahol magyarul nem tudó szülőjével nem beszél-
het magyarul, legalább magyarul olvasson vala-
mit, azt én érzem legjobban, aki évek óta nem-
zetiségi vidékeken figyelem meg és őrzöm ellen 
az iskolák munkáját és látom, hogy sokhelyt 
a magyar tannyelvű iskola jóformán meddő 
munkát végez, mert amit a gyermek ott tanul, 
azt otthon jóformán teljesen elfelejti. 
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Mert ha az iskolában elsajátított nyelvisme-
retet odahaza gyakorlat vagy olvasás útján nem 
fejleszti a gyermek, akkor az iskolában elsajá-
tított tudás meddő marad és igazi, gyakorlati 
értékű gyümölcsözésre nem számíthat. 

Ezért volt nagyhorderejű az Országos Magyar 
Szövetség által fölvetett eszme, melynek meg-
valósításával a gyermek kezébe otthonra is 
lehet adni olyan olvasnivalót, mely nemcsak 
nyelvismeretét öregbíti, hanem amellett szóra-
koztatja, mulattatja s amelynek útján kapocs 
teremtődik a magyarul már tudó gyermek s 
a magyarul még nem értő szülők és hozzá-
tartozóik között. 

A kultuszminisztérium a Szövetség előter-
jesztésére 1905. évben kijelentette, hogy haj-
landó a Posa Lajos szerkesztésében megjelenő 
Az Én Újságom című lapot, erre a célra átala-
kítva, több ezer példányban megrendelni a 
tanulóifjúság részére. 

Az Én Újságom című lap kiadói azután el-
határozták, hogy a lapból rendeznek egy két-
hetenként megjelenő külön képes kiadást, mely 
teljesen a magyar nyelv és szellem terjesztését 
szolgálja minden sorával, minden betűjével. 

A miniszter 1905. évi január havában kelt 
leiratában tudatta, hogy a vállalkozást a ma-
gyar nyelv terjesztésének szempontjából nagy-
jelentőségűnek, eredményt ígérőnek, életrevaló-
nak és helyesnek tartja, de arra való tekin-
tettel, hogy az 1905. évi költségvetésbe ez a 
tétel már nem vehető fel, arra az évre már 
elkésett, nem tartja kivihetőnek, hogy Az En 
Újságom már kezdetben százezer példányban 
legyen elhelyezhető. A maga részéről helye-
sebbnek tartaná, ha a Szövetség a tervbe vett 
százezer példány elhelyezését fokozatosan pár 
évre osztaná el. A miniszter egyben hajlandó-
nak nyilatkozott, hogy egyelőre tízezer példány-
nak elhelyezését állami anyagi támogatásban 
részesíti. 

E miniszteri lehat folytán a Szövetség közép-
ponti irodája megtette a tízezer példány elhelye-
zéséhez szükséges lépéseket, jelesül elsősorban 
a Szövetség vállalkozását szintén a legnagyobb 
készséggel támogató kir. tanfelügyelőségek által 
a kiszemelt nyelvterületeken, nyelvszigeteken 
és nyelvhatárokon kijelölt egyes iskoláknak 
vezetőségét kereste meg, azoknak a tanulóknak 
kijelölése iránt, akik Az E n Újságomat a ma-
gyar nyelv elsajátítása szempontjából már siker-
rel olvashatják s arra jó magaviseletüknél és 
a magyar nyelvben tett előmenetelüknél fogva 
érdemesek. 

E megkeresés folytán a kiszemelt megyéknek 
hazafias tanítótestületei — amelyek a leg-
nagyobb elismerésre és dicséretre méltó buzgó-
sággal és hazafias lelkesedéssel állottak a ma-

gyar nemzeti szempontból oly fontos vállalkozás 
szolgálatába — be is küldötték a kijelöléseket 
s ezek alapján a Szövetség 1905 október 1-én 
meg is kezdte a lapnak rendszeres és ingyenes 
szétküldését, közvetlenül a tanulók nevére és 
lakására egy teljes éven át, vagyis 1906 ok-
tóber l - ig . 

Nevezetesen küldött : Hont vármegyébe 620, 
Bars vármegyébe 460, Esztergom vármegyébe 
180, Nyitra vármegyébe 1070, Pestpilissolt-
kiskún vármegyébe 940, Fehér vármegyébe 390, 
Veszprém vármegyébe 800, Pozsony vármegyébe 
340, Szatmár vármegyébe 250, Kolozs vár-
megyébe 970, Szilágy vármegyébe 490, Bács-
bodrog vármegyébe 750, Bihar vármegyébe 830, 
Temes vármegyébe 690, Torontál vármegyébe 
1220, összesen 10.000 példányt. 

A lap szétküldése azonban, fájdalom, csak 
egy évig tartott. A minisztérium megvonta a 
további támogatást „fedezet hiányában". Pedig, 
hogy rövid egy év alatt is minő eredményeket 
értek el a lap szétküldésével, mutatja az, hogy 
a tanfelügyelők, tanítók, lelkészek halomszámra 
küldözték a lap megszűnte után annak további 
szétküldése iránti megkereséseiket. A minisz-
tériumhoz pedig az elért eredményekről több 
mint ezer választ terjesztettek be az iskolák 
tanítói s igazgatói, amely válaszok mind arról 
tanúskodnak, hogy a lapnak mélyreható hatása 
volt s hogy eredményében minden másnemű 
dolog által pótolhatatlan. 

Hogy mily hányban teljesített a lap nagy 
munkát, tankerületemből : Torontál vármegyé-
ből, ide írok ki néhány választ, melyet a tanítók 
s igazgatók küldtek az Országos Magyar Szö-
vetséghez : . 

Bánlakról. 

A gyermekek lázas érdeklődéssel várják a 
lapot. A tartalmát egymásnak mondogatják. A 
román szülő büszke arra, hogy fia újságot kap. 
Esténként otthon a fiúk felolvassák a lapot s 
megmagyarázzák a szülőknek. Lényeges, hogy a 
gyermek címére küldessék a lap, mert arra büszkék 
s félnek tőle, hogy büntetésből el lehet tőlük 
venni. 

Szerbjjárdányról. 

Mióta a lap jár, a németajkú gyermek inind 
magyarul beszél a lapból és a lapról ; a szülők 
a lap tartalmát lefordíttatják maguknak ; a lap 
összes verseit a gyermekek kívülről megtanulják 
s a szülők büszkék erre. ^ 

Ernesztházáról. 

A lap kézről kézre j á r nemcsak a fiatalok, de 
az öregek között is ; az öreg sváboknak a fiaik 
magyarázzák a lap tartalmát s a szülők büszkén 
nézik fiaik kezében a lapot. 
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Lovrinröl. 
Nagyhatású a lapküldés. Mindenki olvassa. A 

szülők is örülnek a magyar lapnak. Sokhelyt a 
lap révén már kezdenek magyarul is beszélni. 

Es így tovább valamennyi válasz. De ezek-
től eltekintve is, mint tanfelügyelő, magam 
tapasztaltam iskolalátogatásaim alkalmával a 
lap jótékony hatását és a tankerületembeli papok, 
tanítók s általában mindnyájan, akik szívükön 
viselik a magyarosítás nagy munkáját, mind 
sajnálkoznak azon, hogy megszűnt a lap küldése. 

Meg kellett szűnnie, mert a kultuszminisz-
tériumnak nem volt fedezete a lap következő 
évi előfizetésére, az Országos Magyar Szövetség 
pedig képtelen volt a maga erejéből ezt az 
áldozatot meghozni. 

A hazai kultúregyesületek, élükön az Országos 
Magyar Szövetséggel, most újból kérik a lap-
nak legalább 100.000 példányban való szét-
küldését, illetve a lapra való előfizetést, még 
pedig olyformán, hogy a 100.000 példány elő-
fizetését négy minisztérium (közokt., belügyi, 
földm. és kereskedelmi) vállalja. 

Nem kételkedünk benne, hogy a hazai kultúr-
egyesübteknek ez a kérelme nem lesz pusztába 
hangzó szó és a nemzeti kormány módot fog 
találni arra, hogy fedezet legyen erre a célra, 
mert ez a cél — szent cél. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
Jellemrajzunk. 

(A Magyar Nemzet Története. Az elemi népiskolák V. 
és VI. osztálya számára. A vaUás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter megbízásából írta Benedek Elek. 
Számos képpel. Az Athenaeum kiadása. Ára 80 fillér.) 

Sokat markolunk, de keveset fogunk. Ez tör-
ténelmi tanításunk képe, ritka kivétellel, az egész 
vonalon. Kivált népiskoláinkban. Innen van az 
ingadozó, elmosódó eredmény. Innen van, hogy 
nem hallunk történelmi adatot, példát, hasonlatot 
parasztember, mesterember szájából ; hogy szíve, 
lelke érzéketlen a történelem tanúságai iránt. 
Fonnyad is szemlátomást a nemzeti érzés. Hogy 
segítsünk a bajon? Ha nem vált be eddigi mód-
szerünk, ejtsük el és alkalmazzunk olyat, mely 
célszerűbb. Nincs egyetlen gondolkozó tanítónk 
sem, ki ne lenne tisztában a célszerűség fölté-
teleivel, kellékeivel, de hiába cseréli-beréli tan-
könyveinket, nem tud zöld ágra vergődni. Pedig 
bizonyos, hogy az elmélet szempontjából sok jó 
van köztük. Egy dolog azonban hiányzik csaknem 
valamennyihői. A gyakorlati érzék. Abban nyil-
vánul ez elsősorban, hogy érdekes legyen. A 
Benecleh könyve érdekes, nagyon érdekes. Ha 
elolvasunk belőle pár sort, kíváncsiak vagyunk, 
mi következik. Benedek Elek nem illeszt szemére 

pápaszemet, hogy hitelvesztett kathedrai bölcseség 
nagyképűségével prelegáljon ; nem is zsugorodik 
össze, hogy boszantóan és visszatetszőén minden-
áron befurakodjék a kis emberke szűknyílású 
lelkébe. Egyáltalán nem alakoskodik. Egyszerűen 
megmarad annak, a mi. Magyar mesemondónak. 
Magyar pedagógusnak. Istennek kegyelméből ! 

írói közvetlensége meleget áraszt. Ez a meleg-
ség fölhevíti a tanuló szívét-lelkét. Észre sem 
veszi, hogy tanul, csak élvez. A gyönyörérzet 
nesztelenül odatapasztja tárgyát emlékezetéhez. 
Megértette és nem felejti el többé. Ez a gyö-
nyörérzet feltüzeli képzeletét és utánzásra ser-
kenti . I t t a nevelő hatás, mely oly égetően szük-
séges. Nagyjaink hazafias, vallásos, polgári erényei, 
melyek megelevenednek e lapokon, magukkal 
ragadják önérzetre ébredő kicsinyeinket. A faj-
gyűlöletet is megnémítja a Benedek műve. Hiszen 
őseink is egybeforrtak. Közös ellenségeink csel-
vetései ingerelték ellenünk nem-magyarajkú ma-
gyar testvéreinket. És ha sötét céljaiknak kizsák-
mányolták szegényeket, félredobták, mint a ki-
facsart citromot. A magyar sorsa mindig közös 
volt velük. Jóban, rosszban egyaránt. És épen az 
biztosítja nemzeti lé tünk tartósságát, biztosságát, 
nagyságát, hogy a magyar tárt karokkal fogadja 
az idegent, ki szeretettel és bizalommal közeledik 
hozzája. Büszkén hirdeti szerzőnk, hogy Zrínyiben 
horvát, Damjanicsban szerb, Bemben lengyel, 
Hunyadiban román vér lüktet. Benedek nem 
követi azokat, kik a törökverő magyar hőst a 
Balkánnal szállíttatják nekünk. Igenis, oláh volt ! 
Ilyet adjon nekünk sokat a Teremtő ! 

A Hunyadi név más irányban is becses bizo-
nyíték. Hazai intézményeink demokratikus jelle-
gére. Már a régi rendi világban a legmagasabb 
polcra emelkedhetett a magyar ember a porból is. 
Erősen hangoztatja is ezt, és méltán, a munka 
43. lapján. Nem magyaráz, csupán a tényigaz-
sággal meggyőz és buzdít. Hogy nagy gondja 
van a vallásos érzület öregbítésére, erre elég lesz 
egy példára mutatnunk. Idézi Zrínyinek, a hősnek, 
a várból való kirohanása alkalmából vitézeihez 
intézett magasztos szavait: „Nyugodjatok meg 
Istennek akaratában. O akarta, hogy elpusztuljon 
Szigetvár. Az ő szent akarata, hogy mi is elpusz-
tuljunk, meghaljunk a hazáért." (52. 1.) 

Ez az igazi vallásosság, mert egybeolvad a 
nemzeti és polgári erényekkel. Az igazi vallá-
sosságnak van még egy kiegészítő fenyessége. 
Ez a másvallásúak iránt tanúsított türelmesség. 
Ezt a jellemfényességet már az őshazából hozta 
magával a magyar. Ősi jellemének alapvonásait 
ekként jelzi írónk a 91. lapon: „A magyar faj 
az őshazából hozta magával a más vallások iránt 
való türelmességet, a magát megkedveltető nyilt-
szívűséget, más népek jó tulajdonságainak meg-
becsülését s így nem csoda, hogy az ezer év 
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során e földön letelepedett népeknek színe-java 
szívvel-lélekkel magyarrá vált." Mikor a keresz-
tény hit elfogadásáról emlékezik meg, így í r : 
„Megnehezítette ezt a magyarnak egyik dicséretes 

jellemvonása : az ősi hagyományokhoz való ragasz-
kodás." (12.1.) íme, konzervatívizmusunk eredete. 
A Wesselényi-féle összeesküvés alkalmából érté-
kesíteni tud ja a magyar egyenesség erényét. 
Kiemeli, hogy az összeesküvés nem egyezik a 
magyar ember nyíltszívű természetével. Azt ugyan 
már nem emeli ki, hogy a magyar ember még 
az ellenségét is megbecsüli, de a legélesebb szín-
ben ismerteti fel e jel lemtulajdonságainkat . Akkor 
ugyanis, amikor az áruló Hentzyről így nyilat-
kozik : „Pártütő volt, de hősi módon hal t meg !" 
(86. 1.) Különben nem szokta erőltetni a magyar 
jellemigazságoknak előtérbe tolását, csak ügyesen 
felhasználja a kínálkozó alkalmat. Ahelyet t inkább 
akként festi alakjait és az eseményeket, hogy 
már bennük jusson kifejezésre je l lemtani erejük, 
így beleszövi Erzsébet nagyasszonyunk történelmi 
jelentőségét a kiegyezés korszakos koncepciójába, 
hogy a magyar szív hálaérzetét tanúsí tsa . Hon 
foglaló őseink nagy elhatározásából kidomborítja 
az erős akarat férfiasságát stb. 

Kellő gondban részesíti nemzeti fejlődésünk 
művelődési, gazdasági és különösen alkotmány-
jogi vonatkozásait. István király maga veszi fel 
a királyi címet. A pápa koronát kü ldö t t neki. 
„Am ezért a koronaért nem kellett feláldozni az 
ország függetlenségét." (14. 1.) Könnyedén meg-
érteti velünk, hogy téves az a felfogás, hogy a 
korona és fejedelem azonos fogalom : „ . . . király 
és nemzet, vagyis e ket tő t egybefoglaló korona 
lett a gyökere minden bir toknak". 

Érdekes annak az első Habsburgnak a levele, 
kinek a fia már szemet vetett Magyarországra. 
Beh kár, hogy odaát, a Lajthán túl, elfelejtették 
Rudolf sorait: „A nyelv meg nem mondhatja, a 
toll le nem írhatja végtelen örömünket , hogy oly 
nagylelkűen s oly hatalmas erővel keltetek közös 
sérelmeink megboszulására . . . a t i akaratotok-
nak alája rendelvén saját kívánatainkat. " (25. 1.) 

Gyakran és örömest idéz Benedek a kútfőkből. 
Röviden és sohasem unalmasan, de mindig úgy, 
hogy a gyermek figyelmét lekösse, tudásának a 
súlyát fokozza és gondolkozásra, utánfürkészésre, 
továbbtanulásra ösztönözze. Ezzel feloldódik az 
író egyéni véleménynyilvánításának kötelezettsége 
alól. Mintegy kényszeríti olvasóit, ho^y maguk 
alakítsanak egyéni véleményt, melynek egyeznie 
kell a Benedekével. Könyvének ta lán legszebb 
lapja Pázmánynak és Bethlennek párhuzamos 
jellemzése. Mintha ú j iskolát t e remtene vele nép-
iskolai tankönyveink terén. 

Maga a tankönyv nem krónikaszerű. Kép kép 
mellé sorakozik, még pedig oly szorosan, hogy 
sehol sem érezünk hézagot. Ami kimaradt, az 

úgysem arra való, hogy a gyermek értelmét 
te rhe l jük vele. Csak elvonná a figyelmet a jelen-
tősebb dolgokról, melyek így élénk világításba 
helyezkednek. 

A könyvet eredeti, kedves rajzok tarkí t ják. 
Nemzeti irányú költői gondolatokat tükröztetnek. 
Már a fejezetek címei is felköltik az érdeklődést : 
„Letör t az arany-ág." „Ne bántsd a magyar t !" 

A mű nyelve a Benedek Elek jól ismert frázis-
mentes, tőrőlmetszett , tömör és mégis átlátszó, 
szabatos, gördülő, zengő nyelve, telve érzelmi 
ritmussal. 

A könyvet e helyen ismertetjük. Nem Benedek-
nek. van szüksége az ismertetésre, hanem isko-
láinknak. Azt hiszem, hogy még a tankönyvírók 
is sokat okulhatnának belőle. 

Mint jutalomkönyv becses emléke lenne az 
iskolai érdemnek, sőt a családba is beplántálhatná 
a magyar nemzeti tör ténet szellemét. Úgyis nagy 
kárá t valljuk, hogy e szellem nélkül tengődik 
társadalmunk. Havas Irma. 

§ A fegyelmezés eszközei s azok alkal-
mazása a gyakorlatban című munkára hirdet 
előjegyzést Szabó Pál csokolyi (Somogy m.) ref. 
taní tó . A könyv, melyet a komáronimegyei 
tanítótestület 1895-ben pályadíjjal jutalmazott, 
csak az esetben jelenik meg, lia a tanítók kellő 
számban jegyeznek elő reá 1 koronával. 

§ A Magyar Könyvtár legújabb sorozatában 
megjelentek : Höffding Harald kopenhágai egye-
temi tanár monográfiája, melyben Darwin életét 
és tanát ismerteti , népszerű módon ; Gustave 
Flaubertnek novellája, az „Une âme simple", 
melyet „Egy jó lélek" címmel Gábor Andor 
fordítot t le ; Shakespeare „Julius Caesar", Vörös-
mar ty fordításában ; Farkas Pál munkája, mely-
ben „Keleti ú t i képek" címmel Egyiptomból, a 
Szentföldről, Törökországból stb. való benyomá-
sok vankak. E füzettel a „M. K." elérte az 520-ik 
sorszámot. Egy füzet ára 30 fill. Kiadóhivatal : 
Lampel R. Wodianer F. és Piai r.-t. Andrássy-út 
21. Budapest. 

— A József Herceg Szanatórium-Egye-
SÜlet liptómegyei bizottsága május 9-én alakult 
meg Palugyay Móric főispán nejének elnöklete 
alatt. Az egyesület létrejötte érdekében kitartó 
munkásságot fe j te t t ki Fischer Lipót ig.-tanító, 
kit a közbizalom egyhangúlag t i tkár rá választott. 
Érdemes fölemlíteni azt is, hogy az itteni tót 
intelligencia, mely minden magyarok kezdemé-
nyezte társadalmi mozgalomtól távol állott, most 
úgyszólván kivétel nélkül lépet t az egyesület 
tagjainak sorába, ami szintén Fischer Lipót ér-
deme. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
Templomban. 

Emlékszem rátok szürke, szent falak, 
Ki évek múlva itt vagyok megint. 
Ott van a szószék; rajt' az ősz alak, 
— Epen mint egykor — jóra, szépre int. 
Vén anyókák, kezüket összetéve, 
Mély áhítattal csüggenek szaván, 
Ott hallgatják már annyi, annyi éve . . . 
Csak te hiányzol, lelkem jó anyám. 

Hol annyit ültem : itt az ócska pad. 
Az öreg zsoltár most is rajta még. 
Bár megfakult már, feslik és szakad, 
Felismerek bent minden szent igét. 
A szent jelképek most is intenek : 
A lant, a szőlő, biblia, kehely, 
Fent a kórason saöghajú gyerek — 
Oh, drága nékem, százszor szent e hely. 

Vándormadár, ha újból visszatér, 
Megleli fészkét; én már nem lelem. 
Itt senki sincs már, aki értem él, 
Nem is törődik senki már velem. 
E templomba jövök el megpihenni 
Bús szívemmel, mit annyi gond gyötör, 
E g y van még és nem is kell messze menni : 
A temetőben omló sírgödör. 

E két helyen van szabad bemenet 
Számomra csak s mehetek tovább. 
E két helyen még pihennem lehet, 
Dobjon a sorsom idébb, vagy odább. 
Itt megszámolok annyi vétkemért, 
— És jó az Isten, megbocsát nekem — 
Itt elszámolom: mi ért, mi nem ért, 
Ott nyugalomra hajthatom fejem. 

Hogy elmentem, óh mennyi jóbarátnak 
Csilloga szemén búcsúkor a köny. 
Hogy megjövök most, íme, meg se látnak, 
A köny helyén van szánalmas közöny. 
Uram, teremtőm, hát te légy velem, 
A történteket nem veszem zokon, 
Te rád nézek én, te szent, te végtelen, 
S imádkozom . . . 

Sárándy István. 

Fény és árnyék. 
Együtt jár az árnyék, 
Együtt jár a fénnyel; 
Együtt jár a féltés 
A szív szerelmével. 

Mikor fény és árnyék 
Lassan kettéválnak : 
Már szakadoznak a 
Szívet szívhez kötő 
Apró selyemszálak . . . 

Borsodi László. 

Kapuzárás felé. 
— írta: Bodonyi Nándor. — 

Az én gyerekkoromban másként folyt le a 
vizsga, nem úgy, mint ma. 

Nem is volt az „vizsga", hanem — egzsá-
ment . . . 

Mikor a sárfüz fakadozni kezdett az ér part-
ján ; mikor a zöld pázsit kizsendült a legelőn ; 
mikor a sárgapihés libuskák kezdtek előtüne-
dezni az udvarokon: egy szép tulipántos ta-
vaszi vasárnap délelőttjén nagytiszteletü Sza-
lacsy Ábrahám uram kihirdette a szószékről, 
hogy : 

— Délután pedig a múzsafiak egzsámentje 
lészen . . . 

Ü g y titokban valami két hete bizony készü-
lődtünk mi már erre. Tanulgattuk a szép hár-
móniás éneket : 

Feljöttünk Atyánk, hogy 
Megvizsgáltattassunk : 
A tudományokból 
Hogy miket tanul tunk? 
Gyenge elménkhez képest ez évben . . . 
Járván híven. 

Gyönge poéma biz ez, de nekünk nagyon 
tetszett. 

Azután az első diákok is tanulgatták erősen 
a köszöntő s egyéb rigmusokat. Rektram út-
mutatása nyomán el is szavalták néhányszor a 
mi nagy gyönyörűségünkre. 

Végre elérkezett „a dicső nap hajnala" . . . 
Felöltöztünk szép ünneplőbe, fölmentünk az 
iskolába, onnan meg át a templomba. 

Végighallgattuk Szalacsy uram prédikációját, 
amiből ugyan keveset értettünk, de azért szép 
volt. 

A prédikáció után a „felálló" ének végén 
nem oszlott szét a publikum. Ottmaradt min-
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denki a helyén. Nagytiszteletű uram is beült 
a trónusa menyezete alá azUr asztalával szemben. 

Jobbra tőle az első padokban ültek a pres-
bitérium tisztes tagjai kék mándliban, zsinó-
ros dolmányban, hátrafésült hajjal, komolyan 
figyelve. 

Hátrább az érdekelt szülők s a nagyközön-
ség, meg az éltesebb anyókák, akik szintén 
bejöttek a cinteremből erre az ünnepies alkal-
matosságra. 

Műértő és hálás közönség ! 
Csupa barátságos, bíztató ábrázatok moso-

lyognak minden oldalról felénk. 
Most rektram odaáll a padok elé. Fölemeli 

a keze mutatóujját. 
Ez azt teszi : vigyázz ! Mi felállunk. Rektram 

szájunkba adja halkan a megfelelő énekszóla-
mokat, tenort, szopránt, altot: „ F e l . . . fel . . . 
fel . . . feljöttünk". 

Az ének nagyon tetszik. Megelégedéssel 
bólint mindenki : Ez szép volt. 

Az első diákok elfújják a rigmusaikat. Benne 
nem sülne egyik is egy világért ! Azután meg-
kezdődik a vizsgálat. 

Hát az a vizsga igen kedélyes, patriarchális 
megvizsgáltatás vala. 

Kezdte a kérdezgetést maga nagytiszteletű 
Szalacsy uram. Rátette kezét az egzaminált 
kis lurkó buksi fejére, jóságos két szemével 
rámosolygott : 

— Nos hát, mondd meg énnekem, kis fiam : 
öt, meg egy — hat — mennyi? 

Hej, micsoda diadalom volt az, mikor a kis 
diák nem jött zavarba, hanem bátran kibökte : 

— Ot, meg egy — hat! 
Hogy simogatták a haját, hogy cirógatták a 

képét : 
— Derék gyerek vagy kis fiam ! Hogy hívnak ? 
Milyen önérzettel mondta ki ilyenkor az a 

kis ember a nevét ! 
Azután a bölcs presbitérium tagjai közül is 

intéztek hozzánk egy-egy kérdést. Mindmeg-
annyi fogas kérdés, aminek az a célja, hogy a 
kis diákot zavarba ejtse. Például ott van Nyéki 
Pál uram ; az valamennyi egzsámenten kipécéz 
magának egy egzaminandust, akitől megkérdezi : 

— Hát te kis fiam, tudod-e. hány a kettő? 
Jaj, micsoda botránykozás lett volna erre 

azt felelni, hogy: 
— A kettő : az csak kettő . . . 
Tudtuk mi már jól a feleletet erre, úgy, 

ahogy nemzedékről nemzedékre örökségképen 
átszállott : 

— Hogy hány a kettő? Hát „egy pár!" 
Szinte kívánva-kívántuk valamennyien, hogy : 

bár engem kérdezne ! 
Jól járt az, aki erre a kérdésre megfelelt 

okosan. Mert olyankor Nyéki Pál uram bele-

nyúlt a lajbi zsebébe, kivett abból két krajcárt 
(nagy pénz !) s azt belenyomta a kis lurkó 
markába. 

— Jól van, kis fiam ! Pap lesz belőled. 
De voltak ennél fogasabb kérdések is. Pél-

dául, mikor Karácsonyi István uram azt kér-
dezte a szentírásból : 

— N o kis fiam, azt mondd meg nékem, ha 
járatos vagy a bibliában, hogy Zebedeus két 
fiának ki volt az apja? 

Ha az illető kérdezett netán hímezett, há-
mozott, hebegett : 

— Z e b e . . . H e b e . . . Hebedeus, Zebedeus . . . 
Sőt még ha netán a mécses-cserepe is el-

törött az illetőnek, ilyenkor rendesen maga a 
kérdező jött segítségére a megkérdezettnek : 

— N e sírj, kis fiam . . . Hát Zebedeus. 
Egyébiránt volt annyi eszünk, hogy, ha olyan 

kérdést intéztek hozzánk, amire nem tudtunk 
megfelelni, már a felszólításkor olyan ke-
serves sírásba kezdtünk, hogy az egész gyüle-
kezett sietett a vígasztalásunkra : 

— Hiszen tudja ám, csakhogy megijedt sze-
gényke . . . Jól van, kis fiam, ülj le szépen. 

Nekem örök büszkeségem marad az a dicsé-
ret, amit akkor kaptam, amikor elfújtam egy 
lélekzetvételre fennakadás nélkül azt a verset, 
hogy (Kérdés : Kik voltak a pátriárkák ? — 
Felelet) : 

Az özönvíz után ismét fénylettenek, 
Akik pátriárka nevet viseltenek . . . 
Sem, Arfak, Sád, Séla voltak ilyenek, 
Kiket Éber, Pélek, Réhu követtenek. 
Sérug is Nákhorral tartozik ezekhez, 
S Tőré, bátor hajlott hamis istenekhez, 
S Arahám, ki bízott az ígéretekhez : 
Méltán számláltatik a jó emberekhez. 

Az egész hallgatóközönség el volt ragadtatva : 
— Milyen jól tudi, peig hát pápista az Isten-

adta . . . 
Kaptam is Szalacsy uramtól egy olyan aján-

dékot, amit még ma sem adnék oda száz fo-
rintért: a „Flóri Könyvét" tele versekkel, 
képekkel. 

Nem zaklattak minket alannyal, állítmánnyal ; 
nem ráncigáltak oxigénnel, hidrogénnel; nem 
is vexáltak Marssal, Jupiterrel, Merkúrral. 

Bemutatták a próbaírásainkat, amiket rektram 
„egzemplárja" után írtunk, vonásról, vonásra 
utánozván az ő írását. (Gyönyörű írása volt!) 

Befejezte az egzsámentet a „kicsikék olva-
sása". Ez volt a legünnepiesebb pontja a mai 
napnak. 

Mert az bizony nem tréfaság: kezébe adni 
annak a kis gyereknek azt a varázskulcsot, 
mely a tudományok s az ismeretek bűvös 
tündérvárát nyitja meg előtte. 



2 1 . S7.ÁM, NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

Az olvasástudásnak pedig az volt a próba-
köve, hogy ne csak az ábécéskönyvéből tudjon 
olvasni a gyerek, hanem más könyvből is. 

Az öreg szülikék egymásután szedegették 
elő a nagy, kapcsos zsoltáraikat, meg a pápa-
szemeiket, s aztán kiki odafogott egy-egy 
kis tudóst a térde elé, kiterítette ölében a zsol-
tárt : 

— N o kis fiam, ezt olvasd el ! 
Persze, hogy ment az olvasás, mint a karika-

csapás. A mutatóujjunk oly sebesen nyargalt 
végig a sorokon, hogy sokszor fél-lófejjel elő-
rébb járt a szövegnél, amit a §zájunk hadart. 

(Azt a kis „pia fraust" ugyan ki vette volna 
számba, hogy a szöveget jórészt már könyv 
nélkül is tudtuk, amennyiben a „vigyázók" év-
közben bedaráltatták velünk a legtöbb zsoltár 
első versét ? !) 

Azért jó volt minden . . . 
* 

ilyenkor (kapuzárás felé), mikor ugyancsak 
nagy igyekezettel törjük-verjük magunkat azon, 
hogy az „évzáró-vizsgálaton" néhány „műértő" 
szülő előtt bemutassuk „évi munkálkodásunk 
eredményét" ; mikor két hónap alatt újból át-
gyötörjük a gyereket mindazokon a gyötrelme-
ken, amiken esztendőn át keresztülhajszoltuk: 
bizony-bizony sokszor eszembe jut, vájjon nem 
okosabban csinálták-e mindezt apáink? 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• Az Állami Tanítók Óvsz. Egyesületének 

választmánya rendkívüli közgyűlést tartot t , ame-
lyen a nagyobb tanítótestületek küldöttei is meg-
jelentek. A tanítóság körében nagy riadalmat 
okozott, hogy az 1907. évi XXVI. t.-cikkben 
állami tisztviselőknek minősített állami tanítók 
lakásbérének rendezésére az 1908. évi költség-
vetésben nem hoznak javaslatba semmit. A gyű-
lésen Havass Pál elnök kijelentette, hogy- hite 
szerint az állami tanítókat nem szándékosan hagy-
ták ki az idei költségvetésben tervezett lakásbér-
rendezésből. A tévedést könnyen helyrehozhatónak 
véli. Hartha Pál főtitkár azt javasolta, hogy az 
Állami Tanítók Országos Egyesülete a sérelem 
dolgában adjon be kérvényt s juttassa el a mi-
niszterekhez, a képviselőház elnökéhez, az összes 
képviselőkhöz, az egyes pártok elnökségeihez. 
Indítványozta, hogy kérjék föl a sajtót és az 
Állami Tisztviselők Országos Egyesületét is, 
amelynek kebelébe az állami tanítók tisztikara 
és választmánya belép, hogy az állami tanítók 
érdekében indítson akciót. A javaslatokat elfo-
gadták. Ezután Bartha Pál fótitkár fölolvasta a 
memorandum-tervezetet, melyet a gyűlés jóvá-
hagyott és azonnal való kinyomását elrendelte. 

X Az Orsz. Katholikus Tanügyi Tanács 
Budapesten ülést tartott. Szentgyörgyi Jordán 
Károly az iskolán kívül való népoktatásról elő-
adást tartott, Szőke Sándor tanítóképző-intézeti 
tanár a katholikus képzőintézeti tanárok országos 
egyesületének alapszabálytervezetét mutatta be, 
Guzsvenitz a tanítóképző intézetek reformjáról 
értekezett, Ember Károly pedig a katholikus 
iskolaegyesületről. 

= A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
XLII. nagy- és közgyűlését júl ius hó 13., 14. 
és 15. napjain Nagyszentmiklós városában ta r t ja 
meg. 

2 Az Országos Középiskolai Tanáregye-
sület választmányi ülést tartot t , amelyen elő-
készítették a júliusi közgyűlést ós megejtették 
a tisztújításra vonatkozó összes jelöléseket. Az 
egyesület még egy választmányi ülést fog tar-
tani közvetlen a közgyűlés előtt, melynek idejéül 
júl ius 3—4-ét jelölte ki a választmány, helyéül 
pedig Budapestet szemelte ki. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Stein testvérek 
bátorkeszi bérlőknek, akik a bátorkeszi róni. 
kath. fel. el. iskolát 60 korona ér tékű tanszerek-
kel szerelték föl es az iskola fönntartására az 
1900. évtől fogva évenként 170 K-t adomá-
nyoztak. 

Kinevezte: Bedeus Zelma oki. tanítónőt az 
aradszentmártoni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Sinay Emma oki. tanítónőt a debreczeni közs. 
jellegű külön szaktanitós gazd. ism.-isk.-hoz r. 
szaktanítónővé ; Zala Tekla oki. tanítónőt a 
meczenzéfi áll. el. isk.-hoz 1908. évi szeptember 
1-i hatállyal r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Gáljf'y 
Ferenc torda-aranyosvármegyei kir. tanfelügyeló-
ségi tollnokot a Máramaros vármegye kir. tan-
felügyelőségéhez ; Goszmann Ádám pilisszent-
kereszti áll. el. isk. tanítót a buziásfürdői all. 
el. isk.-hoz; Pleininger Dezső mehalai és Laub 
János kovaszinczi áll. el. isk. tanítókat 1908. 
évi augusztusi hatállyal kölcsönösen. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Weninger Ferenc nyug. alsórámóczi rk. 
tanító özv., szül. Schermann Katalinnak évi 
450 K-t; néh. Makay Vince nagyváradi nyug. 
polg. isk. tanító özv., szül. Balázs Ágnesnek évi 
800 K-t; néh. Farkas Albert fülekkovácsi róm. 
kath. tanító özv., szül. Szabó Máriának évi 500 
K-t ; néh. Lichter Vilmos nyug. gimn. izraelita 
tanító özv., szül. Politzer Zsófiának évi 500 K-t, 
2 kkorú árvájának pedig összesen 166 K 66 f - t ; 
néh. Kárpáti István oszikói róm. kath. el. isk. 
taní tó özv., szül. Weiser Irmának évi 500 K-t. 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Z. F. A 21.717/1869. sz. a. kelt körrendelet értel-

mében, ha a hitfel. iskola a polgári község tulajdona, 
annak fel. tanintézetül való meghagyása vagy köz-
ségivé alakítása fölött kizárólag a polgári község 
intézkedhetik, minden más testület vagy egyén meg-
kérdezése nélkül. Ellenben, ha a hitfel. iskola a hitfel. 
tulajdona és a község azt csak segélyezi, akkor a 
polgári község csupán affölött határozhat, hogy a segélyt 
továbbra is adja-e, mint felekezeti intézetnek, vagy 
pedig azt tőle megvonva, községi iskola állítására for-
dítsa. A hitfelekezet tulajdonát képező iskola jellege 
ügyében mindenkor az illető hitfel. határoz és csak 
az ő hozzájárulásával alakítható át községi iskolává. 
Ugyanez áll az állami kezelésbe veendő hitfel. isko-
lákra nézve is. — Sz. 1. A törvény világosan meg-
mondja, hogy a mindennapi iskolába a 6-ik évüket 
betöltött gyermekek kötelesek járni, a 12-ik évük 
betöltéséig. Osztályismétlésre ezen az alapon nem lehet 
kötelezni a 12-ik életévét meghaladott tanulót. 2. Ta-
nítói oklevéllel senkit sem vesznek fel a jegyzői közig, 
tanfolyamra. — B. A. Diósberény. Miután az állam-
segély a 200 K-t meghaladja, az 1907. évi XXVII. t.-c. 
21. §-a értelmében a tanító alkalmazása a közokt. 
miniszter jóváhagyásától függ. Azt tehát nem fogja 
megengedni a miniszter, hogy okleveles tanítók mellő-
zésével oklevél nélküli egyén alkalmaztassák. A fel-
hozott esetben a közig, bizottság sem fogja megen-
gedni, hogy segédtanító egy évig vezethesse az iskolát 
és pedig annál kevésbé, mert segédtanítóul csak ok-
leveles tanítót, vagy tanítónőképzőt sikerrel végzett 
egyént lehet alkalmazni. — Dombos. Miután mind 
a két tanfolyamot különböző időben fogják megtar-
tani, természetesen mi akadálya sem lehet annak, 
hogy mind a kettőt hallgassa, föltéve, hogy mind a 
kettőre fölveszik. Ha az elsőre pl. fel nem vennék, 
addig is, míg a szükséges ismereteket gyakorlatilag 
is elsajátíthatja, ajánljuk alapos áttanulmányozásra 
Páter Béla dr.-nak : „Rövid útmutatás a vadon termő 
gyógyító növények gyűjtésére" című munkáját, mely 
a. szerzőnél. Kolozsvárt, 2 K-ért megrendelhető. — 
N. I. Hölak. Ha a soraiban hivatkozott üzenetünket 
észrevette, akkor figyelmét fölkelthette volna azon 
vábszunk is, melyben megokoltuk, hogy miért nem 
hirdetnek tanév közben minden állami tanítói állásra 
pályázatot. Megjegyezzük még, hogyha minden ol-
vasónk aprólékos dolgaival annyiszor keresne fel min-
ket. mint ön, akkor egy nagyobb minisztérium sze-
mélyzete sem volna elégséges a válaszok megadására. — 
K. I. Bethlen. Ha figyelemmel kíséri lapunk ezen 
rovatát, akkor az itt már sokszor ismertetett kérdé-
sekben nem fordult volna újból hozzánk. De különben 
is önnek annyi követelése van az iskolafenntartótól, 
hogy legjobban teszi, ha a részletekre is kiteijedő 
útbaigazításokért a tanfelügyelő úrhoz fordul. — 
1). E. Siklósd. Az állami tanítók orsz. egyesületének 
pénztárosa : Kiss Mózes, erzsébetfalvai áll. el. iskolai 
igazgató-tanító. — B. M. Gyermektartási ügyekkel 
nem foglalkozunk ; tessék ügyvédhez fordulni. — 
Cs. I. Cégeket elvből nem ajánlunk ; tessék a hirde-
tésekre ügyelni. — Cz. E. Kondoros. A beküldött 
tagsági díjat az Eötvös-alap pénztárosának átadtuk s  
egyúttal félkértük, hogy a nyugtatványt közvetlenül 
önnek küldje meg. Felkérjük azonban, hogy tagsági 
díját jövőre egyenesen az alaphoz szíveskedjék meg-
küldeni. — G. A. Yukovár és Baranyai. Budapesten 
három ipari>kola van : a m. kir. felső építőipari (VIL, 
Thököly-út 74.), m. kir. felső ipariskola (VIII, Nép-
színház-utca 8.) és fő- és székvárosi iparrajziskola (lX., 
Oroszlán-utca 1.). Székelyudvarhelyt van agyag- és 
kőipari. Temesvárott fémipari, Kolozsvárt és Szegeden 

fa- és fémipari, Zalathnán kőcsíszoló (internátussal), 
Marosvásárhelyen és Brassóban (internátussal) faipari 
iskola stb. Tessék valamely iskola igazgatóságához 
fordulni, ahonnan a nyújtható segélyezés módozatai 
felől is útbaigazítják. A felső ipari iskolák a keres-
kedelemügyi minisztérium hatáskörébe tartoznak. — 
Ph. P . Giroda. 1. Az elemi iskola V. és. VI. osztályát 
végzett tanulók a polg. iskola H., illetve III. osztályába 
az előírt tantervi különbözetből kiállott sikeres vizsga 
után rendes tanulóknak fölvehetők. 2. Bármelyik könyv-
kereskedésben. — P . I. Szegvár. Az országos tanítói 
nyugdíjintézet az 1875. évi XXXII. t.-c. alapján léte-
sült ; a tanítói özvegy és árvák félévi járandóságát pedig 
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 140. §-a biztosította. Né-
zetünk szerint tehát a tanító félévi fizetése és lakása 
akkor is megilleti az özvegyet és árvákat, ha a férj 
nem volt a nyugdíjintézetnek a tagja. Az ezzel ellen-
kező rendelkezésről nincs tudomásunk. — N. L. A 
tiszti főügyész a törvényhatóság jogi tanácsosa. — 
H. M. Billed. A 15-ik életévének betöltéséig köteles 
ismétlő-iskolába járni. — I. I. K.-hearyalja. Nincs 
arra időnk, hogy a közig, bíróságnál folyamatban levő 
ügyének elintézését megsürgessük. — T. E. I. Nem 
tudunk rá előző esetet, így tehát sem mellette, sem 
ellene nem nyilatkozhatunk. Folyamodja meg. — 
Kölesd. Sokszor megmondottuk már, hogy fel. tanítók, 
bármily mérvben is veszik igénybe az államsegélyt, fél-
árú jegy váltására jogosító igazolványt nem kaphatnak. 

Évfordulók. 
(A Pedagógiai Társaságból.) 

Már negyven esztendeje annak, hogy oltár-
hoz vezette legszebb férfikorában a deli-dali 
magyar nép az örökifjú, mosolygóképü abéab 
oskolát. Talán nem volt épen mindég zavar-
talan a házi boldogságuk. Annyi szent és igaz 
azonban._ hogy semmiesetre sem volt sivár az 
életük. Es az is bizonyos, hogy a békét mun-
kálta a magyar népiskola. Kiváltkép azon volt, 
talán kelleténél nagyobb buzgósággal is, hogy 
békés egyetértésben legyen meg úri szomszéd-
jával a középiskolával. Még menyegzői évforduló-
ját is egy napon, egy födél alatt ülte meg 
vele. Hanem ekkor is napfényre derült, hogy 
a középiskola örökké zsörtölődik a népiskolá-
val. Most azért duzzog, hogy a. népiskolában 
ne:n -tanulnak meg jól magyarul. Innen van az, 
hogy a nemzetiségi vidék középiskoláinak első 
osztálya sehogysem tud boldogulni. Körösi 
Henrik központi szolgálatot teljesítő kir. tan-
felügyelő lovagiasan fölveszi a keztyüt. Azt 
hiszi, hogy az a vita, melyet a középiskolai 
tanáregyesület közlönyében indítottak a nem-
magyar tannyelvű népiskolák magyarnyelvi 
eredményére nézve, helyes mederben indult. 
Megállapították, hogy jó olvasókönyvek nagyot 
lendítenének az ügyön. De a cikkíró csakhamar 
letér az egyenes útról és a célra vezetés bizto-
sítása helyett azt keresi, mi módon lehetne 
megnehezíteni az összes növendékeknek a közép-
iskolába lépést. A támadó szerint 123 olyan 
állami iskolánk van az idegenajkúak lakóhelyein, 
melyekben a magyart vegyesen tanítják a nem-
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zetiségi nyelvvel. Szónokunk kereken kijelenti, 
hogy ez tévedés. A nemzetiségi vidék állami 
iskoláiban a magyar épségben tartása mellett, 
csupán a megértetés segítője az idegen nyelv. 
A cikk írója előkészítő-tanfolyamot illesztene 
a középiskola első osztálya elé. E gondolat nem 
új. Hogy nem életrevaló, mutatja a pancsovai 
eset. Maguk a pancsovaiak kívánták a meg-
szüntetést. Azt látták ugyanis, hogy inkább a 
helyi népiskola selejtes elemének lerakodója. 

Nem követhetjük mindenkor külső országok 
példáját. Megmondta Apponyi Albert gróf még 
1893-ban, hogy a magyar nemzetnek állandóan 
küzdenie kell létfönntartásáért. Szerencsés az 
egységes nemzet. Politikája aránylag egyszerű. 
Ha állami hatalmát erősíti, nemzeti hatalmát 
öregbíti. Ha kultúráját fejleszti, nemzeti egy-
ségét szilárdítja. Nálunk máskép van. 

Mielőtt megállapítaná az előadó a magyar 
nyelv elsajátításának legjobb módszerét, átte-
kinti az idegen nyelvek tanításának történetét. 
Legrégibb a grammatikai vagy fordító módszer. 
Összehordtak hetet-havat és a végén nem 
maradt meg más, mint a gyötrődés emléke. 
E mód eredménytelensége szülte az analitikai 
metódust, a kérdések és feleletek alapján terv-
szerűen gyűjtött szókincset. Itt az volt az 
aggodalom, hogy a gyermek anyanyelvén gon-
dolkozik. Hogy ezt megszüntessék, a természe-
tes módszert karolták föl. Elfelejtették azonban, 
hogy a természetes nyelvtanulás a képzettársí-
tás pszihikai törvényén alapszik. A lüktető élet-
tel szemben kedvezőtlen az iskola kis óraszáma. 
Szabják meg a beszélgetések anyagát és gon-
doskodjanak jó szemléltetőképekről. Már Co-
meniusnál találkozunk azokkal. A képekből 
azonban- hiányzik a cselekvés. Guet hároméves 
kis fiú világosította*föl, hogy mi a helyes el-
járás. A gyermek cselekszik is, amikor beszél. 
Nemcsak utánozza a mások beszédét, de ön-
cselekvőleg is alkot mondatokat. Gondolatait 
az események folyásához mérten rendezi. Gue 
módszerét Carré tökéletesítette. Ennek szelle-
mében írta meg művét, melynek nagy hasznát 
vehetik nemzetiségi vidékeink tanítói. Carré 
szerint a gyermek bármely nyelvet époly köny-
nyen elsajátít, mint pl. a járást. Ha nehezen 
megy az új nyelv, a módszer hibás. Először a 
tárgyat kell megismertetni, megnevezni, aztán a 
hozzáfűződő cselekvést,azigét.Ezután következik 
a melléknév stb. Az első lecke a tanuló testének 
megismerése lehet, aztán a körülfekvő tárgyak. 
Az első leckékből ki kell küszöbölnünk minden 
képes kifejezést. Már Pestalozzi hangoztatta, 
hogy sem konkrét, sem absztrakt fogalom nevét 
nem taníthatjuk addig, míg magát a fogalmat 
nem ismerik. Carré minden olvasmányát a 
tárgyra vonatkozó beszélgetés előzi meg. 

Mindenféle módszernél többet ér a jó tanító. 
A jó tanítót a képzőintézet készíti elő. Emitt 
sajátítsa el a legalkalmasabb módszert. Egy-
előre rövid tanfolyamokban ismertessék meg 
az idegen tannyelvű népiskolák magyarnyelvi 
oktatásának leghelyesebb módját. De aztán 
olyan szakemberek tanítsanak, kik a klasszikus 
nyelvek tanításán kiművelt, filozófiailag kép-
zett elmék. Mindenesetre kitűnő tantervvel, 
hozzá rövid, velős utasítással, kiváló szemlél-
tetőképekkel és a magyar nyelv tanításának 
fokozatát feltüntető olvasókönyvvel, végül még 
jó vezérkönyvvel is támogassák a tanítót. 
Körösi tanulmánya aktuális. Hiszen most dol-
goznak odafent, az új törvény alapján, a nem-
magyar tannyelvű népiskolák tantervén. A 
Körösi tanulmánya nem volt kifejezetten jubi-
láris jellegű, de azzá avatta a negyvenedik 
évforduló és Rombauer Emil középiskolai fő-
igazgató felolvasása az 1883. évi középiskolai 
törvény hatásáról. Ezt épen azért fejtegette 
most, mert a törvény ezüst mennyegzőjét 
ünnepelte. A jövő héten számolunk be róla. 

Dr. Fináczy Ernő elnök mindkét előadást 
szíves szavakkal köszönte meg. Ilavas Irma. 

Országgyűlés. 
(Május 11—10.) 

A költségvetés általános tárgyalása az eddigi 
mederben folyt hétfőn és kedden is. Elébbi 
napon egy román nemzetiségi, egy horvát saját 
nyelvén és egy balpárti beszélt ellene. Maniu 
román nemzetiségi azt állította, hogy az állam-
nak nines joga a magyar nyelv megtanulását 
követelni a nemzetiségiektől. Nem ismeri el az 
egységes magyar nemzeti államot. Eme törvény-
ellenes kijelentések miatt elnöki rendreutasítás-
ban részesült. 

Kedden Lukács László, a híres laczfalusi pap, 
több órán át beszélt. Azt mondja, hogy a romá-
nok sem a királynál, sem itt az országgyűlésen 
nem tudták érvényre juttatni kívánalmaikat. 
Reménységét az általános, egyenlő, titkos válasz-
tásba helyezi. Állítja, hogy a magyar nép meg 
fogja érteni őket. 

Á tárgyalás elhúzódása arra indította a 
többséget, hogy alkalmazásba vegye a szigo-
rított házszabályokat. Hétfőn 150-nél többen 
indítványozták, hogy a költségvetés tárgya-
lására ki kell mondani a sürgősséget. Kedden 
megszavazták. Egyszersmind indítványozták, 
hasonlóképp 150-nél többen, hogy az eddigi 
4 órás üléseket 8 órásokká kell meghosszabbítani. 
Délelőtt 10-től 2 óráig és délután 4-től 8-ig 
tárgyaljanak. Az indítvány benyújtója, Hoitsy 
Pál, azzal okolta meg, hogy, íme, az esztendő 
ötödik hónapjában még nincs megszavazott 
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költségvetés, pedig mennyi fontos más ügy is 
vár elintézésre. Senki sem szólott ellene. 

Szerdán mindenekelőtt megszavazták a 8 órás 
üléseket. Azután egymás után károm horvát 
szónok beszélt a költségvetés ellen. Egyikük 
magyarul mondotta el beszédét, jegyzetei segít-
ségével. A horvátok után Babocsay balpárti 
beszélt a költségvetés ellen. Tiltakozva utasítja 
el, mintha ők a nemzetiségiekkel megegyeztek 
volna az ellenzékiségben. Különben rámutat, 
hogy a régi Magyarországban tót és román jó 
bánásmódban részesült, elégedett volt. A nem-
zetiségiek ellenünk fordulását osztrák befolyás-
nak tulajdonítja. Hiszi, hogy újból egyetértenénk, 
mihelyt független lenne hazánk. 

A csütörtöki nap, melyen először üléseztek 
8 óra hosszáig, igen tartalmas volt. A horvátok 
töröltették magukat az általános tárgyalások 
szónokai közül. Elhatározták, hogy csak a rész-
leteknél, azon tárcákhoz fognak hozzászólani, 
amelyek hatásköre Horvátországra is kiterjed. 
A szónokok közt volt három kormánypárti, akik 
nem érték be azzal, hogy bizalmukat nyilvání-
tották, hanem fontos belügyi kérdésekre irányí-
tották a figyelmet. Szentkirályi Zoltán a köz-
igazgatás és az árvaügy helyesebb kezelését 
ajánlotta. Nagy Emil célszerű szociális politikát 
ajánl, a nép szeretetét, megmentését attól a 
jobbágyságtól, melybe a váltó, a takarékpénz-
tárak sodorták. A nagy- és papi birtokok fel-
osztását nem helyeselné, de létesítsenek hosszú 
bérleteket. Baross János is helyes birtokpoli-
tikát, jó telepítési törvényt kíván. A román 
népet jámbornak, jónak mondja ; csak vezetői 
gonoszak, akik elcsavarják a fejét, hogy ural-
kodhassanak rajta. A birtokpolitikára és tele-
pítésre nézve egyetért vele Thoroczkay báró 
balpárti is, habár a költségvetést nem fogadja 
el. Vlád Aurél és Pop-Csicsó románok saját 
nemzetiségi politikájukat igyekeztek védelmezni 
Baross és mások támadásaival szemben. Ezzel 
az általános tárgyalás véget ért. Mindjárt hozzá-
kezdettek az úgynevezett kisebb tárcák tárgya-
lásához. A királyi udvartartás költségeit 11 
millió 300 ezer koronában megszavazták. 
Hasonlóképp az országgyűlés, a közigazgatási 
bíróság, a miniszterelnökség és a király sze-
mélye körüli minisztérium költségvetését és a 
közös költségeket. 

A horvát miniszteri tárcánál Supilo képviselő 
erősen támadta a horvát minisztert. Josipovich 
miniszter azonnal válaszolt, még pedig az ösz-
szes magyar pártok élénk helyeslése mellett. 
Azt mondja, hogy ő nemcsak a miniszteri szé-
ken, hanem egész közpályája alatt a magyar-
horvát egyetértés érdekében működött. Horvát-
ország törvényes jogait a magyar kormány 
tiszteletben tartja. Nyelvét saját területén kizá-

rólag használja. A horvátoknak csak a magya-
rok mellett van jövőjük. Ajánlja, hogy saját 
érdekükben tanuljanak meg magyarul. 

Pénteken áttértek a belügyi tárca költségveté-
sére. Fenyvesi Soma kemény támadást intézett a 
román vezetők politikája ellen. Mezőfi szocialista 
az egyesülési és gyűlésezési szabadság biztosí-
tását és a fővárosi lakásuzsora megrendszabá-
Ivozását sürgeti. Ezekkel egyetért a következő 
szónok, Kmety Károly is. Egyéb fontos kérdé-
sekről is szól. A városok megsegítését, föl-
emelését szükségesnek tartja, de államosítani 
nem akar, még csak a rendőrséget sem. Nemzeti 
szükség nekünk az önkormányzat. Szóvá teszi 
a tervezett pártegyesülést. Kossuth Ferenc 
ugyanis úgy nyilatkozott a pécsi Kossuth-szo-
bor leleplezése alkalmával, hogy reménysége 
szerint rövid idő alatt 48 as párti lesz az egész 
nemzet. Azóta arról beszélnek és írnak, hogy 
miképen lehetne egységes, erős kormánypártot 
alkotni. Kmety szerint a függetlenségi párt 
csak azon föltétel alatt megy belé bármely új 
alakulásba, hogy saját programmjából föl ne 
adjim semmit. 

Érdekes beszédet mondott Zanella Rikhárd 
fiumei képviselő. Szerinte a magyarok és olaszok 
ott egyetértésre törekesznek, de pár magyar 
újságíró nagy izgalmat támasztott azzal, hogy 
megvádolta a fiumei nők erkölcsiségét. Ajánlja, 
hogy szüntessék meg ott a horvát papi befo-
lyást és cseréljék ki a horvát katonaságot 
magyarral. 

A szombati 8 órás ülésen végeztek a belügyi 
tárcával. Andrássy gróf megtette észrevételeit 
a fölmerült fontosabb kérdésekre. A nemzeti-
ségieknek azt mondja, hogy mi erőszakosan 
nem magyarosítunk ; de hazánk egységét, épsé-
gét meg fogjuk védeni. Eli^neri sokféle alkotás, 
javítás szükségét, de azok jelentékeny része a 
jövőre marad. Az új választási törvényt be-
nyújtja, mihelyt lehet. Készen van és pár nap 
alatt benyújtja a községi és körorvosok fizeté-
sének rendezésére vonatkozó javaslatot. 

Délután áttértek a kereskedelmi tárca költség-
vetésére. Kossuth Ferenc miniszter igazán nagy-
szabású kormány-programmot terjesztett elő. 
Az önálló bank fölállítása 191 l-re, a külön 
vámterület 1917-re biztosítva van. Az iparos-
oktatás és a kisipar fejlesztése nagy kiterje-
dést vett. Egész sor új gyárat állítottak, ame-
lyekben a munkások tízezrei találnak keresetet. 
Vasútakra és körútakra nagy befektetéseket 
fordítottak máris; még több van előirányozva. 
Vasutasok, postások szolgálati viszonyait, fize-
tését rendezték. Az egész működés arra irányul, 
hogy a gazdasági önállóság egészséges meg-
erősödésben nyerjen biztos alapot. A beszédet 
általános lelkesedéssel fogadták. 
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K Ü L Ö N F É L É K , 

A békenap. 
— M á j u s 1 8 . — 

Még a legnemesebb célú mozgalmaknak is 
szükségük van bizonyos időre, míg a hirdetett 
gondolat meggyökerezik, míg a kezdetben bátor-
talan hang erőssé, a mosolyogva, kétkedve és 
bizalmatlanul fogadott eszme az egész nemzet 
vagy világ előtt jelentőssé, világossá válhatik. 
így voltunk a békemozgalommal is. Ma már az 
emberiség nagy része a legnagyobb figyelemmel 
kíséri a békemozgalom apostolait s küzdelmük-
nek fényes eredménye van. Nem lehetetlen gon-
dolatért harcolnak, céljuk nem az örök béke 
megvalósítása, hanem minden eszközzel arra 
törekednek, hogy a pusztító háborúkat lehetőleg 
minél ritkábbá tegyék, céljuk az, hogy meg-
akadályozzák a népeknek a folytonos hadi készü-
letek miatt való lassú elvérzését. Megdöbbentő 
összeget költenek Európa államai évről évre a 
seregek fönntartására, hadi eszközök vásárlására ; 
megdöbbentő az a nagy munkaerő, melyet a 
hadsereg az iparból és földmívelésből évről évre 
elvon. Két cél lebeg tehát a békeegyesületek 
előtt : az egyik, hogy korlátozzák a fegy-
verben álló tömegek számát s ezzel együtt a 
kiadások nagyságát, a másik, hogy az államok 
összeütközésében lehetőleg választott nemzetközi 
bíróság döntsön. 

A béke szükségét nemcsak a pénzével és véré-
vel adózó nép érzi, belátták azt a fejedelmek is. 
Az oroszok hatalmas cárja figyelmeztette először 
Európa fejedelmeit a túlságos fegyverkezéssel 
já ró veszedelmekre és a béke áldásaira. „Az 
egyetemes béke fönntar tása — ír ta 1898-ban 
kelt körlevelében — ós az összes nemzeteket 
súj tó fegyverkezések lehető csökkentése a mai 
viszonyok közepette az egész világ részére oly 
eszményt képviselnek, melyre valamennyi kor-
mány törekvésének irányulni kellene." 

A fölhívásnak visszhangja lett. Európának 
hadi terhek alatt nyögő népei örömmel olvasták 
az orosz cár körlevelét, Európa fejedelmei siet-
tek képviselőket küldeni Hágába, hogy a béké-
ről tanácskozzanak. Az első hágai konferencián 
a következő határozatot fogadták e l : „Az em-
beriség anyagi és erkölcsi jólétének előmozdítá-
sára fölötte kívánatos, hogy az immár az egész 
emberiségre nyomasztólag ható katonai terhek 
csökkentessenek." E kívánság hangoztatása lett 
volna a kezdő lépés a fegyverkezés csökkenté-
sére. A sors azonban beleavatkozott, a béke-
mozgalom híveinek reményét meghervasztotta. 
Embervér folyt ismét a világban, a csatakiáltás 
elnyomta a békéért küzdők panaszos szavait. A 
második hágai konferencia az elsőnek határoza-

t á t mégis megerősítette és egy lépéssel közelebb 
vi t te az emberiséget céljához. „Tekintettel arra, 
— mondták ki a második értekezleten — hogy 
az első konferencián a fegyverkezések korlátozá-
sára vonatkozó határozat elfogadása óta a hadi 
terhek évről évre szaporodtak, a második konfe-
rencia nagyon kívánatosnak tar t ja , hogy az 
államok ezen kérdésnek komoly tanulmányozását 
ú jból fölvegyék." 

A cél még mindig messze távolban lebeg 
előttünk, de r a j t u n k áll, hogy megközelítsük ; a 
jövendő nemzedéket már a béke lelkes híveivé 
nevelhetjük s olyan erős közhangulatot teremt-
hetünk, melynek diadalmaskodni kell. Alkalmunk 
ugyan igen gyakran van a béke áldásaira rámu-
ta tn i s a harc iszonyatosságait rajzolni, de minisz-
t e rünk egy külön napról is gondoskodott, melyet 
országszerte a béke gondolatának szentelhetünk. 

A békenap alkalmából a Nemzeti Nőnevelés 
című folyóirat áprilisi számát a békemozga-
lom erősítésének szentelte. A békemozgalom 
lelkes híveinek rövid sorain kívül több értékes 
cikket közöl e szám. Vezetőcikkét Kenedi Géza 
írta. Zipemovszky Károlyné arról értekezik, minő 
szerepe van a nőnek a békemozgalomban. Kemény 
Ferenc a békemozgalom tör téneté t ír ja meg ; 
Farkas Gyulánénak egy kis beszéde van benne : 
A békéről a gyermeknek. Cikket í r tak még e 
füzetbe : Bogyay Kálmánné, Schvimmer Rózsa, 
Gömbösné Galamb Margit stb. 

A Nemzeti Nőnevelés áprilisi száma nemcsak 
ar ra alkalmas és hivatott , hogy a békére törek-
vők számát szaporítsa, a békebarátok céljait nép-
szerűsítse, küzdelmüknek tör téneté t ismertesse, 
hanem arra is, hogy mindazok forrásul használ-
hassák, kiknek a békenap alkalmával meg kell 
emlékezniök az emberiség e legfontosabb és leg-
nemesebb törekvéséről. Sajnáljuk, hogy későn 
kap tuk az idei ünnepre kezünkhöz, ám ez a 
füzet belső értékén nem változtat. 

— A tanítóképesítés reformja. Az országos 
közoktatásügyi tanács állandó bizottsága, á minap 
t a r to t t ülésében, az elemi népiskolai tanítók 
képesítő-vizsgálati szabályzatának revíziójával fog-
lalkozott abból az alkalomból, hogy a tanító-
képző-intézeti tanárok országos egyesülete a 
kultuszminisztertől a jelenleg érvényben levő 
szabályzat módosítását kérte. Az állandó bizottság 
kimondotta, hogy a revíziót szintén szükségesnek 
tartja, tekintettel arra, hogy a képesítő-vizsgá-
latnak egy vizsgáló-bizottsághoz és terminushoz 
kötése okozza, hogy a vizsgálat úgyszólván el-
viselhetetlen terhet ró a jelöltekre ós a vizsgáló-
bizottságok tagjaira egyaránt és alányomja a 
vizsgálat nívóját is. E r re való tekintet te l az 
állandó bizottság az országos egyesület javasla-
tainak felhasználásával oly megoldásban állapodott 
meg, mely az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 
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változtatása nélkül lehetővé teszi a szóbeli vizs-
gálat könnyítését és a vizsgálati anyagnak kellő 
megosztását, ezúttal pedig a vizsgálatot megelőző 
gyakorlatnak kiterjesztését is. 

— Nagytisztogatás Toroutálban.Dr. Vértesy 
Gyula kir. tanfelügyelő javaslatára Torontál vár-
megye közigazgatási bizottsága legutóbbi ülésé-
ben a kir. tanfelügyelőség által meglátogatott s 
vagy elhelyezés, vagy túlzsúfoltság, főleg pedig 
a magyar nyelvi tanítás ki nem elégítő ered-
ménye miatt kifogásolt iskolák fönntartóit szigo-
rúan fölhívta a hiányok orvoslására s a magyar 
nyelv eredményes tanításának elrendelésére. Ezen 
az ülésen számszerint 19 iskola és 4 kisdedóvó 
részesült megintésben, illetve ennyi iskola s óvó 
tekintetében hívatott föl az illetékes iskolafönn-
tartó, az egyházi főhatóság vagy község, a szi-
gorú intézkedések megtételére. A tanév kezdete 
óta pedig dr. Vértesy a meglátogatott s kifogá-
solt iskolák közül 70 iskola és 15 óvó tekinte-
tében intézkedett a vármegyei közig, bizottság 
útján. Ugyancsak ezen az ülésen je lentet te be 
dr. Vértesy tanfelügyelő, hogy a vármegyében 
61 községben indította meg az év folyamán az 
iskolák államosítására vonatkozó tárgyalásokat s 
hogy a jövő tanévben remélhetőleg tíz-tizenöt 
ú j állami iskola fog megnyílni. 

— Új polgári és kereskedelmi iskola. 
Miskolczon az állami polgári fiú- és leányiskola 
s a felső kereskedelmi iskola ezideig egy régi 
közös épületben volt összezsúfolva, ami miatt 
egyik iskola sem fejlődhetett céljának s a köz-
szükségnek megfelelően. E bajon most a kormány 
segíteni fog. Apponyi gróf miniszter kiküldöttei : 
Morlin Emil dr. miniszteri tanácsos, Kirchner 
Béla főigazgató és Sárleány Ervin építész a hely-
színen megvizsgálták az eddigi iskolaépületet és 
az új felső kereskedelmi iskola modern helyi-
ségeit, amelyekbe a szakiskola már a folyó iskolai 
év végén beköltözködik, míg a régi iskolaépület, 
megfelelően átalakítva, kizáróan a polgári fiú- és 
leányiskolának lesz rendelkezésére bocsátva. 

— Gyengeelméjü gyermekek fölvétele. A 
gyengeelméjűek m. kir. orsz. intézetében (Bpest, 
I., Alkotás-utca 53.) az 1908—09. tanév elején 
néhány hely megüresedik. A megüresedő helyekre 
fölvehetők 7 —10 éves korú, nevelés és taní-
tásra alkalmas, mindkét nembeli gyengeelméjü 
gyermekek. A közokt. minisztériumhoz címzendő 
kérvényeket, megfelelően fölszerelve, legkésőbb f. 
évi május hó végéig kell benyújtani. Bővebb 
fölvilágosítást nyújt s a kérvényhez szükséges 
nyomtatványokat az érdeklődőknek díjtalanul 
megküldi az intézet igazgatósága. 

— Halálozások. Erdélyi Károly, a kolozs-
vári kath. főgimnázium igazgatója, hosszabb 
betegség után, 49 éves korában meghalt. Erdélyi 
széleskörű irodalmi működést fej tet t ki, külö-

nösen mint nyelvtudós volt kiváló. — Ilóris Benő 
nyug. ref. rektor 84 esztendős korában meghalt 
Tatán. Az elhunyt a szabadságharcban is részt 
vett és a Bach-korszakban magyar tanítása miatt 
soká üldözték. — Osivath Elemér ref. lelkész, fő-
gimnáziumi és nőképzői tanár, a „Szamos" 
főszerkesztője, Szatmárnémetiben 38 éves koiá-
ban hirtelen meghalt. — Kállai Lajos felső-
ábrányi ref. tanító életének 20-ik évében, hiva-
taloskodásának 8-ik hónapjában f. hó 13-án elhunyt. 
Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Fordító. Heine Két granátosa öt-hat fordításban 

ismeretes. Többek közt lefordította Ábrányi Emil és 
Endrődi Sándor. Az ön fordítása nem üti meg a mér-
téket. Heine-versek fordításához nagy verselő-virtuó-
zitás keik — B. (Közszükség érzete a felnőttek oktatá-
sában.) Úgy emlékszünk, hogy üzentük már: nem 
használhatjuk a cikket. — T. (Ha kitárulna stb.) Sze-
mernyi tehetsége sincs versírásra. — I)r. M. (A közép-
iskola fölemelése a tanköteles kor fölé.) Jön. Szívesen vesz-
szük ezután is munkásságát. — Cz. (A csángó nyelvjárás-
ról.) A Magyar Nyelvőrbe való. A kéziratot egy ideig 
őrizzük. — Vizsgái jutalomkönyvek. Eger. Kéljük a 
könj'vek beküldését. Csak általunk olvasott könyveket 
ajánlhatunk. — 31. (Versek.) Egyik sem kedvünkre 
való. Jobbat kérünk. — V. (Az ajandék.) Érdektelen 
történet, a stílusa meg kissé mesterkélt. Törekedjék 
egyszerűségre, viszont ne tartson érdemesnek minden 
csekélységet a megírásra s így idővel írhat közöl-
hetőt is. — H. K. (Pozsony.) Közöljük. — S. If. 
(Gondolatok.) „Az imádság a boldogság hídja", „Az 
alamizsna a részvét könnycseppje" stb., stb. — ilyen 
„gondolatot" ezrével lehet gyártani naponként. Aztán : 
egyszer azt mondja, hogy „a szeretet a harag béke-
bírája", másszor meg : „a szeretet a béke obeliszkje". 
így is jó, úgy is jó, sőt épen ezerféleképen minősít-
netnők a szeretetet s mind ilyen jó lenne. Gondolatok 
írásához — gondolatok kellenek. — U. (A betű stb.) 
Értekezése hamis következtetésen épül fel. Nem közöl-
hető. — Egy uradalmi tanító. Nem áll irodalmi 
színvonalon, tehát nem közöljük, de magát az ügyet 
illetékes helyen figyelembe ajánlottuk. — 31. G. A 
Nagy magyarok életéből eddig 10 kötet jelent meg. 
Egy-egy kötet ára 1 K 50 f. Kapható az Athenaeumnál 
(Rákóczi-út 54.). Ugyanott megrendelhető a Hazánk 
története is. Van 6 és 8 K-s példány. Vizsgái jutalom-
könyv ekül még ajánlhatjuk a Kis könyvtár köteteit 
(Wodiáner könyvkiadó-cég, Andrássy-út 21.), egy-egy 
kötet 60 f. Legjobb különben, ha a kiadóktól könyv-
jegyzéket kér s ekkor kedve szerint válogathat a tanít-
ványainak való jutalomkönyvekben. Mint állami tanító-
nak bizonyára megvan a Népiskolai Ifjúsági Könyv-
tárakba fölvett könyvek hivatalos jegyzéke is, ebből 
válogassa ki a leginkább megfelelő könyveket s akár 
közvetlen az illető kiadónál, akár bármelyik könyv-
kereskedőnél megrendelheti azokat. 

Tartalom : Vörösmarty Mihály. Lengyel Miidós dr. 
— Pedagógiai akadémiák. Kóródy Miklós. — Magyar 
újságot az idegen anyanyelvű gyermekeknek. Vértesy 
Gyula dr. — Könyvesház. — Egyesületi élet. — Szép-
irodalom: Templomban. Sárándy István. — Kapu-
zárás felé. Bodonyi Nándor. — Tanítók tanácsadója. 
— Hivatalos rész. — Évfordulók. Havas Irma. — 
Országgyűlés. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: F A H IC^S S Á N D O R 

Bevezetés a geológiába. 
(Második közlemény.) 

írta : dr. Koch Ferenc. 
II. 

A geológia második fejezete a petrográfia 
(kőzettan). Ez az általános geológiának az a része, 
mely a Föld szilárd kérgének összetételében 
szereplő anyagok, a kőzetek ismertetésével 
foglalkozik. A rendkívüli módon felszaporodott 
anyag, a kőzeteknek minden irányban való 
pontos megvizsgálására szolgáló módszerek 
sokfélesége és körülményessége, a kőzetek-
nek petrográfiai rendszerbe való foglalása és 
a kőzetek képződésére vonatkozó elméletek 
változatossága ma már majdnem teljesen ön-
álló tudománnyá tették a petrográíiát, melyet 
szorosan csak ezen a téren működő szaktudósok 
művelhetnek sikerrel. Az általános geológia 
azután, melynek a petrográfia mégis mindig 
egyik ága fog maradni, a petrográfiai kutatá-
sok eredményeiből annyit vesz fel, amennyi a 
geológiai szereplés tekintetéből okvetetlenül 
szükséges. Ismertetésemben csak a legfontosabb 
tényeket fogom röviden érinteni, mert egy 
másik fejezetben, a petrogenetikai részben, 
szó lesz még a kőzetek képződéséről. 

A kőzetek vagy sziklafajok egy vagy több 
ásványfaj egyedeinek szabályszerű halmazai, 
melyek önálló tömegek alakjában vesznek részt 
a Föld kérgének felépítéséljen. A petrográfia 
feladata tehát a közeteket az azokat összetevő 
ásványi alkotórészekre bontani, valamint az 
ásványok összelépésének módját és formáját, 
vagyis a kőzetek szöveti viszonyát kutatni. 
Azokat az ásványokat, melyeknek jelenléte a 
kőzetben okvetetlenül szükséges, hogy az illető 
kőzet fogalmát megalkossák, lényeges vagy 
fő alkotórészeknek nevezzük. A gránit pl. áll 
földpátból, kvarcból és csillámból ; ezen ásványok 
egyike sem hiányozhatik a gránitból, mert ez 
esetben már nem gránit a kőzet. 

Ismerünk körülbelül 700 ásványfajt. Azon 
ásványok száma azonban, mely a kőzetek 
összetételében lényegesen részt vesz, aránylag 
igen csekély. A leginkább szereplő ásványok: 
a földpát, a csillám, a kvarc, az amfibol, az 
augit, a szerpentin, a calcit, a dolomit, a gipsz. 

A lényeges alkotórészeken kívül előfordul-
nak a kőzetekben olyanok is, amelyek az illető 
kőzet fogalmának megállapítására nem okve-

tetlenül szükségesek. Ezek az esetleges vagy 
mellékes alkotórészek. í gy találunk igen sok 
gránitban turmalint, míg más gránitokból ez 
hiányzik. Meg kell különbözteni azután a kő-
zetek anyagában előforduló konkréciokat és sze-
kréciókat. A konkréciók igen változatos alakúak. 
Szabálytalan alakú konkréciók a löszben előfor-
duló löszbabák. Szekréciók a kőzetek repedései-
ben vagy hólyagüregeiben utólag kiképződő 
ásványtöltelékek. Főleg a kvarc és különböző 
változatai, valamint bizonyos szilikátok és a 
mészpát adnak alkalmat szekréciók képződésére.' 

A kőzetet összetevő ásványi alkotórészek 
megállapítása nem elengendő még a kőzet 
meghatározására. Mert pl. kvarc-, földpát- és 
csillámból álló kőzet nemcsak a gránit, hanem 
a gneisz is. A meghatározáshoz tehát még 
egy másik ismertető jel is szükséges, a szövet. 
Ez alatt értjük a kőzetnek az egyes alkotó-
részek alakja, nagysága, fekvése és összetartási 
módja által feltételezett belső szerkezetét. A 
petrográfus tehát a kőzetek szerkezetében először 
is azt nézi, hogy vájjon még az eredetileg 
összefüggő tömegekben jelentkeznek-e a kőze-
tek, vagy pedig ezeknek törmelékeiből állanak-e. 
Az első esetben a kőzetet kristályos kőzetnek, 
az utóbbi esetben törmelékkőzetnek nevezi. A 
kristályos kőzet az eredetileg képződött kris-
tályok vagy kristályos szerkezetű szemek hal-
mazából áll. Ezek egymáshoz közvetlenül 
tapadván, idegen anyag közbejötte nélkül tar-
tanak össze. Ilyen pl. a szemcsés mész, a 
gránit. A törmelékkőzetnél a mésznek, a kvarc-
nak stb. darabjai valamely kötőszer segítségé-
vel tartanak össze. A kristályos kőzeteknél 
szokás megkülönböztetni szemcsés, porfiros, 
ikraköves, szferolitos (gömbös), rostos, leve-
les, palás, likacsos stb. szövetet. A törme-
lékközetet pedig nevezik konglomerátnak, ha 
legömbölyödött darabok és breccsiának, ha 
szegletes darabpk vannak összeragasztva. Az 
olyan törmelékkőzet, melynek egyes darabjai 
szabadok és a patakban különböző alakban 
simára koptak, hömpöly- vagy görkő néven 
ismeretes. Agglomerátnak nevezik a vulkánok 
oldalán található szegletes törmelék halmazát. 
Apró törmelék összeállásából keletkezik a 
homok-kőszövet és még apróbból az iszapos 
szövet. Homokkő-szövetet mutat a homokkő, 
iszapos szövetet az agyag. Ha a homokkő el-
veszti kötőanyagát, lesz belőle a futóhomok. 
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Feladata már mostan a petrográfiának a 
kőzeteket az őket összetevő ásványok és szöve-
tük szerint meghatározni, hogy azután petro-
gráfiai névvel ellátva, rendszerbe igtassa. Ez 
igen hosszadalmas út és a módszerek, amelyek 
a kőzetek meghatározására szolgálnak, igen 
sokfélék, változatosak és nagy ügyességet meg 
gyakorlottságot igényelnek. A legegyszerűbb 
még az úgynevezett makroszkopos módszer, 
amikor ugyanis a kőzet vagy egész tömegében 
egynemű, tehát egyszerű kőzet, vagy a kőze-
tet összetevő egyes ásványok elég nagyok arra, 
hogy a kőzet felaprózásával azok egymástól 
könnyen elválaszthatók és külön-külön megha-
tározhatók, a közönséges ásványmeghatározási 
módszerekkel. Ilyenkor meghatározzák az ás-
ványok színét, fényét s amennyire lehetséges, 
kristályalakját és az alakkal szoros viszonyban 
álló szövetét, hasadását, törését, keménységét 
és tömöttségét. Ezen makroszkópos vizsgálat-
nál segítségül veszik a kézi nagyítót. Aprószemü 
kőzeteknél, de az előbbieknél is, ha behatóbb 
vizsgálatot akar a petrográf tenni, elkerülhe-
tetlen a jó petrográfiai mikroszkóp. Ma mái-
épen olyan nélkülözhetetlen fegyvere ez a pe-
trográfnak, mint a biológiai mikroszkóp a 
biológusnak. A mikroszkopos módszerek a 
petrográfiában valóságos forradalmat csináltak. 
A régi osztályozások eltűntek és helyet enged-
tek újaknak, tökéletesebbeknek, amelyekben az 
új kőzetfajok egész gárdája vonult fel. Miután 
a petrográfiai mikroszkópok nem annyira a 
túlságos nagyításra, mint a biológiai mikro-
szkópok, hanem arra vannak berendezve, hogy 
mérsékeltebb nagyítás mellett a kőzetet, illető-
leg a kőzetet alkotó ásványokat különböző 
fényben, tehát egyszerű és polározott fényben 
vizsgálhassák, a petrográfnak teljesen tisztában 
kell lennie az optikával. 

A mikroszkópos vizsgálatokhoz először is 
tökéletes kőzetcsíszolatot kell készíteni, olyan 
finomat, hogy a világosság felé tartva, a kőzet 
átlátszó legyen. Ez tulajdonképen csak meká-
nikai előmunkálata a mikroszkópos vizsgálat-
nak, de rendkívüli gyakorlottságot kíván. A 
tárgylemezen elhelyezett és fedéllemezzel el-
zárt csíszolatot a mikroszkóp forgatható asz-
talkájára téve, először a rendes nagyítással 
(90—120-szoros) vizsgálják közönséges parallel 
fényben s azután polározott fényben különféle 
körülmények között és így felismerik nemcsak 
a kőzetet összetevő alkotórészeket, úgy a 
lényegeseket, mint a mellékeseket és zárványo-
kat, hanem a kőzet finomabb szöveti viszonyai-
ról is kapnak fevilágosítást. Ezeket a vizsgálati 
eredményeket azután kiegészítik még más úton, 
például a kőzetnek teljes mennyileges elemzésé-
vel vagy egyes alkotórészek mikrokémiai elem-

zésével nyert eredményekkel és ily módon tisz-
tába jönnek a kőzet mineműségével. Most a ta-
lált alkotórészek és a szöveti viszonyok alapján 
megadják a kőzetnek a meglehetősen hosszú 
petrográfiai nevet és beosztják a rendszerbe. 

Tisztán mineral.-petrográfiai alapon a kő-
zeteket három osztályba sorozzák. Az elsőbe 
tartoznak az egyszerű kőzetek, melyek lényeg-
ben csak egy ásványfajnak, nagyobbrészt kris-
tályos halmazából állanak. A második osztályt 
az összetett kőzetek képezik, melyek több 
ásványfaj benső keverékéből, vagy több ásvány-
faj kölcsönösen összenőtt egyedeinek hal-
mazából állanak. A harmadik osztályba tartoz-
nak a törmelék- (klasztikus-) kőzetek, melyek 
összetételében nagy részben más kőzetek laza 
vagy összeragasztott romjai és földes vagy 
homokos maradékai szerepelnek. 

Geológiai alapon azonban még tekintettel 
kell lennie a kŐ2etek képződési viszonyaira is, 
de miután ezt az általános geológia egy másik 
fejezetében,a petrogenetikai geológiában szokták 
fejtegetni, a kőzetek szisztematikáját ott fogom 
röviden ismertetni, kapcsolatban a kőzetek 
képződésére vonatkozó elméletek tárgyalásával 

III. 

A dinamikai vagy erőműtani geológia az 
általános geológiának harmadik fejezete. Ezen 
felette érdekes ága a geológiának azokat az 
erőket tanulmányozza, melyek közreműködésé-
vel képződött és képződik még most is a Föld 
kőzetanyaga és amelyek a föld felületén a 
változásokat élőidézték és még most is elő-
idézik, vagyis a Föld felületét átalakították. 
A dinamikai geológia tehát a Föld fejlődése 
folyamatának tényezőiről szóló tan. 

A Föld felületét átalakító, e kőzeteket 
elváltoztató és létrehozó erőket endogén és 
exogén erőkre osztják fel. Az endogén erők 
székhelye a Földgömb belsejében van. Ide tar-
toznak a vulkánosság, a vele kapcsolatos jelen-
ségekkel és a földkéreg elmozdulásai. Az 
endogén erők főleg egyenetlenségeket támasz-
tanak és alapokukat a Föld fokozatos hűlése 
képezi. Az exogén erőket előidéző tényezők a 
Földön kívül fekszenek. A víz, a levegő és a szer-
ves élet hatásai tartoznak ide. Hozzávehetjük 
még a geológiai korszakok mérhetlen hosszú 
idejét, mint leghatalmasabb geológiai tényezőt. 

A vulkánosság közös fogalmába egyesítik 
mindazokat a jelenségeket, melyek a Föld hő-
veszteségével és az ettől feltételezett össze-
húzódással elválaszthatlan kapcsolatban álla-
nak. Ide tartoznak tehát nemcsak a vulkáni 
tevékenység nyilvánulásai, vagyis az izzón folyó 
vagy gőzexplóziók által szétporlasztott kőzet 
tömegeknek a Föld felületére vagy a Föld 
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kérgének kőzetei közé való kerülése, továbbá 
gáz-, gőz- és forróvíz-kiömlések mofettákból, 
fuoiarolákból, solfatarákból, gájzirekből, hanem 
egyúttal a földkéreg nagy területének színt-
változásai, az úgynevezett emelkedések és 
sülyedések, valamint a hegyképződés folya-
matai és a földrengések is. 

A dinamikai geológiának a vulkánossággal 
foglalkozó részében először megkülönböztetést 
tesznek a réteges vagy strató-vulkánok és a 
tömeges vulkánok között. A réteges vulkánok 
egymással váltakozó tuffa, tuffás breccsia vagy 
lávarétegekből állanak, melyek egy csatorna 
mentén kerültek a Föld felületére. A csator-
nának a külszínen való tölcséralakú nyílását 
nevezik kráternek. A réteges vulkánok alakja 
vagy többé-kevésbé szabályos kúp, vagy pedig 
kettős kúp. Kettős vulkáni kúphegy pl. a 
Vezúv. A belső kúpos szegélyező, többé-kevésbé 
zárt gyűrűt képező sáncot általában szommá-
nak, a szomma által körülzárt mélyedést pedig 
kalderának nevezik. A szomma mindig egy ré-
gebbi vulkáni kúp maradványát képezi, a kal-
dera pedig bedőlés vagy explózió eredménye. 
A réteges vulkánok többször ismétlődő kitöré-
sek által keletkeznek, míg a tömeges vulkánok 
egyszerű lávaömlésnek köszönik eredésüket. 

Részletesen tárgyalja azután ezen rész általá-
ban mindazokat a változásokat, melyeknek az eső 
és a légbeliek szakadatlan behatása következté-
ben a vulkáni kúpok vagy vulkánok a nyugalom 
hosszú időszakaiban, vagy a hosszú nyugalmat 
követő újabb kitörések alkalmával kitéve vannak. 

A vulkánok vagy izolálva mint egyes vul-
kánok, vagy nagyobb számban társulva lépnek 
fel. Utóbbi esetben a csoportosulásban bizo-
nyos törvényszerűség ismerhető fel, amely 
abban nyilvánul, hogy az egyes vulkánok sza-
bályosan sorakozva a sorvulkánokat létesítik. 
A sorvulkánok az eloszlás rendes módját 
képezik és erre van a legtöbb példa. A leg-
szebb példa az Andes-hegylánc vulkánsora. 
Fontos jelenség, hogy a réteges vulkánok 
helye főleg nagyterjedelmű vizek közelségéhez 
van kötve, míg a tömeges vulkánok helye 
ettől független. Következtetik tehát, hogy a 
vulkáni működések egyik fő élesztője a tenger, 
ami azonban nem azt jelenti, mintha vulkáni 
működés a tenger közreműködése nélkül épen 
nem történhetnék. 

A vulkáni tevékenység egyes fázisairól 
szóld részben megismerkedünk a kialudt, nyugvó 
és tevékeny vulkánokkal. Ha a vulkán hosz-
szabb időközökben pihen, azt mondják, hogy 
nyugszik, ha a történelemben semmi említés nincs 
arról téve, hogy működött, azt kialudtnak mond-
ják. A folytonos tevékenységben lévő vulkán 
(Stromboli) tevékenysége sohasem erőszakos. 

Foglalkozik azután ezen rész a vulkáni 
tevékenység lassankénti elhalásának egyes stá-
diumaival, az utóműködéseket jelző különböző 
gáz- és gőzkiömlések ismertetésével. Az ex-
halációk között különösen szerepelnek a vízgőz, 
a kéndioxid, a kénhidrogén, a sósav és később 
a szénsav. Azokat a helyeket, hol kénes gőzök 
özönlenek ki, szolfatáráknak, azokat, ahol fő-
leg vízgőz ömlik, fumaróláknak, azokat végre, 
hol főképen szénsav özönlik, mofettáknak 
nevezik. A szénsavözönlés a vulkán utóhatá-
sának legvégső stádiumában is szokott még 
tartani s ez az oka, hogy régen kialudt 
trachit- és bazaltvulkánok környékén annyi a 
szénsavban gazdag forrás és szénsavkiözönlés. 
Hazánkban a Büdösbarlang és környéke tekint-
hető még szolfatárának, amennyiben uralkodó 
szénsavon kívül kevés kénhidrogén is özönlik 
ki, melyből aztán terméskén csapódik le, finom 
por alakjában. 

Szó van azután még a vulkáni gőzöknek és 
gázoknak kőzetátalakító hatásáról, ami külö-
nösen a vulkánok kráterén és a vulkáni vidé-
kek talaját átjáró hasadékok falain észlelhető, 
de petrogenetikai szempontból általában nagy-
fontosságú. 

Részletesen tárgyalja azután e rész a vulkáni 
kitörés lefolyását. Rövidre összefoglalva, ez a 
következő szokott lenni. A kitörést rendesen 
hosszabb ideig tartó és ismétlődő földrengés 
szokta megelőzni, a tulajdonképeni kitörés 
azonban egy hatalmas felrobbanással kezdődik, 
mely a kráterüregben megmerevedett láva-
dugaszt széjjelveti s a vulkáni vidéket erősen 
megrázkódtatja. A felrobbanás következtében a 
hamuvá széjjelzúzott lávadugasz hatalmas fe-
kete füstoszlop alakjában magasra felvetődik 
s a vulkán felett csendes időben mandula-
fenyő (Pinia) alakjában széjjelterülve, hamueső 
alakjában a vidékre hull. A füstoszlopot 
kisebb-nagyobb kövecsek (lapilli) és vulkáni 
bombák esése szokta kísérni, melyek a vulkán-
hoz közelebb hullanak le. A fekete füstosz-
lopot nemsokára a fehér vízgőz-oszlop váltja 
fel, mely iszonyú mennyiségben és folytonos 
apróbb robbanások közt lövell ki a kráter 
öbléből, melyben a hevenfolyó láva lassan 
emelkedik. Végre a láva annyira felemelkedik 
a kráterben, hogy vagy annak szélem kifoly, 
vagy kirepesztvén oldalát, ilyen repedésen tódul 
ki nagy erővel s aztán mindent elégetve és 
elpusztítva, maga előtt, lefolyik a lejtőn, amíg 
meg nem mered. A tulajdonképeni kitörés 
ezzel be van fejezve. A lávaárak vagy folya-
mok gyakran több kilométernyire is elnyúlnak 
és száz méter vastagságot is elérnek helyen-
ként. Az izzón folyós lávatömeg vizet köt, 
melyet csak a láva megszilárdulása alkalmával 
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bocsát el vízgőz alakjában. Ez az oka, hogy 
a láva megszilárdulása után laza, likacsos, 
könnyű salakot képez. 

A vulkáni működések következtében létre-
jött kőzetekről a petrogenetikai __ részben lesz 
szó. Itt még az Izland szigetén, Űj-Zeelandban 
és különösen Észak-Amerikában, a Yellowstone-
parkban lévő gajzireket kell említenem, mint 
szintén a vulkáni működéssel kapcsolatos jelen-
ségeket. Ezeknek vize közel 100°-nyi, sőt a 
mélységben, tetemes nyomás alatt, még nagyobb. 
Nagymennyiségű kovasavat vagy mészkarboná-
tot oldva hoznak a felszínre. 

A vulkánosság közös fogalma alá tartozó 
jelenségek még a földkéreg elmozdulásai. 
Földünk szilárd kérge folytonos mozgásban 
van. Ezek a mozgások néha csak a legfino-
mabb műszerekkel vehetők észre, néha pedig 
igen intenzív módon történnek. Különösen 
kíemelendők a szeizmikus mozgások vagy föld-
rengések, az emelkedések és sülyedések, a föld-
kéreg nagyobb kiterjedésű, részint lassan, alig 
észrevehetően történő emelkedései vagy sü-
lyedései és a hegyképződés, melynél a föld-
kéreg oly nagyobbmérvű elmozdulása illetve 
gyürüdése történik, mely orográfiai egyenlőt-
lenségeket támaszt. 

Földrengések a Föld belsejének bizonyos 
részéből kiinduló és fölfelé irányuló lökések. 
A kiindulás helye a centrum. Homoszeizták-
nak nevezik a Föld felületén a földrengés 
területén a rengések által egyidőben ért pon-
tokat összekötő görbéket, isoszeiztáknak pedig 
az egyenlő intenzitású rezgések által ért helye-
ket összekötő görbéket. E g y e s földrengések 
centrumának mélysége igen tetemes. í g y az 
1894-iki kalábríai földrengését 159—172 km.-re 
számították ki. Ä földrengések pontos meg-
figyelésére szolgáló eszközök igen érzékeny és 
önműködően regisztráló műszerek. így regisztrál-
ják a földrengések idejét és a mozgások horizon-
tális és vertikális komponenseit, némi felvilágo-
sítást adnak a földrengések eredési helyének 
távolságára is. A földrengések sebességét má-
sodpercenként 250—13.300 m. között váltako-
zónak találták. 

A mozgás mineműsége szerint lökésszerű, 
hullámos és forgó földrengéseket különböztet-
nek meg. A földrengések intenzitása igen vál-
tozó. Néha csak a legfinomabb műszerekkel 
észlelhetők, máskor meg tetemes változásokat 
és pusztításokat idéznek elő. A talajban repe-
dések és hasadékok képződnek, amelyekből 
gyakran iszap, víz és homok hatol ki. 

A földrengések okai nagyon különbözők le-
hetnek. í g y pl. a beomlás következtében elő-
álló földrengések a Föld kérgébe n keletkező 
üregek beomlása által jönnek létre, de miután 

leggyakrabban a vulkánok közelében lépnek 
fel (vulkáni földrengések), gáz- és gőzexpló-
ziókra vezethetők vissza. 

A földkéreg emelkedései és sülyedései gyakori 
jelenségek. Földünk történetében a száraz és 
a tenger eloszlása folytonos átváltozásoknak 
van alávetve. A rögtöni emelkedések vagy 
sülyedések rendesen a vulkáni kitörések 
vagy a földrengéseknek következményei s kisebb 
területeket émek. Fontosabbak, mert általáno-
sabbak és nagyobb mértékűek a lassú vagy úgy-
nevezett kontinentális emelkedések és sülyedések, 
melyek igen nagy földrészekre terjednek, de 
amelyek oly lassan mennek végbe, hogy csak 
évszázadok lefolyása alatt vehetők észre. Skan-
dinávia északi része minden században körül-
belül VÍ méternyire emelkedik, déli része a 
Keleti-tenger egész partvidékével s különösen 
Hollandia földje is lassanként sülyednek. 
Magyarországon pl. a Dunamentében a mostani 
kort megelőzőleg 5 0 — 6 0 méternyire való 
emelkedés nyomai vannak kimutatva. 

Ha a Föld szilárd kérgének elmozdulásai 
nagyobb mértékben történnek, hegyek és hegy-
ségek képződésére vezethetnek. Valószínűleg 
igen lassú emelkedések és sülyedések a ténye-
zők, melyek a legmagasabb hegységeket is 
képesek voltak hosszú idő alatt feltornyosítani, 
és alapokuk a Föld belsejének heven folyó álla-
potában és ezen izzó mag lassankénti lehűlésé-
ben és fokozatos összehúzódásában keresendő 
(kontrakciós elmélet). 

A novénykeverékfajok jelentősége. 
(Második közlemény.) 

írta: Wagner János. 
A keverék- vagy korcsfajok keletkezéséről 

szóló közleményünkben már rámutattunk arra, 
hogy nemcsak a szabad természetben képződ-
nek szakadatlanul és önként idegen megporzás 
segítségével új fajok, hanem az ember maga 
is űzi évszázadok óta a keverék fajok mester-
séges úton való előállítását. Az új fajok kép-
ződésének vagy előállításának mindenik esete 
pedig annyira érdekes, végeredményében oly 
fontos és az erről szóló ismereteink még oly 
mértékben fejleszthetők : hogy érdemes ezzel 
a kérdéssel behatóbban foglalkoznunk. És 
pedig mindenekelőtt foglalkozni fogunk a kul-
túrában mesterségesen csinált korcsokkal,azután 
rátérünk a kultúrában önként előálló fajok ismer-
tetésére, végre megemlékezünk a szabad ter-
mészetben, emberi beavatkozás nélkül kelet-
kező keverékfajokról és azok jelentőségéről. 

A kultúrában a virágkertész használja leg-
inkább a keresztezést, új fajok előállítására. 
A különböző, de legalább egy nembe (genus) 
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tartozó virágok színeit, formáit, illatát, ritkáb-
ban egyéb tulajdonságait is úgy vegyíti, 
amennyire száz meg ezer kísérlete és szak-
ismeretén felül jó szerencséje megengedi. 

Eljárása alapjában véve igen egyszerű. Van 
pl. egy a legelőnyösebb tulajdonságokkal ékes-
kedő fehér szegfűje és ezt szeretné tarka szín-
változatban is forgalomba hozni. A virág-
cserepet tehát mindenekelőtt oly helyre teszi, 
hol rovarok nem bánthatják (pl. megvédi 
hálóval) és melléje állítja azt a szintén virágba 
induló cserép-szegfűt, melynek virága szí-
nével kombinálni akarja. Mikor a fehér virá-
gok nyílnak, apró ollóval kimetszi porzóikat 
érésük vagy elporzódásuk előtt és a megha-
gyott bibét a piros virágok porával ecseteli 
be. Az ily módon termelt összes magvakat el-
veti és bizonyos, hogy az ivadékok között 
kapni fogja a pirossal és fehérrel tarkított vi-
rágok egész sorozatát. Lesz pl. fehér virág 
pár piros csíkkal vagy pettyel, vagy ugyan-
ilyen alapon nagyobb foltok mutatkoznak ; 
lehet, hogy a piros szín csak a fehér virág 
szélére húzódik, beszegi, vagy megfordítva : 
piros alapon látszanak a fehér csíkok. Mint-
hogy pedig a szegfű dugványokból könnyen 
szaporítható, állandósítható a legcsekélyebb 
színbeli elváltozás. 

így megy ez természetesen komplikáltabb 
esetekben is, de új alapszínt nem produkálhat 
a kertész. Ez a természet kizárólagos joga és 
ő is csak időnként és vidékenként él vele. 
Ezért keres, kutat az ily irányban munkál-
kodó kertész szünet nélkül. 

Fehér Canna pl. azért nincs forgalomba, 
mert vadon termő fehér Cannât ezideig még 
nem találtak. Amint a Föld valamely zugából 
ilyen előkerül, bármily pirinkó virágú legyen 
az, rögtön megkezdhető a keresztezése nagyobb 
és szebbformájú (orchidea virágú) fajtákkal, 
szóval nagyobbítható és nemesíthető. 

A nálunk ezidő szerint általában elterjedt 
tulipán pl. illat nélkül szűkölködik. Ez az el-
ragadóan szép magyar virágnak egyetlen hiánya. 
Ujabban keresztezik már a vadon termő illatos 
tulipánnal és elvétve kapható már kereskedé-
seinkben erős, kellemes, mézillatot terjesztő 
tulipán is. 

Az oroszlánszáj, az árvácska, lángvirág, 
petunia, sarkantyúka, búzavirág, pipacs, szarka-
láb, szegfűfajták megszámlálhatatlan színvegyü-
le'ke mind keresztezések eredménye. Legújab-
ban a rózsákból is a nem nagyon telt virágok 
a divatosak, ezekben a szaporító szervek jól 
fejlettek, termékenyek és valamennyi mester-
séges keresztezés eredménye. 

Természetes, hogy a fajkeresztezés nemcsak 
a virágkertészetben vezet a legkecsegtetőbb o o o 

eredményekre, hanem jól használható a növény-
termelés minden ágában. Legkedveltebb gyü-
mölcseink nagy számban korcsfajok, hazánk-
ban pedig még sok vidéknek nincs meg a 
maga különleges gyümölcsfajtája és meglévő 
gyümölcseink nincsenek még kellőképen ne-
mesítve. Aki pl. a bulzesdi, rendkívül zamatos ; 
de apró, rostos húsú alma ízét nagyobb és 
omlósabb almába átoltaná, rendkívül nagy 
szolgálatot tenne hazájának. 

Kultúrákban gyakran oly növények kerül-
nek egymás mellé, amelyek a szabad termé-
szetben sohasem találkozhattak volna. Egy 
virágágyban látunk igen gyakran japáni, fok-
földi, északamerikai növényeket, belföldiek 
közé keverve. Ha az így mesterségesen együvé 
zárt palánták között fajilag rokon növények is 
akadnak, kereszteződhetnek. Ugy mondják : el-
fajzanak. Az elfajzás a legtöbb esetben tény-
leg kereszteződés eredménye és már ebből is 
érthető, hogy pl. füvészkertekben, hol egyik 
cél a rokonfajok együttes bemutatása, némely 
növényfajok tiszta, tipikus tenyésztése teljes 
lehetetlenség és a jelzőtáblák, a leggondosabb 
felügyelet és szakértelem dacára, gyakran té-
vesek. Ezeket a kultúrában önként előállott 
keverékfajokat, ha szépek, mint dísznövényeket 
fel is karolják és terjesztik, ha nem tetszető-
sek, hamar kiselejtezik. Leginkább hamar el-
tűnő, efemer jelenségek ; ha pedig ivadékaik is 
tovább kereszteződnek, annyira elváltozhatnak 
és oly forma- vagy színbeli gazdagságot mutat-
hatnak, hogy végre le se származtathatók. 

Máskép áll a dolog a szabadban élő, telje-
sen ápolás nélkül és folyton és nagyobb terüle-
teken együtt termő növények kölcsönös meg-
porzásából származó korcsfajokkal. 

Már az idegen megporzás egyáltalán növeli 
a sejtek osztódó és ellenállóképességét, mert 
a folytonos vérfelfrissítéssel a különböző te-
nyészeti feltételek közt termett individiumok 
energiája keveredik; a kereszteződéssel pedig 
új, életrevaló fajok is képződnek, melyek még 
értékesebb energiákat egyesíthetnek és a foly-
ton változó külső tenyészeti viszonyokhoz min-
denesetre jobban alkalmazkodhatnak, hiszen, 
mint kétféle élet közös ivadékai, maguk is 
mintegy kétéletüek. 

Lássunk ennek illusztrálására legalább egy 
példát. A Maros és Duna közén, még pedig 
e vidék lapályos és dombos részében, úgy a 
mívelt földeken, mint a parlagokon, de erdőt-
len, tehát napsütéses helyeken gyakori a bán-
sági búzavirág. Fészke akkora, mint egy jókora 
mogyoró; hártyás pikkelyei haloványsárgás-
barnák, jó nagyok, kerekdedek, csúcsukon 
gyakran kicsípettek. Ugyanezen vidéken, de 
csakis erdőkben, tehát oly helyeken, hol az 



2 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 . SZÁJÚ. 

előbbi faj nem nőhet, él a tollasfészkű búza-
virág. Összes fészekpikkelyein hosszú, mindkét 
oldalt szabályosan, fésűsen rojtozott, tollas 
függelékei vannak (első pillantásra kócos, szőke 
babahajnak gondolható). Es az erdők szélén, a 
kultivált területek belső határán, hol a két 
faj összetalálkozik, gyakran képződik e két 
búzavirág keverékfaja, melyet Márlci búza-
virágának neveztem. 

Bizonyos, hogy az utóbbi, vagyis a Centaurea 
Márhiana J. Wagn., az árnyékot jobban tűri, 
mint a bánsági búzavirág, mert az erdőlakó 
búzavirág természetéből örökölt, de a kultivált 
területek szélén, útain és pariagain az erősebb 
napsütést is jól tűri, mert a bánsági búza-
virágnak is ivadéka. 

Ugyanezen termőhelynek az emberi beavat-
kozás következtében beálló változásait, ennek 
esélyeit mindenké-
penjobban viselheti 
el és valószínű, hogy 
az erdők irtásával 
lépést tart e vidé-
ken Márlci búza-
virágának a meg-
szaporodása; annyi-
val is inkább, mert 
az irtásban meg-
fogyatkozó és szór-
ványosan tengődő 
tollas fészkű búza-
virágot az elterjed-
tebb bánsági búza-
virág pora termé-
kenyítheti es így fo-
kozottabb mérték-
ben képződik újra. 

A szabad termé-
szetben a szél és a rovarvilág közvetítésével 
mutatkozó önkéntes keverődés gazdasági szem-
pontból rendkívül fontos és én csak fájlalni 
tudom, hogy e tekintetben nemcsak, hogy 
nem történik nálunk semmi, de alig gondol 
valaki erre. 

Egy konkrét példa legjobban megvilágítja a 
dolgot. Valaki a lehető legjobb minőségű vető-
magot hozatja drága pénzért oly vidékről, mely 
ama bizonyos veteményéről világhírű. N e m 
sajnálja a fáradságot, úgy míveli a földjét, 
ahogyan a legjobb könyvek előírják. Az első 
esztendőben van is gyönyörű termése, az egész 
falu csodájára jár, de évről-évre silányabb 
lesz és 3 — 4 esztendő múlva épen ott van, 
ahol volt. 

Mégis mi az oka ? Ki a bűnös ? A szomszéd 
silánymagú vetése, meg a szél, vagy a bogár-
ság, mely titokban összeházasította a jöve-
vényt a vidék elcsökevényesedett, gyatra ve-

3. ábra. Oxigénfejlesztés klórsavas káliumból. 

tésével. íme egy példa a sokból, mely arra 
utal, hogy sehol a világon nem szükséges oly 
mérvben az összetartó, együttes munkálkodás, 
mint a gazdálkodásban. Csak ha nagy terüle-
teken folyik a jobb vetőmaggal folyó vetés, 
jár a nyomában tartósabb siker, ezért tapasz-
talható általában, hogy a nagybirtokosok föld-
jén általában jobb a termés, mint a kisgazdák 
szétdarabolt, apró táblám. 

A fajkeletkezésről tervbe vett cikksoroza-
tunkban visszatérünk még a gazdanépet ér-
deklő dolgokra, egyelőre csak rámutatunk 
arra, hogy magyar tanítóink, kik a föld-
mívelést előbbre vivő tudományos kérdé-
sekben kell, hogy oktatói legyenek föld-
mívelő népünknek, e téren valóban sokat 
tehetnének, lia a ma már majd mindenütt 
szervezett gazdakörökben és szövetkezetekben 

ilyen és ehhez 
hasonló kérdéseket 
felvetnének és meg-
beszélnének. A gaz-
dagabb egyesületek 
kísérleti kerteket 
szervezhetnének, a 
melyekben mester-
séges keresztezéssel 
az illető vidékre leg-
alkalmasabb, vagyis 
legértékesebb, az ég-
hajlatot legjobban 
tűrő, betegségekkel 
szemben legellen-
állóbb, lehető leg-
bővebb termésű fa-
jokat előállítanák 
és onnan a nép 
közé vinnék. 

Válogatott kísérletek 
a népiskolai kémiai és természettani 

tanítási anyag köréből. 
(Második közlemény.) 

írta : Miklós Gergely. 
3. lcísérlet. Oxigén fe j lesz tése klórsavas 

káliumból és ba rnaköböl . (3. ábra.) Egyenlő 
mennyiségű barnakövet és klórsavas káliumot 
porrátörve összekeverünk és gázvezető csővel 
ellátott üvegretortába vagy tágasabb nyílású 
próbacsőbe teszünk, a gázvezető cső meggörbí-
tett végét (alkalmas erre a célra egy véko-
nyabb könyökcső is) víz alá a gázfelfogó-hen-
gerbe, vagy nyakával lefelé fordított és vízzel 
telt üvegpalackba vezetjük. A próbacsőnek 
először az alsó részét hevítve, mikor a klór-
savaskálium olvadni kezd, rohamos gázfejlődés 
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indul meg s a gázbuborékok az üvegpalackból 
a vizet csakhamar kiszorítják. Ily módon foko-
zatos hevítéssel klórsavas kálium és barnakő 
keverékével félig megtöltött próbacsőből 4 — 5 1. 
oxigént is fejleszthetünk s ezzel ugyanannyi 
literes palackot megtölthetünk. A palackokban 
1—2 ujjnyi vizet hagyva, a víz alatt bedugjuk 
és azután a vízből kiemeljük. 

4. kísérlet. Kísérletek oxigénnel . Oxigénnel 
a következő kísérleteket végezhetjük. Egyik 
palackba izzó faszáikát bocsátva (s egymás-
után többször ismételve a kísérletet), élénk 
lángra lobban. Spirálisan meghajlítgatott acél-
sodronyra megfelelő nagyságú széndarabot 
erősítünk s azt izzítás után oxigénnel telt 
üvegpalackba bocsátjuk, a szén heves izzásba 
jön s ettől az acélsodrony is izzani kezd, majd 
pedig élénk szikrázással elég. (4. ábra.) Krétá-
ból készített csészikét kovácsolt vassodronyra 
erősítünk s abba izzó kéndarabot téve, azt 
oxigénnel telt palackba bocsátjuk, a kén élénk 

4. ábra. Foszfor és vas elégetése oxigénben. 

kékes lánggal ég el. (4. ábra balról.) Ilyen 
kísérletet lehet foszforral is végezni, de ez a 
kísérlet a foszfor gyúlékonysága miatt már 
nagyobb óvatosságot kíván. A foszfort vízzel 
telt üvegben szokás tartani, ahonnan kis 
fogóval (csipesszel) vesszük ki s víz alatt 
levágunk belőle lencseszem nagyságú darabkát, 
ezt melegített drót végével érintve, meggyújtjuk 
s az oxigénnel telt üvegpalackba gyorsan bele-
bocsátjuk, melynek nyílását parafadugóval 
azonnal bedugjuk. A foszfor vakító fehér 
fénnyel ég el. Ennél a kísérletnél nem szabad 
lencse vagy borsószem nagyságúnál nagyobb 
darab foszfort venni s arra kell vigyázni, 
nehogy a foszfor szétfreccsenjen a levegőn s 
arcunkra, kezünkre vagy ruhánkra cseppenjen, 
mert veszélyes égési sebet okozhat. A foszfort 
tartalmazó üveget az égetési kísérletektől 
távol kell helyezni, nehogy eldöntsük az üveget 
és meggyúljon a foszfor. Alaktalan, vagyis 
porszerü veres foszforral végezve, kevésbé 
veszélyes a kísérlet. A foszforégetéshez azonban 
megfelelő gyakorlat nélkül ne fogjon a tanító. 
Az égetési kísérleteknél az oxigénnel telt 
üvegpalackokat mindig be kell dugaszolni, s 

a palack fenekén hagyott ujjnyi víz arra való, 
hogy a megolvadó és lecsepegő vasdrót el ne 
repessze a palackokat. 

5. kísérlet. Súlynövekedés az égésnél. Mint-
hogy az égés nem egyéb, mint oxidáció, ennél-
fogva az égési termékek súlya nagyobb, mint 
az égő testté volt az égés előtt. A súlynöve-
kedés könnyen kimutatható, ha érzékeny mérleg 
egyik karjára (5. ábra) kisebb mágnespatkót 
akasztunk s ezzel annyi finom vasport szede-

5. ábra. Súlynövekedés kimutatása az égésnél. 

tünk fel, amennyit csak magán megtart, ezután 
a mérleget pontosan egyensúlyozzuk. A vaspor 
gyújtóval vagy borszeszlánggal meggyújtva, 
izzásba jön, az izzás lassanként a vaspor egész 
tömegére átterjed s eközben a mérleg nyelve 
mindinkább kitér nyugalmi helyzetéből, mutatva 
az égő és oxidáló vaspor súlynövekedését. 

6. kísérlet. A viz összetétele. A vizet a víz-
bontó készülékben (6. ábra.) erősebb galván-
árammal lehet szétbontani (4—6 kuromelemből 
vagy 2 Grenet-elemből álló telep szükséges 
erre a célra). A vízbontó-készülék használásá-

6. ábra. A víz szétbontása. 

nál arra kell vigyázni, hogy az alsó edények 
vízzel való megtöltése, a fokozott és vízzel 
telt s egyik végükön nyitott üvegcsöveknek 
a platinalemezekből álló sarkokra való helye-
zésénél a platinasarkok le ne törjenek. 
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Az elektromos áramnak bizonyos ideig tartó 
munkája után a — (negativ) sarok felett lévő 
üvegcsőben két térfogat, a -{- (positiv) sarok 
felett pedig 1 térfogat gáz gyűl össze. Az 
üvegcsöveket víz alatt hüvelyk- vagy mutató-
ujjunkkal befogva, óvatosan kiemeljük, az egy 
térf. gázt tartalmazó csőbe tartott izzó gyufa-
szál lángra lobban, a másik csőben lévő két 
térf. gáz pedig lánghoz tartva színtelen lánggal 
elég. A víz tehát egy térfogat oxigénnek és 
két térfogat hidrogénnek a vegyülete. 

7. kísérlet. A víz szétbontása nátriummal. 
Az utasítás felemlíti és ajánlja a vízgőznek 
izzó vasdarabokkal való szétbontását. Ez a 
kísérlet azonban nem népiskolai kísérlet, mivel 
nehezen hajtható végre. Ugyanis a vasdara-
bokkal megtöltött puskacső izzítása sok időt 
s erősebb hőforrást kíván, mint amilyennel a 
népiskola felszerelése rendelkezik. Egyszerűbb 
és sokkal könnyebben végezhető kísérlet a 

7. ábra. Hidrogénfejlesztés nátrium által. 

nátriummal való vízbontás. Kisebb gázfelfogó -
hengert vízzel megtöltve borítunk az üveg-
kádba, úgy, hogy nyílása kissé a víz alá 
sülyedjen (7 ábra). Most borsónagyságú jól 
megtisztított nátrium darabkát dobunk a vízre 
s azt sárga rézsodronyhálóból készített kanál-
lal a vízbe a gázfelfogó-henger alá szorítjuk. 
A nátriumdarabka pezsgés közben bontja szét 
a vizet, egyesül annak oxigénjével, a buboré-
kokban kiszabaduló hidrogén pedig felemel-
kedik a gázfelfogó-hengerbe s abból a vizet 
kiszorítja; 5—6 darab nátrium elhasználása 
által a henger megtelik hidrogénnel, mely a 
nyílásával lefelé fordított hengerben a láng-
hoz tartva kis pukkanással meggyúl ós szín-
telen lánggal ég el. Dö o 

Ennél a kísérletnél arra kell vigyázni, hogy 
a nátriumdarabka nehogy kiszabaduljon a 
sodronykanál alól s felszálljon a gázfelfogó-
hengerbe, mert annak falához tapadva, az 
oxidáció közben elrepesztheti a hengert ; ha 

pedig a víz felszínére kerül, akkor oxidáció 
végződésével kisebb pattanás áll elő, s ekkor 
az izzó nátriumdarabka maradványa a kísér-
letező arcába freccsenhet s bajt okozhat; ez 
azonban némi elővigyázattal elkerülhető. Ha 
a kísérletező nem eléggé gyakorlott a vízen 
ide-oda futkározó nátriumdarabkának a sod-
ronykanállal való elfogásában, ami különben 
1—2 próba után könnyen sikerül, akkor a 
Na-gömböcske szétpattanása előtff pár lépés-
nyire menjen el az edénytől, s ez esetben a 
gyermekeket se ültesse közel a kísérletező-
asztalhoz. Ezt a kísérletet káliummal nemlehet 
végezni, mert az a vízre dobva, azonnal meg-
gyújtja a kiszabaduló hidrogént. 

Egy pár fontosa bb statisztikai 
adat. 

Magyarország kiterjedése és népessége. Az 
anyaállam kiterjedése 282.317 km". Horvát-
Szlavonország kiterjedése 42.534 km'-. Az 
1900-ik évi népszámlálás adatai szerint pol-
gári népesség volt az anyaállamban 16,721.574 
lélek; Horvát-Szlavonországban 2,400,776 lé-
lek; összesen 19,122.340 lélek. Katonaság volt 
az anyaállam területén 116.681 lélek ; Horvát-
Szlavonországban 15.538 lélek. Összesen 
132.219 lélek. 

A férfiak és nők aránya. Az anyaállamban 
volt, az 1900-ik évi népszámlálás adatai sze-
rint, a polgári és katonai népességből 8,465.436 
féi'íi és 8,465.436 nő. Horvát- és Szlavon-
országban a polgári és katonai népességből 
1,209.333 férfi és 1,206.971 nő. Ezer férfira 
esett tehát az anyaállamban 1.011 nő; Hor-
vát-Szlavonországban 998 nő. 

A népesség műveltsége. írni és olvasni tudott 
1900-ban az anyaállamban 8,696.332 polgári 
egyén és katona; Horvát Szlavonországban 
900.051 polgári egyén és katona. írni és 
olvasni tudott tehát az anyaállamban az összes 
lakosság 51'6%-a, Horvát-Szlavonországban 
37"2%-a. A 6 évnél idősebb polgári és kato-
nai népességből írni és olvasni tudott az anya-
államban 61 "4%, Horvát-Szlavonországban 
4 4 ' 4 V o . Pusztán a polgári népességből írni és 
olvasni tudott az anyaállamban 61"2%, Hor-
vát-Szlavonországban 44'1V o. 

Legmagasabban áll a műveltség az anya-
állam dunántúli részein s legalacsonyabban a 
Királyhágón túli részeken. Budapesten a 6 éven 
felüli polgári népességből írni és olvasni tud 
8 7 ' 5 ' / o , Sopron városában 9 r 7 V o . Legnagyobb 
az analfabéták száma Szolnok-Doboka várme-
gyében, ahol a 6 éven felüli polgári népesség-
nek csak 28'8°,o-a tud írni és olvasni. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető : J A N C S O B E N E D E K 

Az iskolán kívüli oktatás és a falu. 
Az iskolán kívüli oktatás szervezésének első, 

legnehezebb és legnagyobb megoldandó fel-
adata bizonyára az lesz, hogy miként nyeres-
sék meg népünk annak, hogy kivegye részét 
az iskolán kívüli oktatás áldásaiból? Mert ne 
gondoljuk, hogy a falusi nép felnőttjei csak 
úgy fognak tolongani az előadó iskolai és más 
egyéb helyiségekbe, mihelyt az iskolán kívüli 
oktatás alsó tagozatának tanfolyamai meg-
nyílnak. Sok közönyt, a jóravaló restségnek 
nagy mennyiségét, sőt a rosszakaratnak is egy 
bizonyos adagát kell előbb legyőznünk, némely 
esetben könnyebb, de a legtöbbször kemény 
harc után. Nagyon sok függ attól, hogy minő 
módon és milyen eszközökkel indítják meg az 
arra hívatott hatóságok, egyesületek, erkölcsi 
testületek, vagy magánosok faluhelyeken a nép-
müvelés e sok nehézséggel járó, de bizonyára 
szép eredményeket is hozó nagy munkásságát ? 

Nézetem szerint minden attól függ, hogy 
mennyire tudjuk a népet megnyerni, illetőleg 
divatossá tenni a nép körében az iskolán 
kívüli oktatás keretében szervezendő tan-
folyamok látogatását? A nép közé minden 
divat, minden szokás — jó és rossz egyaránt — 
felülről jön. Amit a falu előkelőbbjei, müvel-
tebbjei és gazdagabbjai cselekszenek, azt a nép 
örömest utánozza. Ha a falvak értelmiségét 
rábírhatjuk, hogy érdeklődjék, sőt résztvegyen 
az iskolán kívüli oktatás keretében szervezett 
tanfolyamok előadásain, akkor biztosak lehe-
tünk benne, hogy annak példáját a nép is 
követni fogja. 

Vannak nagy községeink, járási középpon-
tok, főszolgabírósági, járásbírósági, telekkönyvi, 
adó- és erdőhivatali székhelyek, ahol semmi-
féle középiskola, még polgári iskola sincs, de 
azért három-négyezer emberrel együtt él 
legalább húsz-harminc főnyi értelmiség, nem 
számítva ez utóbbiak közé a jobbmódú iparo-
sokat s a pár közép- vagy polgári iskolát végzett 

értelmesebb kisbirtokosokat. Ilyen helyeken kell 
kezdeni az iskolán kívüli oktatás megindítását 
és pedig olyformán, hogy a legközelebb eső 
gimnázium, főreáliskola vagy tanítóképző-in-
tézet tanárainak segítségével az iskolán kívüli 
oktatás középső, úgynevezett szabad liceálís 
tagozatát meg kell honosítani. Ezek a maga-
sabb színtájú és igényű előadások nemcsak 
valóságos eseményt fognak alkotni a község 
értelmiségének társadalmi életében, hanem ösz-
tönzőül és alkalmúl szolgálnak arra is, hogy az 
értelmiség a községben szervezendő alsófokú 
iskolán kívüli oktatás ügyét a magáénak te-
kintse. Ezekre az előadásokra, különösen a 
mutatványokkal és kísérletekkel együttj árokra, 
nem lesz nehéz beédesgetni a falusi nép értel-
mesebbjeit is, akik aztán elbeszélik, amit ez 
előadásokon láttak, vagy hallottak. Ez elbeszé-
lések nyomán szélesebb körben kezd vágy kelni 
a nép között az ilyen előadások hallgatására. 
Ezt a vágyat aztán nem lesz nehéz felhasz-
nálni a nép számára rendezendő tanfolyamok 
sorozatos előadásaira vonatkozóan is. 

Arra kell törekedni, hogy a falusi értelmi-
ség és a nép közötc lassanként létrejövő kö-
zösség tudata mentől jobban érvényesüljön a 
faluhelyeken szervezendő iskolán kívüli oktatás 
tanfolyamaiban. Azért a tanítás ezen a fokon 
sem hagyható teljesen a tanítóra, bár az orosz-
lánrész és a vezetőszerep t minden bizonynyal 
az ő vállaira fog nehezedni. Vannak ugyanis 
oly ismeretágak, amelyekben a tanító ezekben a 
nagyobb községekben bizonyára nincsen erősebb 
versenytárs nélkül. Ilyen legelőször is a közegész-
ségtan. Ennek tanítását mindenütt, ahol van, a 
községi és körorvosokra kell bízni. A lelkész-
kedő papságot sem lehet mellőzni. Ellenkezően, 
mentől erősebben bele kell vonni e munkás-
ságba. Rájuk lehet bízni szükség, hajlam és 
tudás szerint az erkölcstani, az irodalmi, a 
történelmi tanulmányok valamelyikét. A ter-
mészettudományok tanítását rá lehet bízni a 
faluhelyeken lakó, akadémiai képzettségű er-
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dészekre és mérnökökre. A polgári jogok, köte-
lességek és alkotmánytan tanítását a jegyzői 
tanfolyamokat végzett jegyzőkre, a közigaz-
gatási, bírósági tisztviselőkre és ügyvédekre. 
A gazdasági ismereteket pedig a képesített 
gazdatisztekre és birtokosokra. Egyszóval, bele 
kell venni az összes falusi értelmiséget min-
denütt, ahol ilyen van és erre szívesen vállal-
kozik. Nagyobb magyar községeinknek talán 
egyikéből sem hiányzik egy ilyen töredéke a 
magasabb képzettségű értelmiségnek. Bele lehet 
vonni e munkásságba az otthon időző egye-
temi és akadémiai hallgatókat, vagy azokat a 
tanulmányaikat elvégzett ifjú egyéneket, kik 
hivatalos alkalmazást még nem kapva, otthon 
tartózkodnak. Ily módon a falusi értelmiség és 
a népközött olyan szellemi együttműködés ke-
letkezik, amelynek nemcsak az iskolán kívüli 
oktatás veszi majdan igen nagy hasznát, hanem 
amelyik alkalmas arra is, hogy a falusi tár-
sadalom e két rétege között fennálló, sőt foly-
ton növekedő ellentétet eltüntesse. 

Annak a tanításnak azonban, amely ilyen 
módon eredménye lesz a falusi értelmiség és 
a nép közös szellemi és értelmi munkásságá-
nak, nem szabad iskolásnak lennie. Az ismeret-
anyag elsajátításában sem kell szigorú rend-
szerességre, vagy pedig teljességre törekedni. 
Az ismeretanyagnak azokat a részleteit kell 
különösebben megragadni, amelyek közelebbi 
kapcsolatban vannak a hallgatóság szükség-
leteivel és mindennapi életviszonyaival. Túlsá-
gos konzervatívizmus vagy óvatosság miatt 
nem kell teljesen beérni az úgynevezett kifor-
rott dolgokkal, a szigorúan megállapított 
tényekkel és száraz részletekkel. Szembe kell 
nézni az élet aktuális kérdéseivel is, amelyekre 
a nép felvilágosítást és elfogadható feleletet 
keres. A forma inkább a szabad előadás, mint a 
felolvasás. De bizonyos fokig szokratíkusnak 
is kell lennie — azaz beszélgetőnek — mert 
csak így kelthetjük fel a hallgatóságban a 
továbbképzés és az önmunkásság vágyát, amely 
tulajdonképpen egyedüli végső célja az egész 
iskolán kívüli oktatásnak. 

A továbbképzésnek, az önmunkásságnak 
pedig egyetlen eszköze az olvasás. Ügy kell 
tehát e tanfolyamokon tanítani, hogy a hall-

gató a tanításból ösztönt és kedvet kapjon az 
olvasásra. Meg kell állapítani az olvasmányok 
sorozatos egymásutánját. Nem iskolás pedáns-
sággal, hanem azzal az egyéni ízlésnek ked-
vező tágabb körrel, amely a felnőtt ember 
önképző munkásságának természetes és egyéni 
helyzet adta folyománya. Gondoskodni kell 
arról, hogy azok az irodalmi alkotások, melye-
ket a nép magánolvasmányainak ez ajánlott 
sorrendje kijelöl, több példányban legyenek 
meg a községi népkönyvtárakban. Ne feledjük, 
hogy az iskolán kívüli oktatás első francia 
apostola, Jean Macé is a falusi népkönyvtárak 
szervezését az iskolán kívüleső tanfolyamokkal 
párhuzamos akciónak tartotta. 

Az iskolán kívüli oktatás e tagozatában már 
nemcsak a falusi népkönyvtárakai lenne 
szorosabb kapcsolatban, hanem csatlakoznék, 
helyesebben egyesülne azokkal a tanfolyamok-
kal is, melyeket a földmívelési minisztérium 
a vármegyei gazdasági egyesületek, vagy a 
községi gazdakörök közreműködésével szokott 
rendezni. Nagyobb községekben, hol iparosok 
is vannak, és a városokban azokkal a tan-
folyamokkal, amelyeket a kereskedelmi minisz-
térium, az ipar- és a kereskedelmi testületek tar-
tanak fenn. Kapcsolatba kellene hozni a már 
meglevő ifjúsági egyesületekkel, daloskörökkel, 
tomaegyesületekkel stb., hogy ezek így egy-
mást kölcsönösen kiegészítsék és mintegy 
nagy általános közművelődési akció részei, 
összhangzatosan támogassák. 

Az iskolán kívüli oktatás keretében rende-
zendő tanfolyamoknak és sorozatos előadások-
nak elérendő céljuk abban áll, hogy az elemi 
iskolát elvégzetteket tovább vezessék az isko-
lában megszerzett, de azóta meglehetősen el-
homályosodott ismeretek felújításában, azzal a 
határozott törekvéssel, hogy idővel' e hazában 
ne legyen senki, aki elől el van zárva a nem-
zeti közművelődésben való részesedés útja. Ha 
elemi iskoláink minden tekintetben minta-
iskolák volnának is, a bennük megszerzett is-
meretek mégsem lennének elegendők egy egész 
életre szolgáló útravalóul falusi népünknek a 
mai bonyolult életviszonyok között. Hiszen az 
elemi iskolázás általában, de különösen első 
felében, inkább a gyermek szellemi kifejlődésé-
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nek előmozdításán munkálkodik, mint ismere-
tekkel való ellátásán. Az elemi iskolázás a 
gyermeket inkább készségekkel látja el, mint 
ismeretekkel. Az iskolán kívüleső oktatás 
feladata e készségek továbbfejlesztése oly irány-
ban, hogy eszközlői legyenek az életben szüksé-
ges és érvényesíthető ismeretek megszerzésének. 

Hogy mit lehet és mit kell tanítani ezekben 
a falusi továbbképző-tanfolyamokban, arra 
vonatkozóan érdekes tanulságokat vonhatunk 
el a Türr-Irányi-féle felnőttek oktatásának 
történetéből. 

Tanítani lehet és kell mindazt, amit akkor 
tanítottak s amiket azóta a fejlettebb életviszo-
nyok egyre érezhetőbb szükségletté tettek. 
Tanítani kell elsősorban a nép életviszonyai-
val kapcsolatos polgári ügyiratok fogalmazását. 
A magyar alkotmánytan, polgári jogok és kö-
telességek alaptételeit. A magán-, büntető- és 
perjogi elemi ismereteket, amelyeknek tudása 
a falusi embernek nélkülözhetetlen. Az erkölcs-
tan főbb igazságait. Magyarország történetét 
abban a mértékben, amennyi feltétlenül szük-
ségesnek látszik arra, hogy a nép hazafisága, 
az állami törvényekhez és a társadalmi rendhez 
való ragaszkodása öntudatosabb és szilárdabb 
legyen. Hogy magasabb rendű érzelmi és 
esztétikai szükségletei is fejlesztessenek, a ki-
válóbb írók müveinek olvasása alapján tanítani 
kell az irodalmat is. A nemzeti történelemmel 
és élettel kapcsolatos művészeti alkotásokra is 
fel kell hívni a figyelmet legalább azon kép-
sorozatoknak ha csak lehet, vetítés útján tör-
ténő bemutatásával, amelyek az elemi iskolá-
ban a történelemtanítás szemléltető-eszközeiül 
használtatnak. Történelmünk nagy alakjainak 
képei, szobrai. Történelmi festészetünk neveze-
tesebb alkotásai. Építészeti műemlékeink stb. Az 
ének és zene ápolása. A rajz. És végül a 
nemesebb társas szórakozások meghonosítása. 
Ifjúsági torna- stb. egyesületek alakulásának elő-
mozdítása a nép szociális nevelésének érdekében. 

Tanítani kell továbbá a közgazdaságtannak 
a/.okat az alapigazságait, amelyeknek ismerete 
nélkül mai napság a gazdasági élet minden-
napi s legközönségesebb jelenségeivel szemben 
még a legutolsó falusi gazda sem tud eliga-
zodni. Azután a helyi viszonyoknak megfelelően, 

a földmívelésre, a kertészetre, az állattenyész-
tésre, vagy az iparra vonatkozó ismereteket. 
Meg kell ismertetni a mai közlekedés és forga-
lom mibenlétét, kapcsolatosan Magyarország 
részletesebb és Európa vázlatos földrajzával. 
Meg kell magyarázni a leggyakoribb és a leg-
fontosabb természeti jelenségeket, a természet-
tudományok főbb igazságait. A technika azon 
alkotásait, amelyek a mai mezőgazdasági és 
ipari életnek, a közlekedésnek mindennapi esz-
közeiül szolgálnak. A természettudományi isme-
retekkel kapcsolatosan tanítandók a magán-
és a közegészségtan főbb tételei is. Tanítani 
kell azokat az összes számtani műveleteket, 
amelyeknek tudása a falusi ember életében 
elsőrendű szükségletet alkot. Meg kell vele 
ismertetni az egyszerű könyvvezetést legalább 
annyiban, hogy mindenki tudja háztartásában 
számadás-könyveit rendben vezetni. Hogy bizo-
nyos kiszámításokat kisebb építkezéseinél el-
végezhesse, hogy földjét legalább hozzávető-
legesen fel tudja mérni. Egyszóval, tanítani kell 
e tanfolyamokon mindent, amire a népnek 
szüksége van ; különösen aminek gyakorlati 
hasznát hamarosan átlátja, felfogja és érzi; 
amik saját foglalkozása körében élete megol-
dandó feladatait alkotják. 

Ezeken a sorozatos előadásokon természete-
sen a népnek csak írni-olvasni tudó fiai vesz-
nek részt. Az érdeklődés, amelyet az előadások 
a népben általában fel fognak keltem, okozója 
lesz annak, hogy hallgatásukra vágy keletkez-
zék az írni-olvasni nem tudókban is. Ezt a 
felkeltett vágyakozást kell felhasználni arra 
vonatkozóan, hogy az analfabéták is jelentkez-
zenek azokra a tanfolyamokra, amelyek célul 
tűzik ki az olvasás és az írás megtanulását. 
Ilyen módon el lehet érni, hogy a második 
évben az álszemérem, amely előbb sokakat 
visszatartott, nem fog senkit, vagy csak nagyon 
keveset meggátolni abban, hogy az írni-olvasni 
nem tudók számára rendezendő tanfolyamokra 
jelentkezzék. E tanfolyam szervezése és sikeres 
működése fogja megkoszorúzni az országosan 
szervezendő iskolán kívüli oktatás munkásságát, 
mert ez fogja elhárítani a művelődés tömeg 
között való elterjedésének legnagyobb akadályát, 
az analfabétizmust. 
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Ebben az országban a közműveltség elterje-
désének egyetlen általános közvetítője a magyar 
nyelv és irodalom. Épen ezért az iskolán kívüli 
oktatás ez alsó tagozatának a magyar nyelv ta-
nítását is fel kell vennie munkaprogrammjába. 
Lehetőleg arra kell törekedni, hogy minden 
olyan községben, hol a magyarság többségben, 
vagy kisebbségben vegyesen lakik valamelyik 
nemzetiséggel, kezdők és haladók számára 
magyarnyelvi tanfolyamokat nyissanak. E 
tanfolyamokban a magyar nyelvtanítás módsze-
rének gyakorlatinak kell lennie. Azonosnak a 
nem magyarajkú elemi iskolák magyarnyelv-
tanításának tervében részletesen megállapított 

direkt módszerrel. _ . „ . , Jancso Benedek. 

A dániai paraszt-egyetemek. 
(Vége.) 

Ez iskolák szervezete, módszere és nevelő 
eljárása főbb vonásokban a következőkben 
vonhatók össze : 

Télben, november elsejétől április elsejéig, a 
fiúk számára van nyitva az iskola. Ekkor ezek 
hazamennek, hogy-atyjuknak a nyári munkák-
ban segítsenek. Május elsején megkezdődik a 
lányok nyári iskolája és tart öt hónapon át, 
az ősz kezdetéig. Minden iskolában az igazgatón 
kívül két tanító vau. A leányiskolákban még 
egy tanítónő is. A növendékek az iskolai 
épületben együtt laknak az igazgatóval és 
családjával. Ez iskolázási rendszer egyáltalán 
nagy súlyt vet arra a nemesítő és nevelő 
hatásra, amely a tanító és a növendék minden-
napos érintkezésének eredménye szokott lenni. 
Átlagos ára ez internátusokban a havi ellátás-
nak 30 korona szokott lenni, amelyben benne 
van a tandíj is. Az iskolát vallásos szellemben 
vezetik, anélkül, hogy a hittan külön oktatás 
tárgyát alkotná. Csupán bibliai és egyház-
történeti kérdésekről tartanak előadásokat és 
beszélgetéseket. 

Grundtvig eszméinek megfelelően, ez iskolák-
ban, a tanítás főtárgya a történelem és pedig a 
fogalom legszélesebb értelmében, belevonva a 
skandináv mithológiát és hősmondát, a poli-
tikai, az egyházi és az általános művelődés 
történetét is. Azután következik, mint a törté-
nelemmel teljesen egyenrangú, a költészet és 
pedig elsősorban a dán költészet, mint főeszköze 
az érzelem nemesítésének és az emberi élet 
kérdései iránt való érdekkeltésnek. Ezt követi 
a népdalok és hazafias szellemű énekek dalolása. 
Az oktatás nem könvvből történik, hanem 

szóbeli. N e m iskolás, hanem elbeszélésen és 
beszélgetésen alapuló. Célja, hogy a növen-
dékekben az olvasás vágyát felkeltse. E vágy 
kielégítésére minden iskolában jól megváloga-
tott iskolai könyvtár van, amelyet a növendékek 
az igazgató és a tanítók felügyelete alatt 
szabadon és tetszés szerint használhatnak. 

A Grundtvig szellemében megalakult dán 
népfőiskola eredetileg történelem-költői érdek-
lődést ébresztő, érzület és gondolkodás neme-
sítő iskola volt. Idő folytán azonban némi 
változást szenvedett, amennyiben ismeretanya-
gokat is kezdett tantervébe a tudás gyarapí-
tásának céljából felvenni. Első sorban az érze-
lem és gondolkozás nemesítése mellett kezdett 
súlyt fektetni az írás-olvasás és számolásban 
való jártasságon kívül arra is, bogy alkalmat 
nyújtson bizonyos ügyességek megszerzésére. 
Megismertetik ez iskolákban a növendékeket 
a dán alkotmányjoggal, a polgári kötelessé-
gekkel és jogokkal, a városok és a községek 
közigazgatásának szervezetével. Mindazzal, a 
mire a dán földmívelőnek szüksége van, hogy 
polgári jogait öntudatosan gyakorolhassa és 
kötelességeit kellően teljesíthesse. És miután 
a természettudományi ismeretek szükséges-
ségének érzete napról napra terjedt, ezeket is 
bevonták tantervükbe ez iskolák. Nevezetesen 
a természetrajzot és a vegytant, a melyek 
legközvetlenebb kapcsolatban vannak a föld-
műveléssel. Tekintélyes hely jutott ez oktatás-
ban a testgyakorlatoknak is. Majdnem mindenik 
iskolában jól felszerelt tornaterem is van. A 
tanulók az intézeti műhelyben maguk készítik 
eszközeiket s így kézügyességre is szert tesznek. 

Ez iskolákban nincsenek vizsgálatok. Dánia 
egyik közoktatásügyi minisztere, Monrod kér-
déstintézett ez iskolákhoz, hogy nem tartanák-e 
célszerűnek, ha tanfolyamaikat valamelyes 
vizsgálatféléve] fejeznék be. A válasz követ-
kező volt : „ A legkevésbé sem kicsinylik a 
szakismeretek jelentőségét és az értelem kifej-
lesztését a tudás segítségével, de főcéljuk 
mégis a nevelés. Az érzelem és az akarat ki-
fejlesztését előbbrevalónak tartják, mint az 
emlékezet és az értelem gyakorlását. Ok 
ugyanolyan népies-világi irányban akarnak 
hatni, mint az egyház vallásos irányban. Ép-
pen azért a fősúlyt az élőre, a szemléibetőre 
és az érdekgerjesztőre vetik. Az az óra, a 
melyben sikerült az emberi é let len rejlő jóért, 
magasztosért és nemesért való érzelmet fel-
kelteni s vele együtt a vágyat az ezeknek 
érdekében való munkásságra, a népfőiskolára 
nézve sokkal nagyobb jelentőségű, mint az az 
óra, amelyikben új ismeretanyagot sikerül a 
már meglevőhöz adni, vagy az elmét egy új 
nyelvtani magyarázatta], vagy új mennyiségtani 
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tétellel tudósabbá tenni. Ilyen órákat is tar-
tunk, de csak azért, hogy velük az előbbieket 
kiegészítsük. Mi azt akarjuk, hogy mikor 
tanítványaink minket elhagynak, kedvük legyen 
magukat az élet feladatainak szentelni és eléggé 
felvilágosultak s értelmesek arra, hogy fel tud-
iák az életben kínálkozó eszközöket használni." 

E népfőiskolák között különálló és sajátsá-
gos helyet foglal el az askovi iskola, amely 
1878-ban valóságos egyetemmé lett a többi 
népfőiskola között, s amelyben Grundtvig 
eszméi olyformán öltöttek testet, mint azt a 
negyvenes évek végén a sorői kir. akadémiá-
val kapcsolatosan VIII. Keresztély király akarta 
megvalósítani. Ez iskolába már csak olyan 
növendékeket vesznek fel, akik már valamely 
más alsóbbrangú népfőiskolát elvégeztek. Ez 

• iskola is két részből áll. Egy téliből fiúk és 
egy nyáriból leányok számára. A tanfolyam 
két egymást követő téli vagy nyári öthónapos 
félévből áll. Tantárgyak : dán nyelv és iroda-
lom. Német és angol nyelv. Történelem és 
pedig skandináv és világtörténelem. Statisztika. 
Földrajz. Természettudományok. Mennyiségtan. 
Egészségtan. Rajz és testgyakorlat. E tantár-
gyak nem mindannyian kötelezők. A növendé-
keknek joguk van köztük választani. A tanítás 
módszere előadás és beszélgetés. E főiskolán, 
ellentétben a többiekkel, a növendékektől több 
magánszorgalomból való készülést követelnek. 
Ebben a népfőiskolában az igazgatón kívül 16 
tanár és két tanítónő működik. A nyári három 
hónapban a tanárok fiatal népiskolai tanítók szá-
mára államilag segélyezett tanfolyamot tartanak. 

E népfőiskolák száma jóformán évről-évre 
változik. Egyes helyeken a mutatkozó szük-
séglet szerint keletkeznek s annak kielégítése 
után meg is szűnnek. Amint már jeleztük, 
magánkezdeményből igen sokszor részvénytár-
sasági alapon keletkeznek. Sokszor egy birtok 
alakul át ilyen iskolává, máskor épen meg-
fordítva történik. Nagyon gyakori az eset, 
hogy az alapító részvénytársaság birtokából 
az igazgató tulajdonába megy át. Az sem rit-
kaság, hogy az igazgató iskoláját részvény-
társasági alapra helyezi. Az állam azonban 
bőkezűen támogatja e népfőiskolákat, de a 
nyújtott támogatás fejében semmi befolyást 
sem gyakorol ez iskolákra, csupán annak 
ellenőrzésére tart egy biztost, hogy miként 
használják fel az adott támogatást. Fölösleges-
nek tartja, mert tudja, hogy jó kezekben 
vannak. A nyújtott segély már tíz évvel ezelőtt 
300.000 koronára rúgott. Ebből 120.000 az 
iskoláknak jut, 180.000 pedig a szegényebb 
tanulóknak, ösztöndíjul. 

Azonkívül körülbelül 50.000 K-t fordít éven-
ként a dán közoktatásügyi kormány e nép-

főiskolák tanítóinak továbbképzésére is. Neve-
zetesen, a kopenhágai egyetemen minden év 
szeptemberében e népfőiskolák tanítói számára 
háromhetes továbbképző-tanfolyamot tartanak. 
A tanítók, kik e tanfolyamon részt vesznek, 
bizonyos nagyságú napidíjat húznak. A taní-
tók előképzettsége különböző: vannak köztük 
egyetemet végzettek, teológusok, állatorvosok, 
okleveles néptanítók és az askovi főiskola vég-
zettjei közül valók. De az iskolán kívül is a 
dán helyi közéletben majdnem kivétel nélkül 
nagy szerepet játszanak. Es pedig részint 
mint vezérszónokok a különféle társadalmi és 
politikai gyülekezetekben, részint mint fel-
olvasók. Némelyek közülök a szünidők alatt 
mint vándor - felolvasók járják be a vidék 
falvait és kisebb városait. Szokásban van az 
is, hogy az egyes népfőiskolák ősszel, szep-
tember végén nagy összejöveteleket tartanak, 
amelyen az iskola végzett növendékei és 
hozzátartozóik vesznek részt. Ez összejövete-
lek műsorán az előadások és beszédek válta-
koznak az ének és zenei számokkal. 

Ami e főiskolák tanulóinak számát illeti, 
az a hetvenes évek közepén már elérte az 
évi 3000 átlagot. Ez évtől kezdve állandóan 
emelkedett, úgy, hogy a nyolcvanas évek kö-
zepe után már ez átlag 6000-re emelkedett. 
Természetesen, ez átlag az egyes iskolák között 
különféleképen oszlott meg. így volt iskola, 
melyben a növendékek összes száma tizenkettő 
volt, de olyan is volt, amelyben a 200 at 
meghaladta. A növendékek túlnyomó nagy 
többsége földmívelő parasztok gyermeke volt 
és pedig parasztgazdáké s földmunkásoké. 
Igen sokan voltak közöttük néptanítók és 
falusi szatócsok vagy házalók gyermekei is. 
A városi elem nem igen veszi igénybe ez 
iskolákat. A dán falusi parasztok közül ezidő-
szerint minden ötödik vagy hatodik ember 
egy ilyen népfőiskola növendéke volt. A nép-
főiskolák jelenleg élő végzett növendékeinek 
számát átlag 120.000-re teszik. De látszik is 
hatásuk a dán parasztság életében. A híres 
dán tejszövetkezetek, termelő-, elárusító- és 
kontrolegyesületek elöljárói 65 százalékukban 
ez iskolák végzett növendékei közül kerültek 
ki. Hogy Dánia parasztsága aránylag rövid 
idő alatt az anyagi jólét és az erkölcsiség 
olyan magas színtájára emelkedett, aminőre 
egyetlen más nemzet parasztsága sem, azt e 
főiskolák nevelő hatásának tulajdonítják mind-
azok, kik az újabb időben a dániai társadalmi 
és gazdasági viszonyok helyszínén való tanul-
mányozásával foglalkoztak. 

Ez intézmény hatása azonban nem maradt 
meg a kicsiny Dánia szűk határai között. 
Átvették tőlük a svédek, norvégek, finnek, sőt 
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Észak-Amerikában is igen figyelemreméltó 
kísérletek történtek meghonosítására. A leg-
kitűnőbb német pedagógiai írók, mint a jénai 
nagyhírű pedagógus, Rein, továbbá Hartmann 
és Hamdorjf egyhangúlag csak a legnagyobb 
elismeréssel írnak ez intézményről, és Német-
országban való meghonosításától a német o _ o 
parasztság gazdasági helyzetének megjavulását 
és erkölcsi színtájának olyan emelkedését vár-
ják, aminőt megteremteni a mostani német 
népoktatás elégséges eszközökkel egyáltalán 
nem rendelkezik. 

1 berlini „Népművelést terjeszt« 
Társaság". 

írta: Ojjuluy Béla dr. 
Ez az egyesület abból a nagy mozgalomból 

ered, mely az 1870/1-iki események következté-
ben Németországban a szellemeket megragadta. 
Kalle Frigyes, wiesbadeni városi tanácsos, nyil-
vánosan is kifejezést adott annak a meggyő-
ződésének, hogy az 1866. és az 1870/1-iki 
győzelmek után egységessé és hatalmassá lett 
német nemzetre csak akkor és úgy lesznek 
az elért vívmányok tartós áldást hozók, ha 
annak tagjai komoly szándékkal munkálkod-
nak saját tökéletesítésükön, ha különösen arra 
törekszenek, hogy a tömegek műveltsége any-
nyira emeltessék, hogy képesek legyenek a 
rájuk nézve is nehezebbé váló életfeladatok-
nak megfelelni. Azért felhívta barátait egy oly 
egyesület alakítására, melynek az a célja, hogy 
mindazon helyeken, ahol csak valamiképen le-
hetséges, népművelő-egyesületeket állítson s 
ezek közt — a kölcsönös támogatás és buz-
dítás végett — egy szövetkezetet létesítsen. 

Ennek az eszmének megnyerte az akkor 
népszerű Schulze—Delitsch-et és más tekinté-
lyes férfiakat, akikkel egyesülve 1871 március 
havában kibocsátották együttes aláírással az 
első felhívást. 

Az eredmény rendkívül kedvező volt; az 
egyesület már június 14-én megalakulhatott. 
Célját ekkép határozta meg: 

A népesség azon részének, mely gyermek-
korában a népiskolában csak a műveltség alap-
vonalait sajátíthatta el, állandóan művelődési 
anyagot és eszközöket nyújtson, hogy azt 
magasabb fokban képessé tegye az államban, 
községben és társadalomban reáháruló felada-
tok megértésére és teljesítésére. E cél elérésére 
gyűlésein a szabad népművelés kérdéseit meg-
beszéli ; a művelődési és hasonló egyesületeket 
támogatja; továbbképző-iskolák, könyvtárak, 
olvasószobák és effélék alapításában közremű-
ködik; tanerők szerzésében, előadók közvetíté-

sében s mindabban segédkezik, ami különben 
a cél elérése érdekében kívánatos ; a nép- és 
továbbképző-iskola föladatai s annak korszerű 
fejlődése iránti érdeklődést felkölti; a nép-
művelő-egyesületek szövetkezését előmozdítja; 
egy időszaki, egyesületi folyóiratot ad ki ; oly 
röpiratokat bocsát közre és terjeszt, amelyek 
a nép lelki és erkölcsi fejlődésének előmozdí-
tására alkalmasak; vándortanítókat küld ki. 

Ily nemes cél kitűzését s az eszközök meg-
választásában ennyi körültekintést látva, 158 
egyesület azonnal csatlakozott ; de maga a 
társaság is sok új egyesület alapításában mű-
ködött közre, úgy, hogy 1875-ben már 416 
egyesületet vont körébe; 1896-ban 1870-et, 
1907-ben 5273-at. Ezek az egyesületek pedig 
kisebb körökre, úgymint: kerületi, tartományi 
és országos szövetkezetekre oszlanak. De a 
központi társaságnak vannak személyes tagjai 
is. Ezek száma ma 4672-re rúg. Összes be-
vételei meghaladják a 216,000 márkát; ki-
adásai még ennél is magasabbra emelkednek. 
E ; őV ezt még mind kevésnek tartják a nagy 
és fontos eél elérésére. 

A társaság tevékenysége, ide nem számítva 
a vidéki fiókegyesületek működését, a követ-
kező pontokba foglalható össze : 

1. A hoz gyűléseken rendesen egy-két igen 
érdekes, jobbára aktuális tárgyról felolvasást 
és magas színvonalon álló vitatkozásokat tar-
tanak a nyilvános oktatás, a továbbképzés, 
nevelés, a művelődési egyesületek, nyilvános 
előadások, népkönyvtárak stb. köréből. 

2. Igen buzgó és eredményes működést fejt 
ki a társaság a népolvasmányok terjesztése ér-
dekében három irányban, úgymint: nép-, 
egyesületi és iskolai könyvtárakat alapít és 
támogat, a népnek való jó könyveket terjeszti 
s alkalmas dolgokat maga is kiad. 

Eddig 
421 könyvtárt alapított 22.147 kötettel, 

3.732 „ segített 44.819 
583 vándorkönyvtára van 26.116 „ 
145 könyvtárt a Rückert-

alapból segített 3.170 „ 
Ujabban népies-tudományos vándorkönyvtá-

rakat is szervezett. A múlt évben pedig egy 
ifjúsági könyvkiállítást rendezett. 

Valóságos könyvkereskedést is tart fenn, 
amely a megrendelőket pontosan kielégíti s a 
haszonból könyvtárakat segélyez. Néha meg-
vásárol egy-egy jó kiadványból több ezer pél-
dányt igen olcsón s a könyvtáraknak vagy 
szintén olcsó áron, vagy egészen ingyen adja. 

Sok könyvet gyűjt még úgy is össze, hogy a 
közönséget gyakrabban felhívja könyvek ado-
mányozására. 
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3. Nyilvános előadásokat és népestéket ren-
dez. A múlt évben 248 előadást és több he-
lyen nemesen szórakoztató népestéket tartott, 
amelyek részint hazafias, részint művészi, részint 
irodalmi vagy ismeretterjesztő célt szolgáltak. 

Evenként — még a nyár folyamán — ki-
nyomatja a társaság az élőadók névjegyzékét 
s előadásaik címét, az előadásért fizetendő tisz-
teletdíjjal együtt, hogy abból választhassanak 
az egyesületek. S minthogy az előadásokat job-
bára vetített képekkel tartják, módot nyújt 
arra, hogy ezt nagyobb költség nélkül meg-
tehessék. Vetítőkészülékekből egész raktára van, 
amelyekből nemcsak kölcsön ad, hanem el is ad. 

A népesték — a társaság kezdeményezésére 
— egész Németországban ismeretesek és sok 
helyen állandó intézménnyé váltak. Ha lehet-
séges, az egyes néposztályok közeledését vala-
mikép előidézni s a társadalmi ellentétek ki-
egyenlítését szellemi eszközök által előkészí-
teni: úgy az majdnem egyedül a művészet és 
költészet legnemesebb kincseinek közös élvezete 
s a jelenkor tudásába való közös bevezetés 
által eszközölhető. Ez történik itt s ezért tulaj-
donítanak a népestéknek oly nagy fontosságot. 

4. A felnőttek oktatását előmozdító saját 
kiadványai közt legnagyobb fontosságú a Volks-
bildung című folyóirata, mely havonként két-
szer jelenik meg, 8.500 példányban. Enélkül 
lehetetlen volna az egyesületek közt az össze-
köttetést fenntartani. 

E közlönyből értesülnek az egyesületek egy-
más működéséről ; ebből nyernek felbuzdulást, 
látnak követendő példát: ebből vesznek tudo-
mást az ingyen vagy mérsékelt áron a köz-
pontban kapható könyvekről ; ez tette lehetővé 
azt, hogy oly hallatlan nagy számú könyvtárt 
állított és segélyezett a társaság, mert a kö-
zönséget minden számban adakozásra szólí-
totta, sőt az adományozók neveit is rendesen 
közölte, az adományozott könyvek számával. 
Ez a legalkalmasabb terjesztője a jó könyvek-
nek s legalkalmasabb eszköze a közönség ér-
deklődésének ébrentartására. 

A társaságnak több apró kiadványa is van, 
amelyek azonban mind szükségesek voltak és 
szolgálatot tesznek az ügynek. Ilyenek : a nép-
könyvtárak kezelésére vonatkozó utasítás és 
hozzávaló nyomtatványok; utasítás és magya-
rázat a népesték rendezésére, a népkönyvtárak 
minta-könyvjegyzéke stb. 

5. Végül azt is föl kell említenünk, hogy a 
társaság nagy irodát tart fenn, amelynek irat-
forgalma óriási. Az érkezett levelek száma 
1906-ban 25.469, a küldötteké 80.927-re rú-
gott. Valóságos missziót teljesít a felnőttek 
oktatása terén ez az iroda, főkép ott, ahol 
még a társulás eszméjének nincs talaja, ahol 

még abban járatlanok az érdeklődők is. Sőt 
a legtöbb egyesület alakítására nemcsak uta-
sítást, hanem vándorszónokot is küldenek a 
központból. 

Ezt a rengeteg munkát mind egy központi 
bizottság, az elnökség s az iroda intézi és 
végzi, a könyvárusi és könyvkötői személyzet-
tel együtt. Teljes címe : Gesellschaft für Ver-
breitung von Volksbildung, Berlin. 

Az amerikai iskolán kívüli oktatás 
köréből. 

i . 
A „Nagy vízen túl", ahogy azt a nép 

mondja, sok olyan dolog történik, ami nem-
csak az aranyborjú imádásában csúcsosodik 
ki, hanem amelynek követése a közművelődés 
tekintetében is javunkra szolgálna. így pl. 
„University Extension" intézményük is olyan, 
hogy szinte páratlan, s bár Angolországból 
plántálódott túl az Óceánra, teljesen amerikai, 
azaz nemzeti lett. 

Az Amerikai Unióban, ahol különben is 
rendkívüli gondot fordítanak az iskolákra, rö-
vid emberöltő alatt átment a felsőbb szellemi 
rétegek tudatába, hogy az alsó néposztály a 
nemzetnek nemcsak gazdasági tényezője, ha-
nem a nemzeti életnek egyik fontos szerve is, 
amelyért minden lehetőt el kell követni, hogy 
a kultúra lépcsőfokain fölfelé haladhasson. És 
megindult a komoly, céltudatos munka. Meg-
alakultak a kultúregyesületek, melyek egy 
szívvel, egy lélekkel a népnevelést írták zász-
lójukra. S ott, Amerikában az összes kultúr-
egyesületek az úgynevezett „Chantaqua"-
rendszeren alapulnak; e rendszer a közműve-
lődésnek ama kitűnő formába öntött eszméje, 
mely ma az Unió negyvennégy államában az 
iskolán kívüli oktatásnak kifejezője. 

Ezelőtt hatvan-hetven évvel New-Yorkban 
egy kevéstagú kultúregyesület azzal az inten-
cióval alakult, hogy azokat segítse meg tudás-
vágyukban, akik az évnek tíz-tizenegy hónap-
ján át kenyerüket megkeresve, küzködve élnek, 
s akiknek egyszersmind nyaralásra, jó levegőre, 
pihenésre is van szükségük, hogy aztán meg-
erősödve újra ott kezdjék, ahol elhagyták: a 
küzdelmes, kenyeret megkereső munkánál. Ez 
egyesület Chantaquaban, egy egészséges, kies 
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fekvésű faluban továbbképző-kurzusokat nyi-
tott. Az első kísérlet fényesen bevált, „Chan-
taqua" hihetetlen rövid idő alatt ismertté 
lett. A kis falu, szinte egy varázsütésre kere-
sett nyaralóteleppé változott át, ahol a nyara-
lók megtaláltak mindent, amire egy ledolgozott 
elcsigázott fizikusnak s a gépies, szellemet, 
lelket ölő foglalkozástól eltompult szellemnek 
szüksége van : kitűnő levegőt, jó konyhát, 
egészséges lakást, sport-telepeket, szini- és zene-
előadásokat és mindent bámulatos olcsó pénzen. 

A továbbképző szabad előadásokat Chan-
taquaban híres tanárok és a gyakorlati pályák 
kitűnőségei tartották és tartják ma is. 
A kurzusok díja tíz dollár s a kurzus végén, 
aki akarja s akinek szüksége van rá, vizsgát 
is tehet s a nyert bizonyítványoknak, pl. a 
néptanítóknál, reális értékük is van. Egy ta-
nító, aki a chantaquai előadásokat hall-
gatta, könnyebben jut álláshoz. És az amerikai 
Unióban ma nemcsak Chantaqua az egyedüli 
nyaralótelepe a tudásszomjas szegényebb sorsú 
amerikaiaknak, hanem háromszáz helynél több 
telepen sok-sok ezer ember kellemes, olcsó 
nyaralással kötheti össze szellemi életének 
törekvéseit. De, mert ezekre a nyaralással 
egybekötött kurzusokra csak az íratkozhatik 
be, akinek néhány heti szabad ideje van, az 
egyesület gondoskodik azokról is, akiket a 
kenyérkereset egész éven kötve tart. Ezek 
részére egyes városokban, bánya- és gyár-
telepeken tartják az előadásokat, s akik még 
ezeken sem vehetnek részt s szomjúhozzák az 
ismereteket, azok részére ott van Amerika 
páratlan, szinte tökéletes könyvtárintézménye. 
Amerikában csak az nem olvashat, aki olvasni 
egyáltalán nem akar és nem szeret. S könyv-
tárintézményük, úgy, ahogy van, hatalmas 
tényezője az Unió közművelődésének. 

Az európait — mondja Fulda, német író — 
az amerikai egyetemek könyvtárai bámulatra 
ragadják, pedig ott azokat a még nagyobb 
arányú nyilvános bibliothekák egészen háttérbe 
szorítják. Pl. a csikágói nyilvános könyvtár, 
mely mindenki részére díjtalanul nyitva áll, 
300.000 kötettel rendelkezik, egyik olvasó-
terme 225 ülőhellyel, benne 2000 mű szabad 
használatra, egy másik terme 450 ülőhellyel, 

ebben csak hírlapokat és folyóiratokat, számra 
1200 és pedig a kultúrvilág összes nyelvein 
olvashatni. E g y külön terme, 1000 kötettel a 
szegény, boldogtalan vakokat szolgálja. A 
csikágóiak olvasásra ki is vehetik a műveket. 
Elegendő egy pár szóból álló kérvény be-
nyújtása, s a müvet az illető pneumatikus 
úton azonnal kézhez kapja. A hatalmas könyv-
tár termei szinte egész nap zsúfolva vannak; 
sok olvasó, a ruházat után ítélve, a népből 
való, az az elem, mely a legnehezebb fizikai 
munkája közepette is tud magának időt szakí-
tani arra, hogy olvasson. A Public Library-tói 
távol lakók részére a város területén több 
fiók Library található s könyveket — azokon 
kívül — még hetven helyen szolgáltatnak ki. 
Szóval, a boldog csikágóiaknak nem kell 
városnegyedről városnegyedre lótni, futni, 
omnibuszra, villamosra ülni, hogy — olvas-
hassanak. A könyvek visszaadásánál is meg-
van a kényelmük, mert nem kénytelenek ott 
visszaszolgáltatni, ahol kikapták. így van ez 
Csikágóban s így az Unió minden nyilvános 
könyvtárában. Amerikában minden lehetőt 
elkövetnek s nem rettennek semmi áldozattól 
vissza, hogy a kultúra szabadon és akadály-
talanul fejlődhessék. Amerikában még az 
egyes nagyobb szállodáknak is megvan a 
saját 3000 — 4000 kötetet tartalmazó könyv-
táruk s a vasúti állomások könyvkereskedése 
nem egy könyvszekrény, mint jó magunknál, 
hanem valóságos könyvmagazin, mely a for-
galmas helyeken egész nap ostrom alatt áll ; 
szegény, gazdag nem lehet már anélkül, hogy 
ne olvasson s hogy a szegény, a „nép" olvas, 
az egyedül a kultúregyesületek céltudatos mun-
kájának az eredménye. B a l o g h I r m a 

Tartalom. Tudományos Ismeretek: Bevezetés a 
geologiába. (Második közlemény.) Dr. Koch Ferenc. — 
A növénykeverékfajok jelentősége. (Második közle-
mény.) Wagner János. — Válogatott kísérletek a 
népiskolai kémiai és természettani tanítási anyag 
köréből. (Második közlemény.) Miklós Gergely. — Egy 
pár fontosabb statisztikai adat. — Iskolán Kívüli 
Közoktatás: Az iskolán kívüli oktatás és a falu. Jancsó 
Benedek. — A dániai paraszt-egyetemek. (Vége.) — 
A berlini „Népművelést terjesztő Társaság". Dr. Gyulay 
Bêla. — Az amerikai iskolán kívüli oktatás köréből. 
Balogh Irma. 

Felelős szerkesztő: Benedek Fleh. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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50.588. számhoz. 

Ösztöndíj-pályázat. 
Az 1908/9. tanév kezdetétől a fiumei áll. felső 

kereskedelmi iskolánál két 800 koronás ösztöndíj töl-
tendő be. E két ösztöndíjra Magyarország területén 
levő és nyilvánossági joggal bíró gimnáziumoknál, 
reál- és polgári iskoláknál a kereskedelmi pályára 
készülő bármilyen vallású magyar növendékek tart-
hatnak igényt, kik ezen iskolák IY. vagy Y. osztályát 
általános jeles eredménnyel végezték s erkölcsi maga-
viseletben jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők 
föl : 1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési 
bizonyítványával. 2. A tanuló 1906/7. tanévi bizonyít-
ványával és a folyó évi félévi értesítőjével, melyek-
ből kitűnjék, hogy valamely magyarországi nyilvános 
joggal bíró gimnázium, reál- vagy polgári iskola 
harmadik vagy negyedik osztályát jeles előmenetellel 
és jónak minősített erkölcsi magaviselettel végezte 
és az 1907/8. iskolai évben is jeles előmenetelt és jó 
magaviseletet tanúsított a negyedik vagy ötödik 
osztályban. 3. A tanuló vagyoni állapotát és családi 
viszonyait föltüntetö és hatóságilag igazolt szegény-
ségi bizonyítvánnyal. 4. Esetleg annak kimutatásával, 
vájjon élvez-e a tanuló vagy egyik testvére segélyt 
vagy ösztöndíjat és mily alapból ? 5. A folyamodó 
atyjától vagy gyámjától kiállított kötelező nyilat-
kozattal arról, hogy az ösztöndíj adományozása ese-
tében az illető tanuló kereskedelmi tanulmányait a 
fiumei állami felső kereskedelmi iskolán fogja elkez-
deni és az érettségi vizsgálatot is ideértve, ugyanott 
be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztériumhoz címzendők és 1908 
június 20-ig a fiumei állami felső kereskedelmi 
iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat felső kereskedelmi iskolai tanulmá-
nyai befejezéseig fogja élvezni az illető tanuló, ha 
azonban a tanév végén nem mutat föl legalább is 
általános jó előmenetelt, az ösztöndíj további élveze-
tétől elesik. 

Az ösztöndíjat továbbá oly föltétellel kapja az 
illető tanuló, hogy keresk. iskolai tanulmányainak 
befejezése után gyakorlati keresk. pályára lépjen. 

A fiumei áll. felső keresk. iskola igazgatóságának 
elkerülésével közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz benyújtott folyamodványok nem fog-
nak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1908 május hó 6-án. (26/h—I—1) 

54.332. szám. 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti Ferenc József Tanítók Házában léte-
sített Apáczai Cseri János alapítványi helyre ezen-

nel pályázat hirdettetik. 
Ezen alapítványi helyért folyamodhatnak felekezeti 

különbség nélkül olyan ifjak, kik a budapesti fő- és 
szakiskolákban óhajtják tanulmányaikat folytatni és 
az ehhéz szükséges előtanulmányaikat példás maga-
viselet mellett kitűnő eredménnyel végezték. Igazol-
niok kell emellett azt is, hogy apjuk, illetőleg anyjuk 
a magyar kiíályság területén lévő népiskolák bár-
melyikében mint tanító, tanítónő működött vagy 
működik és az „Eötvös-alap" jótéteményeire egyéb-
ként is jogosult, azaz annak alapszabályszerű köteles-
ségét teljesített tagja. 

Egyenlő minősítés esetén a királyhágóntúli részből 
származó ifjak elsőbbségben részesülnek. És ugyancsak 
egyenlő minősítés mellett, ha a folyamodók között 
brassóvármegyei apáczai illetőségű is találtatik, 
ezen esetben az ösztöndíj ennek fog odaítéltetni. 

A folyamodók kérvényüket a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumnál tartoznak benyújtani és a követ-
kező okmányokkal fölszerelni : 

1. születési bizonyítvány, 2. végzett tanulmányaik-
ról és erkölcsi magaviseletükről szőlő bizonyítvány, 
3. okirat, hogy a „Tanítók Házában" a fölvételt jogo-
san kérik, 4. vagyoni és családi viszonyokról szóló 
hiteles és kimerítő bizonyítvány, 6. igazoló - okmány 
arról, ha bármily oldalról bármily csekély összegű 
segélyt vagy ösztöndíjat már élvez, vagy hiteles írás-
beli nyilatkozatot arról, hogy ilyent nem élvez. 

A fölvett ifjú élvez ingyenlakást, fűtést, világítást, 
mosatást, felügyeletet és orvosi kezelést. A köztartás-
ért azonban köteles az „Eötvös-alap" közgyűlése által 
mindenkor megállapítandó köztartási díjnak felét 
fizetni. A köztartásnak az intézetben való igénybe-
vétele a fölvett ifjúra nézve kötelező. 

A fölvétel csak egy tanévre szól. Pályázati határ-
idő : 1908. évi június hó 1. 

Budapest, 1908 május hó 11. 
A miniszter meghagyásából : 

Náray Szabó, 
miniszt. tanácsos, elnöki titkár. 

(27/h-I—1) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
N a g y s z o m b a t sz. kir. város status quo izr. hit-

községének iskolaszéke népiskolájánál lemondás foly-
tán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állás az 1907. évi XXVII. törvényoikk 2. és 3. 
§-aiban megszabott díjazással (1100 korona törzsfizetés 
és lakbér) van javadalmazva. A megválasztott tanító 
köteles a reábízott osztályon kívül, heti óraszám 
keretében, az egész ének- és tornatanítást is ellátni. 
Zenében jártasok előnyben részesülnek és tetemes 
mellékjövedelemre számíthatnak. Pályázati határidő : 
f. évi május 31. Az állás f. évi szeptember 1-én el-
foglalandó. Nagyszombat, 1908 április 28. Dr. From-
mer Ede, iskolaszéki elnök. (413—111—3) 

A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyle-
tének miskoloz i városi választmánya által a borsod-
vármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb ren-
dezendő ápolónői tanfolyam 1908. évi július hó elején 
veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra föl-
vétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az 
érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkere-
sésre szívesen ad részles fölvilágosítást. 419-IV-2) 

Magyarád (Arad megye) községében, községi jel-
legű, államilag segélyezett iskolához, tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Csak állami tanítóképzőt végzet-
tek pályázhatnak. Fizetése : 800 korona és járulékai. 
Kérvények május hó 31-ig iskolaszéki elnökhöz inté-
zendők. Választás június hó 15-én. Megválasztott tanító 
szeptember hó 1-én foglalja el állását. Iskolaszéki 
elnökség. (429—III—2) 

Az adáosl (Heves megye) róm. kath. iskolánál 
tanítónői álláara pályázat hirdettetik. Kötelessége : a 
III—VI. leányosztály vezetése. Javadalmazása : lakás 
2 szoba, konyha, kamra (kert nincs) ; a község pénz-
tárából 800 korona. A fizetéskiegészítést az iskola-
szék kérelmezni fogja. Az állás szeptember 1-én fog-
lalandó el és ez időtől folyósíttatik fizetése is. Pályázók 
kellően fölszerelt kérvényüket alulírotthoz május 31-ig 
adják be. Adács (pósta helyben), 1908 május 9-én. 
Lipták József, iBkolaszéki elnök. (446—1—1) 

Tyúkod községbe június, július, augusztus hóna-
pokra havi 40 korona fizetéssel, lakás, tűzifa, 20 ko-
rona útiköltséggel óvónő kerestetik. Kérvények május 
31-ig nálam beadandók. Uray Lajos, elnök. 

( 4 5 6 - 1 - 1 ) 
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IZebény, Rajecz fiókközségének kath. iskolaszéke 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma : állam-
segéllyel 800 korona. Fizetéskiegészítés folyamatban. 
Pályázati határidő : május 30. Baross Károly, esperes-
plébános. (449-1—1) 

A tó tbánhegyes i községi iskolaszék pályázatot 
hirdet egy tanyai tanítói állásra. Fizetés : esetleges 
államsegéllyel 1000 korona. A kérvények Babó Zoltán 
iskolaszéki elnök úrhoz Mezőkovácsházára, május 31-ig 
küldendők. (455—1—1) 

A v a l i s o r a i magyar-román tannyelvű községi 
elemi népiskolánál a tanítónői állás betöltendő. Az 
állomás járandósága: 1. 1000 korona készpénzfizetés, 
2. tisztességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, 
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok 1908. évi május hó 31-ig Krassó-Szörény 
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők. 
Lúgos, 1908. évi május hó 11-én. Berecz Gyula, a 
F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő. (28/h—I—1) 

A s zoko lovácz l magyar-szerb tannyelvű községi 
elemi iskolánál a Il-odtanítói állás betöltendő. Az 
állomás járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfize-
tés, 2. tisztességes lakás, vagy készpénzbeli értéke 
200 korona. A magyar nyelven szerkesztett, honos-
sági bizonyítvánnyal is fölszerelt, kellően bélyegeit 
és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz címzett kérvények folyó évi június hó 7-ig 
Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságához 
beterjesztendők. Lúgos, 1908. évi május hó 14-én. 
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (29/h- I— 1) 

A topleczi magyar-román tannyelvű községi elemi 
népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás 
járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisz-
tességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, ma-
gyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodvá-
nyok folyó évi június hó l-ig Krassószörény vármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. 
évi május hó 12-én. Berecz Gyula, a F. J. r. L, kir. 
tanfelügyelő. (30/h—I—1) 

Szünidei tanfolyam. A nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1908. évi 52.942. 
számú rendelete értelmében a gyengetehetségű ta-
nulók kisegítő-iskoláiban működni óhajtó tanítók, 
tanítónők részére a f. évi nyári szünidő alatt a 
gyengetehetségűek oktatásában képző-tanfolyam tar-
tatik. A tanfolyam június hó 30-tól számított 5 héten 
át működik. E tanfolyamra 20—22 okleveles nép-
iskolai tanító és tanítónő vétetik föl és pedig első-
sorban azok, akik oly városokban működnek, amelyek-
ben ily kisegítő-iskola már előkészítve van ; avagy 
a lakosság száma — húszezer vagy ennél több — 
illetve a gyengetehetségűek számaránya folytán ily 
iskolák fölállítása indokolt. A tanfolyamra fölvett 
hallgatók lakás és teljes ellátásban részesülnek, a 
gyengeelméjűek budapesti intézetében. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz címzett s 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvények, a tanítói oklevelek 
csatolásával, 1908. évi május 28-ig alulírotthoz kül-
dendők. Budapest (I. ker., Alkotás-u. 53.), 1908 május 
15-én. Berkes János igazgató, szakt. előadó. 

( 4 5 8 - 1 - 1 ) 
A g y ó g y p e d a g ó g i a i tanítóképzőre az 1908/9. 

iskolai évre — a nagyméltóságú m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak 1908. évi 52.937. sz. 
rendelete alapján — 12 ösztöndíjas hallgató vétetik 
fel. Pályázhatnak 30-ik életévüket még be nem töl-
tött oly nőtlen egyének, akik elemi iskolai tanítói, 
vagy ennél magasabb pedagógiai képzettséget igazoló 
oklevéllel bírnak. Elsőbbségben részesülnek azok, akik 
a tanítás terén gyakorlatilag már működtek és vala-
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mely idegen (német, francia, angol) nyelvben jártasak. 
A képzés 2 (két) évre terjed, az első évben főképen 
elméleti, a másodikban gyakorlati irányú és a siket-
némák, vakok, gyengeelméjűek és a beszédhibákban 
szenvedők oktatására képesít. Javadalmazás : 360 ko-
rona évi ösztöndíj és teljes ellátás a vakok, illetve a 
gyengeelméjűek állami intézeteiben. A képesítő-vizs-
gálat sikeres kiállása esetén a hallgatók valamely 
gyógypedagógiai intézethez való kineveztetésre és a 
IX. fizetési osztályig való föllépésre kilátást nyernek. 
Budapesten lakó tanítók, korlátolt számban, mint 
önköltségesek, szintén fölvétetnek a képzőbe és a 
második évben ugyanazon előnyöket nyerhetik el, mint 
az ösztöndíjasok. Az 1 koronás bélyeggel ellátott kér-
vényekhez a következő okmányok csatolandók : a) 
születési anyakönyvi kivonat; b) a végzett tanulmá-
nyokról szóló bizonyítványok és oklevelek ; c) a gya-
korlati működést igazoló bizonyítványok ; d) esetleges 
nyelvismeretekről szóló bizonyítványok ; végül e) a 
testi és szellemi épségről és egészségről szóló tiszti-
orvosi bizonyítvány. Az így szabályszerűen fölszerelt 
kérvények a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz címezve, legkésőbb f. évi június 30-ig a 
pályázók által személyesen nyújtandók be az alulírt 
igazgatóságnál. A képzőt illetőleg a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 1906. évi 96.194. sz. ren-
deletével jóváhagyott szabályzat irányadó. Budapest 
(I. ker., Alkotás-utca 53.), 1908 május hóban. Berkes 
János igazgató, szakt. előadó. (458—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.2111905. sz a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustiess-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-15) 

Két új 4 oktávos harmónium Kiepszel 
és egy rövid zongora olcsó áron ClullU Igtván 
hangszerésznél, Beszterczebányán. Áijegyzék bér-
mentve. (424-11-2) 

I s k o l a - h e g e d ű k kaphatók 
8,4, 5, 6, 8 írtért ég feljebb. 

Iskola-és templomi harmóniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg Á. és Testvére 
cg. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében, 

B U D A F E S T , Rákócz i -út 36 T szám. 
Árjegyzék (minden hangszerről kttlön) ingyen 

kapható. (1684-25-21) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Keltetőgépek! Tanítók ás lelkészek az 
„Ideál" keltetőgépet ez 

idén is kapják készpénz vagy részletfizetés mellett, 
nagy árengedménnyel. Kérjük a tanítók számára ké-
szült nagy képes árjegyzéket, melyet díjtalanul küld 
Moro A., Budapest, ELI., Pacsirtamező-utca 32. 

( 4 4 0 - 1 - 1 ) 

Tanítói Yaday József 
müvei : 

Szakkönyvek 

K 
1. A vizsgázás módszere és reformja . . . 3 20 
2. Madarak és fák napja, dalosfUzettel . . 2'— 
3. Vezérfonal az isk. ünnepélyekhez, beszé-

dekkel 2 — 
4. Tananyagbeosztás mindenféle isk. számára 3'50 
5. A földrajztanítás vezérkönyve, két kötet 7-50 
6. Vizsgái jutalomkünyvek hazafias, jellemképző 
tartalommal, díszkötésben ; Tanulók Vezérkönyve 
1 K és 1-30 K ; Bákóczi 1-50 és 2 K. Megrendel-
hetők : VADAY JÓZSEF közs. isk. igazgatónál, 
Nagyváradon. (Utánvétre 55 f.) (402—III—1) 

készpénzért vagy rászletflietésrs 
legjutényosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áijegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (1.93—40- 13) 

4 

<e 

«8 

4 
o 

Előfizetési felhívás 
a 

Mptanífék Lapjá-ra. 
Előf ize tés i á r : 

Egész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 

Előf ize tés t n a p t á r i é v n e g y e d 
sze r in t k i k e r e k í t e t t egy é v n e g y e d -
nél kevesebb Időre nem f o g a d u n k 
el, s az előf izetési p é n z e k ezen 
I g a z g a t ó s á g h o z kü ldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

mmm mmmmmméé 
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fanitfïnS; cserélni óhajtanak 
jó helyről. Űj lakás és lakbér. Vasút. Cím: Rázna 
József igazgató-tanító, Gyöngyös. (451—1—1) 

^ • l ï ï u 
Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, YIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Használati utasítás ingyen I 
( 2 3 - 4 3 - 3 7 ) 

ä i a i i ä 

A legújabb rendszerű 

ZONGORA- és 
HANGSZER-
H I T E L O S Z T Á L Y ^ I 

megnyílt, 
a legolcsóbbtól a legfinomabbig kaphatók kész-
pénzért, vagy banknál törleszthet» részletre. A vá-
sárolt zongorák vagy hangszerek értékét egy bank 
rögtön kifizeti, a vevő pedig a banknak marad 
adósa. A hangszer ára tehát csak annyi, mintha 

készpénzért venné. 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
nagy zongora- és liangszertelepén. 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékek minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447 — 30—1) 
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TT'l 0 J A T I 1 új, pedálos harmónium ómat, Rész-
X j l t l U U I I l létre is. Piskóról (Baranya m.) vála-
szol : Vörösmarty, tanító. (386 -III—8) 

Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1'8Ö K, 3 oszt. 160 K, 2 oszt. 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letel, 2 K előleges beküldésévél, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (363—VI—4) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Kransz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, Til l , ker. , Rákéczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—18) 

FEIWEL LIPÓT utóda S 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7 

k, is-
kolaí) erenclezé" 

•ek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—21) 

Keresek nevelönőt öt elemista gyer-
mekem mellé 

vagy óvónőt, ki őket az elemi osztályok tantárgyai-
ból oktatja és zenében is jártas. Az állás folyó évi 
július hó 1-én foglalandó el. Érkező ajánlatokra 
föltételeimet levélben közlöm. Paripás (Bácska), 
Szalay Józsefné. (417—II—2) 

koronáért készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-
ből : Traubner J. S. férflszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. ajtó. Vidékre 
minták bérmentve. (312—7—6) 

flop r ó l 8 tanerős iskolától megye székhelyén mü-
USC1 Cl ködő állami tanítónő. Cím : Jelitz Regina, 
Aranyosmarót. (453—II—1) 

e s 

Elcserélném 12 kötetes, Marczali H. féle Nagy 
Képes Világtörténetemet, amely 

újonnan 192 K értékű : használt, de jókarban levő 
haritióniummal. Cím : „Ref. tanító", Miszla (Tolna m.). 

( 3 9 4 - 1 - 1 ) 

p « p r A f ajánl állami óvónő oly községben, hol ok-
UoGlCb leveles jegyző férje alkalmazást nyerhet. 
Masztisné, Gyorok-Csángótelep (Arad m.). (450-1-1) 

V i T C f r a l a n n l r s z á z a 1 kor. Kerpel Izsó könyv-
V I L b g a i d p U K . kereskedése, Arad. ( 4 4 5 - 1 - 1 ) 

f l<!ftrplplr Temesvárhoz közeli, rendezett községből. 
VOUl c i c a G y e r m e k e k istoláztathatók. A város 
vonaton harminc percnyire. Vasútállomás lakásom 
mellett. Mellékesek. Cím : „Állami tanítónak" Temes-
vár-Józsefváros, pályaudvar, postrestant. (444—1—1) 

Első magyar, villamos erőre berendezett hangszergyár 

S T O W A S S E R J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR : II., Lánchíd-u. 5. 
GYÁR: H., Öntőház-utea 2. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert 
legkiválóbb minőségű hangszereit. 

Régi mesterhegediík 
vé te l e és e ladása. 
Orgonaharmóniuipok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánat,ra 

bérmentve. (50—51—20) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIY. bőr. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 60 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
3 4 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(408—X-3) 

I l i f l l l l mmmm l-

= Vizsgalapok = = 
100 darab 95 fillér. (Portó 100 darabnál 30 fillér.) 

Iskolai bizonyítvány 
50 darab 1 K, 100 darab 1*50 K. ízléses, csinos kivitel, 
finom, elsőrendű papír. Neumann Jakab nyomda-
tulajdonos, Ipolyság (Hont megye). (442—II—1) 

MMMWÊÈÊÊMM Ü ü 

•a-

! Helyiségváltoztatás miatt! 
raktáron levő kézimunka-szö-
vetek rendkívül olcsó árban 
lesznek kiárusítva. 3500 mé-
ter, 40 cm. széles futószö-
vetek kanavaalappal és színes 

ajour-szegéllyel, Aéterje most 1 korona (ren-
des ár 2-80 korona). 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott duplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje most 3—6 koronáig (rendes ár 6—10 kor.). 

Vidékre mintákat küldök. 

B É K C Z I D . S Á N D O R , 
nő i k é z i m u n k a - n a g y i p a r o s . (16-52-21) 

Budapest, VI., Besse wffy-u. 5. sz. 
(Váci-körút sarok) saját árúház. 

Nagy képes árjegyzék díjtalanul. Vidékre kiválasz-
tásra is küldök. = = = = = 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t o k l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Ti l l . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n e m adnnl t vissza. 

Apponyi beszéde. 
Szebb jövendő képét tárja elénk 

Apponyi miniszternek a közoktatási költ-
ségvetés során mondott beszéde. Ebben 
a beszédben a végzett munka dominál, 
s ami benne ígéret, az is valóképen be-
számoló arról, ami eddig végeztetett. 
A miniszter munkáját nekünk e helyen 
dicsérnünk nem szabad : a miniszter ízlése 
s a mi ízlésünk tiltja ezt. Olvasóink előtt 
van a beszéd teljes terjedelmében: kiki 
megformálhatja a véleményét Minden 
frázis nélkül, a miniszter személyétől 
elkülönítve, csupán jelezzük a végzett s 
a folyamatban levő nemzeti munkának 
kiemelkedőbb részeit. Csak előre kell 
bocsátanunk, amit a miniszter beszéde 
végén összegezett: ebben egyszerre mind-
nyájunk lelke elé varázsolódik a szebb 
jövendő képe. íme: az 1907. évi XXVI. 
és XXVII. törvénycikk már csaknem 
egészen végrehajtatott. Kész a törvény-

avaslat az elemi népoktatás ingyenességéről 
és a gazdasági népoktatásról. Készül a tanító-
képesítés reformja s ezzel tág tér nyílik 
a jelesebb tanítóknak tehetségük, tudásuk 
értékesítésére. Gondolom, minden frázis 
nélkül eleget mond ekét szám is: 2 millió 
410 ezer korona volt 40 év előtt a közok-
tatási költségvetés, 81 millió 350 ezer 
korona az idei. Az emelkedés Apponyi 
minisztersége alatt 31 millió. 

E rövid és száraz bevezető után még 

csak annyit jegyezvén meg, bogy a napi-
rendre kerülő reformokat és javaslatokat 
a maga rendje és módja szerint majd 
ismertetjük és méltatjuk a jövő és azt 
követő számokban, átadjuk a szót a 
miniszternek. 

Apponyi Albert gróf beszéde 
a képviselőház május 20-iki iilésén. 

T. képviselőház ! Az az érdeklődés, amely 
tárcámnak tárgyalása iránt mutatkozik, arra 
késztet, hogv he nem várva az összes felszó-
lalóknak sorozatát, már most a t. Ház elé tár-
jam annak a kultusz- és közoktatási politiká-
nak főbb vonásait, — mintegy kiegészítve a 
mult évi költségvetés alkalmával elmondott 
beszédeimet — amely politikát és irányt itt 
érvényesíteni iparkodtam attól a pillanattól 
kezdve, amelyben ennek a tárcának vezetése 
rám bízatott s amely, természetszerűleg, mind-
inkább kidomborodik, úgy, hogy remélem, már 
a jövő évi költségvetés tárgyalása alkalmából 
egy teljesen kiépített egésznek képét fogom a 
t. Háznak bemutathatni. Habár természetesen 
annak nagy része csak terv lesz, de legalább, 
mint tervrajz, azt a megnyugvást fogja nyúj-
tani úgy a t. Háznak, mint az országnak, hogy 
azok az érdekek, amelyeknek kielégítését a 
nemzet anyagi erejére való tekintettel el kell 
halasztanunk, mégis napirenden tartatnak és 
kielégítésüknek ideje bizonyos, előre megálla-
pított sorrendben be fog következni. (Helyeslés.) 

En nem tudom, hogy lehetne-e olyan férfiú 
az én helyemen, aki azt mondhatná, hogy meg 
van elégedve a haladásnak azzal a mértékével, 
amelyet felmutatni képes ; az a férfiú, aki 
erről a helyről ezt megmondaná, ezen kijelen-
tése által is méltatlannak bizonyulna ennek a 
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helynek elfoglalására. (Helyeslés.) Tehát én 
nem vagyok megelégedve az előrehaladásnak 
azzal a mértékével, amelyet fel bírok mutatni, 
melyet felmutatnom az ország anyagi forrásai 
megengednek. O O 

2 millió — 81 millió. 
Nehogy azonban mégis kulturális haladá-

sunknak mértékei tekintetében túlságos pesszi-
mizmusnak engedjük át magunkat, jó lesz 
rekapitulálnom, hogy milyen mértékben haladt 
elő e tárcának költségvetése az időknek folya-
mán. (Halljuk! Halljuk!) 

Hiszen ennek a tárcának első költségvetése, 
— az 1869-ikit veszem, amely az alkot-
mányos érában benyujtatott — a mai pénz-
érték szerint 2,440.000 koronát tett ki, az a 
költségvetés pedig, amelyet most előterjeszteni 
szerencsém van, ha abból kiküszöbölöm azt az 
új alkotórészt, tudniillik a színházak fenntar-
tását, amely az összehasonlításnak nem szol-
gálhat bázisául, 81,350.000 koronát tesz ki. 
(Mozgás.) Ha visszamegyek az utolsó költ-
ségvetésre, amely az én miniszterségem előtt 
nyújtatott be, — illetőleg nem nyújtatott be, 
hanem létezett, mert 1905-ben az alkotmány 
szünetelt — az akkor érvényesülő költségvetés 
körülbelül az 1904-iki költségvetés keretében 
mozgott s kerek összegben 50 millió koronát 
tett ki. 

Ez a harmadik költségvetés, amelyet sze-
rencsém van benyújtani, amint mondám, 
81,350.000 koronát tesz ki, tehát 31 millió 
korona emelkedést mutat fel ahhoz az állapot-
hoz képest, amely költségvetésileg fennállott, 
amikor e tárcát átvettem. (Élénk éljenzés.) 
Szeretném, ha sokkal több volna, és legyenek 
meggyőződve t. képviselőtársaim, hogy a pénz-
ügyminiszter úr és miniszterelnök úr épúgy 
szeretné, hogy több volna. 

Ezt némely oly kritikával szemben mondom 
és emelem ki, amely felhangzott az általános 
vita alkalmával is, pl. Farkasházy Zsigmond 
t. képviselőtársam részéről, aki meg akart 
engem tisztelni azzal, hogy szívesen haladnék 
gyorsabb tempóban, de hát a pénzügyminiszter 
nem engedi. Bocsánatot kérek, nincs e tekin-
tetben köztünk semmi különbség. A pénzügy-
miniszter úr époly boldog volna, mint én vol-
nék, ha az ország anyagi ereje megengedné 
a nagyobbmérvü expanzívitást, és nekem époly 
kevéssé szabad követelnem oly expanzívitást, 
oly duzzadását a költségeknek, amelyek az 
ország pénzügyi romlására vezetnek, mint 
ahogy nem szabad a pénzügyminiszternek ilyen 
költségek engedélyezéséhez hozzájárulnia. (Igaz! 
TJgy van !) Azon költségvetési keretek, amelyek 
megállapíttattak, közös megegyezés eredmé-

nyei ; azért, ami azokban benne van és ami 
belőlük hiányzik, a felelősséget nem lehet 
különböző tárcák kezelői közt szétosztani; e 
felelősségben szolidárisán osztozkodik a kor-
mány minden tagja. (Helyeslés.) 

Hogy, t. Ház, ezen általánosságoktól a 
mostani költségvetés szoros értelomben vett 
tárgyalására visszatérjek, e költségvetés egé-
szében a mult évi költségvetéssel szemben 
13,650.000 korona emelkedést mutat. Ebből 
azonban le kell számítani a szinházak költ-
ségeit, mint új tételt, amely előbb a belügy-
minisztériumban szerepelt, tehát nem képez 
fejlődést; ez 1,360.000 korona. 

Es ha a tulajdonképeni kulturális fejlődésre 
fordítható többletet akarjuk megállapítani, 
akkor még több más tételt kell a költség-ö O 
vetésből eliminálni. Az 1848 : XX. t.-cikk 
fokozatos végrehajtása címén újabb 1,100.000 
korona többlet van. Fizetésemelések címén 
a költségvetésben 4,750.000 korona többlet 
szerepel, t. i. a néptanítói törvény eredménye-
képen. Központi igazgatás címén is van 
300.000 korona emelkedés, és legalább 600.000 
koronára kell tennünk azokat a többleteket, 
amelyek a költségvetés nagyobb realitása 
szempontjából emeltettek. 

Mindezeket leszámítva, kerek összegben öt 
és fél millió korona többlet marad e költség-
vetésben, amely többlet igazán kulturális fej-
lődés előmozdítására szolgál. Ismétlem, kevés 
az én ambícióm szempontjából ; nem kevés, ha 
tekintetbe vesszük az ország súlyos anyagi 
helyzetét és ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
a közélet más ágai mily aránylagos dotációban 
részesülnek és hogy azokat az összegeket is, 
amelyek nem jelentenek fejlődést, hanem fize-
tésrendezést, mégis valahogyan ki kellett 
szolgáltatnunk, hogy azok az ország anyagi 
erejét a tárca javára szintén igénybe veszik. 

A fizetéskiegészítés. 
Ami e minisztériumnak utolsó évi tevékeny-

ségét illeti, abban dominál az 1907 : XXYI. 
és XXVII. t.-cikkek végrehajtása, még pedig 
úgy az anyagi téren, mint a szellemi és erkölcsi 
téren való végrehajtása. Ez a munka ma még 
befejezve nincs, befejezve nincs még a tanítói 
fizetések kiegészítése sem. mely ennek a tör-
vénynek címén kéretett. De nem hagyhatom 
felemlítés nélkül, hogy a minisztériumnak azon 
közegei, amelyek meg voltak bízva ennek a 
nagy műveletnek keresztülvitelével, igen elis-
merésreméltó munkát végeztek el. Az 1907. 
évi XXVII. t.-c. alapján nagyobb fizetés kiegé-
szítéséért és korpótlék kiegészítéséért kerek-
számban már 10.000 folyamodvány érkezett a 
minisztériumhoz. Ez azért is igen nevezetes, 
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mert mutatja, hogy a nem állami iskolafenn-
tartók nagyobb része nem élt azzal a spácium-
mal, — nagyon helyesen — melyet az 1907-ik 
évi törvény nekik megadott, hogy t. i. csak 
1910-ől kötelesek a tanítói fizetést a törvény 
által kívánt minimumra felemelni, hanem siet-
tek e törvény jótéteményeit igénybevenni. 

Természetesen e tömeges folyamodványok-
nak elintézé-e óriási munka a minisztériumra, 
azonban csak az első alkalommal ilyen nagy, 
mert a későbben szórványosan érkező újabb 
folyamodványoknak elintézése igazán csak a 
folyó munkáho'. fog tartozni és azonkívül, ha 
egyszer valamely hitközségre nézve a fizetések 
kiegészítése kérésének alapjául szolgáló okmá-
nyok mind megvannak és az állapotok kon-
statálva vannak, akkor a netán előálló változá-
S3k keresztülvitele igen könnyű. 

Ebből a kerek összegben 10.000 folyamod-
ványból elintéztetett eddig már 8226 és elin-
tézetlen maradt csupán 1665 darab. Ebből 
sem lesz kára az illető tanítóknak, mert az 
állami számvevőszékkel már tárgyalásokat 
folytai tam abban az irányban, hogy a pót-
kezelési évnegyed erre a műveletre nézve 
meghosszabbíttassék, minthogy sem a minsz-
térium n-m volt képes ezeket a tömérdek 
folyamodásokat egy rövid évnegyed alatt elin-
tézni, sem pedig nem volna méltányos, hogy 
azon tanítók szenvedjenek hátrányt, kiknek 
folyamodása az ügyeknek felhalmozódása foly-
tán csak később volt elintézhető. (Helyeslés.) 

Méltóztatik tehát ebből látni, hogy az 
iskolafenntartók nagyobb része nagy buzgóság-
gal és teljes készséggel vette igénybe a tör-
vénynek benefi-iumát. 

Nem akarok arra kiterjeszkedni, hogy kik 
nem vették ezt igénybe, de én azt hiszem, hogy 
ez az állapot sem fog sokáig tartani. En azt 
hiszem, hogy akármennyire érvényesüljön is 
íjémely oldalról az a törekvés, hogy inkább 
lemondjanak az állam által nyújtott kedvez-
ményekről, semhogy az állami befolyásnak azt 
az igen mérsékelt fokát, amely feltételül van 
kötve, elfogadják, maga az élet erősebb lesz 
azoknál a befolyásoknál, és felül fog kerekedni 
az a tapasztalás, hogy azokban a törvényekben 
megállapított állami befolyás semmi egyebet 
nem céloz, mint a nevelés, oktatás hazafias 
jellegének biztosítását ; különben sem vallási, 
sem fajbeli egyéniségében senkit nem sért, aki 
azt igénybe veszi. (Helyeslés.) 

A magyar nyelv. 
T. képviselőház ! Nem csupán az anyagi 

téren, hanem a szellemi téren is ennek a tör-
vénynek végrehajtása képezte a minisztérium-
nak legfőbb munkáját, úgy az 1907. évnek 

második részében, mint ennek az évnek eddigi 
hónapjaiban. Abban a kedvező helyzetben va-
gyok, hogy néhány t. képviselőtársamnak, ki 
e törvény végrehajtásával foglalkozott, Csóti 
Géza és Nagy Sándor t. képviselőtársaimnak, 
különösen az általuk ezzel a törvénnyel kap-
csolatosan felvetett eszmékre nézve, gondolom, 
kielégítő felvilágosítást adhatok. 

A törvénynek egyik főbb célját, t. i. a magyar 
nyelvnek a nem magyar tannyelvű iskolákban 
való hatályosabb tanítását előmozdítandó, erre 
vonatkozó tantervet és módszeres utasításokat 
dolgoztattam ki, amely munka még teljesen 
befejezve nincsen, mert dolgozott ezen az orszá-
gos közoktatásüg)i tanács, dolgoztak egyes, a 
gyakorlati élet terén működő tanférfiak, akik 
közül kiemelte Nagy Sándor t. képviselőtársam 
Lángot, az aradi állami tanítóképző igazgató-
ját. Több gyakorlati emberrel közöltem azt a 
tervet, s most abban a stádiumban van, hogy 
megküldetett a törvény szerint az egyházi 
főhatóságoknak, véleményezés végett ; a minisz-
térium részéről készen vagyunk vele. Azt 
hiszem, hogy ez a gyakorlati útmutatás rend-
kívül hatályosan hozzá fog járulni ahhoz, 
talán biztosítani fogja azt, hogy ahol jóakarat 
van, ott a törvény által kitűzött cél el is 
éressék; (Helyeslés.) ahol pedig jókarat nincs, 
ott a törvény által megállapított következmények 
fognak érvényesülni. (Elénk helyeslés.) 

Megtörtént már az is, amit Nagy Sándor 
t. képviselőtársam kiemelt, hogy t. i. először 
a képzőkben kell különösen a magyar nyelv 
tanítására vonatkozó gyakorlati útmutatásokat 
adni a leendő tanítóknak. Erre nézve addig is, O ' 
míg a teljes tanterv elkészül, már ideiglenes 
utasítások adattak ki a tanítóképzőknek, hogy 
különösen az utolsó évi tanfolyamban a ma-
gyar nyelv tanítására való gyakorlati útmuta-
tásokkal egybekötött külön előadások tartas-
sanak. Azonkívül a tanítókra nézve is szünidei 
tanfolyamok nyílnak meg már ebben az eszten 
dőben Kolozsvártt, Aradon, Baján, még pedig 
úgy, hogy 30—30 tanító ingyen, teljes ellá-
tással, 20 saját költségén ott megjelenhessen, 
ott tölthesse a szünidőt, ha megvan hozzá való 
jóakarata és buzgósága, és ott gyakorlatilag 
elsajátítsa a magyar nyelvtanításnak legjobb 
módszerét. (Élénk helyeslés.) Hogy e tekintet-
ben milyen üdvös mozgalom van ott is, ahol 
azt nem vártuk, tanúsítja a brassómegyei román 
tanítóknak utolsó összejövetele, ahol egyenesen 
díjat tűztek ki a magyar nyelv gyakorlati 
tanítása legjobb módszerének megállapítására. 
(Élénk helyeslés és éljenzés.) 

Tehát, t. uraim, már most merem állítani, 
hogy ézen törvénynek üdvös hatását látjuk, 
érezzük, mi, kik a közoktatási kormányzattal 
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foglalkozunk nap nap után. Egy bizonyos 
pezsgő élet, bizonyos lendület ment bele a 
tanítói testületbe, és terjeszti a felfogását en-
nek a nagy nemzeti hivatásnak, amelyet be-
tölteni kötelességünk. Pedig mi ezen törvény 
végrehajtásának csak kezdetén állunk. A tör-
vény teljes végrehajtásáról csak 1910 szep-
temberében lehet szó, mi kot a tanítói fizetés 
minimumának biztosítása minden iskolafenn-
tartó feltétlen kötelességévé válik ; pedig mi 
csak kezdetén vagyunk azoknak az intézkedé-
seknek, amelyeket a tanfelügyelet intenzívebbé 
tétele érdekében tettem, és kifejleszteni szán-
dékozom. 

Azon szakértő iskolalátogatók működése, ki-
ket az 1907- iki költségvetés alapján kirendel-
tünk és kikből az 1908-iki költségvetés alapján 
rendszeresített segédtanfelügyelök lesznek, máris 
mély nyomokat mutat. Megengedem, hogy még 
ez sem elegendő arra, hogy azt az intenzív 
felügyeletet biztosítsa, amelyre szükség lenne, 
hogv a kormányzat szemei és karjai mindenüvé 
nyúljanak, de már ez a szám is oly különbsé-
get idézett elő, annyi mindenféle visszaélésnek 
és visszásságnak jutottunk tudomására,.amelyet 
azelőtt évtizedeken át a homály borított, nem 
az embereknek hiányos kötelességteljesítése 
folytán, — néhol talán ebből az okból is — 
hanem azért, mert egyszerűen lehetetlen volt 
a tanfelügyeletet intenzíve eszközölni az 
előbbeni hiányos személyzet mellett: mon-
dom, már ez az első lépés is olyan ered-
ményeket mutat az iskolák beléletébe való 
látás lehetős-ége szempontjából, hogy felül-
múlja azt, amit ettől az első intézkedéstől ma-
gam is vártam. 

Ingyenes oktatás — gazdasági népoktatás. 
Még hatályosabb lépésekkel fogja előbbre-

vinni azoknak az intézkedéseknek eredményét 
az, amit ezentúl tenni szándékozom és amit 
tisztelettel bátor vagyok bejelenteni a t. Ház-
nak. (Halljuk! Halljuk!) 

Először igen rövid időn belül, remélem, 
néhány nap múlva leszek szerencsés a t. Ház-
nak benyújtani egy törvényjavaslatot az elemi 
népoktatásnak ingyenességéről. (Hosszantartó 
zajos helyeslés, éljenzés és taps.) Ez a tör-
vényjavaslat nemcsak szociális kötelességet fog 
teljesíteni, amellyel minden kultúrállam a 
tankötelezettséggel egyetemben tartozik az ő 
népességének, (Úgy van ! Úgy van !) hanem 
hathatósan ki fogja egészíteni a nemzeti ga-
ranciáknak azt a rendszerét, mely az 1907: 
XXVI. t.-cikk ben le van fektetve és a tanfel-
ügyelet szempontjából is nagy fontossággal fog 
bírni, mert egy csomó lélekölő bürokratikus 

munkának elvégzése alól fel fogja menteni a 
tanítókat. 

Farkasliázi Zsigmond: És a bírság alól 
a népet. 

Gr. Appouyi Albert vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : Másodszor szintén a napok-
ban szándékozom benyújtani — már a leg-
utolsó stádiumban van a dolog — a t . bará-
tom, a földmívelésügyi miniszter úr által is 
jelzett törvényjavaslatot a mezőgazdasági is-
métlő-iskolákról. (Elénk helyedés.) Ennek a 
törvényjavaslatnak célja az lesz, hogy párhuza-
mosan az ipartörvénynek az iparostanonc-isko-
lák kötelező felállítására vonatkozó intézkedé-
seivel, kötelezővé tegye az ismétlő-oktatásnak 
mezőgazdasági irányát ott, ahol a mezőgazda-
sági népesség dominál. (Élénk helyeslés.) 

így az egész ismétlő-iskola életet fog nyerni. 
Ez az eddig tengődő, holt intézmény, ha össze-
köttetésbe ho7atik a népnek gyakorlati szük-
ségleteivel, (Helyeslés.) ha annak a hasznát, 
annak eredményét mindenki és különösen a 
szülők be fogják látni és érezni fogják: ez 
az intézmény nagy fellendülésnek fog indulni 
és életet fog nyerni, életet fog terjeszteni. 
(Helyeslés.) 

Tudom nagyon jól, hogy a mi ismétlő-isko-
lánknak az az állapota, mely szerint az csak 
a 15-ik évig tart, anakronizmus. A nyugat-
európai államok az ismétlő-ok tatást mind foly-
tatják, hat évre terjesztik ki. Ennek nyomán 
óhajtok én is haladni. (Helyeslés.) Egyelőre a 
mezőgazdasági ismétlő-iskolákról szóló törvény-
javaslatban biztosítva van a földmívelésügyi 
miniszter számára az a jog, hogy a három-
évi mezőgazdasági iskola tetejébe m^g egyévi 
szaktanítási kurzust rendezhessen. E a kez-
dete annak, hogy az ismétlő-iskolák és így 
a felserdülő ifjúság feletti felügyeletet, annak 
fegyelmezését egy érettebb életkorig kiterjeszt-
hessük, amit magamnak jövőben elérendő célul 
tűztem ki. (Élénk helyeslés.) 

A mezőgazdasági ismétlőiskolák két rend-
beliek lesznek: az egyszerűek és a szaktanító-
sak. Szaktanítós mezőgazdasági iskolák nagyon 
természetesen a nagyobb községekben lesznek, 
azok a földmívelésügyi miniszter által kiren-
delt felügyelők alá fognak helyeztetni ; ezáltal 
is csökken majd a tanfelügyelők teendője és 
inkább lesznek képesek összpontosítani egész 
figyelmüket tulajdonképeni teendőikre : t. i. az 
elemi népiskolák ellenőrzésére. (Helyeslés.) 

Úgyszintén csökkenteni akarom terhüket és 
ezáltal ezen sajátképeni hivatásuk betöltésére 
képessé tenni őket egy más intézkedés által, 
amely most munkában van, és ez összefügg 
a tanítóképzés kérdésével. 
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A tanítóképzés reformja. 
A tanítóképzők reformjával foglalkozom 

már régebb idő óta. A tanítóképzők tanter-
vének átdolgozásával már egy év óta behatóan 
foglalkozik a minisztérium. Már tavaly, a mult 
nyáron, egy kész terv terjesztetett elém, 
amelyet én módosíttatni kívánok azon szem-
pontból, hogy a gazdasági és szociálpolitikai 
oktatás ebben a tantervben szélesebb keretet 
nyerjen. (Élénk helyeslés.) Ilyen irányban van 
újabb átdolgozás alatt az a tanterv. Remélem, 
hogy sikerülni fog talán már a jövő tanévben 
azt életbeléptetni ; de ha addig nem tudok 
valami teljesen megnyugtató eredményt elérni, 
inkább várok egy ideig, semhogy toldozás-
foldozással és folytonos kísérletekkel zaklassam 
az iskolákat. (Altalános helyeslés.) Célom az, 
hogy a preparandiákban az a tanító arra 
képesíttessék, — amint Csóti Géza és Nagy 
Sándor t. képviselőtársaim igen figyelemre-
méltó felszólalása szerint kell, hogy képesítve 
legyen — hogy legyen valóságos vezetője az 
ifjúságnak és a népnek, necsak a nevelésnek 
és a tanításnak a terén, hanem az anyagi 
boldogulásnak a terén is (Helyeslés.) és hogy 
•ott a lelkésszel közreműködjék az irányban, 
hogy a nép erkölcsi, szellemi és egyszersmind 
anyagi színvonala is emelkedjék. 

Holló Lajos: A szövetkezetekben működ-
hessék ! 

Gr. Apponyi Albert vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter : Igen, mindez a gazdasági és 
szociális képzéshez tartozik. 

De, t. képviselőház, épen azért, mert a 
tanítóképzők reformja nagy kérdés, amelynek 
egészben való megoldásával foglalkozom, és 
amelyre nézve már bizonyos megállapodásokra 
is jutottam önönmagamban, amelyek azonban 
gondos érlelést is kívánnak, épen azért az 
egész kérdésnek a maga egészében való meg-
oldásáig nem várhatok egy dologgal, amelyre 
szintén legközelebb szándékozom kérni a tör-
vényhozás intézkedését, t. i. a tanítóképzői 
szakfelügyelet kérdésével. Nagy Sándor vagy 
Csóti Géza t. képviselőtársam hivatkozott a 
tanítóképzők tekintetében korábbi elődeim által 
kiadott rendeletekre, amelyek a tanítóképzői 
szakfelügyeletet érintik. Ezen rendeletek inten-
ciója kétségkívül helyes volt, azonban abban 
az alakban és azon az úton, amelyen azok a 
rendeleiek jártak, én valami nagy eredményt 
tőlük nem várok és azért más útat óhajtok 
követni. (Halljuk! Halljuk!) Azon rendeletek-
nek a fennálló törvények keretében kellett 
mozogniok, és mivel a fennálló törvények a 
tanítóképzőket egyenesen a tanfelügyelő hatás-
köre alá rendelik, rendeleti úton nem is 

lehetett azokat a tanfelügyelői hatáskörből 
kivenni és a felügyeletet más közegre ruházni, 
így tehát egy dualizmus állott volna elő, 
hogyha a tanfelügyelő felügyelet mellé a 
szakfelügyelői felügyelet lépett volna, ami egy-
részt bizonyos zaklatással járna a nem állami 
tanítóképzőkre nézve, másrészről azon szem-
pontból sem egészséges gondolat, mert lélek-
tanilag nem képzelhető, hogy az a tanfelügyelő, 
akinek végre kell hajtani a nem ő tőle, hanem 
a szakfelügyelőtől származó észrevételeket, ezt 
jó lélekkel megtegye. Nagyon természetes, 
hogy azon másik közeg beavatkozását nem 
szívesen látja és valószínűleg tisztelettel félre 
fogja tenni azokat az észrevételeket, amelyek 
ilven idegen forrásból származnak. 

Én törvényhozási intézkedést szándékozom 
kezdeményezni, amely a képzőket a tanfel-
ügyelők hatásköréből egyszerűen kiveszi és külön 
szakfelügyelők alá rendeli (Helyeslés.) és amely-
lyel a szakfelügyelőknek módjukban áll intenzív 
felügyeletet gyakorolni úgy a tanmenet és 
a tanrend, mint különösen az iskoláknak nem-
zeti szempontból való kifogástalansága felett. 
(Helyeslés.) 

Ez az első lépés. Azt hiszem, hogy csak 
ezen intézmények bizonyos időn át való mű-
ködése fog engem vagy bárkit abba a hely-
zetbe hozni, hogy megtudjam azt, hogy hol 
kell tulajdonkép a reform a tanítóképzőkben. 
Azért én azt hiszem, hogy ennek az első 
lépésnek, hogy úgy mondjam, az egész reform-
működésből kiszakítottan való teljesítésével 
nem dirib-darab munkát végzek, hanem egy 
üdvös haladás előkészítésének útjába lépek. 
(Helyedlés.) Ezen módon a tanfelügyelők fel-
adatuk egy részétől felszabadulván, sokkal 
inkább lesznek képesek az elemi népoktatás 
intenzivebb felügyeletét eszközölni ; egyfelől 
a bürokratikus munkának egy nagy részétől 
másrészről pedig olyan feladattól szabadulnak 
föl, amelyet, hiába, mellékfeladatnak tekin-
tettek. Ez egyszersmind módot fog nyújtani 
arra, amit igen helyesnek tartok, hogy a 
tisztán az elemi népiskolára szorított tanfel-
ügyelői karba az elemi oktatás terén működ „ 
férfiak is nagyobb számmal juthassanak be0 

mint eddig. > 
Nem képezi ez a tanfelügyelői karnak semmi-

képen sem capitis diminucióját, mert a tan-
felügyelők jobbjai és kiválóbbjai igényt tart-
hatnak arra, hogy majd a képezdei tanfelügyelők 
között foglaljanak helyet; ez csak a helyes 
munkabeosztást képezi, mert az elemi nép-
iskolák felügyelete, amellyel az illetők az 
állam szemének hivatását teljesítik, olyan nagy, 
magasztos és fontos hivatás, hogy az, aki 
ennek érzésétől el van telve, kell, hogy maga, 
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is óhajtsa, hogy semmiféle más feladattal e 
feladat teljesítésétől el ne vonassék. (Élénk 
helyeslés.) 

Iskolai könyvek. 
Ámde ezzel nem merült ki az a tevékenység, 

amelyet az 1907: XXVII. t.-c. terén kifejtet-
tünk. Készült egy magyar történeti vázlat, 
amelyet egy igen ismert jeles írónk, Benedek 
Elek, volt képviselőtársunk készített a nép-
iskolák felsőbb osztályai számára; ez a mű 
valamennyi nemzetiségi nyelvre lefordíttatik 
és az államsegélyes iskolákban kötelezővé fog 
tétetni. (Helyeslés.) Készül egy olvasókönyv is, 
szintén abból a szempontból, hogy nem magyar 
és magyarnyelvű olvasmányok vegyes nyelven 
adassanak elő és hogy hazafias tartalommal 
legyen telítve az, amit az olvasás gyakorlására 
a tanulóifjúság kezébe adunk. Mindezek a dol-
gok közelednek befejezésükhöz és én hiszem, 
hogy ez év végéig a törvény végrehajtása 
e részben teljesen be lesz fejezve, ami, gon-
dolom, tekintettel azon reform széles kereteire 
és széles alapjaira, talán nem túlságosan hosszú 
idő. (Úgy van!) 

A népiskolák fejlesztése. 
De mindezek dacára be kell vallanom, hogy 

a népnevelés extenzív fejlesztése terén elért 
eredmény nem kielégítő, sőt túlságosan szerény. 
(Úgy van!) Valamivel, de csak valamivel erő-
sebb ütemben haladunk most, mióta ezt a 
helyet én foglalom el, mint korábban. De csak 
igen kevéssel. Az az 500 tanító, akit az idei o _ 7 

költségvetés szerint be tudunk állítani, azt a 
programmât, amelyet magam elé állítottam, 
hogy nyolc esztendő alatt szanáltassék az a 
helyzet, amely szerint a gyermekek százezrei 
nem tudnak iskolához jutni, bevallom őszintén, 
meg nem valósíthatja. Ez a cél el nem érhető 
ezzel, egyszerűen azért, mert ez az 500 tanító 
nem jelent mindmegannyi új tanítói állást, új 
tantermet, dacára azon iparkodásomnak, hogy 
a törvényhozás által rendelkezésemre bocsá-
tott ezen eszközökkel új iskolákat létesítsek, 
dacára azon felfogásomnak, amelyhez ma is 
ragaszkodom, bogy népnevelésünk mai álla-
potában, hogy úgy mondjam, extenzív irány-
ban kell dolgozni és nem intenzív irányban, 
hogy addig, amíg ennyi község van iskola 
nélkül és ennyi gyermek, aki iskolához nem 
ut, még a középszerű iskola is jobb, mint a 

semmi iskola és inkább fordítsuk eszközeinket 
arra, hogy legyen iskola ott, ahol nincsen, 
mintsem arra, hogy a lehető legtökéletesebb 
iskolákat teremtsük, erre azután kerül a sor, 
amikor már ezt a nagy keretet betöltöttük, — 
(Élénk helyeslés.) dacára ennek, mégis nagyon 

sok hely van és ezek száma az 1907 : XXVII. 
t.-c. teljes végrehajtása során még inkább fog 
szaporodni, ahol másjellegű iskolák állami 
kezelésbe vétele elkerülhetetlenné válik, úgy, 
hogy azt az irányt követve, amelyet jeleztem,, 
mégis oda kell jutnom, hogy a 950 új tanítói 
állásból, amely az én miniszterségem alatt 
létesíttetett, csak 370 az, amely új iskolánál 
állíttatott fel, míg a többi községi és feleke-
zeti iskolák átalakulásából származik. 

Ennek folytán átérzem azt, hogy ezen a 
téren gyorsahb, radikálisabb előrehaladás esz-
közeit kell megteremtenem (Élénk helyeslés.) 
és már -alkudozásokat is folytatok a pénzügy-
miniszter úrral arra nézve, hogy költségvetési 
egyensúlyunk megbontása nélkül arra a pénz-
ügyi feltételek megteremtessenek. (Élénk 
helyeslés.) Keresem pedig ezeket a t. pénz-
ügyminiszter úrral egyetértően abban a körül-
ményben, hogy igen számos, még pedig tekin-
télyes vagyon a jelenlegi helyzetben az iskolai 
adók alól kibújik. (Élénk helyeslés.) Mindazo-
kat az adókat fel kell keresni, teszem azt egy 
birtokos, aki olyan helyen van, ahol csak fele-
kezeti iskola van és ő nem tartozik ahhoz a 
felekezethez, ezen a címen egyáltalán minden 
iskolai adó alól kibújik. (Igaz ! Úgy van !) 
Azt a percentuális iskolai pótadó-kötelezett-
séget, amely alól ma ilyen véletlen körülmé-
nyek folytán minden hibájuk nélkül, a tör-
vényhozás mai állapota folytán, egész vagyonok 
kibújnak, általánosítani kell és az ezen az úton 
eredményezett jövedelem-többleteket a nép-
nevelés intenzívebb fejlesztésére kell fordítani. 
(Hosszantartó élénk helyeslés és taps.) Hogy 
ez mennyi lesz, milyen eredményre fog jutni, 
arról most nem szólok, ezt még hozzávetőleg 
sem mondhatom meg; hanem ezen az úton 
keresem megalapozását annak, hogy a nép-
iskolák fejlesztése olyan gyors ütemben me-
hessen előre, amilyen gyors ütemben, hogy 
előre mehessen, mindnyájan óhajtjuk és nemze-
tünknek becsületbeli kötelessége. (Igaz! Úgy 
van! a baloldalon.) 

Azt hiszem azonban, hogy az az utolsó nép-
számlálási adatokra fektetett szám, amelyet 
még mindig idézünk, ma már nem felel meg 
a valóságnak. Hiszen különösen, hogy a nagy 
alföldi városok iskolai állapotának szanálása, 
amellyel intenzíve foglalkoztam, amelynek 
keretébe bevettem Debreczen, Szabadka, Mis-
kolcz, Jászberény, Hódmezővásárhely, Szeged 
városokat, ahol tömegesen állíttattak fel az 
iskolák, hiszem, hogy mindez leszállítja azt a 
számot, amelyet még mindig idézünk, miután 
az utolsó népszámlálás adataival kell dolgoz-
nunk, és hiszem, hogy ha azon az úton hala-
dunk, amelyet most jelezni voltam bátor, gyor-
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sabb és rövidebb idő alatt fogjuk elérni azt 
az állapotot, hogy senki se fosztassák meg 
az iskolától azért, mert iskolához nem jut. 
(Helyeslés.) 

Az iskolán kívüli oktatás. 
De itt sem lehet megállanom, mert az idők 

intő szava, szociális és ezzel összekötött poli-
tikai fejlődésünk arra intenek és arra kész-
tetnek, hogy be nem várhatjuk azoknak, akik 
most gyermekkorban vannak, nagyobb műve-
lésre való emelését, hanem foglalkozni kívánok 
és foglalkozom nagyon intenzíve és nagyon 
rendszeresen a felnőttek oktatásának szerve-
zésével. (Éljenzés.) Ebben a költségvetésben 
már e célra 50.000 korona van felvéve. 
50.000 korona összeget vettem fel, anélkül, 
hogy akkor, amikor ezen összeg beállítását 
javaslatba hoztam és elértem, még egészen 
világos képem lett volna arról, hogy azt mi-
ként kívánom felhasználni. Javaslatba hoztam 
csak azért, mert éreztem, hogy ezen a téren 
tenni kell. 

Azóta itt már rendszeres előkészítő munkálat 
folyt a minisztériumban, és kezdenek előttem 
kidomborodni a körvonalai a felnőttek oktatása 
azon rendszerének, amelyet keresztülvinnünk 
kell, nemcsak azért, hogy az általános művelt-
séget már a most működő generációban ter-
jesszük, hanem azért is, hogy azoknak a rom-
boló munkáját ellensúlyozzam és ellensúlyozzuk, 
akik bennünket a felnőttek oktatásában meg-
előztek. (Elénk helyeslés.) Mert nekem szellemi 
téren, a szellemi működés és konfliktusok terén 
az a hitem, hogy ott nem az elnyomás és az 
erőszak, hanem az egészséges verseny, az egész-
séges konkurrencia, az egészséges erőknek 
életrehívása és azok működésének irányítása 
által kell dolgozni. Lehetetlen, hogy ebben a 
nemzetben ne legyenek tűlnyomc'an, ne bírja-
nak túlhatalommal az egyes izgatókkal szem-
ben azon elemek, amelyekben a nemzet óriási 
többségének valláserkölcsi és hazafias felfogása 
él. (Élénk helyeslés.) Ezeknek az erőknek, 
amelyek a nemzet ezen közös erkölcsi kincsé-
től telítve vannak, szervezése, felhasználása, 
a felvilágosításnak nagy munkája : ez képezi 
célját azon szervezetnek, amelyet létesíteni 
kívánok, és amely egyszersmind a legalsó fokon 
a néptanítók hivatását is ki fogja tágítani, 
jövedelmeiket is fogja némileg emelni, de 
nagyban és egészben véve, a magyar nemzeti 
társadalom magyar nemzeti jellegét konszoli-
dálni van hivatva és bennünket az európai 
kultúrnemzetek közé emelni. (Élénk helyeslés 
és éljenzés.) 

Hogy én ezt a dolgot tisztán kormányzati 
úton tudom-e keresztülvinni, vagy, amit való-

színűbbnek tartok, törvényhozási intézkedéseket 
fogok-e kérni ebben az irányban : azt pozitíve 
ma még nem tudom megmondani, hanem, 
hogy a legnagyobb eréllyel iparkodom ezen 
szervezetet létesíteni, még pedig minél előbb, 
mert nincs egy óra veszíteni való időnk sem, 
arról a t. Házat biztosíthatom. (Elénk helyeslés.) 

Egyetem. 
Elhagyva már most a népiskolai oktatás 

területét, rövidebben beszélhetek az oktatás 
többi fokozatait érintő kérdésekről. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Itt Ballagi Aladár t. barátom két téma: az 
egyetem és a polgári iskola körül forgott 
érdekes felszólalásában. Az egyetem autonó-
miáját, nem mondom, hogy védelmezte, mint-
hogy nekem azt a szándékot nem tulajdo-
nította, hogy azt megtámadom, de hangsú-
lyozta. Hát t. képviselőtársamnak teljesen 
igaza van abban, hogy az a viszony, amely 
az autonóm egyetem e's a legfőbb felügyeleti 
hatóság, a közoktatásügyi miniszter között 
létezik, ma nincsen szabályozva és ennek 
folytán egyes esetekben felmerülnek határszéli 
összeütközések, amelyeket én tőlem telhetőleg 
kerülök, mert én — hogy úgy mondjam — 
szervileg a miniszteri omnipotenciával szemben 
az autonómiának vagyok barátja. (Élénk he-
lyeslés.) 

Tehát tőlem ez a tendencia távol áll, és 
állom azt, amit az utolsó költségvetés tárgya-
lása alkalmával mondtam, hogy a legrégibb 
időkből keletkezett, gondolom az autonóm 
kormányzatból reánkmaradt, a mai kornak 
épenséggel meg nem felelő egyetemi rend-
tartásnak reformját óhajtom keresztülvinni, 
természetesen épen az egyetem autonómiája 
iránt való tiszteletből a kezdeményezést e 
tekintetben az egyetemre hagyom. (Helyeslés.) 
Foglalkozni fogok ezzel a kérdéssel, mihelyt 
az egyetem illetékes tényezői részéről véle-
ményes jelentések birtokába jutok. (Helyeslés.) 
Én tehát azt hiszem, egy elvi alapon állunk 
és nem veszem rossz néven, sőt helyesnek 
és méltányosnak tartom, hogy az egyetem a 
maga körében érett megfontolással akar csak o o 
javaslatokkal a minisztériumhoz fordulni. En-
gem tehát nem érhet szemrehányás azért, 
hogy ezen kérdés ma még rendezve nincs, 
mert én az egyetem jelentésének vétele után 
a dolog elintézését tüstént kezembe veszem. 
(Élénk helyeslés.) 

Hogy az egyetemi könyvtárnál tarthatatlan 
állapotok vannak, azt én tudom, mélyen fáj-
lalom és akarok is rajta segíteni. De őszintén 
szólva, az én koponyám is körül van határolva, 
(Derültség.) meglehetősen sok munkát karol-
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tam most föl egyszerre, úgy, hogy lehetetlen, 
hogy többet az én agy velőmbe bele lehessen 
tömni, mint amennyivel az utolsó évben fog-
lalkoztam. .Ezenkívül ez meglehetősen súlyos 
pénzügyi kérdés is, amely összefügg általában 
könyvtáraink rendezésének kérdésével, ami 
szintén kopogtat ajtónkon. Hiszen csak tegnap 
vagy tegnapelőtt volt itt egy értekezlet a 
miniszterelnök úr elnöklete alatt, ahol az 
Erzsébet-népakadémia részéről panaszolták föl 
a közkönyvtárak siralmas állapotát. Ugyanez 
a helyzet a múzeumi könyvtárnál is, és álta-
lában az egész múzeumi kérdés, tehát nemcsak 
a könyvtár kérdése, hanem a régiségtár, vala-
mint az egész vonalon észlelhető tarthatatlan 
állapotok is megoldást várnak. Tudom én 
nagyon jól, hogy olyan állapotok vannak 
minálunk a tudományos és művészi célok elő-
mozdításában és azok gondozásában, amelyek 
egy európai kultúrnemzet színvonalának meg 
nem felelnek. (Ugy van!) Kell is, hogy azokon 
segítsünk, de most anyagi erőnket teljesen 
igénybe veszi az, ami a mindennapi kenyérhez 
szükséges (Úgy van!) és ezért lehetetlen, hogy 
innen elvonva az erőt, oda tegyem azt, ahol, 
bár szintén rendkívüli szükség van reá, mégis 
nem oly égetően sürgős máról holnapra, mint 
az, amit az elemi oktatás terén kell tennünk. 
(Helyeslés.) 

Ha majd új pénzforrásokat — mint mond-
tam — tudunk megnyitni, ha majd az elemi 
oktatás előmozdítására ezidőszerint szánt ösz-
szegek egy része, a költségvetésnek egyes 
tételei felszabadulnak, akkor nyerünk alapot 
arra is, hogy a magasabb tudományos intéz-
mények gondozására többet fordíthassunk. Es 
akkor bizonyára nem rajtam fog múlni, mert 
talán analfabétának nem tart engem t. kép-
viselőtársam — hiszen nekem is fájt első-
sorban, hogy az én közoktatási miniszterségem 
alatt maradjanak fenn ilyen állapotok és még 
egyénileg is hajt, lelkesít az az ambíció, hogy 
a művelt külföldről ideérkező vendégeknek 
mutathassak be olyant, ami a magyar nem-
zetet a többi művelt nemzeteknek méltó tár-
sává teszi — mondom, akkor bizonyára nem 
rajtam fog múlni, ha ez a kérdés még sem 
lesz megoldható. (Helyeslés.) 

A polgári iskola. 
T. képviselőtársam beszédének másik tárgya 

a polgári iskolák kérdése volt. A képviselő 
úr dicsérte, kielégítőnek találta a polgári 
leányiskolák eddigi fejlődését, kivévén azt, 
hogy nom fordíttatik elegendő gond a polgári 
leányiskolák tantervében a háztartási és egy-
általában a nőnek családi és anyai hivatással 
egybekötött ismeretek megszerzésére. 

Teljesen igaza van t. barátomnak. Annyira 
igaza van, hogy épen ma írtam alá egy új 
tantervet a polgári leányiskolák számára, amely-
nek értelmében körülbelül megkettőződik azon 
órák száma, (Élénk helyeslés.) amelyek eddig 
háztartási, embertani és egyáltalán a családi 
hivatás körébe vágó ismeretek elsajátítására 
szolgáltak. (Élénk helyeslés.) 

Ami már most a polgári fiúiskolákat illeti, 
ismerem t. képviselőtársam nézetét és teljesen 
méltányolom azokat a szempontokat, amelyek 
őt és ennek a mozgalomnak vezetőit irányítják. 
E tekintetben a következőket kívánom a t. 
képviselőház tudomására hozni. (Halljuk! 
Halljuk!) 

A t. képviselőtársam is említette, hogy a 
felső kereskedelmi iskolák, amelyek tényleg 
igen fontos hivatást töltenek be, de talán 
nem épen azt, amit nevük sejtet. Említette a 
polgári iskolák terén uralkodó tarthatatlan 
állapotokat, kissé kevésre tette talán azoknak 
a szakiskoláknak a számát, amelyekre ennek 
az országnak szüksége van ; hanem mindezekre 
vonatkozólag még hiányzik a külföldi tapasz-
talás, amire ő is hivatkozott, bogy t. i. 
Franciaországban és Németországban is tapo-
gatódznak még ezen a téren és az az elhatá-
rozott szándékom, hogy én csak akkor újítok, 
ha egészen biztos talajon állhatok, mert kísér-
letezni nem akarok. (Élénk helyeslés.) Mindez 
némileg késlelteti azt, bogy ezen a téren 
tevékeny legyek és elbatározó lépéseket tegyek. 

Most fordultam — illetőleg fordulok, mert 
még nem ment szét az átirat — azokhoz a 
minisztertársaimhoz, akiknek vezetése alatt 
szakiskolák vannak: a földmívelésügyi, keres-
kedelemügyi és pénzügyi miniszterekhez és 
arra hívom őket meg, hogy kiküldöttjeink 
által tartsunk értekezletet abban a tekintetben, 
hogy az általános műveltséget szolgáló iskolák-
nak és a szakiskoláknak rendszere bizonyos 
harmóniába hozassák, hogy az átmenet az 
egyik részről is, a másikról is megkönnyíttessék, 
hogy szóval a közművelődés és a szakismeretek 
fejlesztése bizonyos egymásbavágó rendszeres-
séggel eszközöltessék. (Elénk helyeslés.) Az 
egyik ne legyen a másiknak az útjában, az 
egyik ne legyen a másiknak versenytársa, 
hanem együttesen működjenek. (Helyeslés.) Én 
ettől a megállapítástól sokat várok; mert én, 
bocsánatot kérek, jelszavak és sablonok szerint 
nem indulok ; (He'yeslés.) ha nekem itt egy-
séges középiskoláról beszélnek, bifurkációról 
stb. : ezek doktorkérdések, ezek engem hidegen 
hagynak. Én óhajtok egy olyan közművelődési 
rendszert, amely ezen nemzet társadalmi és 
gazdasági viszonyainak és nemzeti hivatásának 
megfelel. (Élénk helyeslés.) Egy ilyen rend-
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szernek konstruálása pedig lehetetlen, ha előbb 
teljes áttekintést nem nyerünk, ha teljes össz-
hangba nem hozzuk az általános műveltségnek 
és a szakismeretek terjesztésének szolgáló inté-
zeteket. Azt hiszem, hogy ebben a keretben 
meg fogja találni a polgári iskoláknak a kér-
dése is azt a megoldást, amely talán meg fog 
felelni t. képviselőtársam és barátom állás-
pontjának. ( Helyeslés.) 

A középiskolák. 
Még a középiskolákról óhajtok néhány szót 

mondani és azután áttérek még a tárcám-
hoz tartozó egyházi kérdésekre. (Halljuk! 
Halljuk!) 

A középiskolák terén igen behatóan foglal-
kozom most különösen a testi nevelés kérdésé-
vel. (Halljuk! Halljuk!) Talán méltóztatnak 
tudni, akik az ügy iránt érdeklődnek, hogy 
egy szaktanácskozmányt tartottam, amelyben 
a testi nevelés terén egymással küzdő két 
áramlat : az atlétáknak és a tornászoknak áram-
lata eleinte élesen összecsapott, azután azonban 
a mindegyiküknek hitvallásában levő igazság 
érvényesült és egy bizonyos középúton talál-
koztak. Hallom, hogy egymás között a tanács-
kozásokat folytatják. Én az ezen ankétből nyert 
igen becses felvilágosításoknak és a szaktestü-
letek részéről a minisztériumhoz jutott munká-
latoknak alapján kívánó n ezt a kérdést ren-
dezni. még pedig elsősorban a toniatanárkép-
zésnek a kérdését óhajtom megoldani, mert 
ettől függ minden, (Úgy van!) hogy olyan 
vezető-személyzetünk legyen a testi nevelés 
terén, amely teljesen képes az emberi szerve-
zetnek egészséges fejlődését irányítani, mely 
ezt tekinti célul, nem bizonyos mesterségeknek 
és bizonyos mutatványokra való képességnek 
és azzal való paradírozásnak elérését, (Helyes-
lés.) hanem az egészséges, harmonikus test-
nevelést és ezáltal egyszersmind a léleknek 
egészséges nevelését, (Elénk helyeslés.) mivel 
korunknak számos betegsége, az az általáno-
san elterjedt nervozis, az a beteges pesszimiz-
mus, az a csüggetegség, az ideálizmusnak az 
a hiánya: összefügg az idegéletnek egy bizo-
nyos beteges túltengésével, (Úgy van!) ame-
lyet le kell onnan vezetni, hogy a testi ké-
pességeket és azután a lelki képességeket 
egyensúlyba hozhassuk. (Élénk helyeslés, éljen-
zés és taps.) 

Nem hiába teszem én ezt a kérdést előtérbe, 
midőn a középiskolákról beszélek, mert azt 
tartom, liogy a középiskolák reformjának, a 
középiskolai tananyagnak megállapításánál nem 
lehet abból kiindulni, hogy ennyi és annyi 
tudományt muszáj betölcsérezni abba a fiatal 

emberbe, hanem abból kiindulni, hogy a lelki 
és testi képességek helyes egyensúlyát feltéve, 
mennyi szellemi munkát lehet egészségesen kö 
vetelni attól a növendéktől (Élénk helyeslés.) és 
a követelhető szellemi munkának mértéke kell, 
hogy meghatározza a tananyag mértékét. (Élénk 
helyeslés.) Visszatérek azonban arra az én ked-
venc eszmémre, hogy e tekintetben teljesen 
kielégítő eredményt csak egv nemzetközi meg-
egyezés útján fogunk elérni, mert a szellemi 
szabad vándorlást, idegen egyetemek látogatá-
sának lehetőségét egy nemzet sem fogja a maga 
fiai elől elzárni, ez pedig egy bizonyos konfor-
mitást tesz szükségessé a középiskolai tanter-
vekben. Látom azonban, hogy Franciaországban 
és Svájcban — erről vannak direkt értesülé-
seim — igen nagy hajlandóság van már egy 
ilyen nemzetközi érintkezésre, ennek az igen 
fontos, hogy úgy mondjam, agyvelővédelemnek 
nagy érdekében, (Elénk helyeslés.) és én min-
denesetre minden alkalmat meg fogok ragadni 
arra, hogy ennek a mozgalomnak a mi részünk-
ről is lökést adjak és hogy ezen a téren a 
középiskolai programmokat kielégítő egyen-
súlyba hozzam. (Helyeslés.) 

De addig is a középiskolák működésére nézve 
a legfontosabb kérdésnek azt tartom, hogy milyen 
az a tanári testület, az a tanári anyag, amely 
a középiskolákban működik. (Helyeslés.) A 
tanárképzés kérdése tehát egyike legnagyobb 
gondjaimnak; annak mikéntje iránt tanácsko-
zunk, véleményeket hallgatunk meg, de addig 
is, amíg ebből valami végleges kiforrja magát, 
gyakorlati úton akarok haladni, és minthogy 
az eredmény és tapasztalás mutatta, hogy 
mint középiskolai tanárok föltétlenül beválnak 
azok, akik az internátusi rendszer mellett itt 
az egyetemen és az Eötvös-kollégiumban vé-
gezték tanulmányaikat: ezért kérek nagyobb 
összeget ezen költségvetésben az Eötvös-kollé-
gium kibővítésére, (Élénk helyeslés.) s ezért 
szándékozom, midőn a pénzügyi helyzet azt 
megengedi, ehhez hasonló intézményt a kolozs-
vári egyetemnél is felállítani. (É;énk helyeslés.) 
Ha évenként 150 tanárjelölt kerül ki egy 
ilyen fegyelmezett állapotból, ahol komoly 
munka és ahol a kellő pedagógiai vezetés és 
tanítás módszerébe való bevezetés folyik : 
akkor azt hiszem, hogy rövid idő alatt regene-
rálni vagyunk képesek tanári anyagunkat és 
szerintem az összes középiskolai reformok 
között ez a legfontosabb. (Általános élénk 
helyeslés, taps és éljenzés.) 

Azt hiszem, hogy a t. képviselőház meg-
engedi, hogy beszédemnek befejező részét 
ennek az ülésnek második szakában, amely 
d. u. 4 órakor kezdődik, mondjam el. (Hosszan-
tartó éljenzés és taps.) 
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Szünet után. 
T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) A délelőtti 

ülésen felbeszakítva beszédemet, a tárca költ-
ségvetésének tanügyi részéről még csak néhány 
rövid pótló megjegyzést kell tennem. (Halljuk!) 

A kisdedóvók. 
Az egyik az, hogy megerősíthetem, amit 

Nagy Sándor t. képviselőtársam mondott, hogy 
a kisdedóvóknak újabb törvényes rendezésével 
foglalkozom. Az előadói javaslat e tekintetben 
készen van, még pedig oly irányban, hogy az 
új törvénynek érdemleges intézkedései elő-
mozdítják az óvóügynek gyorsabb fejlesztését, 
(Helyeslés.) amely ügy bizony eddig a nép-
iskolai kormányzatnak mostohagyermeke volt, 
amely azonban kimondhatatlan fontossággal 
bír épen az elemi oktatás alapozása tekinteté-
ben és azután abban a tekintetben is, hogy 
az óvónők fizetése méltányosan szabályoztas-
sék. Valamennyi fizetésrendezési kérdés között, 
amely fennforog, az óvónők fizetésrendezésének 
kérdését tartom a legégetőbb kérdésnek. (Élénk 
helyeslés.) Ez nem egy hatalmas testület, amely 
országos lármát csaphat, amely fenyegetőzhetik 
ezzel és azzal ; ezek szegénysorsú, elhagyott 
nők, (Ugy van!) de annál inkább szükséges, 
hogy a kormányzat és törvényhozás az ő 
ügyüket felkarolja és őket hivatásukhoz méltó 
anyagi helyzetbe hozza. Mondom, ezt tartom 
az összes fizetésrendezési kérdések között, 
amelyek az én tárcám keretében még meg-
oldásra várnak, legfontosabbnak. (Helyeslés.) 

A középiskolai tanárok fizetése. 
Természetszerűleg foglalkozom a közép-

iskolai tanárok fizetésrendezésének kérdésével 
is. Hogy ez nem történt előbb, annak egyszerű 
oka az, hogy ennek a testületnek kívánságai 
iránt nem lehettem tisztában, mert tudvalevőleg 
két csoportra szakadtak és egymással sok 
tekintetben ellentétes állást foglaltak el. Most 
legalább ismerem a középiskolai tanárok pro-
grammját és tanulmányozás alatt van a kérdés, 
meg vannak állapítva a fizetésrendezésnek kü-
lönböző módozatai szerinti költségek, és nekem 
csak arra kell iparkodnom, hogy ezen kérdést 
csak úgy vigyem fokozatosan előbbre, hogy 
beilleszthető legyen a jövő évbeli, bár előre 
kell mondanom: nagyon szerény emelkedésbe, 
amelyet tárcám javára igényelhetek. Az 1908. 
évi költségvetésnél olyan nagy ugrást tettünk 
előre a költségek szaporodása tekintetében 
az egész vonalon, hogy figyelmeztetnem kell 
a t. Házat: ne várja, ne remélje, hogy hasonló 
ugrásszerű előmenetel 1908-ról 1909-re elér-
hető lesz. Az összes tárcáknak mérsékelni fog 
kelleni a maguk igényeit, és én is csak annyit 

fogok tenni, amennyi a lemérséklendő igé-
nyekbe beleilleszthető lesz. Ismétlem, azonban 
reményem van, hogy meg fognak nyílni azok 
az új pénzügyi források, amelyekből közok-
tatási szükségleteinknek bővebb dotálására 
számítunk. 

Ennyit tárcámnak tanügyi részét illetőleg. 
Hiszen rendelkezésére állok a még felszóla-
lóknak, hogy minden részletre nézve felvilá-
gosításokat adjak. 

Egyházi ügyek. 
Áttérve most az egyházi ügyekre, (Halljuk ! 

Halljuk!) megemlítek itt egy kérdést, amely 
itt a Házban először hozatott fel, és amelyre 
nézve ígéretet tettem, hogy azzal foglalkozom 
és azt megoldásra viszem. És ez a sz-kely 
kepe kérdése. Ez a kérdés közeledik a meg-
oldáshoz. Az adathalmaz össze van gyűjtve, 
az előmunkálat ok készen vannak, a bizottság, 
amelyet annak letárgyalására küldtem, azzal 
legközelebb foglalkozni fog, úgy, hogy a jövő 
költségvetés alkalmával már abban a helyzet-
ben leszek, hogy egészen konkrét előterjesztést 
tehetek. (Helyeslés.) 

Még a nagy kardinális egyházi kérdéseket 
illetőleg, azok kapcsán, amelyeket igen szépen 
elmondott Zichy Vladimir t. barátom, kívánok 
nyilatkozni. Újat e tekintetben nem mondhatok-
Egyszerűen hivatkozhatom elvi álláspontom 
jellemzéséül azokra, amiket az 1907. évi költ-
ségvetés alkalmával elmondottam, és amelyek 
akkor a Házban általános helyeslés-.el talál-
koztak. Mégis bibővíthetem azokat valamivel. 
Azoknak a nyilatkozatoknak a veleje az volt, 
hogy az 1848 : XX. t.-c. fokozatos végrehajtása 
érdekében az állami költségvetésbe felvett 
összeget állandósítani akarom törvényhozásilag, 
meg pedig oly módon, hogy az abban része-
sedő egyházak ahhoz alapítványszerű tulajdon-
joggal bírjanak. (Helyeslés.) 

Részletesen erről nyilatkozni azért nem volna 
helyes, mert az ] 848 : XX. t.-c. 3. §-a értel-
mében azok az intézkedések, amelyek e sza-
kasz végrehajtása érdekében történnek, az ér-
dekelt egyházak előzetes meghallgatásával kell 
hogy történjenek és ez a meghallgatás még 
eddig nem eszközöltetvén, előbb talán nem 
volna célszerű és helyes részletesen njdlatkozni. 
(Helyeslés.) Azt a megnyugvást adhatom a t. 
háznak és azoknak, akiket az országban ez az 
ügy érdekel, hogy nekem az a szándékom, hogy 
a politikának minden ezután bekövetkezhető 
oszcillációjával szemben ezek az egyházak ennek 
a segélynek birtokában úgy legyenek biztosítva, 
hogy csak forradalmi időkben, amikor minden 
jog meginog, lehessen ettől őket megfosztani. 
(Helyeslés.) 
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Egyúttal megmondom azt is, hogy a tör-
vényjavaslat, amelyet e tekintetben benyújtani 
szándékozom, nem szorítkozik csak arra, hogy 
egy nagy lépéssel előre vigye az 1848 : XX. 
t.-c. 3. §-ának végrehajtását, hanem körülbelül 
teljesen biztosítani fogja a 2. §-nak tökéletes 
és preciz végrehajtását az egész vonalon. (Él-
jenzés.) Ezen a téren minden kormányzati in-
tézkedést és teendőket megteszek, minden fel-
merülő esetben, annak a törvénynek az értel-
mében; de részben, különösen az illetéktelen 
megterheltetések megszüntetése tekintetében, 
törvényhozási intézkedések is szükségesek, még 
pedig határidőhöz kötve, s ezek az én óhaj-
tásom szerint a törvényjavaslatban benn fog-
nak foglaltatni. (Helyeslés.) 

Egyidejűleg foglalkoztam — és olyan stá-
diumba hoztam, hogy csak a legvégső retor-
tákon kell az i'gynek keresztülmenni — a 
lcatholikus autonómia kérdésével, (Helyeslés.) 
amelyet nem olyan értelemben akarok törvény-
hozásilag szabályoztatni, hogy a szervezet tör-
vény által állapíttassák meg, mert hiszen ez 
az autonómia létesítésének mindjárt kezdetben 
a negációja volna ; (Úgy van !) hanem, amint 
a többi egyházakra nézve történt: hogy be-
cikkelyeztessék az autonómiához való jog és 
megállapíttassanak azon keretek, amelyek hazai 
jogfejlődésünknek megfelelnek és amelyeken 
belül azután a szervezkedés az illetékes ténye-
zők^ által megtörténik. (Helyeslés.) 

Úgy hiszem és úgy remélem, hogy mind 
ennek a két törvényhozási akciónak tekinte-
tében, mely a hazai történelemben leghatalma-
sabb egyházi tényezők jogos igényeit párhu-
zamosan előbbre viszi, számíthatok a Ház 
minden tagjának és a magyar közvéleménynek 
osztatlan támogatására. (Általános élénk he-
lyeslés.) Hiszem, hogy ezzel nemcsak az illető 
egyházaknak jogos egyházi érdekeit elégítem 
ki, amint Zichy Vladimir t. barátom mondta, 
hanem meg vagyok győződve, hogy rendkívül 
nagy, új erősségét építjük fel a nemzetnek min-
den oly támadással szemben, amely azt akár-
honnét valaha érheti. (Helyeslés.) 

Ebből a magas szempontból kérem a t. Há-
zat, hogy ezen ügyeket felfogni méltóztassék. 
Nekem az a reményem, az a törekvésem, sőt 
az a hitem, hogy, ha a Ház a maga működé-
sét egy ideig még folytatni hajlandó, abban a 
helyzetben leszek, hogy minden közbeeső stá-
diumon keresztülvíve a dolgot, még a nyári 
szünet előtt ezen kérdések törvényhozási ré-
szét itt e Házban előterjeszthetem. (Élénk he-
lyeslés.) 

Ami pedig a katholikus kongnia rendezését 
illeti, a dolog szintén abban a stádiumban van, 
hogy, ha valami rendkívüli akadály nem me-

rül fel, egyidejűleg ez is törvényliozásilag ren-
dezhető lesz, annyival is inkább, mert az állam 
részéről ezen ügy rendezése tekintetében az 
eddigivel szemben rendkívül csekély költség-
többlet vétetik igénybe. Azonban nagyon jól 
tudom, hogy a lelkészi kongrua rendezését 
meg nem oldhatja az a novelláris intézkedés, 
amellyel egyszerűen a törvény, az 1898. évi 
XIV. t.-c. intézkedései a mindkét szertartású 
római katholikus lelkészekre is kiterjesztetnek, 
bizonyos feltételek alatt, melyek az egyház 
részéről kívántatnak; ezt a novelláris intézke-
dést a legideiglenesebb hézagpótlónak tartom. 
Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a 
tökéletes megnyugvást akkor fogjuk elérni, 
hogyha a lelkészkedő papságnak jogos igé-
nyei az ő magas kvalifikációjához és hivatá-
sához mérten ki fognak elégíttetni. 

Ez olyan kérdés, amelynek pénzügyi olda-
lát ma még nem tudom megvilágítani, c-ak 
nagyon hozzávetőleg. Most megindítottam a 
kutatást e tekintetben s ha majdan a statisz-
tikai hivatalnak munkaprogrammja a Iláz elé 
kerül és a közgazdasági bizottság meg fogja 
találni ebben az utasítást arra is, hogy álla-
pítsa meg minden felekezetbeli lelkészkedő 
papságnak mo>tani illetményeit : akkor meg 
fogom tudni mérni a financiális részét ennek 
a reformnak. Es én azt hiszem, hogy ez a 
reform az évek bizonyos sorára felosztva, — 
úgy, amint az 1898-iki rendezés is az évek 
bizonyos sorára osztatott fel — belátható 
időkben keresztülvihető lesz és bizton remé-
lem, hogy én, ha ezen a helyen nem is fogom 
elérni ezt, hogy ezt teljesen keresztülvigyem, 
— épúgy, mint számos reformnak terén sem 
fogom elérni azt, hogy azoknak befejezését 
eszközölhessem — de talán még az én időmbe 
fog esni annak 'olyan mega;apozása, hogy 
keresztülvitele iránt a teljes erkölcsi biztonság 
meglegyen (Helyeslés.) és utódom, hogy úgy 
mondjam, már lerakott vágányokon haladhas-
son. (Élénk helyeslés és éljenzés.) 

Összefoglalás. 
T. képviselőház ! Reasszummálva már most 

úgy a délelőtt, mint a délután elmondottakat, 
beszámolhatok azzal, hogy az 1907. évi XXVI. 
és XXVII., a tanítói fizetésrendezési s egyszer-
smind népiskolai törvényt majdnem egészen 
végrehajtottuk, amennyiben annak végrehajtá-
sát maga a törvény nem tolja ki egy későbbi 
terminusra. Beszámolhatok azzal, hogy a na-
pokban benyújtandó törvényjavaslatokkal ren-
dezzük egyik égető szociális kérdését az or-
szágnak, a népoktatásnak ingyenességét, az 
ismétlő-iskolának gazdasági alapra való fekte-

I tését az egész vonalon (Élénk helyeslés.) s a 
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tanítóképzőkben mutatkozó legégetőbb bajok-
nak orvoslását. Útban van a tanítóképzőknek 
valódi, érdemleges reformja, az óvóknak re-
formja és a felnőttek oktatásának az egész 
vonalon való szervezése, a tanítóképzők és pol-
gári iskolák tantervének átalakítása a gazda-
sági szociálpolitikai irányzatok tekintetbe 
vételével. (Helyeslés.) Azonkívül egészen közel 
áll a megoldáshoz a protestáns egyházak segé-
lyezésének törvényszerű biztosítása. A katho-
likus autonómia törvénybe iktatása, valamint a 
katholikus lelkészi kongruának rendezése ; elő-
készíttetik egyúttal a kongrua-rendezés a maga 
egészében és ezzel az 1 8 4 8 : XX. t.-c. 3. §-ának 
teljes végrehajtása, amennyiben azt valaha tel-
jesen végrehajtani lehet, mert hiszen fejlődő 
szükségletekről van szó, hanem annak szelle-
mében jár el kormányzatom, annak szellemé-
ben járnak el törvényhozási kezdeményezéseim, 
abban a szellemben, mely a szabadságnak, a 
jogegyenlőségnek, a jogok és jogos érdekek-
nek kölcsönös tiszteletén alapul. 

Ebben a szellemben óhajtom én a nemzet-
nek erkölcsi egységét megerősíteni (Élénk he-
lyeslés.) és az összes kultúrintézeteknek nemzeti 
irányban való és szintén a szabadság talajára 
fektetett kiépítésével a nemzeti kultúrdómot 
felépíteni. (Êlénlc helyeslés, éljenzés és taps.) 

Nem tehetek róla, t. képviselőház, hogy 
mindezek a dolgok még nincsenek befejezve ; 
nagyobb részben be volnának fejezve, hogyha 
én a mult év végén nem lettem volna majd-
nem három hónapon át tárcámtól idegen, nagy 
politikai kérdésekkel elfoglalva. Tettem, aineny-
nyit tenni képes voltam. A t. Ház ítéljen arról, 
megfeleltem-e annak a bizalomnak, amelyet az 
1907-ik évi költségvetés megszavazásával belém 
helyezett. (Hosszantartó élénk éljenzés és taps. 
A szónokot számosan üdvözlik.) 

— A hunyadmegyei román iskolák. Hu-
nyad vármegye törvényhatósági bizottságának 
tavaszi közgyűlésén a nemzetiségiek apróbb köz-
igazgatási interpellációkkal támadták meg az 
alispánt, különösen jelentésének a román iskolák 
elmaradottságát ismertető része miatt. Dénes 
Károly tanfelügyelő a nemzetiségiek fölszólalására 
adott válaszában rámatatot t az izgatók áldatlan 
munkájára, mely még az iskolát sem kíméli. Az 
agitátorok egyenesen azon vannak, hogy a nép 
butításával a tömeget teljesen a maguk és önző 
céljaik szolgálatába állítsák. A vármegye szomorú 
kulturális viszonyait is az oláh felekezeti iskolák 
teszik lehetővé, melyek nemzetiségi tendenciákat 
ápolnak. Ezek ellen jövőre is teljes szigorúság-
gal fog eljái-ni. A tafelügyelő beszédét a köz-
gyűlés éljenzéssel fogadta. 

A dadogó gyermekek . 
írta : Hercsuth Kálmán. 

Alig hiszem, hogy akadna tanító, akinek 
iskolájában nem lett volna már valamikor egy 
vagy több dadogó növendék. Ezeknek a taní-
tása rendszerint sok nehézségbe ütközik, mert 
beszédhibájuk megakadályozza őket abban, hogy 
iskolatársaikkal lépést tartsanak a haladásban, 
illetőleg, hogy a tanító föltett kérdéseire folyé-
konyan felelhessenek. A tanító, nem ismerve a 
baj kezelését, sok esetben türelmét veszti s 
nem foglalkozik többé az ilyen gyermekekkel, 
ami semmi esetre sem válik az illetők előnyére. 
A többek között ezt is elkerülendő, a közokta-
tásügyi kormány rendszerint a nagy szünidő-
ben tanfolyamokat rendez, ahol a tanítók arról 
nyernek szak-.zerű fölvilágosításokat, hogy isko-
lájukban miképen bánjanak az olyan gyerme-
kekkel, akik valamelyes beszédhibában szen-
vednek. 

Minthogy pedig az teljesen lehetetlen, hogy 
hazánk összes tudni és tanulni vágyó tanítói 
és tanítónői egyszerre mind fölvétessenek egy 
ilyen tanfolyamra : nem vélek haszontalan 
munkát végezni akkor, ha az alábbiakban 
röviden leírom azt, hogy a tanító vagy tarítónő 
mire figyelmeztesse állandóan a dadogó gyer-
meket avégből, hogy azt beszédhibájától a 
lehetőséghez képest mentesítse; milyen körül-
mények között gyógyítható a dadogás és végül, 
hogy milyen kezelésben és bánásmódban része-
süljenek az ilyen g) ermekek a nyilvános isko-
lában. 

Azok a tanítók, akiknek már volt alkalmuk 
részt venni beszédhibás gyermekek gyógykeze-
lését ismertető tanfolyamon, nagyon jól tudják, 
hogy a dadogók rendszeres kezelésénél mennyi 
sok mindenfele körülményt kell tekintetbe ven-
nie a tanítónak. Ezt a sok tennivalót itt nem 
sorolhatom föl, hanem utalok dr. Sarbó Artúr 
egyet, magántanár és Gutzmann A. szakmun-
káira, amelyekben az eljárási módok részletesen 
le vannak írva. Itt csak azt írom le, hogy az 
ilyen gyermekekkel szemben mire ügyeljen 
minden egyes tanító állandóan. 

Figyelmeztesse a gyermeket arra, hogy : 
beszéljen lassan és nyugodtan; legyen minden-
kor tisztában azzal, hogy mit akar mondani 
és hogyan akarja azt kimondani; r e beszéljen 
nagyon hangosan, de nagyon halkan sem ; beszéd 
közben viselkedjék nyugodtan; a beszéd meg-
kezdése előtt rövid, de mély lélegzetet vegyen ; 
a belélegzett levegővel takarékosdjék (beszéd 
közben tartsa azt inkább vissza, semhogy egy-
szerre kilökje a tüdőből) ; a magánhangzók 
kiejtésénél ügyeljen a helyes száj állásra; a 
beszéd közben kiáramló levegőt ne a mással-, 
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hanem a magánhangzókra irányítsa (ez utób-
biakat ejtse erősebben és kissé nyújtva) ; a 
mondatban az első magánhangzót mindig nyújtsa 
s kösse össze a mondat valamennyi szavát 
úgy, mintha az esak egyetlen-egy szóból állana ; 
iparkodjék állandóan a tiszta s kellőképen 
hangsúlyozott beszédre. (L. Grutzmann A . : 
Übungsbuch für Stotterer.) 

A dadogást rendszerint különféle együtt-
mozgások is kísérik, amelyek azonban csak 
akkor jelentkeznek, ha a dadogó gyermeknél 
beáll a paroxizmus, vagyis ha valamely hangot 
minden erőlködése mellett sem képes kimondani. 
Nagyon érthető tehát az, hogy a dadogás 
esetleges elmultával ezek az együttmozgások 
is teljesen eltűnnek. A tanító tennivalója itt 
az, hogy a gyermeket állandóan figyelmezteti 
együttmozgásaira, esetleg egy nagyobb tükör 
elé állítja, hogy a gyermek is ellerjőrizhesse 
önönmagát. 

A dadogó gyermeknek mindenkor tudnia 
kell azt, hogy amit tesz, miért teszi Az egész-
séges ember egyáltalában nem gondol azzal, 
hogy beszéd közben légzési és beszédszervei 
miképen működnek, vagyis • e szervek moz-
gása nála öntudatlanul történik ; ellenben a 
dadogónak mindezt tudatosan kell tennie s 
meg legyen győződve arról, hogy beszédhibá-
jától csak úgy szabadulhat, ha tanítója utasítá-
sait betartja. 

A fönt vázolt eljárással igen sok esetben 
érhetünk célt. Vannak azonban esetek, amidőn 
a tanító legodaadóbb fáradozása is meddő 
marad. 

A beteges, gyenge szervezetű, erélytelen, erős 
akarat nélküli, súlyos lelki depresszióban szen-
vedő, kevés intelligenciájú, a légzési és beszéd-
szervek ideges gyengeségében szenvedő stb. 
egyéneknél s a kevés intellektuális képességű 
gyermekeknél (akik bal kezükkel tükörírással 
írnak), nagyon kétséges az eredmény. 

Az olyan egyéneknél, akik agyrázkódás 
következtében dadognak vagy pedig a rendkívül 
idegeseknél, akik susogás közben is pkadoznak, 
a tapasztalat szerint egyáltalában nem lehet 
eredményt elérni. 

H i a dadogás a gyermek beszédfejlődésével 
kapcsolatosan egész észrevétlenül támadt, tehát 
valószínűleg csak rossz szokás, vagy akik vala-
melyes akút betegség következtében estek e 
bajba, azoknál a gyógykezelés rendszerint ked-
vező eredményű. Az utóbb említetteknél azon-
ban csak az esetben remélhetünk célt érni, ha 
a rendszeres kezelés rögtön a betegség után, 
tehát a kezdet kezdetén történik. 

Az említett eljárás olyan, amit minden egyes 
képzett, törekvő tanító általános pedagógiai 

tudásánál fogva is végre tud hajtani. Azonban 
türelem és idő kell hozzá. Szabad-e a tanító-
tól ilyen áldozatot követelnünk, aki amúgyis 
eléggé el van halmozva? A lelkiismeretes 
pedagógus minden esetre foglalkozik a beszéd-
hibás gyermekkel is; a kérdés azonban itt az, 
hogy mit tehet a tanító a dadogó gyermekért 
többi tanítványai érdekeinek megsértése s ön-
maga túlterhelése nélkül ? 

A fönnálló sok szabály közül c^ak néhányat 
akarok erősebben hangoztatni. L gyen gondja 
a tanítónak arra, hogy a dadogó gyermeket 
iskolatársai e hibájáért ne gúnyolják s ne 
tegyék ezzel tűrhetetlenné a helyzetét. Ha a 
dadogó gyermek izgatott, vagy szórakozott, 
nem szabad őt arra kényszeríteni, hogy beszél-
jen, mert a beszéd erőltetése csak öregbíti a 
bajt. Az ilyen gyermekekhez lehetőleg csak 
olyan kérdéseket intézzen a tanító, amelyekre 
azok előreláthatóan meg is tudnak felelni. 
Vigyázni kell a helyes lélegzetvételre, mert 
sokszor már az is könnyít a beszéd közben 
megakadt gyermeken, ha ismételten mély léleg-
zetet vétetünk vele, vagy ha néhány szót vele 
egyidöben mondunk. 

Az természetes, hogy a dadogó gyermeket 
szeretetteljes bánásmódban kell részesíteni ; 
úgyszintén szükséges az is, hogy a tanító az 
ilyen gyermek föltétlen bizalmát megnyerje és 
bírja. Ügyelni kell azonban arra is, hogy a 
dadogó gyermek ne részesüljöa épen a hibája 
miatt kedvezésekben sem, mert ezzel többet 
ártunk neki, mint amennyit használunk. 

A tanító kötelessége és érdeke az is, hogy 
a dadogó gyermekek szüleit kioktassa a szük-
séges tennivalókat illetően. Kezelnie kell a 
tanítónak az ilyen gyermekeket, bár sokan azt 
is kötelességévé szeretnék tenni, hogy ezeket a 
rendszeres oktatás keretén belül meg is gyó-
gyítsa. Ez teljesen lehetetlen, mert a mi nép-
iskolai tanítóink annyira el vannak halmozva 
kötelességekkel, hogy, ha a rendes tanítás 
keretén belül még újabb föladatokat rónának 
rájuk, emiatt egyik vagy másik kötelességüket 
hanyagolnák el. Emellett azt is tekintetbe kell 
vennünk, hogy a dadogás gyógyítása nem 
könnyű dolog, mert még az erre a célra külön 
berendezett intézetekben sem érnek célt min-
den esetben. Annál kevésbé lehet tehát 
határozott eredményt egy olyan embertől köve-
telnünk, akinek alkalma sem volt arra, hogy 
ez irányban ismeretekre tegyen szert. Ha a 
tanító megszerzi a dadogók kezeléséhez szük-
séges tudományos isméi eteket is, — amire a 
közokt. minisztérium által rendezett tanfolya-
mok is nyújtanak alkalmat — már nemcsak 
mint pedagógus, hanem mint szakember is 
gyógykezelheti a beszédhibás gyermekeket. 
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S Z É P I R O D A L O M . 
A koszorú. 

írta: Szemere Györyy. 

Szepessy Endre, az író, beült egy korcsmába 
s egy vagyoni viszonyaihoz mért faggyús ros-
télyost rágott. Rágott és mohai fröccsöt nyelt 
hozzá, hogy a gyomrát, szegény paprikalében 
és kávétengérben elázott gyomrát megtévessze, 
illetve képessé tegye ama vén, szívós bika el-
szívelésére, amelyből a rostélyosa kitrancsí-
rozódott. 

A rostélyos lecsúszott minden nagyobb baj 
nélkül és megcsinálta a kedvet. Ama nyomás 
folytán, amit a gyomorfalakra tett, sötét 
pesszimisztikus képek rajzolódtak le az író 
agyának képzetgyűjtő hártyájára. 

Eközben katonatisztek jöttek a korcsmába, 
nyugalmazottak és tényleges szolgálatban állók 
és székelygulyást fogyasztottak s krigli sört 
ittak hozzá. A főhelyet egy őrnagy foglalta el. 

Szepessy észre sem vette őket, mert a képei-
vel volt elfoglalva és tarka meséket vajúdott 
a képeihez. Tekintete egy kitömött szőriszarkán 
pihent, amely szarka a korcsma falán volt 
elhelyezve dísznek. Ami közbül esett, azt nem 
látta az író, sem a szép korcsmárosnét, sem 
a mostohaleányát, még a major urat sem. 

A katonák leültek a szomszéd asztalhoz, az 
orra elé, és elkezdtek csevegni. Kifogyván a 
szellemességekből, a drágaságról kezdtek be-
szélni és bírálat alá vették az összes budapesti 
korcsmákat. Majd a hónaposszobák jöttek sorra. 
Kiki elmondta a másikának apróra, hogy lakik, 
mennyit fizet, milyen a háziasszonya, az ágya, 
a házmestere, a mosónéja stb. 

Eközben besuhogott egy roppant nagy úrinő 
selyemben és méteres átmérőjű kalappal a 
frizuráján, háta mögött pedig apró pudliként 
egy inciíinci hadnagy ugra-bugrált. 

A nagy aerarische Dame az őrnagy hites 
felesége volt, a hadnagyocska meg az őrnagy 
helyettese a nőkultusz terén. Hony soit qui 
mal y pense. Erényes asszony volt a Frau 
Majorin, csak unta a férjét. Az őrnagy is 
igen derék ember volt, csak unta a feleségét 
és az egész női nemet. A hadnagyocska arra 
való volt, hogy viselje a kölcsönösen megunt 
háztartási terheket, de az édességekből nem 
adtak neki. Lovag volt, de nem ült a nyereg-
ben, egy önzetlen, édes gyalogos lovagocska 
volt, katonanyelven : Ritter zu Fuss . . . Sétál-
tatta a hölgyét, cipelte a holmiját, megigazí-
totta a sleppjét, a struccot és a csirkeszárnya-

kat a kalapján, felemelte a zsebkendőjét, ha 
leesett ; vicceket gyűjtött a mulattatására, tán-
coltatta a bálokon, elfütyölte neki az összes 
operetteket s a kabarék kupiéit ; bélyeget, 
staniol-papirost és szivar-kravátlit gyűjtött a 
számára s azonfelül is vigyázott a dámája testi 
épségére és női méltóságára. Ha valaki szemet 
mert rá emelni, rámorgott, mint egy törpe 
komondor. Egyszóval, óvta hölgyét a megszent-
ségtelenítő férfitekintetektől is. 

Az író, aki a levegőbe bámult és a szőri-
szarkára, persze nem tudhatott a hazard férfiú 
eme tulajdonságáról, különben alighanem le-
kapta volna a tekintetét a tányérjába, midőn 
az őrnagyné átsuhanván a termen, beleszaladt 
szemsugarai vonalába. De így csak keresztül-
nézett az őrnagynén, a badnagyocskán, mert 
közbül estek . . . 

Ivrepelka hadnagyban (végre is el kell árulni 
a tisztecske nevét) persze legott felforrt a 
virtus. Hátrarúgta a kardját és frontot csinált 
a jámbor és mit sem sejtő Szepessy felé. 

— Was gaflen's mi' an ? 
Szepessy nem ébredt fel mindjárt az álmo-

dozásából, Krepelka kénytelen volt őt feléb-
reszteni. 

— Sze, herensz net? Was gaffen's mi' an? 
Szepessy megrázkódott egy kissé, mint aki-

nek váratlanul hideg víz szakad a nyakába. 
— Ahá ! Hát nekem szól a hadnagy úr ? 
Krepelka vörös lett, mint a paprika. 
— Ne bolondozza velem ! 
Az írónak csak az járt az eszében, mint 

békítse ki a kötekedő legénykét, anélkül, hogy 
bemártaná magát a retirálás vagy épen gyáva-
ság gyanújába. Gondolta, megpróbálkozik a 
humorral. 

— De kérem hadnagy uram — vetette oda 
mosolyogva — én azt a szarkát néztem, 
nem önt! 

De erre csak még vörösebb lett Krepelka, 
gúnyt érzett ki a cibil szavaiból. Kardja mar-
kolatához kapott és megvicsorgatta apró, he-
gyes fogait. 

A katonatiszti asztalnál észrevették az inter-
mezzót és az őrnagyné rászólt Krepelkára : 

— Herr lájtnant, wo bleiben's denn? 
— Im Nu, gnä' Frau, im Nu — nyugtatta 

meg hölgyét a hadnagyocska selymesen moso-
lyogva, majd ismét az író felé fordult. 

— Das werden sie bereuen ! — sziszegte 
a képébe — Ihre Karte! 

Szepessynek nem volt névjegye, csak egy 
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esti újsága. Leszakított belőle egy darabot a 
csücskéből és ráírta a nevét és lakását. A had-
nagy egy rongyosszélü névjegyet adott át neki. 

A névjegycstrét észrevette az őrnagy s magá-
hoz intette a hadnagyot. 

— Was is' geschehen? 
Krepelka tagadni próbált, de belesült a taga-

dásába, mert az őrnagy ráparancsolt, hogy őt 
válassza egyik segédjének, ami ellen nem lehe-
tett tiltakozni. A hadnagyocska kénytelen volt 
a tényállást azonmód a följebbvalója fülébe 
súgni. Megtette, de kihagyta belőle a felesé-
gét. Csak azt mondotta be, hogy őt fixirozta 
a cibil s azonfelül egy szőriszarkához hason-
lította . . . 

. . . Szepessy Endre csak ült az asztala 
mellett és mosolygott. Azon mosolygott, hogy 
egy párbaj legalább száz koronába kerül, holott 
csak öt forint van a zsebében. Tehát két tárcát 
okvetlenül össze kell csapnia még az éjjel, 
hogy eleget tehessen a társadalmi konvenció-
nak . . . Sorra vette aznapi futólagos benyo-
másait. 

. . . Reggel, midőn a kávéházba ment regge-
lizni, egy apró pesztraféle leány akadt az út-
jába ; a leányka keservesen sírt, egy rendőr 
hozzálépett és megkérdezte tőle, hogy mi baja. 
A kisléány elmondta neki, hogy azért sír, mert 
mialatt a ' irakatot nézte, megszökött mellőle 
a védettje : Braun Aladárka. Hát most neki-
megy a Dunának, mert nem mer hazamenni, 
a nagysága úgyis agyonüti. 

Hát, vélte Szepessy, ez egy elég jó téma, 
csak németes egy kicsit, mert, hogy szívre-
ható legyen a történet, okvetetlenül a Dunába 
kell ugratnia szegény Rózsikát, amit egy egész-
séges magyar parasztleány aligha tenne meg. 
Nem az, még száz Aladárkáért sem . . . Sebaj, 
meg kell alkudni a múzsával, ha egyszer a 
társadalmi renddel nem lehet megalkudni. Itt 
ötven forintról van szó ; az úri becsületről, 
nem pedig íróiról . . . 

Folytatta a témakeresést. 
. . . Délben, midőn ebédelni ment a kávé-

házból, egy végtelenül sovány falusi kuvaszszal 
találkozott. Meglátszott rajta, hogy nagyon 
éhes és nagyon fáradt. Megszánta és magához 
füttyentette. Bement vele egy korcsmába és 
ételmaradékot rendelt neki. De nem kellett a 
moslék a kutyának ; egy sötét sarokba bújt az 
asztal alá, lehasalt és egy perc múlva kimúlt.. . 
Hát ezt is meg lehet írni. Mert nyilvánvaló, 
hogy már az utcán halálán volt a szegény 
kuvasz, csak nem akart ott elpusztulni nyilvá-
nosan, az emberek szemeláttára. Ez a megható 
szemérem sajátja valamennyi kutyának, csak 
kevés ember tud róla. Tehát új a dolog. 
Novellának való . . . 

Szepessy kifizette a rostélyosát és betért egy 
dohánytőzsdébe. Harminc „hölgy*-et vett és 
tíz ív papirost. Azután hazafelé baktatott 
volna, de útközben eszébe jutott, hogy kifo-
gyott a szene. Nem kockáztathatta meg, hogy 
megdermedjen a keze; betért egy éjjeli kávé-
házba és hozzáfogott a novellái megírásához. 

A párbaj írás közben egészen kiment a fejé-
ből, csak az ötven forint lebegett a szeme 7 O 
előtt ; hovatovább arról is megfelejtkezett. 
Teljesen beleélte magát a kis pesztra és az 
árva kutya szomorú lelkiállapotába; megfelejt-
kezett mindenről a világon, csak írt és sírt. 
A hőseit siratta el: Rózsikát és a Sajót . . . 

. . . Bezzeg nem sírt a hadnagyocska. Az 
tovább ivott a korcsmában, tiszttársai között. 
Hovatovább lemondott a diszkrécióról is. Az 
őrnagyné előtt sem titkolta már, hogy más-
nap párbaja lesz. Inkább ünnepeltette magát. 
Mókázott, nevetett, hogy megmutassa a bátor-
ságát s hadvezéri pózokat vett fel, hogy föl 
ne tűnjön nyápic termete. A tisztek beugrot-
tak neki, hozzá intézték a szót, reá hivatkoztak, 
ha egy kényes kérdésben dönteni kellett, s az 
őrnagyné titokban nagyokat sóhajtott a fülébe. 

Krepelka kiaknázta a dicső helyzetet, lefity-
málta az általános kellemkedést, akár egy vén 
király udvaroncai hízelgését; a kényes kérdés-
csomókat (elme-él híján) nagysándorí zseniali-
tással vágta ketté; s az őrnagynénak végre-
valahára szerelmet mert vallani az asztal alatt, 
nemcsak a kezével, a lábával is. 

így ment ez éjfél utáni két óráig. 
Akkor hazament Krepelka hadnagy, mert 

mindenki hazament. Otthon végigvágódott a 
kereveten, arccal a falnak, és gondolkozni kez-
dett. De nyilván nem szokta meg a gondol-
kozást ; a feje csupa rémképeket produkált, 
vitézi hősköltemények helyett. Látta magát 
véres fejjel a fűbe harapni . . . A cibil nyakára 
hágott, mint hajdan a római győztes gladiá-
torok . . . Az orvosok boncolni kezdték . . . 
Az őrnagyné kezébe vette a szívét és meg-
emelgette, mint a csirkét a piacon. Es kicsi-
nyelhette a szívét, mert mást vett helyette . . . 

A hadnagyocska homlokán kicsapott a hideg 
verejték. Hogy könnyítsen a lelkén, imádkozni 
kezdett. Majd három levelet írt: elbúcsúzott 
az anyjától, az őrnagynétól és a kantinostól, 
akinek száz forintjával adósa volt. 

Az sem használt semmit. Csak tovább kopo-
gott a hadnagyocska szíve, szabálytalanul, 
bolondosán, mint a félrevert harang . . . 

. . . Szepessy reggel nyolc órára elkészült a 
két novellájával. Nem ment velük haza, mert 
félt, hogy elalussza az időt. Tizenegykor fogad 
a szerkesztő, a pénzt, ha később jön, nem 
utalványozzák ki neki. 
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Hát megkávézott, aztán két segédet haj-
szolt fel s tizenegykor felvette az ötven forin-
tot. És hogy el ne költse valahogy, odaadta 
az egyik segédjének. Csak aztán ment haza 
aludni. S aludt egyhuzamban másnap reggelig. 

Midőn fölébredt, első dolga volt, hogy meg-
kérdezze a háziasszonyát : 

— N e m keresett senki ? 
— Senki. 
— Akkor kérem a kávémat és az újsá-

gomat. 
Felhajtotta a kávét, rágyújtott egy szivar-

kára. Aztán eltűnődött rajta, hogy milyen 
kutya is ez a világ! Ötven forintja lehetne, 
ha tegnapelőtt nem néz vala véletlenül egy 
szőriszarkára, vagy ha útjába nem szalad egy 
ostoba hadnagyocska. Most írhat újabb két 
novellát (ha ugyan 'fog még a szíve és az 
esze), hogy istenigazában jóllakhassék már 
egyszer. Milyen buta is a világ! 

Morfondírozott egy ideig, aztán elővette a 
Hírlapot. Átböngészte a politikai részt, aztán 
a napihíreket vette sorra. Egy hírnek ez volt 
a címe : Öngyilkos hadnagy . . . Gondolta ma-
gában Szepessy, bárcsak az ő embere lenne 
ez az öngyilkos hadnagy, megmaradna az ötven 
forintja. Átfutotta a hírt . . . Elsápadt. Az ön-
gyilkos csakugyan az ő hadnagya volt. A féle-
lemtől való félelmében főbe lőtte magát. 

Szepessy szaladt az ötven, forintjáért a segéd-
jéhez . . . A kutyát és ^ílózájkát meg tudta 
siratni, de a hadnagyot még.csak sajnálni sem 
tudta. 

— Vén asszony — motyogta magában — 
nagyképű, gyáva, rosszlelkü fickó, biztosan azt 
hitte, hogy büntetlenül henceghet velem ! 

Ám egy félóra múlva egyszeribe megválto-
zott a poéta lelke. E g y utcaszögleten koldus-
asszonyt pillantott meg, amint beteg, vézna 
gyermekét gíigyögette . , . Szíve elkezdett tá-
gulni. Ezernyi érzés, képzet züremlett, zúgott, 
sajgott fel benne a szomorú kép láttán. 

. . . Elképzelte a koldusgyermeket átlőtt fej-
jel véresén és az anya azért tovább szop-
tatta őt . . . 

Biztosan van anyja a szegény hadnagyocs-
kának is — szökött a poéta eszébe s betért 
egy virágüzletbe : 

— E g y szép halotti koszorút kérek, holnap 
reggelig. Ötven forint legyen az ára, egy 
krajcárral sem kevesebb. 

— Gyűjtés az Eötvös-alap részére. A 
Szilágymegyei Tantestület szilágycsehi járásköre 
május 2-án tartott gyűlésén Erdődy Ferenc, 
völcsöszi áll. isk. igazgató-tanító gyűjtést eszközölt 
az Eötvös alap részére, mely alkalommal 14 korona 
70 fillér gyűlt össze. 

Tíz- és liúszkoronás emlékérmék. 
(Képekkel.) 

A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 
m. kir. miniszterelnök 1908. évi 45.259. szám 
alatt az ausztriai veretű tíz- és húszkoronás 
arany emlékérmék ismertetése tárgyában a követ-
kező hirdetményt bocsátotta ki : 

Utalással az ausztriai veretű egykoronás emlék-
érmék ismertetése tárgyában 1908. évi február 
20-án 140.308/1907. szám alatt kiadott hirdet-
ményre, valamint a koronaérték érméinek ismer-
tetése tárgyában 1892. évi december 23-án 
90.410. szám alatt kiadott hirdetményre, ezennel 
közhírré teszem, hogy a birodalmi tanácsban 
képviselt királyságok és országok kormánya tíz-
és húszkoronás arany érméket az alábbi rendel 
kezések szerint veret és bocsát forgalomba. 

I . V I R T B V 8 V ' T i S 

A tíz- és húszkoronás aranyérme képlapján 
0 Felsége mellképe látható, a következő kör-
i ra t ta l : „FRANC. JOS. I. D. G. IMP. AUsTR. 
REX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX 
HUNG." 

A hátlapon az ausztriai császári sa* a követ-
kező körirattal látható : „DUO DEO IM LUSTRIS 
GLORIOSE PRE ACTIS." 

A császári sas alatt a 10, illetve „20 CORO-
NAE" értékjelzés van alkalmazva. 

A tízkoronásoknál ezen értékjelzés fölött a 
sas rajzától balfelől 1848., a sas rajzától jobb-
felől 1908. évszám látható. A húszkoronások-nál 
ezek az évszámok a sas fölött a császári korona 
jobb- és baloldalán vannak alkalmazva. 

Az érmék karimája sima és a tízkoroná-
soknál mélyített ékítményt tartalmaz, amely 
többszörös ismétléssel, két jogar közt helyezett 
csillagból áll ; míg a húszkoronások karimája mélyí-
tot t betűkkel e jelszót tartalmazza : „VIRIBUS 
UNIT IS." 
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A lapok pereme emelkedett és sima s azon 
belül gyöngysor (gyöngy gyöngyöt érintve) vonul 
végig. 

Ezeknek az érméknek súlya, finomsága és 
átmérője azonos a már forgalomban levő 10 s 
20 koronás aranyérmék súlyával, finomságával 
és átmérőjével. 

Budapest, 1908 május 1. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Szász Károly mint pedagógus. (Emlék-

beszéd. í r t a ós a Magyar Pedagógiai Társulat 
közgyűlésén fölolvasta Székely György.) Nagy 
emberek ú j ösvényt törnek nemzetük vagy az 
egész emberiség számára. Ez ösvényt az utánuk 
tóduló munkás karok teszik járhatóvá, nyugo-
dalmassá; s míg az utódok szeme a vezér glóriás 
alakja felé tekint imádattal, a munkatársak sötét 
tömegének alakjai idők folytán homályba vesz-
nek. Még szerenesések azok, kikhez a köztudat 
hozzáköt valami gondolatot, eszmét, munkát, 
intézményt, a legtöbb közülök a semmiségbe 
tűnik, pedig alkotásaikban, intézményeikben gyö-
nyörködünk, munkásságuk eredményét fölhasz-
náljuk. 

Szász Károly még nemrég té r t egy munkában 
el töl töt t élet u tán pihenőre s már az újabb 
nemzedék alig ismeri munkásságát. A közvéle-
ményben úgy él, mint jeles műfordító, a tanügy 
terén folytatott munkássága csak kortársai és 
a szakemberek előtt ismeretes. 

Székely Györgyé az érdem, hogy Szász peda-
gógiai törekvései, nemes életének egyik legfon-
tosabb és leggyümölcsözőbb munkássága tisztán 
áll előttünk. Székely úgy állítja elénk, mint az 
egységes nemzeti állam legbuzgóbb harcosát, a 
vallási türelemnek, izzó tevékenységnek, a min-
dent megértő, mindent méltányló férfinak egyik 
legtipikusabb alakját. Életének minden működése 
csodás és bájos harmóniában olvad össze s 
Székely emlékbeszédének legnagyobb érdeme, 
hogy e csodás harmóniát a rokoniélek szereteté-
vel rajzolja, a tanítvány rajongó csodálatával 
színezi, a hálás utód — mert mindnyájan szel-
lemi utódai vagyunk, kik az iskolában törekszünk 
a nemzeti állam kiépítésére — megértő és mél 
tányló lelkével t á r ja elénk. Nem a költőnek, 
nem a műfordítónak, nem a tudósnak emelt 
emléket Székely György, hanem a pedagógus-
nak. Kevés emberről lehet elmondani azt, amit 
Szászról mondhatunk. Benne a költő, a műfor-
dító, a tudós, a pedagógus örökké kapcsolatban 
van egyéniségével, azzal az egyéniséggel, melyre 
legjobban ráillik a hasznos ember elnevezés. 

A türel mességnek, az emberszeretetnek mily 
szép példája az a néhány mondat, melyekben a 
tanító nemes hivatását rajzolja! „Az általános 

emberszeretetet — írja 1884-ben a Néptanítók 
Lapjában — már az iskolában kell a gyenge 
gyermeki szívbe csepegtetni, hogy majd az életbe 
kilépve, az emberben csak az embert lássák, 
akit — mint felebarátot és egy Isten gyerme-
két — szeretniök' kell, hogy még mielőtt maguk 
az eletbe kilépnének is, szüleikre is jó tékonyan 
hasson gyermekeik emberszerető indulata s a 
szülők tanuljanak gyermekeiktől. így a tanító, 
a gyermek által közvetőleg, a szülők s az egész 
nép oktatója és nevelője lehet, mert az általa 
az iskolában elhintett jó mag esetleg a családi 
kör talaján fog kikelni. Ha némely jelenségeket, 
melyek hazánkban csak a legközelebb lefolyt 
évben is fölmerültek, figyelemmel szemügyre 
veszünk, meg kell győződnünk, hogy e sajnos 
jelenségek csakis az általános emberszeretet hiá-
nyában gyökereznek, abban, hogy ember és 
ember között különbséget teszünk ós pedig nem 
belső értéke, hanem esetleges külső körülményei 
miatt : a paraszt vagy polgár gyűlöli az urat , 
csak azért, mer t kabátban j á r ; a keresztyén 
gyűlöli a zsidót, csak azért, mert Jehovának 
hívja Istenét." 

Szász Trefortnak volt legkedvesebb munkatársa, 
eszméinek népszerűsítője, az ellentörekvósek leküz-
dője. Székely György emlókbeszéde úgy állít ja 
elénk e két alkotót, mint a mai közoktatás 
megteremtőit. 

§ Két Széchenyi-életrajz. A nemzeti meg-
újhodásnak, az igazi reneszánsznak nagy alakjai 
egyre gyakrabban törik át azt a ködöt, melyet 
kortársaik elfogultsága, az ellenkező véleményen 
levők haragja, a küzdelemben osztályosaik rajon-
gása szőtt egyéniségük köré. Az idő ledöntötte 
már a hamis bálványokat, magasra, a megérde-
melt méltó helyre emelte az igaziakat. Életraj-
zaik már előt tünk állanak és ha nem is kapta 
meg mindenik hozzá méltó íróját , egyéniségük 
többé-kevésbé sikerülten meg van már rajzolva, 
sőt át is ment a köztudatba. A fölújulás nagy 
emberei közül Széchenyit legnehezebb jól meg-
rajzolni. Egyénisége a legellentétesebb jellem-
vonásokból volt megalkotva ; lelkében a munka-
vágy harcolt a csüggedéssel, a remény a kétség-
beeséssel, öröklött hajlamai a század gondolataival, 
királyhűsége fajszeretetével. Az emberi léleknek 
nevezett labirinthus kutatásában a legtöbben 
elvesztették azt az Ariadne-fonalat, melyet Szé-
chenyi alkotásai, irodalmi művei, naplója adtak 
a kutató kezébe. 

Most egyszerre két életrajza je lent meg Szé-
chenyi Istvánnak. Az egyiknek írója Berzeviezy 
Albert, a másiké Benedek Elek. Berzeviezy 
munkája a Magyar Könyvtárban jelent meg. Az 
író főcélja, hogy Széchenyi életrajzi adatainak 
elmondásán kívül mintegy megjelenítse előttünk 
a kort, megismertessen a nagy politikus hatásá-
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val. A munka erre a célra nem elég terjedelmes. 
Az író is mintha érezné, hogy a nagy politikus 
alakja e rövid életrajz után nem áll még tisztán 
előttünk, leközöl műveiből egyes kiszakított, gon-
dolatot, hogy ezekből állítsuk össze magunknak 
Széchenyi alakját. 

Benedek Elek Széchenyi Istvánja terjedelme-
sebb. Az Athenaeum kiadásában jelent meg, a 
„Nagy magyarok élete" című vállalatban. Nagyobb 
terjedelménél fogva a kor rajzolására is több 
gondot fordíthat. Egy nagy korszak politikai és 
művelődési képe ez a könyv, egy nagy korszaké, 
melynek első felében a középpontban Széchenyi 
nemes alakja áll. 

E két munka hozzá fog járulni, hogy Széchenyi 
István alakja mennél szélesebb körben, mennél 
alaposabban legyen ismeretes. 

§ ÍJj Viliig. (Elbeszélés az ifjúság számára. 
I r t a : Sziklay János. Budapest. A Szent István 
Társulat kiadása.) Nem is elbeszélés, hanem egész 
kis ifjúsági regény az, amelyet „Új világ" címen 
Sziklay János, a régibb írói nemzedék ismert 
nevű tagja kiadott. S dicsérettel kell megemlé-
keznünk a szerző abbeli tehetségéről, hogy érdek-
feszítően tud mesét mondani. Mindvégig mesél, 
újabb és újabb helyzetekről, fordulatokról s 
kalandokról gondoskodik, s a serdülő ifjúság 
kétségtelenül érdeklődéssel és meghatottsággal 
olvassa majd végig a könyvet. Egy magyar úri 
ember két árván maradt gyermekének — a 
tizenkét éves Elemérnek s a tíz éves Teriké-
nek — viszontagságait és sok megható válság 
után boldogulását mondja el a szerző. Mint 
kerül a két gyermek egy gonosz gyámhoz, mint 
ju t a fiú árvaházba, a leány apácákhoz, mint 
áll be a fiú elektrotechnikus - inasnak. Ettől 
kezdve egyre meghatóbb kalandok sora éri. Fel-
szabadulása után Amerikába indul, hajótörést 
szenved, egy spanyol faluba vetődik és sok 
viszontagság után hazaérve, előbbi főnöke üzlet-
társává lesz. Már a kis leánnyal kissé mosto-
hábban bánik a szerző. A szegényt megtöri 
bátyja sorsa, halottnak hiszi, emiatt apáca akar 
lenni, noha a jóságos apácák nem beszélik rá 
erre, sőt meggondolási időt adnak neki. Időköz-
ben visszatér a fivér, a leányka boldog, már 
nem lenne oka kolostorba vonulni, de hát meg-
marad szándéka mellett s jóságos fivére ebbe 
csakhamar bele is egyezik. A mese ezen meg-
oldása némi aggodalmakat kelt bennünk. Úgy 
érezzük, hogy csak az irányzat kedvéért került 
a műbe s lélektanilag nem indokolt. A szerző 
minden áron apácát akart faragni a leányból 
s ezért megfeledkezett a jellemzés következetes-
ségéről. A leányt egy nagy csapás bírta az el-
határozásra ; de e csapás megszűnt, a leány lelki 
egyensúlya teljesen helyreállt, hát ugyan miért 
lesz mégis apácává? Ha egy mély, benső hiva-

tásérzet viszi a kolostorba, úgy már előbb lát-
nunk kellett volna e hivatásérzetet, amely min-
den csapás nélkül is kolostorba vonzza a haja-
dont. Ámde a mű végéig e hivatásérzetről szó 
sincs ; a csapásból meg kigyógyult a leány. így 
tehát érthetetlen marad zárdába vonulása. Még 
érthetetlenebbé válik a fiú alakja, akit minta-
szerű testvérnek fest a szerző s aki mégis rögtön 
belenyugszik nővére elhatározásába. Ez i f jú hős 
sajátságos módon szent lelkű, ugyanis a maga 
részére nem, de nővére részére igenis kívánatos-
nak tart ja a szerzetesi lemondást. Ettől a meg-
oldástól s egyik-másik fölösleges elmélkedéstől 
eltekintve, a munka igen érdekes, józanul erköl-
csös, nemesen vallásos felfogású s az ifjúság 
körében bizonyára kapós könyv lesz. 

Külföldi szemle. 
Nagybritannia. 

(Titkos személyi akták. Új tanítóképző-inté-
zet Londonban. Tanulók száma.) A londoni tanító-
ság biztos forrásból arról értesült, hogy a 
tanítók aktáiban a tanfelügyelők jelentései 
mellett anonim leveleket is őriznek. Ez ellen 
egy jól látogatott gyűlésben élénken tiltakoz-
tak és a grófsági tanácshoz, ahol ezek az akták 
őriztetnek, azt a kérést intézték, hogy szün-
tesse be a felügyeletnek ezt a középkori 
módját. A tiltakozás eredménye fényes volt. 
Jövőre minden tanítónak jogában áll saját aktáit 
átnézni, hogyha egy erre vonatkozó kérelem-
mel járul a hatóságokhoz. Továbbá mostantól 
kezdve mindazon anonim levelek, melyek a 
grófsági tanácshoz érkeznek, a vádlottnak 
fognak átküldetni, hogy ellenészrevételeit meg-
tehesse. Ha a tanító nem felel az ily levélre, 
akkor megsemmisítik s olybá tekintik, mintha 
oda sem érkezett volna. — Az utolsó londoni 
új szemináriumot Lord Roseberry 1907 no-
vember 2-án nyitotta meg. A város közép-
pontjában fekszik s minden tekintetben megfelel 
az új követelményeknek. í g y az épület leg-
felsőbb emeletén növényház és akvárium van. 
Az épületen kívül lépcső fut föl a tetőig, hogy 
tűzvész esetén a tanulók gyorsan elhagyhassák 
az épületet. Az épület másfél millió márkába 
került és egyenes összeköttetésben áll az egye-
temmel. A szeminárium igazgatója, Adams tanár, 
az egyetem tanártestületéhez tartozik. — Az 
egyes osztályok tanulóinak számát illetőleg — 
a londoni népiskolákban — a londoni tanító-
egyesület elnöke a következő összeállítást közli : 
Londonban2774osztály van,melyekben a tanulók 
száma 5 0 — 6 0 ; 1981 osztály 60—70tanulóval ; 
320 osztály 7 0 — 8 0 tanulóval; 82 osztály 
8 0 — 9 0 tanulóval; és 16 osztály, melynek 
mindegyikében több mint 90 tanuló van. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
-j- A Krassószörény várni egyei tanító-

egyesület moldovai járásköre Berzászkán, május 
12-én tartot ta rendes közgyűlését, melyen Sándor 
József elnök üdvözölte a vendégeket, a községi 
elöljáróságot és tanítótársakat, utóbbiakat ered-
ményes munkásságra buzdítva, mert a társadalom 
úgy részesíti elismerésben. Jól sikerült gyakorlati 
tanítást tar tot t Ambrus Illés az I. osztályú szám-
tantanításból. Meglepő értelmesen feleltek a tiszta 
román anyanyelvű gyermekek magyarul. A „Ma-
gyar Tanítók Országos Bizottsága" újjászerve-
zéséről Mócsi Sándor értekezett. Sándor József 
az országos nyugdíjalapról és a tanítók nyug-
díjazásáról olvasott fel és kívánja a szolgálati idő 
leszállítását. Schlögl János a gyermektanulmá-
nyozás mai állapotát ismertette. Felhívja a tanító-
kat, hogy figyeljék meg a gyermekeket és vezes-
senek jegyzeteket tapasztalataikról. Este kitűnően 
sikerült műkedvelői előadás volt a megyei inter-
nátus-alap javára. 

i A Soproni kath. népnevelő-egyesület 
választmányi és közvetlen utána évi rendes köz-
gyűlést tar tot t Baán Endre főispán elnöklésével, 
ki meleg hangon emlékezett meg az egyesület 
igazgató-választmányának elhunyt tagjáról, Röhn 
Nándor, soproni elemi iskolai igazgatóról. Osz-
tatlan lelkesedéssel választották meg azután az 
igazgató - választmányban megüresedett tagsági 
helyre Pacséri Károly kir. tanfelügyelőt. A köz-
gyűlés a választmány javaslatára a lajtaszéki iskola 
berendezési költségeire 500 K, a répczeszemerei 
iskolaépítkezés költségeire 700 K segélyt sza-
vazott meg. 

X Szolnokdoboka vármegye ált. tanító-
egyesületének magyarláposi fiókköre Kápolnok-
monostoron tartotta meg ezévi gyűlését. Lebedy 
János fiókköri elnök szép szavakkal nyitotta meg 
az ülést s társait a lelkes és kitartó munkára 
buzdította. Osztián Béla kápolnokmonostori áll. 
tanító tar tot t sikerült gyakorlati tanítást. Ezen-
kívül Suba Lajos polg. isk. tanítójelölt : A tanító 
hivatásáról, Kiss Antal magyarláposi gazd. szak-
tanító : A gyümölcsfák fontosságáról és Rereceky 
László magyarláposi r. kath. tanító : Az iskolán 
kívüli oktatásról tartott felolvasást. A fiókkör 
foglalkozott még az állami tisztvisesők lakpénz-
fölemelésének ügyével is és sérelmesnek mondta 
ki, hogy a tanítókat a lakpénz rendezésénél mel-
lőzték. 

O A Tata-Kisbérvidéki r. kath. nép-
tanítók egyesületének kisbéri köre f. hó 
23-án Ácson tartot ta rendes tavaszi közgyűlését. 
A tárgysorozat vitatétele: „A madarak napja", 
előadója : Csongrády Béla ; felolvasott még A 
természet utáni rajzolásról Tóth László és A tanítói 
nyugdíjtörvény revíziójáról Pásztor Imre. 

Közép i sko lá ink jubi l euma. 
(A Pedagógiai Társaságból.) 

Huszonöt évvel ezelőtt, május 23-án szente-
sítette a király a középiskolák életét szabályozó 
30. törvénycikket. Rombauer Emil középiskolai 
főigazgató székfoglaló értekezésében ismertette 
e törvénynek középfokú nevelésünkre gyakorolt 
hatását. E törvény határkő. Életbeléptetése óta 
beszélhetünk tulaj donképen állami középisko-
lákról. Addig nagy részük az egyházak kezében 
volt és a felekezetek versengésének köszönhette 
fejlődését. 1883-ban 179 középiskolánk egy-
harmadát szerzetesek vezették. Tanítási szem-
pontból a főigazgatók, a fegyelem tekintetében 
a különböző egyházi rendek felügyelete alatt 
állottak. A tanítás nyelve az evangélikusok 
iskoláiban német, a görög keletieknél román 
vagy szerb volt. Ezekben a magyar csak fakul-
tatív tárgy. í gy a leendő magyar polgárok 
lelkébe idegen műveltséget csepegtettek. Aggo-
dalmas jelenség az is, hogy a 179 intézet közül 
72 csonka. Mindezeken a hibákon segítettTrefort. 
Ahol kellett, anyagi támogatást nyújtott ; ki-
egészítette az osztályok számát. Kimondta, hogy 
a haza minden iskolájának szelleme magyar 
legyen. Ahol a tanítás nyelve idegen, meghatá-
rozta nyelvünk tanításának kellő óraszámát. 
Gondoskodott szellemi színvonalának emeléséről 
azzal is, hogy rendezte a tanárok képesítését. 
A törvény szerint ugyanis csak az országos 
tanárvizsgáló-bizottság előtt vizsgázott tanár 
alkalmazható. Ez nemcsak a tudományos kép-
zés tekintetében, de nemzeti szempontból is 
igen fontos. Kár, hogy népoktatási intézeteink 
tanítóival szemben nem érvényesítette az állam 
e" jogát, mert a kultúrpolitika terén nincs fon-
tosabb kérdés, mint az, hogy kik neveljék a 
nemzet nevelőit. Ennek a közoktatás egész 
vonalán az állam kezében kellene lennie. 

Az érettségi vizsgálatról is rendelkezik a 
törvény, de nem elég határozottan. Megszabja 
a főigazgató munkakörét. Kijelenti, hogy a 
törvény kívánságainak meg nem felelő intéze-
tek három eredménytelen figyelmeztetés után 
megfoszthatok nyilvánossági joguktól. Ha mű-
ködésük az állam ellen irányul, bezárhatok. 
E messzemenő jogok mellett mégis sok kívánni-
való maradt, mert az intézetek belső munká-
jának mélyére nehezen tekinthet a kormány. 
Huszonöt év alatt egyszer sem élt az állam a 
nyilvánossági jog megvonásának és a bezárás-
nak sújtó fegyverével. 

A 83-ig fennálló 7 csonka reálgimnáziumot 
megszüntették. Talán kísérletül meghagyhattak 
volna belőle egyet. Hibája a törvénynek, hogy 
tágra szabta a tanulók létszámát. Ebből a 
látszólagos apróságból szociális baj fakadt. 

21* 
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Az, hogy óriási tömegben tódulnak a közpá-
lyákra. Az iskolák magasabb értelmi színtáját 
sülyeszti a zsúfoltság. Kimaradt a törvényből, 
hány osztályt fogadhat szárnya alá egy igaz-
gató. A tanárok alkalmazási módjának kodifi-
kálása sem talált helyet. A tanártestület azelőtt 
befolyást gyakorolhatott a tanárválasztásnál. 
A testületi élet kárára elvesztette e jogát. 
Nincs határozottan kifejezve, hány évig kell 
helyettes minőségben szolgálnia a tanárnak, 
mielőtt a rendesek közé emelkedhetik. 

Eombauernek nem volt szándéka a törvény 
bírálása. Ha mégis kifejezést adott helyeslésé-
nek, vagy ellenkező meggyőződésének, csak a 
25 év alatt kialakult közvélemény szószólója. 
E törvény nem maradt írott malaszt ; minden 
porcikáját kipróbálta az élet. 

Statisztikai adatokkal szemlélteti az előadó 
azt a nagy haladást, melyet a törvényhozás 
nevezetes alkotása indított útnak. Az emelkedés 
azonban nem mindenütt kedvező jel. í g y pl. a 
tanulók számának 6 7%-kai való gyarapodása 
szemben a tanárok 17%-ával. 

25 év alatt nagyot nőtt középfokú oktatásunk. 
De a fejlődés hirtelen volt. Most már lassúbb 
menetű, de folytonos és intenzív munkának kell 
következnie. Lazítani kell a centralizációt, mert 
minden lényegesebb reform útját állja az a 
deduktív eljárás, mely ma uralkodik. 

Az 1883-iki törvény megalkotásával nagyot 
akartak és nagyot értek el. Az újabb törvény-
nek a régivel szemben főleg arra kellene tö-
rekednie, hogy tágabb tért nyisson az egyéni-
ségek szabadabb megnyilvánulásának. 

Nagy figyelemmel hallgattuk Rombauer fej-
tegetéseit. Csupán a középiskolára szorítkoztak. 
Sehol egyetlen célzással sem találkoztunk arra 
nézve, hogy a bekövetkező reformnak egyete-
mes jellegűnek kellene lennie. Abban a hitben 
élünk, hogy magyar nemzeti közoktatásunk 
csak az esetben töltheti be nemes hivatását, 
ha minden részében és ágazatában harmoniku-
san rendezik. Havas irma. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter . 

Kinevezte: Szűcs Ilona oki. tanítónőt 1908. 
évi szept 1 i hatállyal a kiskunhalas-füzestanyai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Chriastélyi Bóláné 
oki. óvónőt a nyitraszucsányi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Tarnóczy Etelka oki. óvónőt a szebelébi áll. 
óvóhoz óvónővé ; Psóra Gizella oki. óvónőt a 
magyarpádéi áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Muzsnai 
Kálmán kémeri és Szőcs János szászczegői áll. el. 
isk. tanítókat 1908. évi szeptember 1-i hatállyal 
kölcsönösen ; Kiszely Lajos palonczai áll. el. isk. 

tanítót a somoskőújfalui áll. el. isk.-hoz ; Darvas 
Vince, valamint Piller Berta aranyidai áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt és Keller József, valamint 
özv. Valine Matuska Irén antalfalvi áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt 1908. évi szeptember 1-i 
hatállyal kölcsönösen ; Nóvák Eszter kiskúnhalas-
füzestanyai állami elemi iskolai tanítónőt 1908. 
évi szeptember 1-i hatállyal a kiskunhalasi 
állami elemi iskolához ; Oógl Gizella szebellébi 
áll. óvónőt a taksonyi áll. óvóhoz ; Czeglédy 
Istvánné szül. Papp Jolán magyarpádéi áll óvó-
nőt a nagybecskereki V. sz. áll. óvóhoz ; Wéber 
Mária nyitraszucsányi áll. óvónőt a nagymarosi 
áll. óvóhoz ; Pornói Róza taksonyi áll. óvónőt a 
IV. sz. áll. óvóhoz ; Kissné Vozsenilek Aranka 
újpesti áll. óvónőt a tököli II. sz. áll. óvóhoz. 

Végkielégítést ntalványozott : Przyslupsky 
Lujza Melánia kisudvai r. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek 900 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: József Mihály 
ravai unit. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 
1340 K-t. 

Országgyű lés . 
(Május 18-22.) 

A kereskedelmi tárca költségvetésének rész-
letes tárgyalását folytatták 18-án. Ellenzékiek 
is elismerték, hogy munkásbiztosító-törvényünk 
igen kitűnő alkotás ; Németország is mintául 
vette. Kifogásolták, hogy a postatakarékpénztár 
csak 3°/o kamatot ad, míg a zálogház igen 
nagyot vesz. Megjegyzés tárgya volt a vasútak 
menetsebességében mutatkozó késedelem és az, 
hogy a vasúti állomásokon erkölcstelen könyveket 
árulnak. Kossuth Ferenc miniszter mindenre 
válaszolt előzékenyen és ahol szükséges, meg-
ígérte a javító intézkedést. 

A délutáni tárgyalás végén a távollevő ke-
reskedelmi miniszter helyett Wekerle miniszter-
elnök nyújtott be törvényjavaslatot 237 millió 
korona engedélyezéséről, vasútaknái és állami 
vasmüveknél szükséges beruházásokra. 

Még aznap megkezdték a fóldmívelési tárca 
költségvetését és másnap estére végeztek vele. 
Darányi miniszter iránt, kit ez évben ünnepel-
tek 10 évi miniszteri működése alkalmából, amely 
csak a Fehérváry-kormány idejében szünetelt, 
most is elismerés nyilvánult, még a balpártiak 
részéről is ; míg másfelől a kormánypártiak 
sem hallgatták el az ország gazdasági viszo-
nyaira vonatkozó megjegyzéseiket. A miniszter 
összefoglalva válaszolt az érdemlegesebb beszé-
dekre. A földmíves-oktatást tovább fejleszti a 
közoktatási miniszterrel együttesen. Arra a 
román nemzetiségi vádra, hogy a kormány 
telepítési eljárása a nemzetiségek ellen irányul, 
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rámutat, hogy a hazafias nemzetiségi vidékek 
hatályos kormánytámogatásban részesülnek. Arra 
a kívánalomra, hogy a vízszabályozást, árvíz-
védelmet vegye át az állam, azt feleli, hogy 
nem célszerű mindent államosítani. Különben 
csak közelebbről kért 192 milliót a vizi be-
ruházásokra. Az állattenyésztés fejlesztéséről 
és azzal együtt közlegelők alkotásáról törvény-
javaslatot fog beterjeszteni. A részletes tárgya-
lásnál megjegyzé, hogy katonalovakra nézve 
Magyarország a világ legelső területe. A tele-
pítésről és parcellázásról szóló törvényjavaslat 
kész. A nagybirtok nem akadálya a parcellá-
zásnak. Most is 70 ezer hold kötött birtok áll 
részletes eladás alatt. Az állam olcsó hitellel 
is segíti a szegény népet a földszerzésben. A 
munkásokért máris sokat tett ; még többet 
tesz. Amint megérzik az állam jótékony segí-
tését, felszabadulnak a szocialista vezérek káros 
befolyása alól. Gondoskodik a vizierők célszerű 
felhasználásáról, a kötelező húsvizsgálatról, a 
borhamisítás megakadályozásáról. 

Miután a tárca egész költségvetését elfogadta 
a Ház és a miniszter iránti bizalmának általá 
nos éljenzéssel adott kifejezést, a miniszterelnök 
törvényjavaslatot nyújtott be, melyben 10 millió 
korona megszavazását kéri állami vasgyárak 
tüzelőanyaga és vasérctartalmazó területek meg-
szerzésére. 

A vallás- és közoktatási miniszteri tárca tár-
gyalása 20-án reggel kezdődött és 21-ike estig 
tartott. A nagyarányú érdeklődés épúgy illette 
a tárca körébe tartozó széleskörű és fontos 
tárgyakat, mint a miniszter gazdag tájékozó-
beszédét. 

Sághy Gyula előadó kiemelte, hogy a mi-
niszter az összes kultúrális ágakat európai szín-
vonalra akarja emelni. Tárcája javadalma a 
mult esztendő óta 13 millió 653 ezer koroná-
val emelkedett. Ebből 8 millió a népművelésre 
esik. Csóthi Géza a párbér és egyházi adó ren-
dezését sürgeti. Rámutat a minden felekezetnél 
jelentkező paphiányra, melynek oka a fizetés 
ki nem elégítő volta. A tanítóképzők tantervét 
és nevelési rendszerét módosítani kell. Nagy 
Sándor a miniszter mult évi népiskolai törvé-
nyeit korszakalkotóknak mondja. Hazafiatlanok-
kal szemben szigorúan kell végrehajtani; jó-
akaratúakat segíteni a magyar nyelv tanítási 
módszerének elsajátításában. A tanfelügyeletet 
fejleszteni kell; tagjait a tanítók közül venni, 
hogy önérzetük, törekvésük emelkedjék. A 
16.500 iskola közül több, mint 11.000 osztat-
lan. Azokban sem művelődési, sem hazafias 
tekintetben nem lehet kellő eredményt elérni. 
Az iskolába nem járók száma hivatalos kimu-
tatás szerint 378.000. (Megjegyezzük, hogy 
ezek csak a mindennapiak. Ismétlő-kötelesekkel 

együtt 640.000-et tüntet föl a hivatalos ki-
mutatás is.) Nagy Sándor azt állítja, hogy egy 
milliónál is több. Ez nagyon szomorú dolog. A 
tanítóképzőket államosítani kell, mert a tapasz-
talás megerősítette, hogy az államiak általában 
fölötte állanak a felekezetieknek. Sokba kerülne, 
de nem túlságosan. Sürgeti az egységes közép-
iskolát, melynek iránya az egységes magyar mű-
veltség legyen. Szükségesnek tartja a tanári kai-
fizetésének méltányos rendezését. Ballagi Aladár 
az egyetem és polgári iskola reformját sürgeti. 
Az egyetem önkormányzatát gazdasági és köz-
igazgatási ügyekben biztosítani kell a minisz-
teri beavatkozással szemben. A polgári iskolát 
főiskolai rangra emelni és úgy szervezni, liogy 
gyakorlati, gazdasági és ipari pályákra neveljen. 
Rámutat még az egyetemi könyvtár hiányaira. 
Zichy Vladimir gr. az iskoláktól és egyházaktól 
várja a helyesirányú társadalmi átalakulást. Ki 
kell küszöbölni azokat a tanokat, melyek a vallási 
és hazafias eszmények kiirtására törnek. Ápolni 
kell a gazdasági ismereteket és az iskolát 
hozzáférhetővé tenni a legszegényebb néposz-
tálynak is. A magyar nyelv megtanulása ma-
guknak a nemzetiségeknek érdeke. A protestáns 
egyházakat, amelyek nehéz anyagi helyzettel 
küzdenek, figyelmébe ajánlja a miniszternek, 
mert azok mindenkor védőbástyái voltak a 
magyar szabadságnak. A katholikus egyház 
nem anyagiakban szenved hiányt, hanem sza-
badságban és önkormányzatban. 

A miniszter nem várta tovább az általános 
tárgyalást, hanem az elhangzott tartalmas be-
szédek után szólásra emelkedett és még dél-
előtt megkezdette tájékozást nyújtó nagy beszé-
dét, amelyiket csak a délutáni ülésen fejezett be. 
A miniszteri működését és jövőre vonatkozó 
tervezetét föltüntető beszédet, amely nemcsak 
a Házban, hanem a sajtóban is osztatlan figye-
lemben és elismerésben részesült, külön helyen 
egész terjedelmében közöljük. A miniszternek 
hosszantartó, éljenzéssel és tapssal fogadott 
beszéde után még többen szólaltak föl az álta-
lános tárgyalás során. Bedőházy János és Veress 
József egyebek közt rámutattak a középiskolák-
ban mutatkozó túlterhelésre, a túlságba vitt 
szakrendszerre. Tolnay Lajos szerint hazánkban 
a tudás magasabb fokai el vannak hanyagolva. 
Míg iudományos célra csak 580.000 koronát 
költ az állam, a színészetre — a szini oktatást nem 
számítva — 1,400.000-t. Másokkal együtt tart-
hatatlannak mondja a budapesti egyetem vizs-
ga1 ati eljárását. Vlád Aurél és Brediceanu 
Koriolán azt hánytorgatják, hogy az ország 
csak a magyar kultúrára költ, a nemzetiségek 
intézményeit nem támogatja. Ezekkel szemben 
Bobroszlav Péter kifejtette, hogy a kultúra 
nem ismer faji és nemzetiségi különbséget. A 
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magyar kultúra áldásaiban mindenki részesül 
ez ország területén. Vlád Aurél azt a merész 
vádat dobta föl, hogy némely román lelkésztől 
elvonták az államsegélyt azért, mivel valamely 
képviselőválasztásnál nem a kormány tetszése 
szerint szavaztak. Apponyi gróf ezt teljes 
határozottsággal és igen erélyesen utasította 
vissza. Politikai meggyőződésért és azért, hogy 
miként szavaz, hátrány nem érhet senkit. Egé-
szen más megítélés alá esik, ha némelyek a 
hazafisággal és lelkészi állásukkal meg nem 
egyező izgatást visznek véghez. 

A 21-iki ülésben is sok jelentékeny kérdés 
merült föl. Kiemeljük Bozóky Árpád azon 
indítványát, hogy az összes népiskolákat államo-
sítani kell. A miniszter nem fogadja el az 
indítványt. Az országos költségvetésbe nem 
lehet rövidesen beiktatni az államosítás költ-
ségeit. Nem lehet elfelejteni, hogy az iskolába 
nem járók számára még 7 — 8 0 0 0 új tanítói 
állás és tanterem kell. Különben is irtózatos 
dolognak tartaná az állami monopóliumot, 
mely államon kívül senkinek sem engedné meg, 
hogy oktasson. A szellemi élet egyformásítása, 
hivatalos irodából intézése csak kárhozatos 
lehetne. Igaz, hogy a 12.000 felekezeti és köz 
ségi iskola közül háromezernél több nem 
magyarnyelvű és azok közt vannak nem egé-
szen megbízhatók, de a hazafias felekezetek 
iskolái a nemzeti kormányzat idejében egyenlő 
szolgálatot tesznek az államiakkal; ha pedig 
nemzetellenes kormány jönne, nagyobb ellen-
állást tudnának kifejteni. 

Foglalkozott még a Ház a múzeumok, köz-
könyvtárak és színészet ügyeivel is, miután 
most a színészet is a közoktatási tárcához 
tartozik. Ugróit Gábor képviselő azt az érdekes 
indítványt tette, hogy a Gellérthegy tetejére 
kellene egy nagyszerű múzeumot építeni. A 
tárgyalás a miniszter lelkes éltetésével ért véget. 

22-én reggel kezdették meg az igazságügyi 
tárca költségvetésének tárgyalását és délután 
oly korán végeztek vele, hogy még a hon-
védelmit is el lehetett kezdeni. Bizony Ákos 
előadó nem tartja alkalmasnak az időt mélyre-
hatóbb igazságügyi reformokra, miután az ország 
most közjogi fontosságú kérdésekkel és esetleg 
hatalmi áthelyezkedésekkel van elfoglalva. Nagy 
Dezső jól átgondolt, szakszerű beszédet mondott. 
A polgári törvénykönyv megalkotását szüksé-
gesnek mondja, de nem sürgeti, mert alapos 
munkát kell végezni. A becsületsértés és rágal-
mazás büntetése ma nevetségesen enyhe. A sajtó-
törvényt úgy kell megalkotni, hogy előleges 
eljárás ne legyen, de az elkövetett rágalmat 
gyorsan és szigorúan kell büntetni, kártérítésre 
is szorítani. Barcsay Andor a biztosítási tör-
vény helyes megalkotását- sürgeti. Rámutat, 

hogy a külföldi biztosító-intézetek mennyi erőt 
vonnak el hazánkból, mennyi visszaélést követ-
nek el. Dobroszláv Péter arra mutat rá, hogy 
az ügyvédi kar kebeléten újabb időben nem-
zetiségi irányzatok mutatkoznak. Ez ellen tegyen 
a miniszter, anélkül, hogy az ügyvédi kamarák 
önkormányzatán csorbát ejtene. Pop- Csicsó nem-
zetiségi szempontból szól e tárcához is. Pana-
szolja, hogy a nemzetiségi sajtót üldözik. A 
románság elleni izgatásért senkit sem ítéltek el. 
Erre több oldalról kiáltják, hogy ilyen izgatás 
nem fordul elő. 

Günther Antal igazságügyminiszter most első 
ízben képviselte a tárcát a költségvetésnél. 
Eltérő irányt követ, mint a múltban a szabad-
elvű kormányok. Átvették azokat a külföldi intéz-
ményeket, amelyek viszonyainkhoz nem illettek 
és sok kárt tettek. 0 a magyar jogtörténeti 
iskola híve, melynek megalapítója a nagy 
Verbőczy. A nemzet törvényhozása és bírás-
kodása legyen nemzeti és magyar. Felsorolja 
már benyújtott törvényjavaslatait és azokat, 
amelyek munkában vannak. Az ügyvédi rend-
tartásba beveszi, hogy az ügyvéd esküdjék meg 
az alkotmányra. Az ügyészeknél törekszik ki-
fejleszteni a testületi szellemet. Az ügyész ne 
tekintsen a miniszterre, mert szerencsétlenség 
az, ha a miniszter vádhatóság akar lenni. Az 
ügyész irányítója csak a törvény és saját lelki-
ismerete legyen. A bírák titkos minősítését meg-
szünteti; a kijelölést magától a bírói testülettől 
várja. A sajtótörvénynél az az irányelve, hogy 
a büntetés nyomon kövesse a bűnt. A becsület 
elleni kihágásokat büntessék súlyosan. A valótlan 
tényállás megcáfolása kötelező legyen. 

À miniszter fejtegetéseit lelkes éljenzéssel és 
tapssal fogadták. 

. A honvédelmi tárca költségvetésének tárgya-
lását csak épen megkezdették. Az előadón kívül 
egy szónok beszélt. Folytatása 25-én követ-
kezett, mert 23-án nem volt ülés. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A tanítói nyugdíjtörvény revíziója. 

Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács e hó 14-én 
megtartott üléséből kifolyóan a tanítóegyesületek-
hez és tanítókörökhöz azon kérelemmel fordult, 
tűzzék napirendre gyűléseiken a tanítói nyugdíj-
törvény módosítását, foglalják memorandumba 
kívánságaikat, terjesszék azt a közoktatásügyi 
miniszter és a magyar képviselőház elé s ország-
gyűlési képviselőiket kérjék föl azok támogatá-
sára. Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács évek óta 
tartja napirenden a tanítói nyugdíjtörvény reví-
zióját. A legutóbbi kongresszus határozatait 
pedig memorandumba foglalva a mult évi téli 
tanácsülésből testületileg nyújtot ta át Apponyi 
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miniszternek. Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács 
kimondotta még, hogy a folyo évi százasbizott-
sági ülésre ismét összefoglalja a tanítók nyugdíj-
törvény-revíziójára vonatkozó kívánságait s azt 
memorandumban küldöttségileg nyú j t j a át az 
illetékes tényezőknek. Fölkéri a tanítóegyesüle-
teket, tanítóköröket s külön-külön minden egyes 
magyar tanítót, főleg kántortanítót , hogy a 
nyugdí j ra vonatkozó kívánságaikat, különösen 
pedig személyes sérelmeiket a tanügyi tanács 
által megválasztott előadó : Számborovszky Rezső-
höz Nagyvárad, Szent János utca 78. mihamar 
heküldjék, hogy azoknak orvoslását az Orsz. 
Kath. Tanügyi Tanács kellő időben kívánhassa. 
A nyugdíjas tanítók helyzetének javí tását szintén 
kérelmezik. 

— Az állami tanítók és a lakbérrende-
zés . Az állami tanítók országos egyesülete az 
állami taní tók lakbérrendezése ügyében kérvényt 
intézett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
a képviselőházhoz és a képviselőház elnökéhez. 
E kérvényre tudvalevően az 1908-iki költség 
vetésnek azon intézkedése adott okot, hogy 
amikor 6 ,800.000 koronát vesz föl az állami 
tisztviselők lakbérének rendezésére, ugyanakkor 
a törvényben állami tisztviselőnek minősített 
állami taní tókat a rendezési tervezetből kihagyja. 

— Iskolafôlszenteléâ. A határszéli német-
nyelvű Barátfaluban (Moson m.) f. hó 18-án szentel-
ték föl az áll. el. iskolát. Az egyházi funkciót a szent-
keresztesi apátság prelátusa végezte, számos papi 
segédlettel. Megjelent az ünnepségen a megye 
kir. tanfelügyelője és alispánja, számos tisztviselő 
és a kerületi papság nagy része. Maga az iskolai 
ünnepély az iskola udvarán folyt le. Wayda 
István községi jegyző, a község nevében szíves 
szavakkal üdvözölte a vendégeket s köszönetét 
fejezte ki a szentkeresztesi apátságnak, mely az 
iskola építéséhez szükséges telket ingyen ado-
mányozta. A Himnusz elhangzása u tán Jánossy 
Gyula kir. tanfelügyelő tolmácsolta a közokt. 
kormány üdvözletét s az épület fölállításához 
hozzájárult szentkeresztesi apátságnak, a község-
nek és a közokt. kormánynak áldozatkészségük-
ért köszönetét nyilvánította. Hosszasabban érte-
kezett a magyar kultúráról, melyet terjeszteni 
e hajlék hivatva van s fölkérte az iskola tanító-
testületét, hogy a rájuk bízott if júságot vallás-
erkölcsös és szigorúan hazafias szellemben neveljék. 
Utána egy IV. osztályos növendek, tanítója Lenkey 
Géza szerzette Imát mondott a hazáért, a nép-
ér t s az iskoláért, mellyel igen nagy hatást ér t 
el. Következett még több hazafias szavalat, föl-
váltva nemzeti dalokkal, melyekkel a szereplő 
tanulók élénk tetszést arattak. A Szózat elhang-
zása után Zechmeister József igazgató szólott a 
tanítótestület nevében a néphez, ígéretet tevén 
a szülőknek, hogy a tanítótestület hazafiságra, 

valláserkölcsös életre fogja nevelni a csemetéiket, 
a község fölvirágoztatásán, a lakosság szellemi 
kiművelésén buzgón fog fáradozni. Ugyanez 
ünneppel kapcsolatban adta át a járás főbí rá ja 
egy helybeli cselédnek a földmívelési kormánytó , 
annak a szentkeresztesi apátság birtokán tö l tö t t 
40 évi hű szolgálata elismeréseül küldöt t 100 
koronát s a díszoklevelet. Az ünnepséget a 
Rákóczi-induló zárta be. A díszlakomán Apponyi 
miniszternek üdvözlő-távirat küldetett, melyre a 
következő válasz érkezet t : „Jánossy tanfelügyelő, 
Barátfalu. A barátfalui állami iskola fölszentelése 
alkalmából hozzám intézett üdvözlésüket köszö-
nöm és szívből viszonozom, az iskola hazafias 
működésére Is ten áldását kérem. Apponyi. 

— Fogaras megye közigazgatási bizott-
ságának május havi üléséből az iskola meg nem 
felelő volta s a magyar nyelvtanítás sikertelen-
sége miatt a lucai gör. kel. el. iskola megintése 
s Ludu József tanítónak fegyelmi alá vonatása 
kéretett a közokt. minisztertől. A bizottság javas-
latára hasonló okok miatt fegyelmi alá vonat tak : 
Macedón Péter persányi, Runcean Miklós, B u t t a 
János és Dán Jusztinia törcsvári, Grurlea Akim 
alsóucsai, Mosviu Viktor simoni, Mosviu György 
alsómvecsi, Puskar iu Áron szohodoli, Francu Is tván 
felsőporumbáki, Csungara János brázai, Kántor 
György kucsulátai, Calefariu János szevátai és 
Bentia Prokop hurézi gör. kel. tanítók ellen. Az 
illető tanítók iskoláit egyidejűleg meg is in te t ték. 
Ugyanezen ülésben az ótoháni közs. el. iskola 
négy tanítója részére a magasabb államsegély i r án t 
benyújtot t kérvények a sikertelen magyarnyelv-
tanítás miatt visszautasíttattak ; Felsőkomána és 
Felsővenicze községben pedig a közs. el. iskola 
szervezése elrendeltetett . A kir. tanfelügyelő 
ugyanekkor jelentette, hogy Calefariu János sze-
vátai gör. kel. taní tó váltóhamisításért hat havi 
börtönre í tél tetet t , Cencu Mózes sirneai gör. kel. 
tanító pedig okirathamisításért a törvényszék által 
vád alá helyeztetett. 

— Madarak napja. A piskitelepi áll. el. 
iskola, kirándulással egybekötve, f. hó 20-án tar-
tot ta meg a madarak napját. A dédácsi Fáy-féle 
parkerdőbe zene- és énekszó mellett vonult fel 
az 500 főnyi gyermekhad. Az ünnepélyen nagy 
számban megjelent szülők és érdeklődők között 
voltak Dénes Károly hunyadmegyei és Szabó 
Elemér fogarasmegyei tanfelügyelők, Benkô András 
s.-tanfelügyelő, a piskitelepi vasúttelep tisztikara, 
a helybeli lelkészek stb. Az erdőben megtar tot t 
ünnepélyen az iskolai ifjúság alkalmi verseket és 
énekeket adott elő, Lampé Ferenc piskitelepi 
áll. el. isk. taní tó pedig a madarak hasznáról és 
védelmüknek szükségéről ta r to t t jól sikerült fel-
olvasást. 

— Tanítói jubileum. A „Szeged-Király-
halmi Függetlenségi és 48-as Népkör" május 
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31-én Géczy Károly tanítónak, a kör elnökének 
harmincéves szeged-tanyai taní tói működése 
alkalmából saját helyiségében ünnepélyt rendez, 
melyen a díszbeszédet dr. Becsey Károly orsz. 
képviselő, a kör díszelnöke tar t ja . Az ünnepeltet, 
a régi tanítványok nevében dr. Sőreghy Mátyás, 
szegedi ügyvéd üdvözli. Ezt követi a jelenlegi 
tanítványok üdvözlete és az ünnepelt mellképé-
nek leleplezése és átadása, beszéd kíséretében. 

— Iskolatársak találkozója. Lamann 
György budapesti Deák-téri ev. és Posch J ángs 
újpesti áll. isk. tanító felkérik volt osztálytár-
saikat, akikkel 1898-ban a soproni evang. tanító-
képző-intézetben képesítőztek, hogy pontos címü-
ket velük közölni szíveskedjenek. Intézetünk 
— írják — most tar t ja ötvenéves fenn-
állásának jubileumát. A szerenesés véletlen foly-
tán ez időpont összeesik a mi tízéves találko-
zónkkal, mely körülmény, hisszük, csak" fokozott 
mértékben vált ja ki mindnyájunk lelkéből a 
hálás visszaemlékezés érzését az alma mate r 
iránt s arra indít, hogy e magasztos ünnepélyen 
lehetőleg teljes számban ottlegyünk s annak 
fényét a mi jelenlétünkkel is emeljük. 

— A hódmezővásárhelyi áll. óvónőképzőbe 
az 1908/9. tanévre összesen 60 növendék vehető 
fel. Ezek közül 50 bennlakó és 10 bejáró. A 
bennlakó helyek közül 15 díjtalan, 22 feldíjas 
és 13 egész díjat fizető. A kedvezményes helyekre 
elsősorban a II. osztályba felmenő jó tanulók 
pályázhatnak. A bejárók közül 3-an egyenként 
100—100 korona segélyben részesülnek. 

— Méhészeti előadások. Az állami méhé-
szeti vándortanítók folyó évi június hónapban 
az alább megnevezett napokon és helyeken tart-
ják előadásaikat. 1. Imrei Ferenc első kerületi, 
székhelye Rákoscsaba. 15 én Albertin, 16 án 
Pilisen, 17-én Monoron, 18-án Üllőn, 19-én 
Gyömrőn, 20-án Póterin, 21-én Gombán, 22-én 
Benyén, 23-án Káván és 24-én Pándon. 2. Valló 
János harmadik kerületi székhelye, Pozsony -
Ligetfalu. 16 —17-én Pozsonyban az állami 
tanítónőképzőnél, 19 én Pepedinben, 20-án Bru-
nóczon, 22-én Yerbón és 23-án Újvároskában. 
3. Rózsa János negyedik kerületi, székhelye 
Sárospatak. 2-án Bodzásújlakon, 3-án Garanyon, 
4-én Abárán, 5 én Nagyráskán, 6-án Kisráskán, 
9-én Iskén, 10 én Besén, 11-én Csicseren, 12-én 
Gálócson, 13-án Szürtén. 4. Forgách Lajos ötö-
dik kerületi székhelye, Arad. 10-én Zimándúj-
faluban, 11-én Csermőn. 12-én Battonyán, 13-án 
Makón, a gazdasági ismétlő • iskolánál, 14-én 
Csabán, a gazdasági ismétlő-iskolánál, 16-án a 
peczei iskolánál, 17-én a bélmegyeri pusztán, 
19-én Mezőtelkin, 22-én Margittán. 5. Tóth 
János hatodik kerületi, székhelye Nagy-Enyed. 
12-én Vízaknán, 13-án Alsóárpáson, 15-én Gala-
czon, 16-án Sárkányban, 17-én Alsóveniczén, 

18-án Kucsuláton, 19-én Hévizén, 20 án Dáno-
son. 6. Nagy János hetedik kerületi, székhelye 
Kolozsvár. 2 án Kenteikén, 3-án Alsóilosván, 
4 én Rettegen, 5-én Sósmezőn, 10-én Kercseden, 
11-én Felsődetrehemben, 12-én a virágosvölgyi 
tanyákon. 

— Siketnémák felvétele. A Pozsony városi 
siketnéma-intézet igazgatósága a siketnéma gyer-
mekek szüleinek figyelmébe ajánlja, hogy amennyi-
ben gyermeküket a jövő 1908/09. tanévre az 
intézetbe' felvétetni óhaj t ják, a felvételért már 
most folyamodjanak. * Csak a június 15-ig beér-
kező kérvényeket tárgyalják. Felvétetnek nemre 
és felekezetre való különbség nélkül 7 —10 éves 
siketnémák. Szegények ingyen-ellátást nyernek. 
Felvételi tájékoztatót és a kérvényhez nyomtat-
vány-űrlapokat az érdeklődőknek díjtalanul küld 
az intézet igazgatósága (Pozsony, prímás-palota). 

— A Kubiuyi-féle ösztöndíj. Az újvidéki 
izr. iskolaszék a dr. Kubinyi Károly-féle ösztön-
díjat Csernyei Mór tanítónak adományozta, kit 
jutalmazásra a legérdemesebbnek tar tot t ." 

— Halálozás. Holzinger Pál nyugalmazott, 
kántortanító, 83 éves korában elhunyt Fraknón. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. V. (Színes képek.) Bíztató kezdet, érdekkel várjuk 

fejlődését. A jól megírt apróságoknak sorát ejtjük. — 
K. (A lecke. Fátum.) Sem az újradolgozás, sem az új 
dolog nem sikerült, bár ez utóbbiban van_ már némi 
fejlődés. — M. (Kómikus szerencsétlenek.) Úgy tetszik, 
mintha az utolsó néhány sorért írta volna meg az 
egészet. Inkább néplapba való. — O. J . (Levelek.) 
Sorra kerülnek. — N. A lap homlokán olvasható, hogy 
„kéziratot nem adunk vissza". Vagyis: a nem hasz-
nálható kéziratot papírkosárba dobjuk. Ezt kiki meg-
akadályozhatja, ha a kézirattal együtt mindjárt bélyeget 
is küld, hogy nem közlés esetén visszajuttassuk. A 
nem közölhető kéziratok megőrzésére egyetlen szer-
kesztőség sem vállalkozik s erre való helyünk nekünk 
sincs. — B. Gf. Az ön kéziratára nem emlékszünk. 
Vagy e helyen, vagy levélben minden hozzánk érkezett 
kéziratra válaszolunk. — J . (A kicsinyek májusra ké-
szülnek.) Kedves kis kép, de nagyon ismert. — S. 
(Képes mesekönyvecskék felhasználása a magyar nyelv 
oktatásánál.) Ilyen formában vajmi keveset használ-
hatunk a magyar nyelv teijesztésének. A mese fel-
használása e célra föltétlenül jó, de annak a tanító 
ajkáról kell elhangzania és módszeresen tárgyalandó. — 
M. (Az iskola féladata a jellemképzés terén.) Ez a kér-
dés komolyabb tanulmányt követel. — Fiatal tanító. 
(A tanítóképzés reformjáról.) Légvárakat épít. Maradjunk 
csak egyelőre a földön. — Sz. (A polgári iskola jövője.) 
Jól indul, de elveszti lába alól a biztos talajt. 

Tartalom : Apponyi beszéde. — A dadogó gyer-
mekek. Hercsuth Kálmán. — Szépirodalom : A 
koszorú. Szemere György. — Tíz- és húszkoronás 
emlékérmék. — Könyvesház. — Külföldi szemle. — 
Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — Országgyűlés — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő. Benedek Elek, 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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0 n a 

FÖLDRAJZ 
a népiskolák IV. és V—VI . osztályai számára. 

Az új Tanterv szerint írták: 

FARKAS SÁNDOR, KUN ALAJOS, 
a budapesti YI. ker. tanítóképző-tanár 

állami tanítónőképző igazgatója. és gyakorló - iskolai tanító. 

A IV. osztály számára szolgáld kötet bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 
Az V—VI. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 105.735. sz. alatt kelt rendeletével. 

E két kötetből álló s számos eredeti illusztrációval élénkített 
műre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a „Hivatalos Közlöny" 
1906. évi december 15-ik számában megjelent bírálat: 

„ . . . A szóbanlévő földrajz szorosan ragaszkodik az új Tantervhez s fokoza-
tosan halad előre, a tanmenet követelményei szerint. Okoskodása tiszta és világos. 
Nyelvezete magyaros. Előadása értelemfejlesztő. Célszerű újítás a könyvben a tan-
anyagnak órák szerint való beosztása. Ennél a szerzők nagy körültekintéssel jártak 
el, mert az egyes fejezeteknél kerekdedségre, befejezettségre törekedtek s ami fő, 
rövidségre. Amit óráról órára kitűztek, azt a tanító kényelmesen megmagyarázhatja 
s a tanuló könnyen megtanulhatja. A tananyag nemcsak osztott, de osztatlan 
iskolában is minden nehézség nélkül elvégezhető. Előnye a műnek az is, 
hogy a tanító az anyagot már március végével bevégezheti s így három hónap 
marad az általános ismétlésre. A szóbanlévő földrajz — mondja továbbá a bíráló — 
jó tankönyv, mely a földrajz tanítását az elemi iskolában lényegesen meg fogja 
könnyíteni . . ." 

E szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel s gazdagon 
illusztrált könyvet a legmelegebben ajánljuk a t. Tanító urak figyelmébe, 
megjegyezvén, hogy mutatványpéldánnyal mindenkor szívesen s díjtalanul 
szolgálunk. 

Budapesten, 1908 május hóban. • 
' Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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TERMÉSZETRAJZ 
9 

a n é p i s k o l a V — V I . o s z t á l y a s z á m á r a . 

írták: dr. BALÓ JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. 

KALAUZ 
mint yezérkönyv a űr. Baló-Quint-féle természetrajzhoz. 

írták: dr. BALÓ JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. 

K i a d j a a m a g y a r k i r á l y i t u d o m á n y e g y e t e m i n y o m d a . 

A T e r m é s z e t r a j z b o l t i á r a 1 korona, n e t t ó - á r a 75 fillér. 
— A K a l a u z b o l t i á r a 4© Íillér, n e t t ó - á r a 30 fillér. — 

• 

M i n d a k e t t ő e n g e d é l y e z t e t e t t a v a l l á s - és k ö z o k t . m . 
k i r . m i n i s z t é r i u m n a k 3 1 . 6 3 8 / 9 0 8 . sz . a . k e l t r e n d e l e t é v e l . 

E könyvecskék a hivatalos bírálat szerint a népiskolai természetrajz tanítását 
egészen modern irányzatba terelik; s noha új úton járnak, a biológiai felfogást, 
amelyet az új Tanterv is követel, de amely eddig csak tudományos katedrákról 
hangzott, annyi leleményességgel, ügyes anyagválasztással, helyes, tudományos 
módszerrel, röviden, a gyermekek felfogásának mégis megfelelően valósították meg, 
hogy ezeknek alapján minden magyar népiskola nagyobb zökkenés nélkül foghat 
hozzá a tanterv természetrajzi részének a haladást képviselő megtestesítéséhez. 

A kézikönyv egy kis kötetben egyesíti az Y. és VI. osztály anyagát s tan-
menetszerüleg kiméri minden óra tennivalóját s az összefoglalásokról is gondos-
kodik. Emellett a természet igazi világába vezeti a tanulót, akit a számos és 
szebbnél szebb illusztrációk is bizonyára a természet megfigyelésére indítanak. 

A Kalauz pedig arról gondoskodik, hogy a tanítót az előbb vázolt irányban 
tanulmányaiban támogassa s ezzel a kézikönyv szerint való tanításra képesítse. 
Olyan rövid, tudományos összefoglalása a tanító természetrajzi tanításában köve-
tendő tennivalóinak magyar könyvben nem található, mint e Kalauzban. 

Csak az az iskola és az a tanító térhet ki e könyvek elől, amely és aki 
nem akar haladni, mert ezekben minden eszköz a tanító előtt van, hogy a ter-
mészetrajz tanításában s még előbb tanulásában haladhasson. 

Melegen a jánl juk e könyveket a t . tanító u rak figyelmébe s a Természet-
ra jzból mutatványpéldányokkal szívesen szolgálunk, a Kalauz megküldése 
végett pedig 40 fillérnek postautalvány ú t j án leendő beküldését kér jük. 

Budapesten, 1908 május 25-én. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

• 
FE./^ » *»»> MLLJ IIIJ MU H "'".L!":. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyle-

tének mískolczi városi választmánya által a borsod-
vármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb ren-
dezendő ápolónői tanfolyam 1908. évi július hó elején 
veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra föl-
vétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az 
érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkere-
sésre szívesen ad részles fölvilágosítást. 419-IV-3) 

Pályázat. Az Amizoni Károly alapítványból léte-
sített orsz. magyar nőnevelő-intézet Budapesten, 1908. 
évi szeptember havában megnyílik. Ezen intézetbe, 
melynek célja a leányoknak a háziasszonyi háztartási 
teendőkben való elméleti s főleg gyakorlati kiképzése 
és emellett általános műveltségük fejlesztése, az 
1908/9. iskolaévre nyolc bennlakó növendék fog föl-
vétetni. Az intézetbe fölvehetők oly magyar honos, 
keresztény, ép, egészséges testalkatú leányok, akik a 
polgári vagy felsőbb leányiskola negyedik vagy a 
felső leány-népiskola második osztályát sikeresen 
elvégezték, 14. életévüket betöltötték, 16 évnél nem 
idősebbek. Az intézeti bennlakó növendékek az okta-
tásért és teljes ellátásért évi 700 korona díjat fizet-
nek, melyben azonban az esetleges gyógyszerköltségek 
nem foglaltatnak benn. A növendékek egy kisebb 
része évi 600, illetőleg évi 500 korona mérsékelt díj 
mellett fog fölvétetni. Az intézeti tanulmányi idő 
három évig tart. Az intézet elvégzése után nyerendő 
végbizonyítvány azonban az 1883. évi I. törvénycikk 
értelmében vett minősítő erővel nem bír. A fölvételi 
kérvények a folyamodó növendék születési anyakönyvi 
kivonatával, iskolai bizonyítványával, hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal és amennyiben mérsékelt díjas hely-
ért folyamodik, a szülök vagyoni helyzetét föltüntető 
hatósági bizonyítvánnyal fölszerelve, f. é. június hó 
10-ig a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
címzendők és közvetlenül beküldendők. Az intézet 
részletes szervezésére és tanulmányi rendjére nézve, 
valamint a bejáró növendékek fölvételére vonatkozó-
lag a szükséges fölvilágosítást Budapest székesfőváros 
kir. tanfelügyelője (VII. ker., Rottenbiller-utca 5/a) 
adja meg. Budapest, 1908 május hó 14-én. A miniszter 
helyett: Molnár, államtitkár. (32 h—1-1) 

Közlemény. Mezőgazdasági tanfolyam nép-
tanítók és gazdasági szaktanítónök számára. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók, illetve 
szaktanítónők gazdasági kiképzése céljából folyó évi 
július 20-tól bezárólag augusztus 14-ig az algyógyi, 
békéscsabai, breznóbányai, csákovári, csíkszeredai, 
hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, komáromi, 
lugosi, nagyszentmiklósi, rimaszombati, szentimrei, 
szilágysomlyói és szabadkai földmíves-iskolákon a 
mult évhez hasonlóan 20— 20, összesen 300 néptanító, 
a kecskeméti földmíves-iskolán pedig 20 gazdasági 
szaktanítónő részére négyhetes mezőgazdasági tan-
folyamot rendez. Ezen tanfolyamra fölveendő minden 
egyes néptanító, illetve szaktanítónő egyszáz (100) 
korona átalanyban részesül, mely összegből negyven 
(40) korona ellátási díj levonásával harminc (30) ko-
rona jelentkezéskor, ugyanannyi a tanfolyam befeje-
zése után fog kifizettetni. A tanfolyamokra tényleg 
alkalmazásban levő oly néptanítók, illetve szaktanító-
nők vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon 
még nem vettek részt. A tanfolyamokra fölvétetni 
kívánó egyének eziránt illetékes tanfelügyelőségük-
nél tartoznak kellő időben jelentkezni. A kir. tan-
felügyelők a folyamodók névsorát a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez terjesztik föl, a fölvétel 
pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter kijelölése 
alapján fog történni. (33/h—III—1) 

Magyarád (Arad megye) községében, községi jel-
legű, államilag segélyezett iskolához, tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Csak állami tanítóképzőt végzet-
tek pályázhatnak. Fizetése: 800 korona és járulékai. 
Kérvények május hó 31-ig iskolaszéki elnökhöz inté-
zendők. Választás június hó 15-én. Megválasztott tanító 
szeptember hő 1-én foglalja el állását. Iskolaszéki 
elnökség. (429 —III—3) 

A klokotlosi róm. kath. kántortanítói állás 
betöltendő. Javadalma : 900 korona fizetés, 36 köb-
méter tűzifa, 2'/4 hold szántóföld, megfelelő lakás 
melléképületekkel és '/a hold konyhakerttel, 1200 
lélek utáni kántori stóla. Valamely szláv nyelv isme-
rete kívánatos. Kántori képesítési oklevél föltétlenül 
csatolandó, onélkül a kérvény figyelembe nem véte-
tik. Kérvények f. é. július hó l-ig hozzám küldendők. 
Antók Dániel, iskolaszéki elnök. Klokotics, u. p. 
Resiczabánya. (470—1—1) 

A süköl községi vegyes népiskolánál elhalálozás 
folytán megüresedett magyarnyelvű községi tanítói 
állást pályázat útján fogják betölteni. A tanítói állás 
össze van kötve a református egyház énekvezérségével 
és így csak református vallású és református ének-
vezéri képesítéssel is bíró magyar állampolgárok pá-
lyázhatnak. Javadalom : évi 1000 korona és a korpót-
lékok. Lakást a református egyház ad és az ének-
vezérségért külön javadalmazás jár. A kellően fölszerelt 
folyamodást Kovács Antal iskolaszéki elnökhöz kell 
beküldeni, Sükőbe (Udvarhely megye, u. p. Székely-
udvarhely). Pályázati határidő: 1908 június 4. Sükő, 
1908 május 17. Az iskolaszék elnöke. ' (461—1 — 1) 

A bökönyl (Szabolcs vm.) ref. előkönyörgő-tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: kényelmes 
úri lakás, a szükséges melléképületekkel; 3 kat. hold 
kertföld; 216 korona az egyházmegyei pénztárból, 
évnegyedenként előre fizetve ; tandíj ; stóla ; állam-
segély 480 korona. így az összes javadalom 800 koro-
nára van értékelve, 1000 koronára kiegészítésért az 
egyház kérvényez. Kötelessége a megválasztottnak : 
az I—VI. osztályú iskolában a tiszántúli ref. egyház-
kerület tanterve szerint tanítani, vasár- és ünnep-
napokon az istenitiszteletet végezni. Állás a meg-
választás után azonnal elfoglalandó. Pályázati kér-
vények, a szükséges okmányokkal fölszerelve, június 
20-ig Bálint János ref. közlelkészhez, u. p. Bököny-
Geszteréd, küldendők. (469— I—í) 

A tlszalök-fástanyai (Szabolcs vármegye) áll. el. 
iskolánál betöltendő egy tanítói állás, az 1907. évi 
XXVI. törvénycikkben megállapított illetményekkel 
egybekötve. Ezen állásra csakis nős tanítók folyamod-
hatnak. A kellően fölszerelt és a nős állapotot igazoló 
okmánnyal ellátott kérvények f. évi június 15-ig be-
zárólag Szabolcs vármegye kir. tanfelügyelőségi hiva-
talához nyújtandók be. Budapest, 1908 április 8. A 
miniszter helyett: Tóth, államtitkár. (18/h—I—1) 

orgona- és harmónium-gyára 
PÉCSETT. 

Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitiinö hangú hariiióniuinok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—20) 
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A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
Bzel portalanitandôk, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég: 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Sziv-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-16) 

f o p r p l ® tanerős iskolától megye székhelyén mű-
U a l l C l ködő állami tanítónő. Cím: Jelitz Regina, 
Aranyosmarót. (453—11—2) 

Pcprí» Losonczapátfalvárói, Losoncztól fél km.-nyire, 
v S c l 0« kéttanerős iskolától többtanerős városi is-
kolához cserél : özv. Dolezsal Józsefné, áll. tanítónő. 

(460—1—1) 

F e o r ó l &11- tanítónő Budapesttől 2 órányira, fő-
voCÍ Cl vonalon fekvő, 5 tanerős magyar községből. 
Szép lakás az iskolaépületben. Áll. isk. igazgatósága, 
Kisterenye. (463—I—1) 

r _ p _ . i l Szatmárhoz közeleső akáclombos faluból, 
USCI Cl 2 tanerős iskolától áll. tanító Dunántúlra, 
vagy Erdélybe, vasút mentén fekvő községben, több 
tanerős iskolánál működő ref. vallású, áll. tanítóval. 
Megkeresések Nagykolcsi áll. tanító címére (u. p. 
Krassó) küldendők. (439—1—1) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb érőn 

EHRENTREU ÉS FÜGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193 - 4 0 - 14) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
Bek, tornakészü-BUDAPEST, LX., Ipar-utca 7. lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kivániilrii meg-
küldi ú jonnan 

kiadott ár jegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve . 
(24—52—22) 

kor ó r á é r t készít mérték után egy öltönyt, 
felöltőt vagy télikabátot valódi gyapjúkelmé-

é s bői: Traubner J . S. férfiszabó-terme, Buda-
pest, Szerecsen-utca 1., II. 19. ajtó. Vidékre 
minták bérmentve. (312—7—7) 

Tananyagbeosztas ^idjc^ra^MsVom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. J/80 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt. 
1-40 E, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (363—VI—5) 

Most jelent meg 
Gáspárdy-féle 

Növénygyűjtő és növényleíró címlapok 
miniszt. engedélyezett mű. Kiadó : Neuzil Ferenc 
papírneműgyára, Nagyszeben. (367—IV—4) 

Megjelent ! Kapható ! Az évzáróvizsga 
előkészületeit, a vizsgázás művészetét, fortélyait 
és reformját érdekes, gyakorlati irányban tár-

gyalja VADAY JÓZSEF új könyve. 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Egy vaskos kötet, ára fűzve, bérmentve 3 korona 
20 fillér. Utánvéttel 3 korona 55 fillér. Megren-
delhető Yaday József közs. isk. igazgató címén, 
Nagyváradon. (426—III—2) 

1 Ï f f i r i n t ó r t remek szabásban, elegáns kivitel-
1 J IUI i l l l C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabó-iizlete, Ti l l , ker. , Rákóczi-út G9. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—19) 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Oelej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen s bérmentve. 
Bérmentes szállítás. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (3T3—26—6) 

! Helyiségváltoztatás miatt! ^ 
raktáron levő kézinnmka-szö-
vetek rendkívül olcsó árban 
lesznek kiárusítva. 3500 mé-
ter , 40 cm. széles f u t ó s z ö -
v e t e k kanavaalappal és színes 

ajour-szegéllyel, méterje mos t 1 korona (ren-
des ár 2'80 korona). 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott dnplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje most 3—6 koronáig (rendes ár 6—10 kor.). 

Vidékre mintákat küldök. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. (ie-52-22) 

Budapest, TI., Dessewffy-u. 5. sz. 
(Vád-kőrút sarok) saját árúház. 

Nagy képes árjegyzék díjtalanul. Vidékre kiválasz-
= = = = = = tásra is küldők. = = = = = 

' 'S» -7 "f 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési. ÁtK Egy 
koryntf 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 

korona. 

Az előfizetési pénzek 

évre 10 korona, félévre 5 
negyedévre 2 
időre előfizetést fogadunk eL 
kiadóhivatalba k^ljdeimők. 

A hirdetések''árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért. mj)hden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenkíWtJil kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb b i rde t^ f l cnek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat n e m adunk vissza.. 

A népért. 
(—6—) Az a hatalmas és erőszakos 

kéz, mely évszázadokon át alig érvénye-
sítette erejét, ha felsőbb társadalmi réte-
gek zaklatták az alsóbbakat s csak akkor 
szorult fenyegetőleg ökölbe, ha az alsóbb 
néprétegek nyughatatlankodtak, újabb 
időben simogató kézzé vált. Letörli a 
fáradt munkás homlokáról a verítéket, 
gondot visel a betegre, a munkától, kor-
tól megrokkantra, megragadja az elmúlt 
évszázadok előítéleteinek és a babonának 
ködében tévelygőket, fölemeli őket arra 
a magaslatra, hol szemük tisztán láthat, 
munkájuk eredményét kevesebb vesze-
delem fenyegeti, fáradságukűak bővebb 
jutalma van. 

Esztendőről esztendőre megünnepeljük 
1848 március 15-ikét, a népszabadság 
hajnalhasadását. Ha visszanézünk a 
múltba, színes képek elevenednek meg 
előttünk. Látjuk magunk előtt a letört 
bilincseket, látjuk a meggörnyedt testet 
fölemelkedni; majd csatába rohanó ezrek 
kivont kardjai villannak meg, ahogy föl-
tartózhatatlanul száguldanak a szabad-
ságukat veszélyeztető ellenfélre. Ebben 
a képben gyönyörködünk mi, ebből merí-
tünk erőt és bizodalmat; ezt a képet 
rajzolták maguk elé a negyvenes éTTek 
mindenre kész nagyjai; ebből merítettek 
erőt küzdelmükhöz. Nem forradalom volt 
a cél, de elkerülhetetlen eszköznek lát-

szott a szabadság kivívására vagy bizto-
sítására. 

Ha erősebb, áthatóbb szemmel nézünk 
a múltba, az előbbi kép mögött másokat, 
kevésbé lelkesítőket, kevésbé vígasztaló-
kat is láthatunk. Megjelenik előttünk a 
bilincseiből kiszabadult jobbágy, munká-
ban meggörnyedt teste fölemelkedik, 
hogy mély lélegzetet vegyen a szabadság 
levegőjéből, aztán tétován néz körül, 
mint a mély álomból felriasztott ember 
s nem tudja, mihez kezdjen. A nép nem 
volt előkészítve a szabadságra; csak egy 
rész érezte át a gondolatot, illeszkedett 
be az új rendbe, a másik a sors kezének 
egyetlen kellemetlen érintésétől megbor-
zadva, a pusztában bolyongó zsidók mód-
jára visszakívánkozott a szolgaságba, a 
harmadik csoport egyszerre akart kár-
pótlást szerezni évszázadok elnyomatá-
sáért. A kormány energiája megóvta az 
országot egy parasztlázadás borzalmaitól, 
Kossuth varázslatos egyénisége azokat 
az erőket, melyek a nemzet erejét meg-
béníthatták volna, ellenségeink ellen állí-
totta síkra. Ez a második kép, mely az 
elsőn át-áttör, de igazságát nem homá-
lyosítja el, figyelmeztető jel volt, hogy 
1848-ban csak a testét szabadították meg 
a népnek, lelke még a tudatlanság bék-
lyóiban maradt. Az 1848-iki fölszaba-
dulást nem volt alkalma és ideje Kossuth 
Lajos kormányának kiegészíteni azzal, 
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hogy a kötelező iskolázást elrendelje, 
bár törvényjavaslatot készített ebben a 
kérdésben. Az újra éledő alkotmányosság 
legelső feladatai közé sorozta a lélek 
felszabadítását. Ez a törvény jelentőség 
tekintetében nem áll mögötte a jobbágy-
ság eltörléséről szóló törvénynek. 

A kötelező oktatásnak együtt kellett 
volna járni a tanítás ingyenességével. 
Az állam pénzügyi helyzete nem engedte 
ezt meg. Volt törvényünk a kötelező 
oktatásról, de nem volt végrehajtva; 
hisz' a legutolsó években is több 
mint félmillió gyermek teljesen nélkü-
lözte az oktatást. E gyermekek részint 
szegénységük miatt voltak kizárva az 
iskolából, részint más körülmények aka-
dályozták iskolába járásukat. Az ingyenes 
oktatás és az iskolák fokozatos szapo-
rítása mindé bajokon segít s nyugodt 
lélekkel mondhatjuk, bogy az ingyenes 
népoktatásról szóló törvényjavaslat életbe-
léptetése után meg fog kezdődni a ma-
gyar népnevelés virágkora. A testnek 
csontszerkezetre van szüksége, hogy meg-
állhasson, az állam intézményekre szorul, 
melyek segítségével szembeszállhat a 
mulandósággal, melyeknek fennmaradását 
köszönheti. Az ingyenes kötelező iskoláz-
tatás egyik legerősebb oszlopa lesz a 
magyar nemzeti államnak. A mult század 
egyik legértékesebb gondolata jut kifeje-
zésre e javaslatban: el kell tűnni t. i. a 
kiváltságosak ezreiről bőkezűen gondos-
kodó államnak, hogy helyét elfoglalja az 
összességet magába ölelő, minden gyer-
mekét szerető anyaként erősítő, tápláló, 
vigasztaló államhatalom. A tudomány 
nem lehet kiváltságosak monopóliuma, az 
állam szétküldi lelkes embereit s hir-
detteti velük az igét. A tudomány kincsei 
az emberiség együttes, megfeszített mun-
kájának eredményei, tehát közös tulaj-
donok is; az új javaslat, melyet Apponyi 
miniszter hétfőn tet t le a Ház asztalára, 
lehetővé teszi, hogy valóban azzá vál-
janak. 

E javaslat benyújtásának a napja 

ünnepe lesz örökké a tudománynak. E 
napon nem vádaskodunk, nem panasz-
kodunk. De reméljük, hogy a törvény-
javaslat életbe lépése után megszűnnek 
azok a lehetetlen állapotok, hogy akad-
janak nagy számmal Magyarország terü-
letén olyan iskolák, melyek nem a kultúrát, 
az emberszeretetet, a közös, békés munka 
nagy erejét hirdetik, hanem a gyűlöletet 
és visszavonást. Nemcsak a kultúrának van 
ünnepe, hanem a magyar nemzeti állam 
egyik tartó-oszlopát is lerakja e javaslat. 

Az ingyenes népoktatásról szóló ja-
vaslat nem egyedül került a képviselőház 
elé. A kultuszminiszter második javas-
lata a gazdasági népoktatásról szól. A 
nagyközönségnek talán első pillanatban 
nem oly tetszetős ez a javaslat, mint az 
ingyenes népoktatásról szóló, hatása sem 
lesz oly gyors és meglepő, miat az előbbié, 
de rövid idő múlva észre fogjuk venni 
ennek a törvénynek a rendkíviüi átalakító 
erejét. A magyar mezőgazdaság, külö-
nösen a kisgazdák termelő képessége 
messzire mögötte marad a sokkal gyen-
gébb talajú nyugati és északi államok 
termelő képességének. Ennek főleg 
abban van a magyarázata, hogy a ma-
gyar kisgazda a földmívelés terén nagyon 
konzervatív. Az újonnan felállított iskolák 
hivatása lesz e bajon segíteni. Nemcsak 
azt fogjuk elérni, hogy belterjesebb gaz-
dálkodásra szoktatjuk földmí velőinket, 
hanem azt is remélhetjük, hogy meg-
szerettetünk velük a mezőgazdasággal 
kapcsolatos olyan foglalkozási ágazatot, 
melyekkel jövedelmét tetemesen gyara-
píthatja. Ez a gazdasági népiskola az 
első magyar iskolatípus, melyről nyugodt 
lélekkel mondhatjuk, hogy a legszorosabb 
kapcsolatban van az élettel. És ennek 
az iskolának a nyelve a magyar. A törvény-
javaslat 19. §-a félre nem érthető módon 
hirdeti: „Bármilyen jellegű gazdasági 
népiskolában a tanítás nyelve magyar." 

Ismét eljutottunk az erőgyűjtés kor-
szakába. Nagy viharok csapdosták az 
utolsó évtizedekben a magyar nemzet 
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terebélyes fáját. A viharok meggyötörték, 
de nem tudták elpusztítani. Most szél-
csend van, de készülnünk, céltudatos 
munkával fáradoznunk kell, hogy újabb 
viharok készületlenül ne találjanak. Ki-
tartó, erős munkára van most szükségünk 
és nem gyors fellobbanásra. A hirtelen 
fellobbanás az erőset félelmessé és győz-
tessé teszi, a gyengénél, a készületlennél 
csak erőpazarlással jár. A most készülő-
ben levő két törvényben a magyar állam 
olyan intézményei születnek meg, amelyek 
erőt fognak nekünk adni küzdelmeinkhez. 

A középiskola fölemelése 
a tanköteles kor fölé. 

— írta: Mocsár József dr. — 
„Magyarországon mindennemű iskolai reform 

kezdete és vége, alfája és ómegája, hogy : a 
középiskola fölemeltessék a népiskolai tan-
köteles kor fölé." Kóródy Miklós úrnak ezt a 
vélekedését teljes meggyőződéssel helyeslem. 

Ezt az eszmét a Pesti Napló 1906. évi 197. 
és 199. számában a középiskolai értesítőkről 
írván, magam is fölvetettem: „Az értesítőket 
átnézegetvén, úgy látom, hogy az elemi iskola 
reformja és pedig alapos reformja, el nem 
odázható, mert a középiskolák alsó osztályai-
nak bajai onnan erednek. Sokkal kevesebbet 
kell tanítani az elemiben, de alaposabban. 
Szaporítani kell az iskolák számát, tisztessége-
sen kell fizetni a tanítókat. A középiskola 
reformjánál a meglevő alapon kell újítani; az 
I. és II. osztályt, amelynek latin nyelv nem 
való, meg kell szüntetni, mert pótolja az elemi 
iskola 5. és 6. osztálya ; ezek a kis fiúk peda-
gógiai és didaktikai szempontból is az elemibe 
valók." 

Ezt az eszmét az Orsz. Középisk. Tan ár-
egyesületi Közlönyben is tárgyaltam a XL. évf. 
5. sz. : „az I. és II. osztályt, amelynek latin 
nyelv nem való, meg kell szüntetni, mert 
pótolja kellő módosítással az elemi iskola most 
is meglevő 5. és 6. osztálya. Aki valaha kirán-
dulást vagy deákmulatságot rendezett, igazat 
ad nekem abban, hogy ezek a kis fiúk úgy 
pedagógiai, mint didaktikai szempontból is az 
elemi iskolába valók." 

Részletesebben kifejtettem, statisztikai kimu-
tatást is állítván össze igazam bizonyítására, 
ugyancsak az Orsz. Tanáregyesületi Közlöny 
1907 december 1. számában, Értesítőink címen. 
Ez a beszédes statisztika mutatja, hogy a leg-
több középiskola I. és II. osztályában a bukot-

tak és kimaradottak száma az összes bukottak 
és kimaradottak számához viszonyítva 40°/o, 
sőt 50%. S e tekintetben nincs különbség 
gimnázium és reáliskola közt. Bizonysága ez 
annak, hogy nemcsak a latin nyelv, hanem a 
német nyelv tanítása is alig-alig leküzdhető 
akadályokat tornyosít úgy tanár, mint a tanít-
vány elé; különben valljuk meg őszintén, lel-
ketlenség is idegen nyelvtant adni a gyermek 
kezébe addig, míg a magyar nyelvtannal tisz-
tában nincsen. 

I t t önként tolakodik elő elemi iskoláink 
nyomorúsága. Tanítóképzőink fönnálló iskoláink 
között talán a legjobbak ; több tudással és 
gyakorlati ismerettel jöhetnek ki belőlük növen-
dékek, de több lelkesedéssel aligha. Elemi 
iskoláink mégis rosszak — tisztelet a kivéte-
leknek. — A túlzsúfoltság hozza magával a 
tömegtanítást, így a gyermek sajátos egyéni-
sége nem érvényesülhet. Sok a tanulnivaló. 
Hozzá még nehéz dolgokkal is traktálják őket, 
pl. magyar nyelvtannal a II. osztályban (Tiszán-
túli ref. elemi iskolák). Sok helyen megvan 
még az érdem szerint való elültetés és dívik 
a kontrázás is. A tanterem és a padok sok 
helyen nem felelnek meg az egészség leg-
elemibb követelményeinek sem. Rendszeres 
testgyakorlásról a legtöbb helyen szó sincs, 
sőt semminemű testgyakorlás sincs. Ellenben 
a gyermekkel az iskolában töltetnek heti 
26—28 órát. így aztán nem öröm a tanulás, 
hanem kínos munka. Mire a középiskolába ér 
a tanuló, megcsömörlik, figyelni nem tud, leg-
nagyobb része nem is tanul meg soha. 

Homokra nem lehet házat építeni. Ezért van, 
hogy sok kiváló pedagógusunk előkészítő-isko-
lát szeretne a középiskolák mellé állítani. 
Pedig a bajnak legegyszerűbb orvoslása az 
elemi iskolák reformja lenne. A tanulók számá-
nak megfelelő iskolákat kell állítani és jó 
tantervet készíteni. A heti óraszámnak nemcsak 
a minimumát, hanem a maximumát is meg 
kell szabni és nem szabad tűrni, hogy az iskola 
fönntartók a gyermek értelmi fejlettségét meg-
haladó dolgokkal megnyomoríthassák az iskolát. 
A hatosztályú elemi iskolát végre kell hajtani. 
Csak a VI. osztály sikeres elvégzése után mehes-
sen a gyermek középiskolába. Ennek természetes 
következése, hogy a középiskolák két alsó osz-
tályát meg kell szüntetni. Akkor egy csapásia 
megszűnik középiskoláink túlzsúfoltsága, lesz 
eredmény latinból is, németből is, a többi tan-
tárgyakból is. 

Hogy a középiskola fölemelése a tanköteles 
kor fölé milyen nagy erkölcsi és anyagi haszon-
nal járna úgy a tanulókra, mint a szülőkre 
és az államra, Kóródy úr e lap 16. számában 
igen szépen kifejtette. Ehhez nekem csak az a 

23* 
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hozzátenni valóm van, hogy ma összesen 206 
középiskolánk van, bennük a párhuzamos osztá-
lyokkal 552 I. és II. osztály, tehát körülbelül 
90 új középiskola telnék ki belőlük. Juba Adolf 
dr. úr helyesli orvosi szempontból ezt a refor-
mot (18. sz.), nemzeti szempontból azonban 
nem merné a törvényhozásnak ajánlani, mert 
szerinte ugrás a sötétbe. Ez a beszéd olyan 
ember előtt, aki nemzetiségi vidéken működött, 
meg nem állhat. Isteni naivság azt hinni, hogy 
a középiskola 8 év alatt magyart csinál a 
nemzetiségi fiúból, ha félünk tőle, hogy 6 év 
alatt nem tud. Különben itt áll az a paraszti 
közmondás, hogy: botból borotva stb. nem 
lesz. Nem ilyen meg olyan hazafiakat, hanem 
legtöbbnyire tanult és müveit ellenségeket 
nevelünk magunknak a nemzetiségi vidékek 
középiskoláiban, míg a Nagymagyaralföld 
fiait a középiskolák kevés száma miatt tudat-
lanságban hagyjuk. 

A tanítóképzést illetőleg teljesen ellentétes 
nézeten vagyok mint Kóródy és a többi cikkező 
urak. Szerintem ez a kérdés is a középiskolával 
kapcsolatosan oldható meg helyesen. A négy 
elemi osztályra való képesítés, elzárva minden 
előhaladástól és más pályától, a tanítók tíz-
ezreire sérelmes lenne, az örökös torzsalkodás 
és elégedetlenség csíráit hintené el. A főtanítói 
képesítés az egyetemekkel kapcsolatosan célt 
tévesztett gondolat, újabb középiskolai típus 
megteremtésére vezetné, mint a pedagógium, 
illetve a polgári iskola. 

Szerintem, elsősorban a pedagógium szünte-
tendő meg : jó lesz bölcsészeti karnak valamelyik 
egyetem mellé ! Eltörlendők a mai tanítókép-
zők is, tanáraik a középiskolákhoz vagy szak-
iskolákhoz osztandók be. Helyettük műveltségi 
központokat alkotó városokban leéli a közép-
iskolák mellé pedagógiai szemináriumokat föl-
állítani., melyeknek növendékei, amennyire csak 
lehet, tanárok és tanítók fiai közül a közép-
iskola két osztályából veendők föl, hogy a 
szükséges tradíció alapját megvethessük. A nö-
vendékek a középiskola nyilvános és rendes 
tanulói legyenek továbbra is. otthon házilag 
szakavatott pedagógustól nyerjenek az elméleti 
és gyakorlati neveléstanból oktatást és tanulják 
meg a tanítónak szükséges és hasznos tudni-
valókat. Teljesen ingyenes ellátásban és felső-
ruházatban részesítse őket az állam s kötelezze, 
hogy tíz évig a tanítói vagy tanári pályán 
maradnak. Az érettségi vizsgálat után egy évre 
egyetemre küldendők s ott tegyenek tanítói 
vizsgálatot vagy készüljenek a középiskolai tanár-
ságra. (Erről a szerk. b. engedelmével máskor 
többet.) Ez a módja a képzésnek emelni fogja 
mindkét iskola tanítóinak érzelmi és erkölcsi 
színvonalát, összeforrasztja érzésben és lelkese-

désben az elemi és középiskola embereit s 
semmiféle jogos ambíciónak nem szegi szárnyát. 
Felügyelet szempontjából is az lenne a helye?, 
ha a mai főigazgatói és tanfelügyelői rendszer 
helyett egy kisebb terület összes elemi, közép-
stb. iskolái egy főigazgató kezs alá kerülnének, 
aki megfelelő szakfelügyelőkkel támogatva, 
vállvetett, egyöntetű munkásságra serkentené 
tankerületét. A középiskolák úgy helyezendők 
el, hogy necsak ma, hanem mindig született 
magyar legyen a közpályákon működő embe-
rek nagy többsége, legfőképen a tani óké. 
Minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy 
kultúránk a nemzetiségekre nézve ellenállhatat-
lan legyen, igaz magyar kultúra legyen, ne 
afféle uraságoktól levetett német stb. toldozás-
foldozás, mert a magyar kultúra erején fordul 
meg, lesz-e Magyarország vagy nem lesz. 

Főúri munkások 
az iskola szolgálatában. 

írta : Réthi Lajos. 
Kún Kocsárd és Kuun Géza grófokról kívánok 

szólani. Nevük ismeretes és tiszteletben él 
országszerte minden jó hazafi és művelt ember 
előtt, az egyiké a külföld tudós világában is. 

Sokan beszéltek és írtak érdemeikről. Az én 
egyszerű hangom is belévegyült az elismerés 
karclalába. 

Eletükről és munkásságukról beszélni bár-
mikor érdemes, mert tiszteletre indító és köve-
tésre buzdító. Most és itt azonban csak arról 
akarok emlékezni, hogy minő lelkes és soha 
nem lankadó munkásai voltak az iskolaügynek. 

Egy törzsből eredtek, abból az osdolai eredetű 
székely családból, amelyet János király vitéz 
hadvezére, Kún Kocsárd emelt a főurak közé. 
Családjaik azonban olyan rég elágaztak, hogy 
még nemesi címerük is különböző volt. Élet-
koruk közt is nagy volt a különbség: 35 esz-
tendő. Még nagyobb egyéniségeikben. Az idő-
sebbik, Kocsárd gróf, kisded termetű, mozgékony, 
nyughatatlan, gyors felindulású ember volt. 
Nekem valamely eszményi tatárt juttatott 
eszembe. Géza gróf, mint képzeletben élő perzsa 
fejedelem, termetes, keletiesen szép, tekintélyes 
arcú, megfontolt, nyugodalmas. Az öreg köz-
kormányzati dolgokban vett részt. Volt alispán, 
két ízben főispán, tagja az 1849-iki híres deb-
reczeni országgyűlésnek, amiért később fogságot 
szenvedett; országgyűlési képviselő. Géza gróf 
csak a tudományoknak élt és e téren európai 
tekintélyt szerzett. Midőn emlegettük, hogy 
fogadja el megyéjének, Hunyadnak, főispáni 
állását, azt felelte rá, hogy csak egyetlen nyil-
vános állás van olyan, amelyet adandó esetben 
el tudna fogadni, az pedig az egyetemi tanárság. 
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És ez az egymástól annyira különböző két 
egyéniség két pontban állandólag egy nyomon 
járt. Egymást kölcsönösen nagyra becsülték és 
a nemzeti közoktatás ügyét lelkesen, köteles-
séggé vált hűséggel szolgálták. 

I. 
Főgondnoka volt mindkettő a szászvárosi 

református kollégiumnak, mely az ők családi 
nevükről Kúnkollégiumnak neveztetik. Ottani 
munkakörük, egész természetesen, megoszlott 
egyéniségeik szerint. Kocsárd gróf az intézet 
kormányzatának élén állott. Az előljárósági 
gyűléseken elnökölt. Mindenre figyelt, ami az 
intézet vezetésére tartozott ; szükség esetén 
tekintélyes szavát dobta a mérlegbe. A kollégium 
eleinte igen szűkös viszonyok között élt. A fő-
gondnok önként vette magára a szükségletek 
fedezésének gondját. Az 50-es években, mikor 
az abszolút uralom erősen szorongatta nemzeti 
tanintézeteinket, személyesen rendezett gyűjtést 
ismerősei közt országszerte. Mikor aztán saját 
vagyoni helyzete, példás takarékossága és gaz-
dálkodása következtében egyre izmosodott, nem 
kért mástól, hanem segített maga a magáéból. 
Épületet kellett bővíteni, berendezni, szegény 
tanulók számára internátust alapítani, alapítvá-
nyokat tenni: minden ilyennek alapja, sok esetben 
egyetlen fedezete a fösvénységig takarékos Kún 
Kocsárd gróf bőkezűsége volt. Családi könyv-
tárát is oda ajándékozta és állandólag gyara-
pította. A magyar irodalom jelesebb termékeit 
mindenkor megvásárolta ; elolvasás után a kol-
légium könyvtárába szállította. 

Géza gróf tartománya a tanulmányi ügyek 
irányítása volt. Vizsgák alkalmával hetekig 
lakott egyszerű szászvárosi szállodában, nélkü-
lözve főúri kastélya kényelmét. A vizsgákon 
délelőtt-délután, elejétől végig elnökölt. De 
nemcsak elnökölt, hanem legtöbbnyire átvette 
a kérdezést is. És volt mértéke hozzá, hogy a 
tanulók bátortalan feleleteit ne a maga tudá-
sának nagy bősége szerint bírálja, hanem számba-
vegye az értelmi fejlődés bármily csekély fel-
csillanását, az igyekezet bármily kicsiny jelét. 
Sok tanulót védelmezett meg a tanárok szigo-
rával szemben. Magukkal a tanárokkal épületes 
eszmecseréket folytatott tárgyaik természete, 
terjedelme, határai, módszere felől. 

II. 
Es ez a két főúr — az utóbbi valóságos 

belső titkos tanácsos is — nem korlátozta tevé-
kenységét a középiskolára. A körükbe eső pol-
gári és elemi iskolákat is époly meleg gondo-
zásukba fogadták. 

Kocsárd gróf a hunyadmegyei református 
tanítók mindenikének fizetését 400 forintra 

egészítette ki a magáéból már akkor, mikor az 
állami tanító boldognak vallotta magát a fele-
kezetiekhez képest a maga biztos 300 forint-
jával. 

Amint sikerült Hunyad megyének népiskolázás 
tekintetében példátlanul elhanyagolt területén 
néhány állami és községi iskolát szervezni, 
testületté alakulás céljából gyűlésre hívtam a 
tanítókat Petrozsénybe. Az öreg gróf is meg-
jelent ; belépett a tanítótestület tagjai közé; 
helyet foglalt soraikban ,és részt vett a tanács-
kozásban. Tagsági díjként 100 forintot tett le. 
Az volt alapja a hunyadmegyei tanítók mai 
tekintélyes segélypénztárának. 

Festő ecsetjére volna méltó feltüntetni a 
főispánság-viselt öreg főurat a bátortalan, kezdő 
fiatal tanítók kisded csoportjában. 

Lakóhelyén, Algyógyon, állami iskolát szer-
veztünk. Annak gondnoksági elnökségét unoka-
öccsére, István grófra hagyta; de az iskola 
működése iránt állandólag érdeklődött, vizsgáin 
megjelent és jutalmakat osztott. Szokás volt a 
vizsgák alkalmával úrinőkből álló bizottságot 
küldeni ki a női kézimunkák elbírálására. Annak 
a női bizottságnak elnöke mindenkor az öreg 
gróf volt. 

Szászvároson állami elemi és polgári leány-
iskola nyílt meg. Gondnokságának elnöke Kún 
Kocsárd gróf lett. Soha nem lankadó figye-
lemmel intézte ügyeit, egészen 90 érés korán 
túl elkövetkezett haláláig. Szerette mondani, 
hogy amiért nem házasodott meg, azért van 
két kedves gyermeke, egy fiú és egy leány : a 
szászvárosi kollégium és a leányiskola. A leány 
sokkal fiatalabb ugyan, de azért nem kevésbé 
kedves az ő atyai szívének; 

Gondoskodott, hogy még egy fia őrizze meg 
nevét : az algyógyi székely földmíves-iskola. 
Azt örökölt és saját szorgalmával gyarapított 
birtoka odaadásával alapította meg. A birtok 
értékét már az alapításkor többre becsülték 
félmillió koronánál. Székely ifjakat tanítanak 
ki ottan, az oláh tengertől körülvett drága hazai 
földön, életrevaló, okos mezei gazdákká. 

Közéleti méltóságait nem soká viselte. Egyet 
gondolt és otthagyta a főispánságot. Még az 
egyházkerületében viselt főgondnoki állásról is 
lemondott. Kitüntetéssel, címmel, vagy rend-
jellel nem lehetett megközelíteni. De iskoláinak 
gondját, gondozását soha terhesnek nem találta. 
Azoknak ügyét híven intézte mind haláláig. 

Kuun Géza gróf gondnoksági elnöke volt a 
népoktatási törvény körébe tartozó összes dévai 
állami iskoláknak. Van elemi fiú-, elemi leány-, 
polgári leány- és még külön egytanítós csángó-
telepi iskola. Ezek ügyeinek rendbentartása, 
intézése munkából is eleget adott a gondnok-
ságnak. A gróf ősszel mindig elutazott maros-



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2-3. SZÁM. 

németii birtokáról, elébb Kolozsvárra és Buda-
pestre, bogy a tudományos és irodalmi testületek 
munkálkodásában részt vegyen ; aztán külföldre, 
fölkeresni a tudós köröket. Mielőtt azonban 
elindult volna, meglátogatta a gondozása alatt 
álló iskolák mindenikét ; rendre jár ta a tanter-
meket és meghallgatta a tanítást. Az a nagy-
méltóságú úr, a Magy. Tud. Akadémia tiszteleti 
tagja és alelnöke, elnök és rendes tag oly sok 
hazai és külföldi tudományos egyesületben, óra-
számra ott tudott ülni a földmíves csángó nép 
nagycsizmás és mezítlábas gyermekei közt. 
Azoknak kiizködését az ABC és egyszeregy 
rejtelmeivel oly komolyan figyelte és buzdította, 
mintha valamely mélyen járó akadémiai érte-
kezést hallgatna. 

Utazásait mindenkor úgy intézte, hogy a 
vizsgák idejére it thon legyen. Nemcsak a szász-
városi kollégiumban, hanem a dévai polgári 
leányiskolánál is ő volt az elnök rendszerint. 
Úgy bele tudott mélyedni a kedves, fejlődő 
leánykák tanulmányi anyagába, hogy mikor a 
delet elharangozták, vagy este sötétedni kezdett, 
két-három tantárgy kikérdezetlenül maradott. 

A leányiskola záróünnepélyén ő tartotta az 
ünnepi beszédet. Elismerés, méltánylás hangzott 
azokban a jól megfontolt, eszmékkel bővelkedő 
beszédekben tanítók és tanítványok számára. 
A város előkelő közönsége, mely mindenkor 
megtöltötte a dísztermet, lelki emelkedéssel 
oszlott szét. 

Aztán következett a tanítók ünnepnapja. 
Vizsga után vendégül hívták a marosnémetii 

kastélyba az összes dévai tanítókat és tanító-
nőket. Még egy-egy vendéget is vihettek. 

Annak a Maros partján, nagy kiterjedésű 
parkban, óriási fák és jól gondozott virágágyak 
közt fekvő kastélynak, mely nemcsak termeiben 
és szobáiban volt tele nagyértékü könyv- és 
irattárral, műemlékekkel, hanem még kívül is 
római feliratos kövektől körülvéve, látogatói 
egymást érték nyaranta. Rokon és ismerős, elő-
kelő családok, tudomány és irodalom iránt 
érdeklődő emberek, külföldi kiválóságok sűrűn 
keresték fel és otthonosan érezték magukat 
benne. 

Ez a nap azonban kizárólag a dévai tanítóké 
volt. Nemcsak a kegyelmes úr, hanem a kegyel-
mes asszony is — szül. Kemény Vilma bárónő — 
arra fordították minden gondjukat, hogy a 
tanítók, tanítónők kellemesen töltsék el a napot, 
kedves emlékekkel távozzanak. 

Ilyen példaadók és vezérmunkások, aminő a 
két Kún gróf volt, lelkesedéssé tudják fokozni 
a kötelességérzetet. A Maros partjának ama két 
szép pont ja : Algyógy és Marosnémeti, neveik 
őrzésével nemzeti jelentőségre emelkedik. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Shakespeare in Hungary. A londoni 

magyar kiállítás számára készült, Magyarországot 
ismertető könyvek és füzetek között kétségtele-
nül az a két kis munka fog az angolok szívé-
hez legközelebb férkőzni, melyben dr. Gyulai 
Ágost az angol irodalomnak a magyar kultúrá-
ban való szerepét ismerteti. Az egyik egy biblio-
gráfia, melyben nagy szakavatottsággal és pontos-
sággal vannak felsorolva az 1620 tói 1908-ig 
magyarra fordított angol könyvek. Teljes 48 
oldalt foglal el a címek és különböző kiadások 
felsorolása, s e díszes sorból azt a megnyugtató 
tudatot meríthetjük, hogy műveltségünk még sem 
volt soha teljesen kiszolgáltatva a német befo-
lyásnak : íme, a távoleső angol nemzet remekírói 
teljes számmal, összes nevezetes munkáikkal, 
némelyiknek négy öt fordításával, még több ki-
adásával állandóan beletartoztak irodalmi kincs-
tárunkba. De ennél a bibliográfiánál is érdekesebb 
a Shakespeare in Hungary című kis hétoldalas 
füzet. Ebben elmondja az angoloknak Gyulai, 
hogy Magyarországon a Shakespeare kultusza 
majdnem olyan régi, mint a saját hazájában. A 
kontinensen csak Németország múlta felül hazán-
kat ebben a kultuszban. Az első angol Shakes-
peare-társaságot 1841-ben alapították; Magyar-
országon 1848-ban merült fel először ez az eszme, 
de bár a szabadságharc leveretése miatt a Kis-
faludy-Társaság csak 1 860-ban kezdhette meg újra 
működését és valósíthatta meg az eszmét, még 
így is négy évvel előzte meg Németországot. 
A British-Muzeum könyvtárában össze van állítva 
az egész világ Shakespeare-irodalma s a Shakes-
peare-bibliográfia egy alapos ismerője csodálkozva 
állapítja meg, hogy e gyűjteményben Magyar-
ország mindjárt Anglia é3 Németország után 
következik. Ebben az évben a Kisfaludy-Tarsaság 
ki fogja adni a Shakespeare-darabok történetét 
hazánkban sa magyar Shakespeare-irodalom teljes 
jegyzékét. E jegyzéket Gyulai állította össze s 
a kis füzetben néhány igen érdekes adatot 
említ meg belőle. Shakespeare nevét tizenhárom 
évvel azután, hogy saját hazájában újra éledt 
a hírneve, már megemlíti Bessenyei György 
1777-ben. Kilenc óv mulvi., 1786-ban, megjele-

nik az első magyar Shakespeare fordítás : a Kún 
Szabó Sándor Rómeó és Júliája. Ez még német-
ből készült, valamint kevéssel utóbb a Kazinczy 
prózai Hamlet-fordítása is. A XIX. század elején, 
amint a magyar színészet emelkedett, számos 
Shakespeare-fordítás készült, de legnagyobb részük 
kéziratban maradt. 1848 ban Petőfi, Vörösmarty 
és Arany szövetkeztek egy teljes Shakespeare-
fordításra. A szabadságharc, Petőfi halála meg-
akadályozta a terv végrehajtását. Amint tudjuk, 
Petőfinek Coriolanus, Vörösmartynak Lear király 
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és Julius Caesar, Aranynak Hamlet, János király 
és a Szentivánéji álom fordítását köszönhetjük. 
A teljes fordítást a Kisfaludy-Társaság 1864—79 
közt adta ki. A Gyulai magyar Sbakespeare-
bíbliográfiája 1268 művet és kiadást sorol fel. 
Három részre oszlik. Az első (390 szám) Shakes-
peare-fordításokat és kiadásaikat tartalmazza. Első 
helyen Hamlet és Coriolanus áll, mindkettő 18 
kiadással. Utolsó Titus Andronicus, néggyel. 
Tizenkettő kivételével valamennyi darabot egynél 
többször fordították magyarra. Othélló, Macbeth, 
Borneo és Julia nyolcszor, Lear király hétszer, 
a Velencei kalmár és Hamlet hatszor, a Mak-
rancos hölgy ötször, III. Richárd és Sok hűhó 
semmiért négyszer van lefordítva. A bibliográfia 
második része (775 szám) a Shakespearerel álta-
laban vagy darabjaival külön-külön foglalkozó 
műveket, cikkeket sorolja fel. Csak Hamletet 
magát 85 munka tárgyalja. A harmadik rész a 
Shakespeare-kultusz egyéb ágait ismerteti vagy 
100 szám alatt. Becsülésre méltó múltra tekin-
tünk tehát vissza, s a Kisfaludy-Társaság Shakes-
peare-bizottsága még szebb jövőt akar teremteni 
a magyar Shakespeare-kultusznak. A tél folyamán 
tartott matinék, az ott elhangzott felolvasások 
kiadása, a Gyulai által összeállított bibliográfia, s 
ami a fő : a revideált Shakespeare-kiadás az első 
hatalmas lépések ezeu a téren. Elismerést és hálát 
érdemel Gyulai Ágost, aki tömören, áttekinthe-
tően szeme elé állította az angol közönségnek ezt, 
a kultúránk dicsőségére szolgáló munkálkodást. 

§ A testápolásról. (Különös tekintettel a 
testedzés- és izomfejlesztésre. Irta : Daenzig Antal. 
A könyv ára 1 korona 50 fillér. Kapható a 
szerzőnél, Budapest, I., Lógody-utca 11. sz. A 
szöveg magyarázatára több fénykép és rajz szol-
gál.) Az érdekes munkából megtudjuk, hogy 
Daenzig Antal, aki a testedzés újabb módját 
akarja nálunk meghonosítani, Attila, newyorki 
tanár és Sandow, londoni tanár tanítási mód-
szerét követi. A módszer nem holmi atlétákat 
kíváu nevelni, hanem szépen fejlesztett, formás 
testű, egészséges embereket ; az elérendő cél 
tehát a régi görög típus. Nem is az ismeretes 
toruatanításról van szó, amelyhez különböző készü-
lékek szükségesek. E módszer egyetlen segéd-
eszköze a súlyzó. Mindössze háromhavi tan-
folyam kívánatos, amelynek során (egyéni tanítás 
mellett) különböző testmozgások révén az egész 
szervezet rendszeres edzésben részesül. Az álta-
lános mozgási előgyakorlatot egész sereg moz-
gási gyakorlat követi, mind a test más-más 
részének edzésére. A légzőszervek fejlesztésére 
tüdőgimnasztika szolgál. A könyv részletesen 
közli a gyakorlatokat s táblázatos kimutatások-
kal illusztrálja azokat. Az érdekes és tanulságos 
munka megérdemli úgy a szakkörök, mint a 
közönség figyelmét. 

§ Mozgó fényképek. (Novellák és elbeszélé-
sek. írta : dr. Falk Zsigmond. Illusztrálták 
Honti Nándor és Kovács Károly. Budapest, 
Singer és Wolfner könyvkereskedése. Ára 5 
korona.) Dr. Falk Zsigmondtól egy gyönyörű 
kiállítású könyv jelent mfg, amely már külső 
megjelenésével is föltűnést kelt. A könyvnek 
minden oldalát színes rajzok, a papír szélére 
festett virágok, arcképek, csoport-jelenetek, 
iniciálék, babér, borostyán, szőlőindaszerű díszít-
mények veszik körül. A tiszta fehér papírú, nagy 
oktávformájú könyvnek ez a tengersok díszlet 
eredeti jelleget ad s azt a könyvpiac műipari 
érdekességevé is teszi. A szerzőt, dr. Falk 
Zsigmondot, nem kell fölfedeznünk. Ismert tagja 
a főváros irodalmi és társadalmi életének s már 
több művével — nevezetesen nagyobb külföldi 
utazásokról írt könyveivel — jó nevet vívott 
ki magának. E könyvében is az az élénktollú 
író, aki nemcsak a budapesti, hanem a kül-
földi társadalmi életet is ismeri s a társadalom 
legkülönbözőbb kérdéseiről könnyedén ós kelle-
mesen tud elmélkedni. A könyv nemcsak novel-
lákat tartalmaz, hanem ügyes elmélkedéseket s 
fontosabb napi kérdésekről írott cikkeket is. 
Nem is a mesemondás dr. Falk Zsigmond főcélja, 
hanem az elmélkedés. Tárgya mindig érdekes, 
nyelvezete élénk és könnyed. Bizonyos, hogy a 
rokonszenves és általánosan tisztelt szerző e 
művével még gyarapítani fogja híveinek táborát. 
A könyv nyomtatása a Pesti könyvnyomda-
részvénytársaságot dicséri. 

§ A jelképes (mimikái) számolástanítási 
módszer. Csikós Gyula, szegedi tanító, két 
évvel ezelőtt kiadta „A jelképes (mimikai) szá-
molástanítás módszere a tanítás alsó fokán" 
című munkáját, melyet a Csongrádmegyei Tanító-
egyesület 150 K jutalombau részesített. Szerző 
módszerét lapunknak 1906. évi 3. számában 
ismertette. A munkát, melyről azok a tanítók, 
kik Csikós módszerét kipróbálták, elismerően 
nyilatkoztak, szerző 1 K ellenében bérmente-
sen megküldi. 

§ Az „Iparoktatás" és „Az iparostanulók 
munkaviszonya" az új ipartörvényjavaslat-
ban. E cím alatt jelent meg az új ipartörvény-
javaslatnak az iparoktatás és az iparostanulók 
munkaviszonyára vonatkozó szakagzai, külön le-
nyomatban. E füzetkét hasznosan forgathatják az 
ipartestületek és szakegyesületek, valamint az 
iparoktatással foglalkozó hatóságok stb. A füzetke 
ára 50 fillér és kapható a Lampel-féle könyv-
kereskedésben. 

§ A fegyelmezés eszközei. Szabó Pál ily 
című munkájára az előjegyzések nem Csokoly, 
amint azt lapunk 21. számában jeleztük, hanem 
Csököly somogymegyei községbe küldendők. 
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SZÉPIRODALOM. 
Árvaság, 

Nincs szentebb és nagyobb a kis gyermeknél, 
Nincsen szíved és sohasem szerettél: 
Ha nem tudsz hozzá lehajolni ; 
S mindkét karoddal magadhoz ölelvén: 
Ha nem tudsz hozzá gügyögni a nyelvén 
S szemébe mosolyogni ! 

Az árva gyermek még százszorta szentebb, 
Egy-egy mártír, ki á r ta t lanul szenved. 
Angyal, kirekesztve az égből, 
Kire soha egy sugárnyi se árad 
A szülei szent szeretet napjának 
Fölséges melegéből! 

Hány keserű érzés ke lhe t szívében, 
Ha l á t j a társá t az anya ölében 
Vidáman, boldogan pihenni. 
Neki a rózsák csak tövist teremnek, 
Más gyermeket csókolnak és ölelnek, 
Csak öt nem soha, senki! 

Ki fe j t i meg ár tat lan kis szívének 
Nagy visszásságod', i rgalmatlan é l e t ? 
Miért hogy épen ő anyá t lan? 
Mindenkinek ju t ölelő kar itten, 
Mért h a g y t a hát az igazságos I s ten 
Csak öt el e v i l ágban?! 

Óh, hogyha látsz egy-egy ilyen kis á rvá t : 
Szárítgasd föl harmatos szempilláját 
Résztvevő szíved melegével, 
Csókold le könnyét édes szeretettel. 
S Isten, aki mindent lá t őrszemekkel, 
Megáld érette mind a két kezével ! ! 

Szabolcska Mihály. 

A második önvédelmi harc. 
(Benedek Elek A magyar nemzet története című 

iskolai könyvéből.) 

L e l k e t l e n izgatások. 
Alig fogott munkába az első felelős minisz-

térium, gyülekezni kezdettek a fellegek a ma-
gyar égen. Az öreg, gyöngelelkű király háta 
mögött dolgozni kezdett Bécsben a „titkos kéz", 
hogy halomra dönts>e mindazt, mit annyi nagy 
elme és szív alkotott. Megkezdődött a nem 
magyarnyelvű magyarok bujtogatása ország-
szerte. A félrevezetett néppel elhitették, hogy 
Bécsnek köszönheti a szabadságot s nem a 
magyar nemességnek. Hogy a nemesség csak 
kényszerűségből szabadította föl a népet a job-
bágyi állapotból. A lelketlen izgatás megtér-
mette gyümölcsét. A bécsi udvar által titkon 
bátorított Jellasics horvát bán pártot ütött, s 
alig nyílt meg Pesten az első népképviseleti 
országgyűlés, a lázadás tűzként terjedett el az 
országban. E nehéz, válságos napokban zúgott 
végig az országon Kossuth Lajos hatalmas szó 
zata : „A haza veszélyben!" Az országgyűlés 
kétszázezer újoncot és negyven millió forintot 
szavazott meg Kossuth szózatára s a nagy em-
ber meghatottan rebegte: „leborulok a nemzet 
nagysága előtt". 

Valóban, nagy volt a nemzet e pillanatban. 
„Isten után legszebb és legszentebb név a hon-
véd nevezet" lett, s öregek, ifjak, gyermekek 
szent lelkesültséggel siettek a zászlók alá. Vért, 
életet, vagyont, mindent a hazáért! — ebben 
a hitvallásban egyesült a nemzet lelke s ez a 
hitvallás csodákat müveit. 

Az országszerte kitört lázadások növelték a 
bécsi udvar elbizakodottságát, s midőn az olasz-
országi osztrák tartományokban kitört forra-
dalmat sikerült leverni az osztrák hadseregnek, 
a bécsi udvar belekötött a magyar kormányba. 
Megvádolta, hogy nem akart segítséget küldeni 
a szabadságért küzdő olasz nép leverésére, ho-
lott ugyanakkor a „titkos kéz" lázadást szított 
Magyarországon. Az öreg királlyal egymásután 
követtették el az általa szentesített törvények 
megszegését. Jellasics bán 1848 szeptember 
11-én betört az országba 40 ezer főnyi had-
sereggel. A magyar kormány megpróbálta a 
becsületes békét : nem sikerült. Most már gya-
lázatos élet, vagy dicső halál: e kettő közt 
választhatott a magyar. Az ország déli részén 
30.000 szerb fogott fegyvert. Erdélyben az olá-
hok és szászok fogtak kezet a magyar ellen. 
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Északon a tótok egy része mozdult meg, Hurbán 
vezetésével De Kossuth sem pihent. Bejárta az 
Alföld nagyobb városait s hatalmas szózataira 
fegyvert fogott minden épkézláb ember. A 
gyermek búcsúzatlan szökött el a szülői haj-
lékból s rohant a csatamezőre, hol vérrózsák 
nyíltak! Pákozd és Szukoró közt megverték a 
betörő Jellasicsot, ki esze nélkül szaladt Bécs 
felé. Ugyanakkor Pákozdnál egy horvát csapa-
tot lefegyvereztek Perezel Móric és Görgei 
Arthur nemzetőrei. 

Az élet-halál harc kezdete. 

A magyar fegyverek győzelmétől megdöbbent 
bécsi udvar Windischgrätz herceget nevezte ki 
az osztrák és magyar hadak fővezérévé, ki fel-
szólította a magyarok sorában harcoló császári 
tiszteket, hogy tartsanak vele. Viszont a ma-
gyar országgyűlés hazaárulóknak jelentette ki 
mindama tiszteket, kik Windischgrätz parancsát 
követik. Ki az osztrákokhoz, ki a magyarokhoz 
szegődött s ezzel megkezdődött az élet halál 
harc. A 30 éves Görgei, kit Kossuth tábor-
nokká nevezett ki, lett a magyar sereg főve-
zére s a fiatal hős csodás gyorsasággal szer-
vezte a magyar haderőt. 

December közepén indult hódító útjára 
Windischgrätz. Akkor már V. Ferdinánd le-
mondott volt a királyi meg a császári koroná-
ról is s mindkettőt ráhagyta unokaöccsére, 
Ferenc József főhercegre. Kiáltványban tudat-
ták ezt a változást. Ám a kiáltványon nem 
volt magyar miniszter neve s emiatt a magyar 
országgyűlés nem ismerte el Ferenc Józsefet 
királynak. Felszólította a nemzetet, hogy sen-
kinek, kit „a törvény, az alkotmány s az or-
szággyűlés el nem ismernek", ne engedelmes-
kedjék. Törvényekben gyökeredzett az ország-
gyűlés tiltakozása, de a bécsi udvar nem vette 
komolyan a tiltakozást. A fiatal császárral el-
hitették, hogy az országgyűlés tiltakozása nem 
a nemzet tiltakozása ; hogy Kossuth az okozója 
minden bajnak, de voltaképen a nemzet nem 
ért egyet vele. 

A tavaszi had já ra t . 
A megtévesztett fiatal császár könnyű győ-

zelemre számított. A délvidéken ekkor már 
40 ezer szerb lázadóval küzdöttek a magyar 
tábornokok, kik közt különösen a szerb szüle-
tésű, igaz magyar lelkű Damjanich János hal-
hatatlanította nevét. Erdélyben a félrevezetett 
oláhok ölték, gyilkolták a védtelen polgárokat 
s égették, rabolták a városokat és falvakat. 
Azt hitte Windischgrätz, hogy végigsétál Ma-
gyarországon s föltétlen meghódolásra kény-
szeríti a magyarokat, mivelhogy a svábság, a 
a fölvidéki németség, a ruténség s a tótság 

egy részének kivételével az összes nem magyar 
nyelvű magyarok fegyvert fogtak a magyar 
ellen. Csakugyan könnyen jutott Pestre, mert 
a magyar hadsereg még nem volt szervezve 
kellőképen. Az országgyűlés békét ajánlott, de 
Windischgrätz gőgösen elutasította : ő föltétlen 
megadást követelt. Kormány és országgyűlés 
kénytelen volt Debreczenbe költözni. Újra fel-
ajánlották a békét, de Windischgrätz még 
mindig föltétlen megadást követelt. Tehát: 
védelem életre, halálra ! A harci szerencse is 
Windischgrätzre mosolygott: Kápolna mellett 
(Heves megyében) február 26-án és 27-én meg-
verte a Dembin-zky Henrik lengyel gróf által 
vezérelt honvédeket. A győzelmében elbizakodott 
Windischgrätz büszkén jelentette a császárnak, 
hogy „megsemmisítette a lázadó honvédeket", 
a fiatal császár pedig abbeli hiedelmében, hogy 
ezzel a háború véget ért, 1849 március 4-én 
kelt kiáltványával M agyarországot beolvasztotta 
az összbirodalomba. De Windischgrätz félre-
vezette a császárt : a háború nem ért véget. 
Alig egy hét múlva, hogy Windischgrätz meg-
semmisíteni vélte a honvédeket, Damjanich és 
Vécsey vezetése alatt fényes győzelmet arattak. 
Es ettől kezdve a nagyszerű diadalok egész 
serege követte a magyar fegyvereket. Csuda-
dolgokat művelt a lázadónak gúnyolt honvéd-
sereg. Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vácz, Nagy-
sarló : mindmegannyi örökemlékü színhelyei a 
honvédek halálmegvető vitézségének. Az ön-
védelmi harc legszebb napjai voltak a tavaszi 
hadjárat napjai. A császár elbocsátotta a gőgös 
Windischgrätzet s Weiden tábornokot bízta 
meg a fővezérséggel. Közben Görgei diadalma-
san nyomult előre s április végén Komárom 
alól elverte az ostromló osztrák hadat. Az a 
sereg, mely „besétált" az országba, futva futott 
a lenézett honvédek elől s meg sem állott az 
osztrák határig. 

Erdélyben Bem apó, a kistermetű lengyel 
tábornok szintén csudákat müveit a székelyek-
kel. Oldalán harcolt Petőfi Sándor, a halhatat-
lan költő, kinek tüzes csatadalaira halálmeg-
vetéssel rohantak csatába a székelyek. Mire 
kitavaszodott, az ország minden részében le volt 
verve a félrevezetett népek lázadása. És újra 
magyar zászló lengett (1849 május 21-én) 
Budavárán is, melyet a magyar születésű Hentzy 
tábornok védett saját honfitársai ellen. Pártütő 
volt, de hősi módon halt meg. 

Világos. 
Budavár dicsőséges visszafoglalását nevezetes 

esemény előzte meg. A császár március 4-iki 
kiáltványára, mely Magyarországot az összbiro-
dalomba kebelezte, a debreczeni országgyűlés 
április 14-én a függetlenségi nyilatkozattal felelt. 
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Ez a nyilatkozat a Habsburg családot trónvesz-
tettnek nyilvánította. Egyúttal Kossuthot kor-
mányzónak választották. Ezzel megtörtént a 
nyilt szakadás az uralkodó-család és a nemzet 
között. Ellentét támadt Kossuth és Görgei 
között is. De ha nem is támadt volna, a ma-
gyar égen már borongtak a vészterhes fellegek. 
A magyar vitézség, áldozatkészség, elszántság 
a maga erejéből leverte a nem magyarnyelvű 
magyarok lázadását; legyőzte az osztrák had-
erőt; de már arra nem lehetett elég erős, hogy 
kiverje az országból azt a 200 ezer főnyi orosz 
hadat, melyet Miklós cár zúdított hazánkra. 
Az orosszal egyidőben újra betört az osztrák 
sereg is. 

Kétszázezer orosz, hatvanezer főnyi osztrák 
sereg, ezzel szemben volt 152 ezer főnyi 
magyar sereg, az is szétszórva az ország 
minden részében. Itt-ott még diadal kísérte a 
magyar fegyvereket, de júniustól kezdve mind 
alább-alább szállott a magyarok szerencse-
csillaga. Bekövetkezett a szörnyű vég. Görgei 
augusztus 13-án Világosnál lerakta a fegyvert 
az orosz előtt. Harminckétezer emberből állott 
e sereg. 

Szívfacsaró, lelket rendítő jelenetek játszód-
tak le. Sokan zokogva törték ketté kard-
jukat. Voltak, kik nem tudták túlélni a rette-
netes pillanatot : önkezükkel vetettek véget 
életüknek. 

És sorba mind lerakták a fegyvert a többi 
vezérek is. Kossuth török földre menekült, elébb 
Orsovánál elásva a nemzet drága kincsét, a 
szent koronát. Menekült, aki menekülhetett a 
gyalázatos halál elől, mely a szent ügy har-
cosaira várt. 

Az önkényuralom. 
A nemzet törvényes jogait, szabadságát védő 

honvédeket lázadóknak minősítették s százával 
haltak vértanúhalált vagy szenvedtek keserves 
fogságot. Siralom völgye lett az ország. Min-
denkinek volt valakije, akit sirasson. Ha nem 
volt, sirathatta az ország vesztett szabadságát, 
reménytelennek tetsző állapotát. Diadalmasko-
dott az önkényuralom. Osztrák mintára ren-
dezték be Magyarországot, németté tették az 
iskolát, megfojtották a sajtószabadságot, felfüg-
gesztették a gyülekezési jogot, idegen tiszt-
viselőkkel rakták meg a közhivatalokat. De a 
magyar népet nem fogta el gyáva csüggetegség. 
Türelmesen viselte sorsát. Jogos büszkeséggel 
tekintett vissza az önvédelmi harcra, melyben 
az egész világ előtt megmutatta erejét, életre-
valóságát. Tiszteletet, becsülést szerzett a ma-
gyar névnek az önvédelmi harc, s ezt a tiszte-
letet, ezt a becsülést fokozták ama hazafiak, 
köztük elsősorban Kossuth Lajos, kik idegen 

földön ismertették a magyar ügy igazát s rész-
vétet keltettek nemzetük iránt Európaszerte. 
Részvét fakadt a nemzet, gyűlölet támadt el-
nyomója iránt, ki felháborító kegyetlenségekkel 
torolta meg az önvédelmi harcot. Maguk a 
nem magyarnyelvű magyarok is meggyűlölték 
az osztrák uralmat, mely őket is épúgy szol-
gaságba hajtotta, mint a magyarokat. Szörnyű 
csalódás érte őket. A 48-iki alkotmány sza-
badságot adott a haza minden polgárának, az 
osztrák uralom meg elvette a szabadságot azok-
tól is, kik végigharcolták a harcot az állam-
alkotó magyar ellen. 

Egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy az oktalan 
önkényuralom nem tarthat sokáig. Mint ahogy 
a rosszul épített ház falairól hullani kezd a 
vakolat, aztán düledezni kezdenek a falak is, 
míg egyszerre csak összedől az egész ház : úgy 
dőlt össze az önkényuralom rozoga épülete is. 
Újat kellett építeni, okos terv szerint, szilárd 
anyagból. 

A haza bölcse. 
Külső országokban súlyos vereségek érték az 

osztrák fegyvereket s a fiatal császár belátta, 
hogy csak népeinek szabadsága teheti erőssé 
trónját. Uralkodó és nemzet kezdették egymást 
megérteni. Nagy része volt ebben az uralkodó 
bájos hitvesének, a felejthetetlen Erzsébetnek, 
aki Magyarországon érezte legjobban magát s 
kinek jóságos szívét mélyen meghatotta a ma-
gyar nemzet szomorú állapota. Uralkodó és 
nemzet közeledni kezdett egymáshoz, megtörtént 
a kibékülés, létrejött a Magyarország önállósá-
gát biztosító kiegyezés, melynek alkotója a 
„haza bölcse" : Deák Ferenc, a zalamegyei köz-
nemes volt. Az a Deák Ferenc, ki már 48 előtt 
egyik vezére volt a nemzetnek s az első felelős 
minisztériumnak igazságügyminisztere. 

Az 1867-ik év korszakalkotó a magyar nem-
zet történetében. Ebben az évben alakult meg 
a második felelős magyar minisztérium, gróf 
Andrássy Gyula elnöklete alatt. Ez év június 
havának 8-án tették I. Ferenc József magyar 
király fejére a szent koronát Pesten, az ország 
szívében. 

A koronázás ünnepéről azonban hiányzott 
valaki : Deák Ferenc, a nagy mű megalko-
tója. A jól végzett munka jóleső tudatában 
félrehúzódott az ünnepeltetéstől, ő, az ünnep 
igazi megteremtője. 

Neki még királya sem adhatott többet egy 
kézszorításnál. 

Az ő jutalma nagyobb volt minden hívságos 
jutalomnál : látta munkájának diadalát. 

Látta a királyt és nemzetet egvbeforrani 
egy gondolatban, egy érzésben: a haza üdvét 
szolgáló igyekezetben 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
• Az Erdélyrészi Tanítóegyesületek 

Szöve t ségének választmánya május 24-én Ko-
lozsvárt gyűlést tartott, melyen a szövetségbe 
tartozó egyesületek képviselőiből 24 tag vett 
részt. A középiskolai tanáregyesületet dr. Márki 
Sándor és dr. Imre Sándor tanárok képviselték. 
A választmányi gyűlés Pallós Albert elnöklete 
alatt tárgyalta a Szövetség által alkotandó tanítói 
Takarék-Szövetkezet alapszabálytervezetét, mely 
tiszta jövedelmét a kolozsvári tanítói Leány-
Otthon fönntartására óhajtja fordítani. A Szövet-
kezet iránt a tanítók körében jelentékeny érdek 
lődés mutatkozik s valószínű, hogy rövid idő 
múlva megkezdhetik a szabályszerű megalakulás 
munkáját. Előkészítette a választmány a július 
4-én Beszterczén tartandó rendes közgyűlést, me-
lyen dr. Márki Sándor egyet, tanár is fölolvas. 
A Kolozsvárt létesítendő tanítói Leány • Otthon 
szervezeti szabályait is tárgyalta a választmány, 
s ha azt a júliusi közgyűlés elfogadja, már f. 
évi szeptemberben megnyitható lesz az Otthon, 
ami a szövetségnek igen jelentékeny, hasznos 
alkotása lesz. Ugy a Takarék-Szövetkezet, mint 
a Leány - Otthon alapszabálytervezete meg fog 
jelenni a „Család és Iskola" mellékletében, vala-
mint külön is és azt minden érdeklődő meg-
kaphatja az elnökségtől: Pallós Albert igazgató, 
Kolozsvár. A választmány alapot kezd gyűjteni 
tanítók árva leányainak neveltetésére ; föliratban 
a keresk. minisztériumhoz terjeszti azt a javas-
latot, hogy az ú j ipartörvényben csak a VI. 
elemi osztályt végezett tanuloknak engedtessék 
meg az iparostanonccá szerződtetés. (K) 

= A Békésviirniegyei Általános Tanító-
E g y e s ü l e t közgyűlését május 18 án tartotta 
Békéscsabán, a városháza tanácstermében. A köz-
gyűlést megelőző napon, a „Ferenc József Tanítók 
Házá"-ban létesített békésmegyei szobalapítvány 
javára, táncmulatsággal egybekötött hangversenyt 
rendezett az Egyesület, s ez 350 korona tiszta 
haszonnal záródott. A közgyűlésen, mely Brósz 
János elnöklése mellett folyt le, részt vett a 
megye kir. tanfelügyelője, Mikler Sándor is. Brósz 
megnyitójában megjelölte azt az útat, amelyen 
haladva, a magyar tanítóság a hazát naggyá és 
boldoggá fogja tenni. Petz József e. jegyző 
ismertette kimerítően az Egyesület évi működé-
sét. A tárgysorozat kiemelkedőbb pontja volt a 
M. T. 0 . B.-nak újjászervezéséről szóló tétel; 
előadója Balázs Béla ev. tanító volt. Balázs 
előadó széles alapon ismertette az újjászervezést 
célzó alaptervezetet, amelyhez néhány fontos 
módosítást ajánlott. A tárgy fölött magas szín-
vonalú vita keletkezett, amely az előadó által 
proponált módosítások elfogadásával végződött. 
Az időközben megürült tisztviselői állásokra 

megválasztották közp. alelnökké : Uhrin Károly 
ev. tanítót, főjegyzővé : Petz József áll. tanítót, 
jegyzővé: Mészáros Gyula, áll. tanítót. A jövő 
évi közgyűlés helyéül Szarvast jelölték ki. A 
közgyűlés üdvözlő táviratot küldött Rezei Szil-
viusz volt kir. tanfelügyelőnek, az Egyesülethez 
intézett búcsúzó-levelére. 

5 A Kolozsvármegyei Tankerület i Tanító-
t e s t ü l e t bonczmenti köre május 16-án a boncz-
hidai áll. iskolában tartotta meg rendes gyűlé-
sét, mely alkalomra Kelemen László, az iskola 
fáradhatatlan igazgatója a tanulók kézügyességi 
és háziipari munkáiból meglepően csinos kiállí-
tást rendezett. A vitatételek előadói szakszerű 
fölolvasásukért mindnyájan jegyzőkönyvi elisme-
résben részesültek. Kellemesen lepte meg a kör 
pártoló és rendes tagjait a köri elnök ama 
jelentése, hogy a gyűlésen jelenlevő 4 gör. kath. 
s 1 gör. kel. tanító (Párv Fülöp m.-macskási, 
Kontrás Sándor és Gocza György fejérdi, Pap 
Sándor válaszúti gör. kath. ós Moldován János 
bonczhidai gör. kel.) egy aláírt nyilatkozat értel-
mében a Kolozsmegyei Tankerületi Tanítótestület 
tagjai sorába mint önkéntes rendes tagok kíván-
nak belépni. 

+ A Délmagyarországi Tanítóegylet 
nagybecskereki fiókköre május 21-én Lázárföl-
dön tartotta tavaszi közgyűlését, Rózsa Ferenc 
elnöklete alatt. Farhas Géza dr. tartott rend 
kívül érdekes és tanulságos előadást „A társa-
dalom fejlődésének irányáról", melyben valóságos 
etikát nyújtott tanítónak, közönségnek egyaránt. 
Czeglédy István s. - tanfelügyelő „Az enek a 
tanítás és nevelés szolgálatában" c. alatt fejte-
gette az éneknek összes testi, lelki, erkölcsi és 
érzelmi hatásait. Schmidt Antal istvánvölgyi 
igazgató „Serdültebb falusi ifjúságunk helyes 
nevelése" c. alatt rámutatott a falusi ifjúság 
mai erkölcsére és sürgette a falukban a lányok 
és ifjak részére téli tanfolyamok létesítését. 
Eisler Mihály a Steinbach alapítványról referált, 
azután belső ügyeket intéztek el, majd kedélyes 
ebéd volt, melynek felköszöntőiben élénk és 
tartalmas eszmecsere fejlődött ki. 

II A Magyarországi Tanítók Árvaházi 
E g y e s ü l e t e ez évi közgyűlését f . évi június 
13-án d. u. 6 órakor a saját árvaházában (Buda-
p?st, I. ker., Alkotás-u. 44.) tart ja meg, melyre 
az egyesület elnöksége az egyesület tagjait és a 
tanítóárvák sorsa iránt érdeklődőket tisztelettel 
meghívja. 

rt Az Országos Polgári Iskolai Egyesü-
l e t Bácsbodrogmegyei Köre a minap tartotta 
közgyűlését Újvidéken. A gyűlést Kellner Fülöp 
elnök vezette. Vázolta a polgári iskolák küzdé-
sét s azt a reményét fejezte ki, hogy az ország 
érdekének megfelelően nemsokára megnyílik a 
hétosztályú polgári iskola. Azután Lengyel H. 
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újvidéki állami polgári iskolai tanár tartott élve-
zetes és tanulságos fölolvasást a természetrajz 
előadásáról. Az 1908—11. évi ciklusra a követ-
kezőket választották meg egvhangúlag : Kellner 
Fülöp elnök, Nemessányi Adél társelnök, Katona 
Sándor alelnök, Avar Gyula titkár, Kempl György 
pénztáros, Kardos Pál ellenőr, Abrasich köri 
képviselő és nyolc választmányi tag. 

TANTTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása 

tárgyában kiadott Utasítás 35. §-a szerint abban az 
esetben, ha a tanító az új törvény alapján fizetés-
kiegészítési államsegélyt már élvez és az iskolafenn-
tartó anyagi helyzete kedvezőbben nem alakult, a 
korpótlék engedélyezése iránt fölterjesztendő kérvény-
hez nem szükséges csatolni mindazon okmányokat, 
melyeket az Utasítás 25. §-a megjelöl, hanem csupán 
a tanító szolgálati bizonyítványai mutatandók be. 
Ugyanez vonatkozik természetesen azon tanítókra is, 
kik akár fízetéskiegészítési, akár korpótlék-államsegélyt 
élveztek és f. évi október hó 1-től kezdve III. kor-
pótlékuk válik esedékessé. Az érdekelteknek tehát 
csupán a szolgálat folytonosságát igazoló okmányo-
kat kell fölterjeszteniök annak beigazolása végett, 
hogy a folytatólagos korpótlékra igényük van. — 
E. 0. Tenke. 1. A miniszter úr pénteken délután 4 
órakor tart kihallgatást. Ha ennek megtartásában 
egyéb elfoglaltsága miatt akadályozva volna, akkor ezt 
a napilapok idejében közlik. 2. Pályázat esetén lehet. — 
15. 1. Szíveskedjék jobban körülírni ezen kérdését, 
mert nem tudjuk magunkat tájékoztatni, hogy a nyug-
díjintézeti járulékokat gondolja-e, avagy pedig a rendes 
nyugdíjat ? 2. Ifjúsági könyvtár létesítése ügyében 
forduljon a tanfelügyelő úrhoz 3. Számtalanszor tudat-
tuk már, hogy mely esetben kötelesek az iskolafenn-
tartók a három évi átmeneti idő előtt biztosítani az 
új törvényben megállapított magasabb tanítói járan-
dóságokat. — F. M. Az 1868. évi XXXVII . t.-c. 45. 
§-a szerint, ha m ;s hitfelekezethez tartozó gyermekek 
a létező felekezeti iskolába járnak, akkor a szülők 
ezen iskola költségeihez ugyanazon módon és arányban 
kötelesek járulni, mint az iskolát fenntartó hitfelekezet 
tagjai. Ez a hozzájárulás azonban a 24.959/1892. sz. 
miniszteri rendelet értelmében csupán az iskola fenn-
tartásával járó rendes kiadások fedezésére és nem 
egyúttal az új iskola létesítésénél fölmerülő rend-
kívüli költségekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik. — 
IS. K. V. A takarékpénztárnál viselt igazgatói állás 
semmiesetre sem lehet — amint azt ön feltüntetni 
szeretné — tiszteletbeli állás. A vele jái'ó kötelezett-
ségek teljesítése épen azoh időre esik a vidéken is, 
amidőn a tanító az iskolában van elfoglalva. Felsőbb 
hatósági engedély nélkül áll. tanítónak ily tisztséget 
elfoeadni nem szabad. — K. Gr. Eájecz. Az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 8. §-a értelmében az 1893 : XXVI. t.-c. 
alapján történt megállapítások, amennyiben azok 
alapján a tanító állami fizetéskiegészítést nyert, érin-
tetlenül maradnak. Ily esetekben tehát új javadalmi 
jegyzőkönyvet fölvenni nem szükséges. Egyébiránt a 
javadalmi jegyzőkönyv csatolását az Utasítás csak 
akkor teszti kötelezővé, ha az iskolai költségvetésből 
a tanítói, kántori javadalmak és évötödös pótlékok 
fedezésére szolgáló jövedelmi források ki nem tűnnek.— 
K. Zs. és T. I. Sokszor megmondottuk már, hogy 
nincs módunkban előzetesen megállapítani, hogy a 
különféle gyakorlati irányú tanfolyamok mely időben 
fognak megtartatni és melyek a fölvétel föltételei. A 
pályázatokat, amint azokat kézhez vesszük, vagy a hirde-

tések között, vagy a különfélék rovatában közöljük. Tes-
sék ezeket figyelemmel kísérni és alkalmilag pályázni. -
B. I. Mint tanító, a napilapokat kedvezményes árban 
megkaphatja, de felárban aligha. Forduljon különben 
valamely napilap kiadóhivatalához. — T. E. István-
falva. A törvény erre vonatkozóan kifejezetten nem 
rendelkezik s épp ezért a beszámítás dolgában sem 
pro, sem kontra nem nyilatkozhatunk és pedig annál 
kevésbé, mert előző esetről sincs tudomásunk. Szí-
veskedjék az öt év bekövetkeztével folyamodni. — 
B. S. Alattyáu. A község önkormányzati jogait kép-
viselőtestülete által gyakorolja. A képviselőtestületi 
tagok felerésze a legtöbb adót fizető községi birtoko-
sokból áll s ezek az úgynevezett értékképviselők (viri-
listák), míg a másik felét a választóközönség által 
választott tagok teszik. Állásuknál fogva szavazati 
joggal bírnak : a jegyző, bíró, pénztárnok, számvevő, 
közgyám, orvos. A tanító eszerint értékkép viselő jogán 
csak akkor lehet tagja a képviselőtestületnek, ha a 
képviselőtestület tagjai számának felerészében, mint 
legtöbb adót fizető, bennfoglaltatik. (A tanítók adója 
kétszeresen számítandó.) Ebből láthatja, hogy a tanító 
„hivatalból" nem lehet a képviselőtestületnek „viri-
lista" tagja. Hivatalból tagja különben csak akkor 
lehetne, lia a községi önkormányzatra vonatkozó 1886. 
évi XXII. törvénycikket a törvényhozás ekképen módo-
sítaná, ezt pedig tenni nem fogja, mert ugyanazon a 
jogon más tisztviselők is megkívánhatnák, hogy tagjai 
legyenek a képviselőtestületnek. Es mi lenne akkor 
az önkormányzatból ? — L. I. Mezőnyék. 1. Tanító-
változás esetén a segédtanító csak félévig alkalmaz-
ható és csupán a közigazgatási bizottság engedheti 
meg, hogy a működés még egy félévvel meghosszab-
bíttassék. Minthogy pedig önnél az ideiglenes szol-
gálat az egy évet már meghaladta, az 1907. évi XXVII. 
t.-c. 2. §-ában foglaltakra való hivatkozással kélje 
véglegesítését. 2. A katonai kiképzés elhalasztását csak 
kivételesen indokolt esetekben engedik meg. Folya-
modjon az illető gyalogezred parancsnokságához. — 
H. G. Bilak. Csak a helyi viszonyok alaposabb isme-
rete után szólhatnánk e kérdéshez. Szíveskedjék a 
tanfelügyelő úrhoz fordulni. — (>3. Tessék elolvasni 
lapunk 19. számában megjelent : Többeknek szóló 
üzenetünket. — M. Gy. Csavajó. A magyar címert 
minden iskola ingyen kapja meg. Megszerezhető kü-
lönben a Steiner-eégnél, IX., Köztelek-utca 6. sz. — 
Sz. 1. Az iskolalátogatások alkalmával szerzrtt tapasz-
talataikról az iskolaszéki tagok beszámolnak az iskola-
széknek. Hogy helyes megfigyelésen alapulnak-e min-
dig ezek a jelentések, más kérdés. 2. A tanítói lakások 
jókarban tartásáról már többször nyilatkoztunk. Keressa 
ki a Tanácsadóban, vagy az Utasítás 4. §-ában. — 
T. M. Önnek kell tudnia, aláírhatja-e azt a nyilat-
kozatot, vagy sem Bizony, könnyen arra vezethet, 
hogy megfosztják állásától. — Aranyosmegyes. 1. A 
nagyszünet alatt bevonják katonának. 2. Hogy jövőre 
mily tanfolyamok fognak nyílni, azt mi előre nem 
tudhatjuk. — S. Zs. Palánka. Wodiáner, Budapest, 
VI., Andrássy-út 21. — H. A. Alvincz. Vegyék az 
Utasítást szószerint, vagy kérjenek a kir. tanfelügyelő 
útján elvi jelentőségű döntést. — K. F. Nagyon teved, 
ha abban a föltevésben van, hogy a személyi pótlék 
eddigi működése után föltétlenül megilleti. Nem az 
a lényeges kérdés, hogy a pótlék engedélyezéseért 
folyamodjék, hanem, hogy a kir. tanfelügyelő a közig, 
bizottság útján a jutalmazásra javaslatba hozza. A 
javaslattételnél pedig nem a szolgálati idő mennyisége 
dönt, mert 12 évi szolgálati idő is figyelembe vétetik, 
hanem az, hogy miféle érdemeket szerzett a tanító 
az általános népnevelés és a tanítás terén, minő érde-
mei vannak társadalmi téren, az ifjúság hazafias szel-
lemű továbbképzése tekintetében és esetleges irodalmi 
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munkásság is igazolandó. A törvénynek tehát nem az 
az intenciója, hogy minden 12 évnél hosszabb szol-
gálatot teljesített tanító részesíttessék személyi pót-
lékban, hanem az, hogy a hosszabb szolgálattal bíró 
tanítók legjelesebbjei jutalmaztassanak. — H. T. Vág-
lijhely. A polgári iskolai tanítók (tanítónők) évötödös 
korpótlékait nem az 1893. évi XXVI. t.-c. állapítja 
meg, — amely különben egész terjedelmében hatályon 
kívül van helyezve — hanem a 4869/1900. ein. sz. 
alatt kiadott szabályrendelet. Eszerint a polg. iskolai 
tanítókat (tanítónőket) megillető korpótlék a fizetés 
10°/o-a, mely azonban a 200 K-t meg nem haladhatja.— 
I. F. Periasz. Kérésének — szoros kivételképen — 
eleget tettünk. — Sz. K. Sopron. Az illető egyesü-
lethez intézendő kérvényt és mellékleteit fel kell bélye-
gezni, mert különben megleletezik. — .V, Gy. Hszt-
péter. A fizetéskiegészítési és korpótlék-államsegély 
után járó nyugdíj illetéket hivatalból vetik ki s ezzel 
egyidejűleg intézkedés történik a nyugdíjigény föl-
emelése iránt is. 

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

Kit i l to t ta : „dr. Petru Barbu Istoricare 
Bielricesti III. Carte de Religiune pentru Scoa-
lele poporale. Aprobatade vener. Consist, gr. 
ov. romane din Arad, Caransebes si Oradea-Mare. 
Editionea III. Arad" állam- és törvényellenes 
tanokat magában foglaló tartalma miatt a 
37.196 —1908. sz. rendeletével a magyarországi 
összes tanintézetekből és iskolákból. 

Annak megemlítésével, hogy ugyanezen műnek 
IV. (karánsebesi) kiadása ugyanaz okokból az 
iskolai használatokból 1032 —1907. sz. a. már 
szintén kitiltatott, a m. kir. vall.- és közokt. 
miniszter a kitiltást e műnek megelőző első és 
második (bárhol napvilágot látott) kiadásaira 
kiterjedőleg is elrendelte, amennyiben azok a mű 
III. és IV. kiadásainak állam- és törvényellenes 
tartalmával azonosak. 

Budapest, 1908 május 14. 
A miniszter meghagyásából : 

Náray Szabó, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

Köszönetét nyilvánította : br. Mednyánszky 
Dénesné, szül. Ghyczy Agatha úrnőnek, aki a 
brunóczi róm. kath. fel. isk. részére 2000 K 
értékű telket és Vaszary Kolos bíbornok, herceg-
prímásnak, aki az építési költségek fedezésére 
1000 K-t adományozott. 

Kinevezte: Szilágyi András oki. tanítót 1908. 
évi szept. 1-i hatállyal a helpai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Pázmány József oki. tanítót a tőke-
terebesi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 1908. évi 
szept. 1-i hatállyal. 

Jelen minőségében áthelyezte : Bostás 
János bárczai áll. el. isk. tanítót a magyar-
péterfalvi, Bartha János ongai áll. el. isk. tanítót 
pedig a bárczai áll. el. isk.-hoz ; Jeck György 
sárafalvai és Ludvig Jakab szerbnagyszentmiklósi 

áll. el. isk. tanítókat 1908. évi szept. 1-i 
hatállyal kölcsönösen ; Márkus Ferenc vecsési 
és Matus Laura piszkei áll. el. isk. tanítót, ill. 
tanítónőt 1908. évi szept. 1-i hatállyal, kölcsö-
nösen ; Érczy Jolán zalabaksai és Budayné 
Fleischhacker Leontin kispesti áll. el. isk. tanító-
nőket 1908. évi szept. 1-i hatállyal kölcsönö-
sen ; Fürst Matild arad-csálai áll. óvónőt a som-
keréki áll. óvóhoz ; Csáp Elvira somkeréki áll. 
óvónőt a töresvári áll. óvóhoz ; Orendi Mária 
perecsenyi és Baloghné Jáger Lenke algyői áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Szolgálattételre kirendelte: Eperjessy Jó-
zsef nagyilondai áll. el. isk, ig.-tanítót a szolnok-
dobokavármegyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Végkielégítést engedélyezett : Köberiing 
Márton komlóleánytelepi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónak 1600 K-t; Horváth Jánosné, szül. 
Schmidt Krisztina kuczorai áll. óvónőnek 450 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Támár Emma jász-
apáti munkaképtelen közs. óvónőnek évi 440 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Szucsich Károly muracsányi közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Porics Katalinnak évi 618 K-t, 
Dömötör, Aranka, Károly és Antal nevű kkorú 
áiváinak egyenként 103 K-t, együtt 412 K-t, 
mindössze 1030 K-t; néh. Németi Miklós nyug. 
szatmári tanító özv., szül. Szabó Zsuzsannának 
évi 604 K t, Róza nevű kkorú árvájának pedig 
100 K 67 f-t. 

Községi és egyéb helynevek. 
Ugocsa vármegye. 

I. Tiszáninneni járás : Egres = Szőllősegres. — 
Kis-Kupány - Alsó veresmart. — Sasvár = Tisza-
sásvár. — Szirma = Tiszaszirma. — Ugocsa-Rosz-
toka := Szőllősrosztoka. — Veresmart = Felsőveres-
mart. 

II. Tiszántúli járás: Aklihoz tartozó Akli-
tanj a (eddig Bányásztanya néven is). — Bábony = 
Kisbábony községhez tartozó Kisbábonyi újtelep 
(eddig Ferenczytanya és Jágertanya külön neve-
ken). —- Batárhoz tartozó Batári tanya (eddig 
Szaplonczaytanya néven is). — Bökény n Tisza-
bökény. — Csorna = Csomafalva. — Farkasfalva = 
Tiszafarkasfalva. — Gödényháza = Gődényháza. — 
Gyula = Szőllősgyula. — Halmihoz tartozó Török-
tanya (eddig Koppeltanya néven). — Hetény = 
Tiszahetény. — Királyháza-TöJgyesfalva = Király-
háza. — Komlós-Sellő = Ugocsakomlós. — Péter-
falva = Tiszapéterfal va. — Sós-Uj falu = Sósfalu. — 
Szárazpatak = Avaspatak. — Szászfalu = Tiszaszász-
falu. — Tivadar = Tivadarfalva. — Tur-Terebes = 
Túrterebeshez tartozó Túrterebesi szőllőhegy (eddig 
Adorjánkegy, Agghegy, Királydomb, Kisvölgy, 
Közdomb, Puphegy és Pusztahegy külön neveken). 
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Országgyűlés. 
(Május 25—30.) 

A költségvetés tárgyalása hamarább ért véget, 
mint remélni lehetett. Tíz és félnapi ülésezés-
sel kedden délben teljesen elvégezték. 

A honvédelmi tárcához hétfőn Kmety függet-
lenségi beszélt. Mindaddig fontosnak tar t ja a 
honvédséget, amíg nem lesz külön magyar had-
sereg. Szükségesnek tartja, hogy a honvédtüzér-
ség felállításához honvédtiszteket képezzenek ki. 
Addig nem szavazza meg a honvéd- és közös 
tisztek fizetésemelését, amíg a városi és pénz-
ügyi tisztviselőkről kellőleg nem gondoskodik 
az ország. Mindezek mellett elfogadja a költség-
vetést, mert bízik a kormányban. Nagy György 
balpárti képviselő délelőtt és délután is 6 óráig 
beszélt. Jelcélfálussy Lajos miniszter igen rövid 
beszédet tartott . Megállapítja, hogy tárcája 
költségvetése 2 millió koroaával emelkedett. 
Nagy gondot fordít a céllövésre. Több intéz-
kedést tett, hogy már megelőzőleg az iskolákban 
is gyakorolják és a katonaságtól kilépve is 
magukkal vigyék a kedvet. A menházban levő 
agg honvédek élelmét megjavította ; szolgálat-
ban levő rendes orvost rendelt hozzájuk. 

A nagy pénzügyi tárca költségvetésének tár-
gyalását hétfőn, a délutáni ülés végén kezdették 
meg s már kedden délre végeztek vele. A 
miniszterelnök, mint pénzügyminiszter, akkorra 
helyezte kilátásba nagyobb szakbeszédét, mikor 
a felhatalmazási törvényt tárgyalják. Most csak 
az egyes felszólalásokra válaszolt. A pénzügyi 
tisztviselők és díjtalanok helyzetén általános 
rendezéssel kíván segíteni. Tárgyalást folytat, 
hogy sót lehetőleg a vasúti állomásokon is 
lehessen vásárolni rendes árakon. Epúgy gon-
doskodik, hogy bélyeget mindenütt áruljanak. 
A földadó-reformmal együttesen gondoskodik 
a kataszter kiigazításáról. Nemcsak a mívelési 
ágakban beállott változásokat akarja fölvétetni, 
hanem az aránytalan, hibás becsléseket is ki-
iorazíttatni. O t 

A tárgyalásnak éljenzéssel fogadott befeje-
zése után benyújtotta a miniszterelnök a fel-
hatalmazási törvényt, melyben jogot nyer a 
kormány, hogy a megszavazott jövedelmeket 
beszedhesse, a kiadásokat teljesíthesse. Eszerint 
Magyarország rendes kiadásai 1908-ban egyezer-
kétszázharminclcilencmillió koronát tesznek ki ; 
az átmeneti kiadásokkal és beruházásokkal 
együtt ezerháromszáznyolvankilenc milliót. Kö-
zös költségekre megy ebből 84 72 millió. Még 
mindig előirányoz 46.000 korona fölösleget. 
Eme törvény keretében hozza javaslatba a hon-
védségi, csendőrségi és lótenyésztési telepeken 
levő tisztek fizetésének emelését és a legénység 
ellátásának javítását is f. évi októbertől kezdve. 

Amint ezt itt elfogadják, elvileg eldől a közös 
tisztek fizetésemelése is, amelynek törvény sze-
rint ugyanolyannak kell lenni. 

Ugyanezen ülésben nyújtotta be Andrássy 
gróf belügyminiszter az egészségügyi szolgálat 
rendezésére vonatkozó javaslatát. A járási és 
körorvosok törzsfizetése, mely eddig 1000 korona 
körül ingadozott, de egyes esetekben leszállott 
egyszáz koronáig, mostantól kezdve 1600 koro-
nában állapíttatik meg, melyhez ötévenként 200 
korona korpótlék járul. Szegényebb vidékeken 
helyi pótlék is. Mindezt az állam adja. A köz-
ségeknek kell gondoskodni lakásról, fuvarról. 
Látogatási díj nappal 1, este 2 korona. Gon-
doskodik a törvényjavaslat arról is, hogy a 
községek megfelelőleg el legyenek látva bábák-
kal. Eme rendezkedés az államnak egyelőre évi 
3,200.000 koronájába kerül. 

A szerdai ülésen, mely már megint csak a 
rendes 4 óra hosszáig tartott, mintán a sür-
gősség és az ülések idejének meghosszabbítása 
csak a költségvetés tárgyalására volt kimondva, 
mentelmi ügyeket tárgyaltak. Azután megkez-
dették a büntetőtörvény módosításának tárgya-
lását. A módosítások főként a föltételes elíté-
lésre, a kiskorúak büntetésének új szabályozására, 
a kerítésre és a lopás meghatározására s bünte-
tésére vonatkoznak. 

Az ülés végén kijelentette Andrássy gróf 
belügyminiszter, hogy az ú j választási törvényt 
az őszi ülésszak első hónapjában mindenesetre 
beterjeszti. Foglalkozzék akkor vele a Ház nyu-
godtan, kellő idő ráfordításával, mert az ország 
jövő alakulására nézve főfontosságú. 

Csütörtökön az ünnep miatt nem volt ülés. 
Pénteken többségi határozattal tárgyalásra tűz-
ték ki Sziklay Ottó képviselő törvényjavaslatát 
Pozsony és Bécs közt építendő villamos vasút 
engedélyezése tárgyában. A büntető törvény-
könyv módosításához többen szólottak, a be-
nyújtott javaslatot méltányolva, de még több 
módosítást sürgetve. Bakonyi képviselő sajnálja, 
hogy a halálbüntetés eltörlése nincs benne. A 
csalást súlyosabban kell büntetni, mint eddig. 
Az erkölcstelen, ocsmány irodalom szigorú 
üldözését kívánja. Betrogalli Oszkár a nemzeti-
ségi izgatásokkal szemben kívánna szigorúbb 
eljárást. Bródy Ernő épen azt dicséri, hogy 
nincs politika a javaslatban. A kis kornak még 
nagyobb védelmét ajánlja. Nagy György meg-
dicséri, hogy a javaslat nem utánoz szolgailag 
külföldi törvényeket. A csábításnak sokkal 
szigorúbb megtorlását kívánja. Lakoljon, aki 
21 évesnél fiatalabb férfit vagy nőt erkölcs-
telenségre csábít. Lakoljanak azok a lelkiisme-
retlen emberek is, akik védtelen nőket házas-
ság ígéretével ejtenek meg, aztán otthagyják 
a szégyenben, nyomorban. 
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Szombaton a fólhitalmazási törvényt tár-
gyalták. Wekerle dr. miniszterelnök nagyobb 
beszédet tartott. Hivatkozik rá, liogy ez a 
kormány két év alatt annyit alkotott, »meny-
nyire hasonló idő alatt egyetlen más ország-
ban sincs példa. A tiszti fizetések emelését 
nemcsak társadalmi, hanem politikai tekintet-
ből is el kellett fogadni, hogy az Ausztriában 
emiatt ellenünk irányult nagy izgatottság 
lecsendesüljön. A megoldásnál különben a ma-
gyar álláspont győzött. Vlád Aurélnak a válasz-
tói törvény késedelme miatt kifejezett gyanú-
sításaira azt feleli, hogy Magyarország nem 
különböző elemekből összeverődött embercso-
port, hanem ezerév történetén keresztül követ-
kezetesen fejlődött nemzeti állam. Ezt a jellegét 
a méltányos jogok széleskörű megadása mellett 
a választói törvényben is fönn kell tartani. 
Kmetynek azon határozati javaslatát, hogy a 
kormány törvénnyel gondoskodjék a városi 
tisztviselők fizetése rendezéséről, elfogadja. 
Zakariás Jánost megnyugtatja, hogy a kormány-
nak eddig is volt, ezután is lesz gondja a 
családos tisztviselők, általában a gyermekes 
családok helyzetének könnyítésére. 

Nagy éljenzéssel fogadott beszéde után álta-
lánosságban elfogadták úgy a fölhatalmazási 
javaslatot, valamint a tisztek fizetésemelését és 
Kinetv határozati javaslatát. 

KÜLÖNFÉLÉI, 
— A po lgá r i l eány i sko la ú j t an í t á s t e rve . 

Apponyi miniszter kiadta az egyházmegyei fő-
hatóságokhoz és királyi tanfelügyelőkhöz intézett 
rendeletét, melyben a polgári leányiskola új ta-
nítástervének életbe léptetéséről intézkedik. A ren-
delet kiemeli, hogy a polgári leányiskola teljesen 
gyakorlati intézmény, amely a nagy néprétegek 
nevelésére van hivatva. Praktikus szelleme nem-
csak a reális és kézügyességi tárgyak nagymér-
tékű fölkarolásában, hanem a magyar nyelv, a 
történelem, a német nyelv, a földrajz oktatásának 
módszereben is megmutatkozik. Az egész terv 
oly meggondolással készült, hogy a polgári leány-
iskola növendéke az intézet négy osztályának be-
fejezése után nem tanul tovább ; azért minden 
ismeretkörben zárt egész közlésére törekszik. 
Különös ügyet vet az új terv a női hivatás 
különleges követelményeire ; az utolsó évfolyam-
ban a leányok megtanulják mindazt, a lehetőség 
szerint, amire egykor a háztartásban és a gyer-
meknevelés terén szükségük lesz. A nemzeti 
szempont eddig nem érvényesült erővel dombo-
rodik ki az új tanítástervből, amennyiben a ma-
gyar nyelvre és irodalomra szánt órák száma 
tizenháromról tizenhatra emelkedett ; a történet-
tanítás középpontjába hazánk históriáját helyezi, 

a honi föld megismerésére egész esztendőt fordít 
az új tervezet. Nagy gondot fordítottak továbbá 
a túlterhelés elkerülésére, a tanítás anyagának a 
növendékek értelmi színvonalához alkalmazására 
és az egyes tárgyak közti elevené s szerves kap-
csolat lehető ápolására. Ezenfelül az ú j tanterv 
megtiltja, hogy a növendéket otthon is foglalkoz-
tassák kézimunkával, növeli a testgyakorlásra szánt 
időt, ügyet vet a rajzolás modern módszereire. 
Végül az erkölcsi szempont mind az anyag meg-
választásában, mind a tárgyak földolgozásában 
teljes figyelemben részesül. Az új tanításterv 
— egyelőre átmenetileg — már az 1908—9. 
iskolai évben életbe lép. Az 1910—11. évben 
már mind a négy osztályban az új terv szerint 
fognak tanítani. A tantervhez való módszeres 
utasítások most vannak munkában. 

— A „Madarak és F á k n a p j a " . Az Orszá-
gos Állatvédő Egyesület a „Miként ünnepeljük a 
Madarak és Fák napját" című és a Néptanítók 
Lapjában is tüzetesen ismertetett kiadványát 
Apponyi miniszternek egy előterjesztés kíséreté-
ben bemutatta, számot óhajtván arról adni, hogy 
e szép intézménynek kellő módon való meg-
ünneplésében a néptanítók támogatására kíván 
lenni, többek között azáltal is, hogy megfelelő 
útmutatások szerkesztése érdekében irodalmi pá-
lyázatot nyit és a pályanyertes munkákat díj 
nélkül bocsátja a néptanítók rendelkezésére. A 
miniszter az egyesület előterjesztését igen szíve-
sen fogadta, és az egyesület költségeinek fedezé-
séhez 1000 korona államsegéllyel járult. Az egye-
sület, melynek a pályadíjak kitűzése, a pálya-
munkák kinyomatása és a szétküldés portóköltségei 
igen jelentékeny anyagi áldozatába kerültek, 
meleghangú föliratban köszönte meg a minisz-
ternek a segítséget, ki nemcsak anyagi tekin-
tetben kötelezte hálára az egyesületet, hanem nagy-
becsű erkölcsi értéke is van ennek az egyesületre 
nézve, mert törekvéseinek méltatását látja a mi-
niszter ez intézkedésében. Amint értesülünk, eddig-
elé több mint 2000 néptanító vette igénybe a 
„Miként ünnepeljük a Madarak és Fák napját* 
című értékes füzetet és így remélhető, hogy ez 
útmutatások elterjedése nyomán a madarak és 
fák napjának intézménye mind nagyobb mérték-
ben honosodik meg országszerte. Az Országos 
Állatvédő-Egyesülettől nyert megkeresés alapján 
megemlítjük itt, hogy az egyesület, úgy,, mint a 
mult évben, az idén is fölkéri a néptanítókat, 
hogy a madarak és fák napjának megünnepléséről 
szóló jelentéseiket szíveskedjenek az egyesület 
közlönye, az „Állatvédelem" havi folyóirat szer-
kesztőségének (Budapest, IX., Ernő-u. 11 —13) 
megemlítés végett beküldeni. A nevezett folyó-
iratnak szűkre szabott kerete nem engedi ugyan 
meg, hogy valamennyi jelentés és egész terjedel-
mében közzététessék, azonban a jelentéseknek 
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minél nagyobb számban való beküldése fölötte 
kívánatos azért, hogy a madarak és fák napja 
intézményének előhaladásáról a nagyközönség 
minél tüzetesebb tudomást nyerjen. 

— Ifjúsági egyesület és népkönyvtár 
H O l ' g O S O n . Horgos, csongrádvármegyei nagy-
községben f. év február havában alakult meg az 
első megyei áll. ifjúsági egyesület és daloskör, 
amelynek az alapszabályait a napokban a közokt. 
minisztérium jóvá is hagyta. Az egyesület igaz-
gatója 31ucsi Vince, elnöke Weinhardt Mihály 
áll. tanítók. Az igazgatóság kérelmére a Múzeu-
mok és Könyvtárak Országos Tanácsa az ú j 
ifjúsági egyesülettel kapcsolatban állami költsé-
gen egy 2000 koronás népkönyvtár létesítését 
határozta el. E szép könyvtár az áll. iskolában, 
az ifjúsági egyesület helyiségében lesz elhelyezve, 
kezelésével pedig az egyesület igazgatóját, Muesi 
Vincét bízta meg a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsa. 

— E l e m i i sko la i k irándulók . A kisteleki 
állami iskola V—VI. fiúosztályát vezette Szegedre 
tanítójuk : Váczy István. Elzarándokoltak az 
Erzsébet- és Kossuth-szoborhoz, mindkét helyen 
szavalattal és énekkel hódoltak. A Kossuth-szo-
borra „A kisteleki állami iskola V—VI. fiú-
osztálya Kossuth apánknak" jeligével szép babér-
koszorút is helyeztek. Az összesereglett hallgatók 
lelkesen éltették a netnzetiszínű-szalagos gyermek-
sereget és tanítójukat, olyik anyóka „édös lölkim !" 
megszólítással, könnyezve cirógatta a kis zarán-
dokokat. Azután megtekintették Szeged neve-
zetességeit, köztük igen tanulságos szórakozást 
élvezve a siketnémák intézetében. Végül kimen-
tek Újszegedre, a város üdülőhelyére, ahol meg-
ebédeltek, szép társasjátékot rendeztek s az esti 
vonattal a legkedvesebb benyomásokkal haza-
utaztak. 

— I s k o l a t á r s a k ta lá lkozása. Szvácsek Mi-
hály nyug. népisk. igazgató fölhívja iskolatársait, 
kik vele 1868-ban, július 16-án a pécsi tanító-
képzőben oklevelet nyertek, hogy a 40-ik év-
fordultával a „Mátyás király" vendéglőben a 
netáni utolsó összejövetelen f. évi júl ius 20-án 
megjelenni szíveskedjenek. 

Halálozások. Kolumban Samu, a budapesti 
II. ker. áll. el. tanítónő- és nevelőnőképző-inté-
zet tanára, ki a pedagógiai és a néprajzi iroda-
lom terén is igen hasznos munkásságot fejtett 
ki, május 23-án, hosszas szenvedés u tán elhunyt 
Budapesten. — Mosdóssy József, volt gazdatiszt, 
48-as honvéd, Mosdóssy Imrének, Budapest székes-
főváros kir. tanfelügyelőjének édesatyja, élete 78 ik, 
boldog házassága 51 -ik évében elhunyt Buda-
pesten. — Bérezi Bódog községi tanító életé-
nek 44-ik, buzgó tanítói működésének 16-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt Keszt-
helyen. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Tanító. (Márványtenger liabja stb.) Nem közölhetők. 

Kérdésére majd a Tanácsadóban kap választ. — 
Sz. (Jelképes számolás.) Különben jól megírt cikke 
nem közölhető. Szakmunkatársunk véleménye ez : A 
számvetést az olvasással nem lehet egy kalap alá vonni. 
Más húsz betű és más a 20-as számkör. 2 szem, 2 száj-
szeglet, meg 1 orr nem = 5. — T. (Lenyugváskor stb.) 
Még nem elég gj'akorlott a verselésben. Kár különösen 
az egyikért (Lenyugváskor), mert ebben van hangulat.— 
T. S. (Testi útak.) Növekedő érdeklődéssel várjuk a 
folytatást. Mielőbb megkezdjük a közlést. — S. S. 
(Pozsony.) Sorát ejtjük. — T. D. (Csongrád.) Köszön-
jük a figyelmet. — K. (Somogy.) A jó leíró költemény 
nem multa divatját, nem is fogja. Az önében van egy-
két sikerült kép, de egészében nem üti a mi mérté-
künket. — Mezőhegyes. Jónak jó, de n?m nekünk 
való. — K. S. (Tivadar.) A hirdetések dolgába nem 
avatkozhatik a szerkesztőség. Egyébként levelét át-
adtuk a kiadóhivatalnak. — K. (Visszhang Kóródy 
cikkére.) Azt hisszük, elég, ha e helyen tudomásul 
vesszük, hogy ön mindenben aláírja Kóródynak a 
tanítóképesítés dolgában kifejtett nézeteit. — P . 12. sz. 
A szerkesztőség hónapról hónapra leszámol a szám-
vevőségnek a lapban megjelent közlemények díjazá-
sáról. Ha ön az 1907 március 15-én és pünkösdkor 
megjelent dolgaiért nem kapott tiszteletdíjat, a mostani 
szerkesztőség nem hozhatja helyre „ámulták hibáját". — 
F. F. (Tanítóképzésről.) A legjobb akarattal sem telje-
síthetjük kívánságát, oly nagy mértékben összetor-
lódtak a közleni valók. — N. Gry. Sb. Versírásra 
abszolúte semmi tehetsége nincs. A hirdetést átadtuk 
a kiadóhivatalnak. — K. J . Szívesen közölnénk a 
könyvről ismertetést, de ön jóform-.ín mindenről ír, 
csak a könyvről nem. Egyébként azt a könyvet már 
kiadtuk bírálatra. — K. (Nyitrazsámbokrét.) Kérjük 
a könyv beküldését, anélkül nem vehetünk tudomást 
róla. — K. Gy. (Nagybánya.) Nem teszünk különb-
séget fővárosi és vidéki könyvkiadók között. Minden 
hozzánk beküldött könyvet érdeme szerint ismertet-
nek munkatársaink. A Földrajzi eredménytárt és a 
Köszöntések könyvét nem kaptuk. — K. Z. (Csécs.) 
Sokan vannak, kiktől verset fogadtunk el s meg nem 
került sor rájuk. Öntől már közöltünk egyet. Türel-
met kérünk. — A. J . (Kétség stb.) Van egy-két jó 
gondolata, de még nem tudja megtalálni a megfelelő 
formát. .Jelesebb költőink komoly tanulmányozását 
ajánljuk. — J . (A szegedi tanszergyár.) A gyár — amint 
cikkéből is kitetszik — megtalálja az útat az iskolá-
hoz, anélkül is, ha mi cikket nem közlünk róla. Bár-
mennyire nem reklámízű a cikk, sokan mégis reklám-
nak vennék s fejüket csóválva kérdenék : vájjon mit 
fizetlek ezért a szerkesztőnek ? Efajta kérdésekre nem 
akarunk alkalmat szolgáltatni s így, sajnálatunkra, a 
cikk közléséről le kell mondanunk. — Mt. Ha kezdet 
— bíztató kezdet. A formára azonban nagyobb gondot 
kell fordítani. — T. M. L. (Az én imakönyvem.) Ked-
vünk szerint való vers. Sorát ejtjük. — H. D. (Lelki-
ismeret.) Nem közölhető. 

Tartalom A népért, (—ó—.) — A középiskola 
fölemelése a tanköteles kor fölé. Móczár József dr. — 
Főúri munkások az iskola szolgálatában Béthi Lajos. — 
Könyvesház. — Szépirodalom : Árvaság. (Vers.) 
Szábolcska Mihály. — A második önvédelmi harc. 
Benedek Elek. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Hivatalos rész. — Községi és egyéb hely-
nevek. — Országgyűlés. — Különfélék. — Szerkesztői 
üzenetek. 



2 3 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 7 

GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KfiOLOPP ALFKÉD. 

A vizi beruházások. 
* 

A nagv Széchenyi István volt az első, aki-
nek minden reális nemzeti szükségletet meglátó 
szeme megakadt a magyar vizek elhanyagolt-
ságán, s azóta Magyarország szinte csodát 
művelt a vizi művek terén. 

A Tisza és Duna völgyében megépült töl-
tések hossza megközelíti a 6000 kilométert, 
a csatorna- és árokhálózaté a 12.000 kilo-
métert, tehát a kettő együttesen a földteke 
kerületének közel felét teszi ki. A 120 szi-
vattyútelep képessége másodpercenként 170 
köbméter, tehát több, mint a Tiszának vizi 
emésztése Szegednél. A földtömeg, amit a 
magyar kubikos kérges tenyere alakított töl-
téssé vagy képzett ki csatornává, meghaladja 
az 500 millió köbmétert. Ebből tehát olyan 
gúlát lehetne emelni, amelynek egy négyzet-
kilométernyi alap mellett a magassága 1500 
méterre érne föl. A vízszabályozások és le-
csapolások hat millió kataszteri holdnál többet, 
vagyis másfélszer annyi földet hódítottak meg 
az okszerű mezőgazdálkodás részére, mint a 
szintén vízmüvekkel dolgozó Hollandiának 
egész művelés alatti területe. A meghódított 
terület nagysága, az útak és vasutak építésé-
nek és fönntartásának a védett területen való 
olcsóbbsága, nemkülönben a mocsarak és pos-
ványok megszűnésével a közegészség terén 
elért eredmények e müvet a magyar nemzet 
egyik legnagyobb alkotásává avatják. Ez al-
kotás vízvédelmi része az országnak és az 
érdekelteknek 600 millió koronát meghaladó 
költségével nagyban és egészben befejezettnek 
tekinthető. Ezzel szemben a nagy munka 
azonban nem ért véget ; hátra van, hogy a 
meghódított területet és megszabályozott folyó-
kat a bennük rejlő kincseknek kiadására 
kényszerítsük. 

Ennek az új szakasznak kezdetét jelenti az 
a törvényjavaslat, melyet a vizi beruházások 
tárgyában a minap tett le Darányi Ignác 

földmívelésügyi miniszter a Ház asztalára és 
amelyben a még szükséges folyószabályozások 
folytatására, nemkülönben a természetes vizi-
útaink hajózhatóvá tételére 192 millió korona 
irányoztatott elő. 

Négy főfolyónknak hajózható hossza 2500 
kilométer; a törvényjavaslatba fölvett mellék-
vizek szabályozásával, a Ferenccsatornával és 
a Balatonnal együtt a hajózó útak hossza 
4300 kilométert fog kitenni. Ehhez hozzávéve 
még a kereskedelmi miniszter által tervezett 
Duna—Tisza- és Duna—Száva-, összesen 200 
kilométert kitevő összekötő csatornákat, kere-
ken 4500 kilométer elsőrendű viziút fog maj-
dan a magyar közgazdaság rendelkezésére 
állani. — Poroszország kivételével egyetlen 
nyugoti ország sem dicsekedhetik ekkora vizi 
hálózattal. 

Hogy mit jelent a közforgalomban egy 
modern viziút, azt legjobban a következő 
példával világíthatjuk meg: a Közép-Dunán 
egyetlen 800—1000 lóerős vontatógőzös képes 
tíz—tizennégy uszályt fölfelé vontatni, 5 -fi 
ezer tonna terheléssel ; tehát ugyanannyit visz, 
mint egy középnagyságú tengeri gőzös és 
ugyanannyit, mint amit 500—600 vasúti kocsiba 
leltet berakni és aminek az elvontatására — a 
pálya kisebb-nagyobb emelkedése szerint — 
10—20 lokomotív szükséges. Amellett, hogy 
a viziút óriási tömegeket képes lebonyolítani, 
még jelentékenyen olcsóbb is a vasútnál : a 
vizi szállítás rendszerint egyharmadába kerül a 
vasúti szállításnak, legtöbbször azonban még 
ennél is kevesebbe. S az új vizi beruházások 
foganatosítása után nemcsak a ma már többé-
kevésbé használható viziútak válnak a kis 
vizek idején is járhatóbbá, hanem 1000 kilo-
métert meghaladó olyan új viziúttal is szapo-
rodik ezirányú hálózatunk, melyen eddigelé 
semmiféle vizi közlekedés nem volt és ahol 
két méter mély bemerülésü hajókkal lehet 
majd csatornázásuk után 650 tonnás, vagyis 
65 vasúti vaggon terhelésű hajókkal közlekedni. 
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Az újonnan csatornázandó, mintegy ezer 
kilométer viziút építési költsége kilométeren-
ként átlag 60—70 ezer koronát tesz ki, tehát 
nem kerül többe, mint valamely rendes vici-
nális vasúté, teljesítőképessége pedig föléi-
bármely kétvágányú pályáéval. 

Maga az állam még nem is költött sokat 
vizi beruházásra; míg vasútainkra közel négy 
milliárdot költöttünk, addig vízszabályozásokra 
— a Vaskaput is beleszámítva — az állam 
nem egészen 300 milliót adott ki, ebből is 

, alig jutott 100 millió a hajózó út előállítására ! 
Es mégis ez a viziút bonyolítja le a tömegárú-
forgalomnak 19 százalékát, amennyiben a 7800 
millió tonnakilométerből 1400 esik a vizi köz-
lekedésre. 

Ami a végzendő munkákat illeti, azokat 
bőven és részletesen ismerteti a javaslat meg-
okolása. A beruházandó összegből a legnagyobb 
kvóta, 56 millió jut a Dunának Dévénytől 
0-moldováig terjedő szakaszára. A legnagyobb 
rész ebből az összegből, vagyis 39 millió 
korona, a Közép-Dunán végzendő munkák 
költségeire fordítandó. Természetesen Buda-
pestnek is jut ebből. Az Újpest és a Margit-híd 
között épült Margit-rakodópart közti párhuzam-
mű fölemelésére 355.000 korona fordítandó. 
Ezzel kapcsolatban a Margit-sziget hosszában 
a Dana budai ágában kotorni fogják a medret. 
A Margit-sziget körüli párhuzam-művekre 
330.000 korona költséget vettek föl. A lágy-
mányosi téli kikötő végleges építésére 537.322 
korona költségre lesz még szükség. A Felső-
Duna szabályozására szükséges 8,482.450 ko-
rona, a mosoni Duna hajózhatóvá tételére 
5'9 millió, a szentendrei Dunaág legszüksége-
sebb munkálatai 750.000 koronát igényelnek, 
a tolnai Dunaág rendezésére pedig 1,850.000 
korona szükséges. A Tisza folytatólagos sza-
bályozása, Szegeden téli kikötő építése, esetleg 
ha szükséges, másfelé még egy ily kikötő épí-
tése 20'3 millió koronába kerül. A Dráva 
szabályozására kerekszámban 19'5 millió ko-
rona fordítandó. Ebből a barcs—drávatoroki 
szakasz szükséglete 14 millió korona, a zákány-
barcsi szakasz rendezésére még 5*4 millió ko-
rona szükséges. A Száva szabályozása három 
részből áll, nevezetesen a Kulpa torkolatától 

az Unna torkolatáig 92 kilométer 908.906 
korona, a Bosznia határamenti 331 kilométer 
hosszú szakaszon 3.724.390 korona és a Szerbia 
határamenti 175 kilométer hosszú szakaszon 
2,366.704 korona, összesen 7 millió korona. 
De mivel régebbi törvény alapján még rendel-
kezésre áll 1 millió, a ma kért hitelből a 
Szávára csak 6 millió korona fordítandó. 
A Száva hajózása érdekében Sziszek körül és 
Bródnál téli kikötő létesítése szükséges. 

A Kulpa hajózhatóvá tétele Károlyvárosig 
közgazdasági szempontból fölötte fontos. Ez 
pedig a folyó egész hosszának csatornázásá-
val, azaz hajózó-csegék építésével biztosítható. 
A szükséges költség 3'8 millió korona. A Morva 
folyó Robatetztől Dévényig a határ Magyar-
ország és Ausztria között. A közösen végre-
hajtandó szabályozás dolgában a magyar és 
az osztrák kormány közt megegyezés jött létre 
és a terveket a magyar földmívelésügyi és az 
osztrák belügyminisztérium közösen állapították 
meg. Az egész költség 9'3 millió korona, 
melyből 4'6 millió korona Magyarország, 4*7 
millió pedig Ausztria terhére esik. A Vág folyó 
rendezéséhez oly nagy vidék mezőgazdasági, 
forgalmi, főleg tutajozási érdeke fűződik, hogy 
nem lehet továbbra elzárkózni attól, hogy a 
Vág Bózsaliegytől, de legalább is Zsolnától 
kezdve ne vétessék állami kezelésbe. A Vág o 
rendezése és hajózhatóvá tétele összesen 
8,320.870 koronába kerül ; egyedül a tarnócz— 
kaméri szakasz szükséglete 5 millió korona. 
A Temes alsó szakasza szorul leginkább mes-
terséges berendezésekre. Az összes munkák 
3,171.618 koronát igényelnek. A Mura ma-
gyarországi szakaszát eddig elhanyagolták és 
csak a határon Ausztriával közösen fejtettünk 
ki nagyobb tevékenységet. A Mura összes 
munkálatai 8'9 millióba kerülnek. A Béga 
mindhárom részére összesen 4'4 millió koronát 
irányoz elő a javaslat. Ebből a temesvár— 
tapoloveczi Béga hajózhatóvá tételére 3,184.000 
korona jut. A Szamos szabályozása Vásáros-
náménytól Szatmárig öt duzzasztó-mű és ugyan-
annyi hajózó-csege építésével 4,750.000 korona 
költséget igényel. A Bodrog és mellékfolyóinak 
szabályozása 4'5 milliót igényel. A Körösökön 
még szükséges munkálatok 7'2 millió költséget 
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igén jelnek, amely összeggel egyúttal 140 kilo-
méter hajózható viziút készül. A Maroson 
Konoptól Aradig már megvan a szabályozás 
és Makótól a torkolatig szintén. Most a Konop 
és Piski közti szakasz szabályozására 12'1 millió 
korona szükséges. 

A Maros szabályozási terve Piskitől Maros-
vásárhelyig szintén kész és 30 millióba fog 
kerülni, de erre csak később kerül a sor, ha 
Piskitől a torkolatig rendben lesz. A Sió csa-
tornázása, illetőleg a jBalatonnalc öszeköttetése 
a Közép-Dunával, régi törekvés. Most úgy 
látszik, megvalósul és kielégítést nyer ez az 
úgyszólván országos érdek. A Sió hajózhatóvá 
tételének költségei 5'5 millió koronát tesznek 
ki. A balatonmenti fürdőtelepeken létesítendő 
kőpartok előállítására és az ottani mocsaras 
helyek, úgynevezett bozótok lecsapolásához való 
hozzájárulásra egy millió korona irányoztatik 
elő. A Sajó csatornázása a torkolattól Bán-
révéig 17 hajózó-csegével és ugyanannyi mozgó-
gáttal 10 millió koronába kerül. Végül az 
állami kezelés alatt nem álló folyók szabályo-
zására és vízmosások megkötésére 8-3 millió 
korona irányoztatik elő. A szabályozandó vizi-
útak kilométerhossza 3678*15. 

Ezek az adatok élénken megvilágítják annak 
a nagy munkának hasznát, amelyet a föld-
mívelésügvi miniszter indít meg és amelyhez a 
magyar törvényhozás kétségtelenül hamarosan 
meg fogja adni a szükséges költséget. 

Közgazdasági képek Amerikából. 
(—ó—) Amerika, ez az ifjú óriás, mintegy 

hatalmas szörnyeteg nyújtja ki karjait a világ 
minden pontja felé, hogy segítségükkel magába 
ragadja a munkás-elemeket és pénzéhes kalan-
dorokat, leigázás elől menekülő népeket és 
szerencsétlen vagy bűnös hajótörötteket. Az 
óvilág népeinek e hűtlen gyermekei segít-
ségével nemcsak saját területéről veri vissza 
Európa ipari készítményeit, hanem karjai 
átnyúlnak az óceánokon és saját területükön 
támadják meg a munkásaiktól megfosztott 
népek gazdasági életét. 

Az utóbbi évtizedekben Magyarország szo-
morúan nagy számmal szolgáltatja Amerikának 
a munkáskezeket. A bányák fojtó levegője, a 
gőzgépek ezrei, a robogó vonatok, az ültet-
vényeken lappangó sárgaláz örökké éhesen 
várják a bevándorlók százezreit. A régi idők-

ben emberáldozatokat mutattak be a barbár 
népek, hogy kiengeszteljék haragvó isteneiket, 
ma a müveit Amerika mutat be emberáldoza-
tokat — tömegesebbet és véresebbet, mint 
valaha a legbarbárabb nép — a pénz, az 
önzés, az érvényesülés oltárán. Embereink 
mégis rohannak az új világrész felé, csábítja 
őket az arany, melyet Amerika szór cserében a 
nehéz munkában elnyomorított testért, a halál 
veszélyének könnyelműen kitett életért, az 
ezerféle veszedelemért, mely különösen az ide-
genre leselkedik. Amerika fizet, nagy összege-
ket fizet, de cserében kéri érette az egészséget. 
Abban a társadalomban, mely a pénzkirályok 
hatalma alatt áll, melyben az önzés uralko-
dik, csak a testileg-lelkileg erős állhat meg, 
a gyönge számára koldusbot vagy halál vár. 

Gondos Viktornak, Amerikában élő hazánk-
fiának egy kötete jelent meg az Iparosok 
Olvasótárában. Címe : Közgazdasági képek 
Amerikából. Az újvilág életéből kiszakított 
mozzanatok, rajzok vannak benne, melyekből 
az olvasó lelke megteremtheti az amerikai 
társadalom képét. Szól e munkában írónk az 
amerikai vasútakról, a st-louisi kiállításról, 
az ipari munkás helyzetéről, a munkásviszo-
nyokról, az alkalmazottak sorsáról, amerikai 
speciálitásokról. Mielőtt a munka egyik-másik 
érdekesebb részének ismertetésébe belefog-
nánk, ki kell jelentenünk, hogy nem irány-
munkával állunk szemben, nem elriasztó képe-
ket akar szerzőnk rajzolni, hanem adatainak 
legnagyobb részét konzulátusaink és a keres-
kedelmi múzeum levelezőinek szakjelentéseiből 
meríti. Mi munkájából leginkább azokat a 
részeket ismertetjük, melyek az amerikai élet 
hátrányaival ismertetnek meg bennünket. Szük-
ségünk van erre, mert a mi társadalmunk, a 
mi népünk az újvilág életében csak a ki-
magasló dolgokat ismeri s alig gondol arra, 
hogy a kimagasló részek mily óriási árnyékot 
vethetnek. 

A vasútak Amerikában részvénytársaságok 
kezében vannak. Ez magyarázza meg, hogy 
az utas és alkalmazott ki vau szolgáltatva 
egy minden erejével csak nyereségre törekvő 
vállalatnak. Ennek következménye az elő-
vigyázatlanságból származó sok katasztrófa. 
„1888-ban —• írja Gondos — a halálesetek 
száma 5282, a sérüléseké pedig 25.888 volt. 
Az 1893. évben vasúti baleset folytán 355 
utas meghalt, 8231 pedig megsérült; 1895-ben 
esett 2,984.832 utasra egy haláleset, 1903-
ban már 1,957.441-re egy; 1895-ben minden 
213.651 utas közt egy sérült meg, 1903-ban 
már 84.424 utas közül egy. Még ijesztőbb 
képet mutat a vasúti alkalmazottakat ért bal-
esetek száma. 1903. évben meghalt vasúti 
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balesetek folytán 3.606 vasúti alkalmazott, 
azaz 364 alkalmazottra esett egy haláleset ; 
megsérült 60.481, azaz minden 22-ik vasutas. 
Önként értetődik, hogy legtöbb baleset érte 
a vonatszemélyzetet; 1903-ban e személyzet 
közül minden 123-ik halt meg és minden 
10-ik sérült meg szolgálatában. 30 évi szolgá-
latot alapul véve, mondhatjuk, hogy Észak-
Amerikában a vonatszemélyzet minden egyes 
tagja átlagban háromszor sérül meg a szol-
gálati ideje • alatt ; négy alkalmazott közül 
három nem a sínek között leli halálát, de a 
negyedik már igen." 

Rettenetes statisztika ez; a rideg számok 
megelevenednek előttünk s mintha soraikból 
panaszos kiáltás hangzanék az égre, meg-
büntetését kérve annak a bűnös, önzésen épült 
társadalomnak, mely az imádott aranyhoz 
gyászruhás özvegyek, síró árvák, eltorzult holt-
testek sorfala között rohan. 

A munkabér Amerikában, — ha nem is oly 
nagy, mint általában hisszük — mégis jóval 
fölülmúlja az európai munkabéreket. A kime-
rítő testi munkát jobban fizetik mint nálunk, 
de csak legújabb időben kezdenek gondos-
kodni olyan törvényekről, melyek az elörege-
dett, elnyomorodott munkásnépet megvédel-
mezik az éhenhalástól. Nyugdíjról, betegsegí-
tésről még a legnagyobb részvénytársaságok 
is alig gondoskodnak. „Csak nagyon erős és 
egészséges embereknek kellene az Egyesült-
Államokba kivándorolniok, — mondja Gondos — 
mert ott minden munka százszorta nehezebb, 
mint otthon, és ezenkívül az idegenre lesel-
kedő veszedelmek, különösen a nagyvárosok-
ban és némely gyárban rendkívül nagyok, 
amiért is jó lesz, ha mindenki számot vet 
önmagával, mielőtt kivándorol, hogy a szüksé-
ges fizikai erőn kívül van-e annyi bölcsesége 
és intelligenciája, amennyire szüksége van, 
hogy egy egészen idegen világban meg tudjon 
élni. A közép- és felsőiskolai képzettséggel 
bíró egyének nagyon ritkán kapnak megfelelő 
állást s a legtöbben, más kereset híján, alacsony 
munkával kénytelenek megkeresni betevő falat-
jukat. Az ilyen kivándorlók is helyesen tennék, 
ha elindulás előtt vagy megbízható ismerőseik 
révén, vagy a konzulátusuk útján alaposan 
tájékozódnának új hivatásuk kilátásai felől." 

A kivándorlást nem lehet sem cikkekkel, 
sem könyvekkel, sem rendeletekkel megszün-
tetni. A rossz gazdasági viszonyok, a meg-
élhetés nehézsége, az aranyláz, az újításra való 
vágy ragadja magával az embereket. Azok a 
gátak, melyek valaha visszatartották hazánk 
lakosságát, ma már áttöredeztek s ha meg-
megszűnik időnként a kivándorlási láz a kere-
seti viszonyok javulása folytán, az utasra éhes 

hajók tulajdonosai gondoskodnak ügyes ügy-
nökeik útján a kivándorlás fokozásáról. Az 
ügynöki élelmesség pedig mindenre képes. 
Elárasztja az országot Amerikát dicsőítő füze-
tekkel, sőt a leglelkiismeretlenebb eszközöktől 
sem riad vissza. A múltkor olvastunk erre egy 
kiáltó példát. Egy Amerikában bolyongó 
magyarnak semmi jövedelme sem volt. Két-
ségbeesetten járt-kelt az utcán. Egy honfitársa 
szólította meg s felajánlott neki egy dollárt, 
ha elkíséri egy fényképészhez. Az éhes ember 
természetesen kapott az ajánlaton. Ott aztán 
felöltöztették elegáns ruhába, cilindert nyom-
tak a fejébe, keztyüt adtak kezébe s lefény-
képezték. S jött a nyomorgó magyarnak arc-
képe haza, hirdetve a falubelieknek, hogy 
ilyen élete van annak, ki nem ragaszkodik 
nádfödeles házikójához, kicsiny földjéhez, hanem 
merészen nekivág a világnak. 

Ha a kivándorlást nem is akadályozhatjuk 
meg, kötelességünk az idegenbe készülőket fel-
világosítanunk arról, mi vár reájuk a távol-
ban. Gondos úr munkája alkalmas arra. hogy 
megismerjük belőle az amerikai életet. Taná-
csokat ad arra az esetre is, ha a kivándor-
lásra készülő semmi esetre sem akar itthon 
maradni. E tanácsok is olyanok, hogy inkább 
elrémítik az embert az amerikai úttól, mint 
rábeszélik. E tanácsok egy részét leközöljük, 
hogy minél több magyar tanító ismerkedjék 
meg velük és használhassa föl, ha kivándor-
lásra készülőket akar lebeszélni, vagy ha ide-
genbe induló véreit akarja az ú j életre elő-
készíteni. „Olyan kivándorlók, — írja Gondos 
— akik családot hagynak az óhazában, baleset 
ellen és betegség esetére feltétlenül biztosítsák 
magukat, mert azok a veszedelmek, melyeknek 
itt ki vannak téve, százszor nagyobbak, mint 
otthon. A statisztika tanúsága szerint Ameriká-
ban csak a vasútakon évenként 70.000 ember 
sérül meg s azoknak a száma, akik a gyárak-
ban és bányákban vesznek el vagy sérülnek 
meg, szinte ijesztő. Ehhez járul, hogy Ameri-
kában a munkásbiztosítás nincs törvényesen 
rendezve, úgy, hogy mindenkinek feltétlenül 
magának kell gondoskodnia élete biztosításá-
ról. Ezért minden bevándorlónak Amerikába 
érkezése után nyomban be kellene lépnie a 
nemzetbelijeinek biztosító - intézetébe, s ha 
nincs honfitárs-ismerőse, akihez teljes biza-
lommal fordulhatna, úgy forduljon papjához 
vagy konzuljához tanácsért. A bevándorlónak 
az álügynököktől s olyan honosaitól nagyon 
kell óvakodnia, akik az újonnan érkezettek 
becsapását iparszerűleg űzik. A kivándorlónak 
eleinte nem szabad azon lennie, hogy mindjárt 
meggazdagodjék ; az acélművekben vagy más 
veszedelmes üzemeknél a bevándorlónak nagyon 
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óvatosnak kell lennie, mert minden figyelmez-
tetés nélkül reá szokták bízni a legveszedel-
mesebb munkát, melyet néha valamivel jobban 
fizetnek. Inkább elégedjék meg kevesebbel s 
nézzen körül az első napokban s igyekezzék 
megtudni, hogy abban az üzemben milyen 
munkánál hány ember s milyen módon pusz-
tult el. Eleinte időn túl se dolgozzék, mert 
úgyis jobban meg kell erőltetni magát, mint 
ahogyan otthon megszokta, s ha túlerőlteti 
magát, szerzeményét az orvosnak és gyógy-
szerésznek kénytelen odaadni. A túlerőltetés, 
rossz lakásviszonyok, egészségtelen életmód és 
kicsapongás folytán megbetegedő bevándorlók 
száma ijesztően nagy. A kivándorlónak tehát 
nagyon ki kell nyitni a szemét, mindenben és 
mindenütt veszedelmet kell sejtenie, minden-
képen kímélnie kell magát, jól kell öltözködnie 
s igyekeznie kell a „Boardinghous"-ba be-
jutnia, ahol valamivel többet fizet ugyan, de 
legalább emberi módon táplálkozik és nem él 
olyan elhagyatottan, mint az állat. 

A szabadalmazott gyógyszerektől és az újsá-
gokban hirdetett orvosoktól óvakodjék; az az 
orvos, aki tart magára valamit, nem hirdet az 
újságokban. Ha megbetegszik, inkább vétesse 
föl magát valamelyik nagyobb kórházba vagy 
ott kérje el valamelyik jó orvos címét. Az 
egészség a legfőbb jó, amit a beva'ndorló 
magával hoz, de a legtöbben néhány év alatt 
tönkreteszik magukat és mint nyomorékok 
térnek vissza az ó-hazába vagy Amerikában 
pusztulnak el nyomorultan. A tapasztalat bizo-
nyítja. liogy kivándorlóink közül nagyon 
kevesen, talán minden ezredik éri el azt a 
jólétet, amelyre áhítozott, és a hazába vissza-
térő kivándorlók mégis azt akarják elhitetni 
otthon, hogy nagy sikereket értek el, mert 
nem akarják, hogy sajnálkozzanak rajtuk. 
Leveleikben sem érintik egzisztenciájuk árny-
oldalait. hanem csak azokat a körülményeket 
emelik ki, melvek hozzátartozóikat bámulatba 
ejthetik." 

Amerikában már több mint éve egy óriási gaz-
dasági válság van. Az eddig emberárút szállító 
és üresen hazatérő hajók most a visszaván-
dorlók ezreit szállítják hazájukba vissza, de jó 
megjegyezni az elmondottakat arra az esetre, 
ha a gazdasági válság szüntével ismét foko-
zódnék a kivándorlási kedv. A szabad Amerika, 
a dollárok hazája, a legmodernebb állam a 
nép milliói előtt tündérországnak tűnik föl, 
de nekünk kötelességünk — ha az újvilág jó 
oldalait el is ismerjük — népünk szeme elől 
elragadni a világos látást megakadályozó kö-
döt, melyet a remény, az aranyláz, a kiván-
dorlásra csábítók ígéretei szőttek eléje. 

A pénz; a népiskolában. 
írta : Éber Rezső. 

Az új népiskolai „Tanterv és Utasítás" 
különös gondot fordít a számtani tanítás gya-
korlatiasságára. Kifejezésre jut ez már a Tanterv 
életbeléptetéséről szóló 1905. VI/16. 2202. sz. 
tanlelügyelőkhöz intézett rendeletben is. Ennek 
IV. pontjában („Az Utasítás főbb szempontjai") 
ezt találjuk: „De az eddiginél nagyobb gon-
dot kell fordítani a számtani tanítás gyakor-
lati oldalára . . . általában az életben értéke-
sítendő mozzanataira." (XIII. lap.) Majd a 
Tanterv hangsúlyozza a mennyiségtan tanítása 
céljának megállapításában, hogy a tanítás 
célja „. . . a mindennapi életben legszüksége-
sebb számítások és mérések begyakorlása." 
(XXV. lap.) Külön fejezetet szentel az Utasítás 
„A nevelés gyakorlati jellegé"-nek (4. pont, 
31. lap), melyben elveit kifejti. Azonkívül 
sok alkalmat megragad, hogy a népiskolai 
számtantanítás gyakorlatiasságára a figyelmet 
fölhívja. 

Természetesen a Tanterv és Utasítás e sűrűn 
hangoztatott elvét mindenki csak helyeselheti, 
mert csak akkor „nem az iskolának, hanem 
az életnek tanulunk", ha bennünket nem az 
iskolának, hanem az életnek tanítanak. Naponta 
adunk ki, veszünk be pénzt, vásárlunk, vagy 
törlesztiink, vagy eladunk, vagy váltunk, vagy 
váltatunk. 

Es mégis, akinek alkalma van, ha csak rit-
kán is a néppel érintkezni, tapasztalja, hogy 
mily rosszul ismeri a nép a pénzt, mily kevéssé 
van tisztában a pénznemek értékével és általá-
ban milyen nehézkesen bánnak azzal. Bizonyí-
téka ennek, hogy a nép száján még ma is 
általános a „garas", „hatos", „picula", „tallér", 
„pengő", „ötös", „tízes" stb. elnevezés, noha 
már a második évtizedét éli a koronaérték 
szerinti számítás, az még egyáltalán nem ment 
át a köztudatba, hogy úgy mondjam, függet-
len magángyakorlatba, mert természetesen, 
ahol „muszáj", — a hivatalokban, bankokban, 
takarékpénztárakban — ott mindenki koroná-
ban számít. Figyeljük meg, mikor az egyszerű 
ember a postán vagy egyébütt fizet vagy pénzt 
kap, hányszor megnézi, megforgatja, megtapo-
gatja, leteszi, fölveszi, megsimogatja, megropog-
tatja, megpengeti az egyes pénzdarabokat, 
milyen nehéz gond ül ki olvasásakor arcára, 
szinte látszik, hogy kötve hisz érzékeinek, 
mert hát „a pénz olvasva . . . " stb. 

Mindez általános megfigyelés, de hány külö-
nös példát hozhatunk ? Házamnál egymásután 
5 cseléd nem tudta, hány koronát ér egy 
5 koronás, különböző pénznemekből nem tu-
dott egy bizonyos összeget kiválasztani és 
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hónapokig tartott, míg megtanulta, hogy a 
bolti visszafizetéseket maga is ellenőrizze. 
Pedig volt közöttük asszony, leány, felnőtt és 
serdülő korban levő, erdélyi és dunántúli, egyik-
nek apja jómódú gazdaember, másiké iparos, 
harmadiké napszámos, tehát a legkülönbözőbb 
életkörülményüek voltak. A népiskolát mind-
egyik elvégezte, sőt egyikük-másikuk már a 
piacon is árúsított. Hogy ez így van, arról 
mindenki maga is meggyőződhetik. Meg aztán 
ha gazdálkodó embertől vesz az ember vala-
mit s legyen a fizetség 50—60 fillérnél több, 
az egyszeregyet is kelljen alkalmazni, nagyobb 
pénznemet váltani vagy épen kettős váltást 
kelljen végezni — no, akkor izzad vevő és 
eladó ! Ha még kellene példát hoznunk állí-
tásunk igazolására, hányat találhatnánk ? De 
bárki körülnéz, maga is lel eleget. 

Mi ennek az oka ? Nem más, mint a gyakor-
lathiány. Ugyan van alkalom a gyakorlásra, 
azonban a nagyfokú érdekeltség annyira leköti 
az ember figyelmét, annyira uralkodik az egyé-
nen, annyira elfogulttá teszi, hogy nem képes 
arra a gondtalanságra, mely szükséges ahhoz, 
hogy a pénzszámolás mintegy mechanikai 
készséggé váljék, inkább mondhatnók, hogy 
az az aggodalom az esetleges tévedés miatt, 
az a bátortalanság, melynek oka a károsodás-
tól való félelem, az válik megszokottá, annak 
lelki folyamata lel taposott útra, melyen min-
dig könnyen elindulhat. 

Hogy valaki a pénzzel bánni tudjon, ahhoz 
csak gyakorlat, sok gyakorlat kell, mely elvégre 
mégis győzedelmeskedik, különösen akkor, ha 
ez a gyakorlás még olyan korban történik, 
mikor a pénz belső értékével még nem vagyunk 
tisztában, és olyan formában, mely a felelős-
séget kizárja, melyben az egyedüli érdek a 
jó számolás és nem az esetleges elhibázás 
következményeinek latolgatása. Ebben az eset-
ben az elfogultságnak alapja nincsen, elmarad 
a „lámpaláz". 

Hogy a gyakorlat ebben is a mester, azt 
láthatjuk a pincéreken, elárúsítókon, pénztáro-
sokon, kik sokszor valóban tüneményes gyorsa-
sággal számlálnak meg egy pénzösszeget vagy 
adnak vissza abból. 

Az elmondottak következményekép azt akar-
juk hangsúlyozni, hogy a népiskolában a pénz-
nek gyakorlatilag minél többször, minél 
gyakrabban kell előfordulnia, természetesen 
a számtantanítás keretében, hol erre az egye-
düli hely kínálkozik, számtalan móddal, szám-
talan esettel. 

A Tanterv és Utasítás is megemlékezik a 
pénzről, mint szemléltető-eszközről, és kívánja 
is annak, mint szemléltető-eszköznek haszná-

latát, kívánja a pénznemek megismertetését. 
A négy alsó osztály tárgyköreinek felsorolásá-
nál meg is említi a pénzt. Azonban ennél 
többre van szükség. Nem elegendő az egyes 
pénznemek bemutatása, szemléltetése, megis-
mertetése, nem elegendő a pénznek mint szem-
léltető-eszköznek használata alaki ismeret nyúj-
tásánál, nem elegendő olyan alkalmazott, életből 
vett, akár a valóságnak hajszálig megfelelő 
példák kidolgoztatása, melyekben a pénz sze-
repel, hanem magával a pénzzel is foglalkozni 
kell, önállóan, gyakorlatilag, egyedül csak azon 
célból, hogy a pénzzel bánni tanuljanak a 
tanulók. Mindenesetre a pénznek a számtan 
tanításában az Utasítás kívánta szereplése fon-
tos a pénz ismerete és a vele való bánás szem-
pontjából is, amennyiben alkalmas a pénzre 
vonatkozó tárgyi ismeretnek nyújtására, azon-
ban — mint mondottuk — a pénzzel való 
bánás oly fontos, hogy mint öncél is megállja 
helyét. 

Teljesen a Tanterv és LTtasítás nyújtotta 
keretben a következőképen igyekszünk a fel-
adatot megoldani. 

Mint legfontosabb eszköz, mely a számtan 
tanítását szolgálja, szerepel a szemléltetés, 
melynek jelentőségét az Utasítás kellően ki-
domborítja, sőt a Tanterv is többször említi, 
pl. a számok ismertetésénél az I. osztályban, 
a mértékek tanításánál a III.-ban, a törtek tár-
gyalásánál a Yl.-ban. A szemléltetés — külö-
nösen e tárgyban — sokoldalú, soktárgyú le-
gyen s amennyiben lehetséges, ösztönözze a 
tanulót a cselekvésre, illetőleg nyújtson alkal-
mat arra, hogy a tanuló tényleg tegyen vala-
mit. A sokoldalú — lehetőleg több érzék-
szervre, tehát nem egyedül a látáséra ható — 
szemléltetés különösen alkalmas összetett kép-
zetek szerzésére, míg a soktárgyú szemléltetés 
az alaki tanításnál elősegíti az elvonás müve-
letét és az induktív eljárásnak ezáltal nagy 
előnyére van. A cselekvés oly idegpályák műkö-
dését is belevonja a munkába, melyek nélküle 
nem szerepelnének és ezenkívül az érdeklődés 
fölkeltése és ébrentartása által is hasznot hajt. 
Mint látható, a pénznek, mint számtani szem-
léltető-eszköznek megvan az a tulajdonsága, 
hogy a szemléltetés mindhárom követelményét 
teljesíti amellett, hogy a vele való foglalkozás 
egyszersmind az életben igen fontos tárgyi 
ismeret megszerzésére alkalmas. Tehát már az 
I. osztály kezdetén a számok ismertetésénél 
fölléphet. Mivel pedig egyedül a pénz az, mely-
lyel a gyermek az iskoláztatás előtti korban 
a magasabb egység fogalmát megszerzi, melyre 
tehát ebből a szempontból építeni lehet, sőt 
kell, bizonyos számtani fogalmak megismerte-
tésénél okvetlenül alkalmaznunk kell. Hogy a 
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2 filléres, 10 filléres, 20 filléres hány alsóbb-
rangú egységet ér, azt legnagyobbrészt minden 
gyermek tudja. így a 10 íratásánál, megérte-
tésénél el nem hagyható. S azon túl is, ami-
kor a tízes számrendszert kiépítjük, majd ki-
fejtjük s végül formulázzuk, mindenkor van 
alkalmazása. Mikor ugyancsak az I. osztály-
ban az összeadás és kivonás müveletét a tízre 
való kiegészítés vagy leszállítás közbevetésével 
végeztetjük a 10-nél magasabb számkörökben, 
vagy mikor a szorzást (az egyenlő összeadan-
dók összeadását), vagy az osztást (mint több-
szörös kivonást) végezzük, szintén a pénz lesz 
a legalkalmasabb, mint a fogalom megalkotá-
sához szükséges első fokozat. 

A II. osztályban elő kell készítenünk a pót-
kivonást (1. Utasítás, 90. lap) s az Utasítás 
azt ajánlja, hogy utánozzuk a kereskedőt. Mi 
még azt tesszük hozzá : igen, utánozzuk, de 
tényleg, legyen az egyik gyermek a kereskedő 
s adjon vissza a másiknak egy nagyobb pénz-
egységből vagy a tartozáshoz számláljon annyi 
pénzt, amennyi visszajár. Miután a II. osztály-
ban, „különös súlyt helyezzünk arra, hogy a 
tanulók az egység árából többnek árát és for-
dítva, többnek árából az egység árát ki tudják 
számítani" (lásd Utasítás, 91. 1.), kössük össze 
az egész gyakorlást adás-vevéssel, ahol tény-
leg pénzzel fizetnek. 

A III. osztályban különösen fontos szerepet 
nyer a fölváltás, szétbontás (redukálás). Itt a 
pénz ne csak mint szemléltető-eszköz szere-
peljen, hanem valóban gyakoroljuk a müvelete-
ket a pénz ismerete kedvéért. Törekednünk 
kell arra, hogy ebbeli munkánkban is bizonyos 
fokozatot tartsunk, nemcsak azért, hogy ezáltal 
a megértést megkönnyítsük, hanem azért is, 
hogy az esetek számát teljesen kimerítsük. 
Tehát a fokozatok megtartása könnyebbíti a 
tanító munkáját a növendékével egyaránt, mert 
— különösen, ha valódiak, természetesek — 
annyira egymásból következnek, hogy belőlük 
egy sem esik ki s a teljesség követelményé-
nek eleget teszünk. Milyen fokozatok lehetnek 
itt ? Lássuk : 

1. A nagyobb egységet egyféle kisebbre 
váltjuk fel. Pl. 1 ötkoronás = 5 egykoronás, 

2. Egyféle alacsonyabb egységet egyféle 
magasabbal váltunk be. 10 egy koronás — 
1 tízkoronás. 

3. Egy magasabb egyseget többféle alsóbbra 
váltunk be. 1 tízkoronás = 1 ötkoronás 
4 egykoronás 4 húszfilléres 1 tízfil-
léres -}- 4 kétfilléres 2 egyfilléres. 

4. Többféle alsóbb egységet egyféle maga-
sabbal váltunk be. Pl. 1 kétkoronás -f- 3 egy-
koronás = 1 ötkoronás. 

5. Többféle nagyobb egységet többféle ki-
sebbre váltunk fel. Pl. 1 tízkoronás -j- 1 öt-
koronás = 14 egykoronás, 5 húszfilléres. 

6. Többféle alsóbb egységet többféle maga-
sabbal váltunk be. Pl. 4 húszfilléres — 10 tíz-
filléres -j- 10 kétfilléres = 1 kétkoronás. 

7. Többszörös váltást végezünk. Pl. A.-nak 
adok egy húszfillérest, B.-nek 1 K 4 f-t ; 
fizessen B. A.-nak 84 f-t. Vagy: A.-nak adok 
egy húszfillérest és 6 egyfillérest, B.-nek 1 db 
egykoronást és 1 db tízfillérest. Fizessen B. 
A.-nak 84 f-t stb. 

Látható, hogy sok fokozat van, de az 
senkit vissza nem tarthat, mert a gyakorlás-
hoz számos példa kell, hát miért ne tartanánk 
fokozatokat ? Az is eldönthető, hogy az itt 
felsorolt esetek valamennyije előfordul az 
életben. 

Mindez természetesen csak akkor lesz hasz-
nos, ha nem „elméletileg" végezzük, vagyis, 
ha a pénz tényleg szerepel és hogy az érdek-
lődés fenntartásához nagyban hozzájárul, arról 
meggyőz a tapasztalat, ha látjuk, mily kész-
séggel, mily örömmel kalmárkodnak a tanulók, 
hisz a csereberélés vágya már a lelki fejlődés 
legelső lépcsőjén ki van fejlődve, mikor a 
dolgok értékelése föllép, mikor a tárgyak a 
gyermek kezében már nemcsak arravalók, 
hogy azokon mozgási ösztöneit kielégítse, 
hanem mikor azokhoz képzelete valamit már 
hozzáfűz. 

Végül nem hagyhatom említés nélkül a 
hamis pénzek megismertetését sem. Ekkor ki 
kell terjeszkednünk a hamis pénz készítése és 
forgalomba hozatala büntetendőségére is és 
hivatkoznunk kell oly esetekre, midőn egyes 
csalók sok hamis pénzt ígérve, kevesebb, de 
valódi, jó pénzt csalnak ki hiszékeny, szegény 
emberektől, kik ez alkalommal bűnük bírságát 
előre megfizetik. Aki újságot olvas, belátja 
ennek szükségét. Szemléltetni kell, hogyan 
különböztethető meg a hamis pénz a valóditól. 
Pl. az ezüstpénzt csengéséről ismerhetjük fel, 
esetleg színéről ; a hamis ezüst- és nikkelpénz 
rendesen lágy, körömmel is karcolható, a 
papírt fogja; a jó nikkelpénzt vonzza a mágnes; 
a jó pénz felirata, képe teljesen hibátlan ; 
különösen fontos a körirat, stb. 

Magától értetődőleg, ha mindezt végezni 
akarjuk, gondoskodnunk kell a pénzről, mint 
szemléltető-eszközről. De erre tán valami 
különösebb gondoskodás nem kell. Az összes 
pénznemek értéke, melyre szükségünk van, 
nem haladja meg a 20 koronát, s ezt csak 
akkor „vonjuk ki a forgalomból" 1—1 órára, 
mikor ép alkalmunk van rá, hogy ekkora 
összeget kellőkép felváltva, készen tartsunk. 
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Ami a hamis pénz bemutatását illeti, elég-
szer tehetjük azt is, mert sajnos, sokszor 
akadunk rá. 

Még egyszer hangoztatom: foglalkozzunk 
minél többször, minél- kimerítőbben a pénzzel 
a népiskolában. Használjunk fel ezért minden 
kínálkozó alkalmat. Szerepeljen e dolog a 
népiskolában minél gyakrabban, minél önállób-
ban, minél kifejezettebben, minden osztályban, 
az elsőtől a hatodikig, mert, ha meg tudjuk 
tanítani a gyermeket az iskolában, hogy a 
pénzzel bánni tudjon, bizonyára sok kellemet-
lenségtől és kártól, gondtól óvjuk meg majd 
a felnőttet az életben. 

A nyári hernyófészkekröl. 
írta : Kadocsa Gyula. 

Az elmúlt évben gyümölcsfáink rendkívül 
sokat szenvedtek a különféle kártevő rovarok-
tól, különösen pedig nagy pusztítást végeztek 
rajtuk a kártékony hernyók. Hivatalos kikül-
detésben bejártam hazánk legnagyohb részét 
és bő alkalmam volt szemlélni a sok hernyó-
okozta kártételt. Egyes helyeken a szó szoros 
értelmében kopaszra lelegelt fák meredtek 
szomorúan elém ; a gyümölcstermesztő gazdák 
pedig szidták az „új időket", amikor már nem 
érdemes gazdálkodni s gyümölcsöt termeszteni, 
mert nemcsak hogy a kiadások napról napra 
nagyobbodnak, hanem még a rovarok is elle-
nük támadnak. Hiába, csak másként volt az a 
.régi ió világban" ! Sehogy sem helyes ez a 
mostani állapot! Midőn pedig figyelmeztettem 
a gazdákat, hogy ezen szomorú állapotoknak 
a legnagyobb részben maguk az okai, mert 
nem védekeznek a kellő szakértelemmel és 
kitartással a kártevők ellen, nagyot bámultak. 
Szakértelem és kitartás, ez a kettő vezethet 
csak sikerre a kártevők elleni küzdelemben 
és sajnos, ez a kettő nincs meg gyümölcster-
mesztő gazdáinkban. Es így nem csoda, hogy 
a kártevők zavartalan és nyugodtan évről évre 
nagyobb mértékben elszaporodnak. 

Pedig törvényünk is van, amely előírja az 
irtást, ám mit ér a holt betű, ha nem vitetik 
keresztül a kellő szigorral. A mindenféle hiva-
talos teendőkkel túlhalmozott községi elöljáró-
ságra van bízva a törvény végrehajtásának 
ellenőrzése, ám mit várhatunk attól a községi 
elöljáróságtól, amely felhalmozott aktái közül 
alig mozdulhat el s amely maga is híjával van 
a szakértelemnek és így, ha még akarna is 
s ráérne is az ellenőrzésre, nem tudja helyesen 
megítélni, megbírálni a védekezés megtörténtét. 
Azért nekünk, intelligens gazdáknak kell elől-7 O o 
járni jó példával és ily módon a népet kioktatni, 
kitanítani a helyes védekezési eljárásokra. 

Tehát első sorban nekünk kell helyesen vé-
dekezni, hogy példánkat a nép kövesse. Verba 
movent, exempla trahunt : a szó megindít, a 
példa vonz ! 

Az 1894 : XII. t.-c. 50. §-a szerint „minden 
birtokos köteles a fák rügyeinek fakadása 
előtt, legkésőbben azonban március hó végéig 
a belsőségekben, a majorokban, a szőlőkben, 
a gyümölcsösökben és a kertben levő fáit és 
bokrait a kártékony hernyóktól, illetőleg 
hernyófészkektől és lepketojásoktól megtisztí-
tani s az összegyűjtött hernyókat, hernyó-
fészkeket és lepketojásokat elégetni. A később 
mutatkozó kártékony hernyók, valamint a csere-
bogarak tombes megjelenésük alkalmával is 
megfelelő módon pusztítandók". 

E későbben mutatkozó kártékony hernyókról 
szándékozom az alábbiakban egyetmást elmon-
dani. A nyáron tömegesen mutatkozó hernyók 
az úgynevezett „nyári hernyófészkekben" ész-
lelhetők, megkülönböztetésül „a téli hernyó-
fészkektől", melyeket a galagonyapillangó 
(Aporia crataegi L.) és a sárgafarú pille 
(Porthesia chrysorrhoea L.) hernyói készítenek, 

I amely fészkek tehát a törvény értelmében 
március hó végéig leszedendők a fákról. A 
„nyári hernyófészkeket" ellenben a pókhálós 
molyok (Hvponomeute Ltr.) készítik. 

A pókhálós molyok meglehetősen nagy 
molyok s a mellső szárnyaik leginkább fehér-
színűek, fekete pontokkal. A rajzásuk rendszerint 
június hó végén, illetőleg július hó első felében 
történik, ha kedvező idők járnak, korábban, 
ha kedvezőtlen idők, későbben. A nőstény a 
petéit rendesen hosszúkás, keskeny csomókban 
rakja le a fák galyaira a rügyek közelében s 
azután eldcglik. A tojásokból még a nyár 
folyamán kikelő hernyók együtt maradnak az 
egyberagadt, lapos tojáshéj alatt s csak a jövő 
tavasszal esnek a rügyeknek s később a leve-
leknek. A tizenhat lábbal bird álcák alakja 
orsóidomú, leginkább sárgásfehéresek, fekete 
pontokkal (minden testszelvényen kettő), míg 
a fejük és nyaki részük fényes fekete. A her-
nyók egész fejlődési idejük alatt társaságban 
élnek. Feltűnő azon tulajdonságuk, hogy a 
leveleket szájukból kibocsátott fonál segélyével 
összevissza hálózzák, fonják s az ily módon 
összefont levelek zöldjét fogyasztják. Ezen, 
úgynevezett „nyári hernyófészkek", hogy ha 
idejében nem védekezünk, mindig nagyobb és 
nagyobb terjedelműek lesznek azáltal, hogy a 
hernyók mindig újabb leveleket fonnak a 
fészkükhöz, elannyira, hogy néha az egész fát 
behálózzák s lerágják annak legkisebb levelét 
is. Szomorú látvány nagyon az ilyen fa ! Csak 
természetes, hogy az ilyen, lombjától megfosz-
tott fán gyümölcs nem teremhet; hiszen isme-
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retes, hogy mennyire fontos alkatrésze a levélzet 
a növénynek. A levél a növény tüdeje és 
emésztési rendszere, a lélegzés és asszimiláció 
főhelye. Bár a hernyók nem bántják a kötődő 
termést, az összezsugorodik s tönkremegy. 
Jiínius hó elején s közepe táján a hernyók a 
fészek belsejében összeverődve, átlátszó fehér 
gubóban bebábozódnak. A bábállapot két hét-
nél ritkábban szokott hosszabb ideig eitaitani. 
A bábokból június hó végén, július elején 
kilépnek a már említett fehér molyok, hogy 
megvessék alapját a jövő évi generációnak. 

A pókhálós molyoknak sok faja ismeretes, 
melyek egyaránt megtámadják a gyümölcs- és 
lombfákat. Egy és ugyanazon faj többféle fán 
fordulván elő, az egyes szerzek sokszor össze-
cserélik a fajokat. Ránk nézve különösen kettő 
bir — elég sajnosan — fontossággal, és pedig 
a pókhálós almamoly (Hyponomeuta mali-
nella Z.), amely almatainknak nagy ellensége 
és a pókhálós szilvamoly (Hyponomeuta padella 
[variabilis] Z.), mely főleg szilvafáinkat bántja. 
Alakjuk s életmódjuk majdnem ugyanaz, el-
tekintve egyes apróbb jelenségektől, amelyek 
a pontos szemlélő figyelmét magukra vonják. 
Igv a szilvamoly hernyója gyorsabb és fürgébb 
az almamolyénál ; ha zavarják, gyorsabban 
ereszkedik alá fonalán, s míg az almamolyra 
jellemző az, hogy a fészek belsejében nagy 
csomókban bábozódnak be a hernyói, — 
Dalübom egy ilyen fészekben 1500 bábot 
olvasott meg — addig a pókhálós szilvamoly 
hernyói egyenként és összevissza szeretnek 
begubózódni. A bábállapot is hosszabb ideig 
tart az utóbbinál, mint az előbbinél. Mind a 
kettő rendkívül veszedelmes ellensége alma- és 
szilvafáinknak, s ha a védekezést elmulasztjuk, 
a következő évben oly nagy mértékben lépnek 
fel, hogv a védekezés szinte keresztülvihetet-

' Oi/ 
lennek látszik. Ilyenkor rendesen maguktól 
pusztulnak el, amint azt Alföldünk gyümöl-
csöseiben gyakran láthatni. Ugyanis a második 
évben a hernyók oly tömegesen jelennek meg, 
hogy kifejlődésükhöz elégtelen a fák lombja, 
s így idő előtt tönkre mennek, éhen vesznek 
s néhány évre a gyümölcsös megszabadul tőlük 
— elég nagy áron, mert a fák teljesen kopaszra 
lelegelve fejlődésükben visszaesnek, minden 
erejüket új lomb fejlesztésére kell fordítaniok 
s még szerencsének kell tartanunk, hogyha a 
tél idejére az új hajtások beerednek, nemhogy 
még gyümölcsre csak gondoljunk is! 

A pókhálós molyok ellen legjobb álcaálla-
potukban védekezni, vagyis más szóval : az 
irtási művelet a hernyókon végeztessék. Mihelyt 
tavasszal észrevesszük a karakterisztikus fész-
keket, azonnal fogjunk azok szedéséhez. Ala-
csonyabb fákon ez kézzel is történhetik, amikor 

mindjárt keztyűs kézzel a hernyókat össze-
nyomkodjuk. Magastörzsü fáknál e művelethez 
okvetlenül szükségünk van a hernyózó ollóra, 
amelynek szerkezete olyan legyen, hogy az a 
lecsípett gallyat erősen megfogja, különben 
kiszóródik a sok hernyó. Még így is nagyon 
óvatosan és vigyázva szedjük a fészkeket, 
mert szokásuk a hernyóknak, hogy zavarás 
esetén kivetik magukat a fészekből és szálukon 
leereszkednek a földre. A leszedett hernyó-
fészkeket legjobb azonnal egy vízzel félig telt 
dézsába vetni, majd pedig elégetni. A földre 
hullott hernyókat tapossuk össze — ha ugyan 
ez lehetséges — s hogy a fatörzsön ismét fel 
ne másszanak a fa koronájára, alkalmazzunk 
a fatörzsre kátrány- vagy brumátaenyv-gyűrüket. 
Kevésbbé óvatosaknak kell lennünk, hogyha 
a fészkeket a hernyók ama fejlődési stádiu-
mában szedegetjük, midőn ezek csomókba 
összeverődve, bebábosodtak. Ha a nyári fészkek 
szedését már tavasszal elkezdjük s szorgalmasan 
folytatjuk mindaddig, míg a bábokból a molyok 
ki nem kelnek, biztosak lehetünk abban, hogy 
a jövő évben alig fog akadni „hírmondónak" 
egy-két hernyó. 

Igen alkalmasan védekezhetünk a permetezés 
útján is. Permetező - anyagul a petróleum-
emulziót használjuk, amelynek készítése a 
következő : Veszünk 10 deka mosószappant 
és azt felaprítva, 1 liter esővízben forraljuk. 
A felforralt szappanoldatba 2 liter petróleumot 
keverünk. A keveréshez legjobb egy kézi szi-
vattyút használni oly módon, hogy ebbe is 
10 — 15-ször a folyadékot felszívatjuk és vissza-
fecskendezzük a tartányba, mindaddig, míg 
egy teljesen egynemű, sűrű folyadékot nem 
nyerünk. Ezt a petróleum-emulziót azután 
felhígítjuk 12—15-ször annyi vízzel, vagyis a 
fenti arányok értelmében 36—45 liter vízzel. 
A permeteget belöveljük a fészkekbe s a 
hernyók ily módon megöletnek. A permete-
zéshez a háti permetezők használhatók. Ha a 
fák magastörzsűek, a permetező vezetékcsövét 
egy 5—6 méter hosszú csővel megtoldjuk 
s dióját egy ugyanolyan magas léc vagy rúd 
végéhez kötjük. A permetezéshez két ember 
szükséges, egyik a hátán levő permetezőt 
hozza működésbe, a másik pedig a rudat 
tartja és irányítja a permetező-anyag sugarát. 

E permetezést egyéb kártevők ellen is siker-
rel alkalmazhatjuk, minők a levéltetvek, levél-
sodró pillék s a gyürűspille hernyói, főleg ha 
korán tavasszal fogunk hozzá. A petróleum-
emulzióval való permetezésnél figyelemmel 
legyünk arra, hogy a fák törzsén leömlő 
folyadék ne jusson a gyökerekhez, amennyiben 
ezekre ártalmas. Ezt elkerülendő, a permetezés 
megkezdése előtt töltsük fel a fák alját földdel 
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s azt jól oda is nyomkodjuk, majd pedig az 
ömlés megszűnvén, a földet ismét elhúzhatjuk 
és szétteregethetjük. 

A pókhálós molyoknak megvanaak a maguk 
természetes ellenségei is és pedig úgy a madár-, 
mint a rovarvilágból. A rovarok közül főleg 
a fürkészdarazsak (Ichneumonidae) nagy ellen-
ségeik. A hasznos énekesmadaraknak kertjeink-
ben való megtelepítésére pedig minden lehetőt 
kövessünk el, mert hogy a gyümölcsfa-kártevők 
oly nagy mértékben elszaporodtak, annak rész-
ben az is az oka, hogy természetes ellensé-
geik, a hasznos énekesek, nagyon megfogytak 
s abban a sokat emlegetett „régi jó világban" 
azért volt kevesebb kártevő, mint manapság, 
mivel akkor még telve voltak berkeink, kert-
jeink énekesmadarakkal, amelyek szorgalmasan 
pusztították a kártevő rovarokat s nem enged-
ték azokat túlsúlyra emelkedni. Függesszünk 
ki a gyümölcsöskertünkbe mesterségek fészek-
odvakat, ültessünk madárvédelmi ültetvényeket, 
cserjéket, bokrokat s a zord téli napokban 
pedig etessük a madarakat. Ha így segítsé-
günkre lesznek a rovarirtás munkájában a ma-
darak és mi is minden lehetőt megteszünk, 
a kellő szakértelemmel és kitartással, akkor 
vajmi csekély lesz a kár, amit évenként a 
rovaroktól szenvedünk. 

A szaktudás hiányát tanulással, olvasással 
pótoljuk. Olyan időket élünk, midőn tanulás 
nélkül exisztálni alig lehet. Tanulnia kell mai 
nap — ha elmaradni nem akar — minden 
rendbéli foglalkozású embernek, a gazdának is, 
mert ha valamely foglalkozáság, úgy a mező-
gazdaság az, mely korunkban rohamosan ha-
ladt előre. A változott viszonyok mellett a 
régi rendszer alapján gazdálkodni már nem 
lehet. S akinek akarata van tanulni, annak 
bő alkalma is van hozzá, mert hála Istennek, 
e téren nincs okunk a panaszra. Vannak jeles 
szakfolyóirataink s kiváló szakkönyveink s 
földmívelésügyi kormányunk is bőven gondos-
kodik a néplapok s különféle könyvkiadványok 
útján a mezőgazdasági tudományt a nép 
között is terjeszteni. E lapok s könyvkiadvá-
nyok legtöbbje ingyenes s így lehetővé van 
téve a szegény embernek is tanulás, csak 
akarni kell ! 

Ha kellő szorgalommal s törekvéssel meg-
ismertük a kártevők életfolyamatát, megtanul-
tuk azok szokásait, a védekezés munkáját a 
kellő időben és pontossággal elvégezvén, nem 
lesz okunk panaszkodni s nem kívánjuk foly-
ton vissza „a régi jó világot!" Azonban ne 
feledjük el, hogy az egyesek munkája gyenge 
és kevés ahhoz, hogy valamely vidék kártevői 
ellen sikeresen lehessen küzdeni. Csakis az 
összetartó, vállvetett lcözös munka vezethet 

eredményre s hogy ennek az ügynek meg-
nyerjük a népet, nekünk, intelligens gazdák-
nak kell kitartó buzgalommal, és mindenek-
fölött jó példával előljárni. 

A borok liázasításáról. 
írta : Györy Elemér. 

Kisgazdák a házasítást rendszerint már a 
szüretkor végzik. Mondhatjuk: „öntudatlanul". 
Házasítanak pedig már akkor, amidőn a külön-
féle fajtájú szőlők mustját összekeverik, vagy 
még előbb, midőn a sokféle szőlőt együtt 
sajtolják. Az ilyen összekeverés azonban még-
sem nevezhető a tulajdonképeni házasításnak. 
Mert a házasítás (coupage) nagy előrelátással, 
bő tapasztalattal vihető keresztül s célja 
épen a különféle borok célirányos összekeve-
rése. így tekintve a házasítást, mondhatjuk, 
hogy ez nemcsak megengedhető, hanem hasz-
nos, sőt gyakran nélkülözhetlen eljárás, mely 
nélkül a borokkal való világkereskedés sok 
nehézségbe ütköznék. Példa gyanánt említ-
hetjük itt a francia borkereskedést, mely csak 
azáltal képes az egész földkerekségen domi-
nálni, mert mesterileg ért a borok házasítá-
sához. Azon időben is, mikor Franciaország-
ban a fllloxera pusztításai folytán a borter-
melés nagyon alásülyedt, úgyannyira, hogy 
nagymennyiségű bort importáltak Olasz-, Spa-
nyol- és Görögországból, mégis a franciák 
által a világkereskedésbe bocsátott borok 
ugyanazon jellegűek voltak, mint azelőtt. Ezt 
pedig csakis a céltudatos házasítások révén 
tudták elérni. 

A házasításnak főleg tömegboroknál van 
létjogosultsága. Meghatározott jelzésű bornál, 
vagyis olyannál, melynek címkéjén a szőlőfaj, 
termőhely, évjárat feltüntettetett, megkíván-
hatjuk, hogy jelzésük a valóságnak megfelel-
jen. Ellenkező esetben a fogyasztó szándéko-
san tévútra vezettetnék. 

A házasításnak tehát közönségesebb, olcsóbb 
boroknál van helye. Általános szabályokat 
erre a műveletre adni azonban nem lehet, 
mert a házasítás kivitelének módja változó, a 
kéznél levő anyag és az elérendő cél szerint. 
Minthogy a házasítás által az egyik bor 
hiányát pótolni akarjuk azzal, amit egy 
másik bor túlságos mértékben tartalmaz, 
úgy, hogy összekeverésüknél minőségben 
mindkét bor nyer, — mondhatjuk, hogy 
savanyúbb borokat lágyabb, simább borok-
kal; üres, vékony borokat zsírosabb, telt 
borokkal ; világosvörös színű bort sötétvörössel 
stb. házasítunk. 

A borok házasítása oly célból, hogy vala-
mely, a kereskedésben használható, a fogyasz-
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tők által kedvelt tipus jöjjön létre, nagyon 
bő tapasztalatokat, gyakorlatot és kifejlett 
ízlést kíván attól, ki ilyen házasításra vállal-
kozik. 

Mindenesetre, ka már kész bort akarunk 
házasítani, ügyelnünk kell arra, hogy a hozzá-
keverendő bor is kész, vagy legalább teljesen 
kierjedt legyen. Lehetséges azon eset, hogy 
valamely bor, mely ugyan cukrot még tartal-
maz, nem erjed, de azonnal erjedésbe jön, ha 
egy másik borral keverjük. 

A házasításnál is mindig szem előtt tartom 
azt, hogy mielőtt nagyban keresztülvisszük, 
próbáljuk ki először kicsibe. A házasítandó 
borokból oly arányban, melyben a házasítást 
végezni akarjuk, megtöltünk egy literes palac-
kot és néhány napig közönséges hőmérsékü 
(télen fűtött) szobában állni hagyjuk és meg-
figyeljük, hogy milyen változás áll be, eset-
leg erjedés mutatkozik-e, vagy sem. A házasí-
tott bor íze is néhány nap múlva biztosabban 
észlelhető, mint közvetlenül a borok összeke-
verése után. 

Csipkeipar. 
A mult év nyarán Budapesten, az ipar-

művészeti iskolában csipkeverő-tanfolyam volt, 
amelyen 86 tanítónő vett részt. Nagy buzga-
lommal végezték a munkát, hogy alaposan 
megtanulva a csipkeverés művészetét, alapo-
san taníthassák is. Milyen nagyratörő tervek, 
micsoda lelkesedés volt némely tanítónőben s  
mily örömmel gondolt arra, hogy, ha majd 
falujában taníthatja, amit ő tanult. Szinte azt 
hittük, hogy már megmentettünk kedves ha-
zánknak néhány milliót. Igen ám, de mire 
munkára került a sor, lelohadt a nagv lelke-
sedés. Szegény a nép, nem tud áldozni egy 
fillért sem. Rá volna szorulva a keresetre, de 
míg megtanulja a csipkeverést, szüksége van 
hozzávaló eszközökre és anyagra. S erre nem 
tud, nem képes áldozni. Megvolt a nagy lel-
kesedés, de bizony pénz hiányában sok szép 
terv — terv maradt. 

De nem azért vette kezébe az iparművészeti 
iskola a csipkeügyet, nem azért szervezték 
a csipkeszakosztályt a kultuszminiszter védő-
szárnyai alatt, hogy munkájában félúton meg-
álljon. A közoktatásügyi minisztérium nem 
elégedett meg azzal, hogy 86 tanítónőt kiképe-
zett, hanem védőkarját kiterjesztette az iskolán 
túl a nép rétegeibe is, és hogy a esi] »keverést 
terjessze, vándortanfolyamokat szervezett. E 
tanfolyamok keletkezése Ascher Alajosnak, az 
iparművészeti iskola buzgó titkárának köszön-
hető, ki leküzdve minden akadályt és szembe-
szállva mindenféle előítélettel, kivívta nemcsak 

e tanfolyamok létrejöttét, hanem azok teljes 
ingyenességét is. Ingyen kapnak mindenféle 
felszerelést és a tanítás is díjmentes. Ascher 
titkár buzgón fáradozik azon, hogy a csipke-
ipart hazánkban felvirágoztassa. Igaz, e tan-
folyamok még csak a vert csipkét karolják 
fel, de remélhetőleg rövid időn belül a rece-
és halasi csipke terjesztésére is tekintettel 
lesznek. 

így lehet eredményt elérni, s a jövőben is 
sokkal célravezetőbb ilyen tanfolyamok rende-
zése a nép számára, — mint nyáron a tanító-
nőknek —• különösen némely szegény várme-
gyében, hol sok a kivándorló s a nép nagyon 
rászorul a keresetre. Hiszen az ország minden 
részében van tanítónő, ki ért a csipke veréshez. 
Ez a költség és fáradság nincsen elveszve, 
mert hisz a nép jóléte kamatosan fogja vissza-
fizetni, ha magyar csipkéink a külföldiekkel 
versenyezni tudnak s annyit tudnak készíteni 
hazánkban, hogy nem szükséges osztrák, eset-
leg más csipkéért néhány milliót kiadni. Mal-
most is tudomására jut a külföldnek, habár 
csak csekély része is a magyar csipkemozga-
lomnak, mert a hosszúfalusi csipkeverő-tan-
folyam csipkéi már a londoni világkiállításon 
képviselni fogják ez iparágat. Ezidőszerint 3 
tanfolyam van : Beszterczebányán, Marosvásár-
helyt és Hosszúfaluban. A marosvásárhelyi tan-
folyamot Pap Mariska vezeti, ki már a nyári 
tanfolyamon is tanította a vidéki tanítónőket 
s ott mint a legalaposabb tudású tüntette ki 
magát és kedves tanítási módjával legjobban 
megszerettette magát tanítónő növendékeivel. 
Most 134 tanítványa van s így megosztva 
Wilner Ilonkával, buzgón fáradoznak a sikeres 
tanításban. 

A hosszúfalusi tanfolyam lelkes vezetője 
Csefkú Gyuláné Killyéni Juliska ottani állami 
tanítónő, ki teljes odaadással foglalkozik tanít-
ványaival, amellett iskolájában is lelkiismeretes 
pontossággal végzi a munkát. Növendékei — 
a nép gyermekei — a legnagyobb szorgalom-
mal tanulnak, de tanítónőjük is azon fárado-
zik, hogy mennél többet sajátítsanak el. S bár 
az iparművészeti iskola gyönyörű csipkemintá-
kat küld, saját maga is gyűjti a szép magyar-
stílü, mosásban helytálló csipkemintákat. 

A csipkét mindenki szereti. A tanítónők 
ismerik már a forrást, hol lehet magyar csip-
két jutányosán beszerezni. Hívják föl ama 
kereskedők figyelmét, kiknél bevásárlásaikat 
eszközlik, hogy fordúljanak Csefkú Gyuláné 
úrasszonyhoz és szerezzék be az ő tanítvá-
nyainál csipkeszükségletüket. így a hazai ipart 
pártolva, munkát adunk a népnek. Ne fizessünk 
csak csipkéért néhány milliót a külföldnek. 
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P I H E N Ő . 

„Nép»-tanííó. 
Ne tedd nevedhez azt a szócskát, 
Ha nem tudod, hogy hol a nép. 
Ha sima kézzel elkerülöd 
A népnek kérges tenyerét. 
Ha iskoládnak négy falán túl 
Megáll pihenni két karod 
S a teltre hívó nép-morajlást 
Bezárt fülekkel hallgatod. 

Er egyj ki olykor iskoládból, 
Vidd ki lelkednek szent tüzét, 
Tán Istenét és szép hazáját 
Feledni kezdi már a nép . . . 
Oszd szét a lelked fénysugárit, 
Emeld föl intő ujjadat: 
Tiled ne csak az iskolában, 
I)e lúviil is tanuljanak. 

Mi háborog a nép szívében 
Olykor, mint készülő vihar ? 
Talán a palotákra roskad 
Néped ajkáról a sóhaj? 
Tanítsd, hogy becsesebb a kunyhó 
Sokszor, mint kő-, márványfalak • 
Tőled ne csak az iskolában, 
De kívül is tanú 

A korcsma gőze sorvaszt, gyilkol, 
Te azt, tanító, jól tudod, 
Halálra szánta már magát az, 
Aki odáig eljutott. 
Intő szavadra törjenek, szét 
A mérges korcsma-poharak — . 
Tőled ne csak az iskolában, 
De kívül is tanuljanak. 

Botot farag a vándorlásra 
Községed egyik-más fia? 
II ingasd belé síró hazáját 
Lelkének dacos álmiba. 
A botok inkább a csábítóknak 
Bűnös hadára hulljanak — 
Tőled ne csak az iskolában, 
De kívül is tanuljanak. 

Gyönyörre szomjas néped lelke? 
Szépért esengnek hív fid ? 
Add az eszméknek szép világát 
1 ágy-csillapítóid nekik. 
A hosszú ünnep-délutánok 
Ifasznothajtóan múljanak — 
Tőlecl ne csak az iskolábün, 
De kívül is tanuljanak. 

Ha eke indul le a földbe 
Vagy búzakévét köt a kéz, 
Mélyebb barázda, súlyosbb kéve 
Terem, ha te is oda lépsz . . . 
Nevelj türelmet, kedvet ott, hói 
Verejtékcseppek hullanak . . . 
Tőled ne csak az iskolában, 
De kívül is tanuljanak. 

Ha így teszel, a szócska illet. 
De máskép csak litorlod azt, 
Nevéhez meg nem érdemelt szót 
Csak dőre, esztelen ragaszt. 
Légy hát rá méltó s büszkeséggel 
Említsd, ha kérdik, hogy ki vagy, 
Mert lelked is tett sokat érte, 
Ha e hazára rávirad . . . 

Fiák András. 

Az üresen maradt bölcső. 
Irta : Bodnár János. 

A Nemzeti Múzeum képtárában van egy kép. 
Nem emlékezem a festőjére. Valószínűleg azért, 
mert még csak a művei ajánlják a nevét és 
nem megfordítva. De a kép annál markánsab-
bul bevésődött a lelkembe s színesen él abban 
most, évek múltán is. 

„Az üresen maradt bölcső." 
Ez van a kép alá írva. Ámbár hát fölösleges 

ott az az aláírás. Beszél az a kép úgyis ! 
Egyszerű, madzagos kis fabölcső áll a falusi 

ház közepén — üresen. Mellette van a négylábú 
festett asztal s a lóca. A lócán ül egy fiatal 
asszony s az asztalra ráborulva zokog keser-
vesen. Mellette áll a gazda. Megfogja az asz-
szonya karját s vigasztalja természetes sza-
vakkal, a maga egyszerű módján . . . 

Ezt látja, ezt olvassa el mindenki, aki futó-
lag megnézi a képet. 

Én sokáig néztem s hosszan olvastam a 
képről. Es egy egész kis történetet olvastam 
el belőle. Hézagosan eszembe jut ma is. El-
beszélem, ahogy emlékszem még rája. 

' * 
. . . Karasz Jani nagy dáridót csapott, mi-

kor a kis Gizus lányát megkeresztelték. Meg 
is mondták neki a szomszédai : 

— Ugyan, ugyan, János. Hát van neked 
Istened, hogy annak a kis fittyfirittynek ilyen 
hét országra szóló komédiát csinálsz ! Bezzeg 
a kis fiaidról azt se tudtuk, hogy megszülettek. 
Már pedig csak fiú a fiú. 
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Yak sejtéssel visszafelelt Karasz : 
— Hagyjátok el, fiúk! Kitartottam most 

egyszerre a lakadalmát is. Ki tudja, mege'rem-e 
az örömit? . . . Hisz látjátok, hogy nem biztos 
az ember élete, mióta a halál divatba jött. 

Es ebben megnyugodtak a szomszédok is. 
Mert ez úgy volt mondva, hogy nem lehetett 
rá még jó szót sem szólani. 

Aztán minden a régi kerékvágásba zökkent. 
A szomszédok végezték a maguk dolgát. Vitték 
az élet keresztjét minden nap tovább egy 
lépéssel s minden lépéssel közelebb a — sírhoz. 

Csak a Karasz Janiék gólyafészkes kis há-
zában volt nagy az öröm. 

Az édes apa, édes anya szíve megtelt édes 
boldogsággal. Hogyne, mikor olyan szépségesen 
szép kis lányuk volt, hogy csudájára járt az 
egész falu. A fiúkról nem is szólok semmit. 
Még alig volt nyolc hónapos a kis Gizns s 
már gőgicsélni kezdett. Micsoda gyönyörűsége 
az az édes anyának, mikor a kis néma ember 
egyszerre csak megszólal s gügyögni-gagyogni 
kezd. Hogy igyekszik az édes anya lelket 
önteni a kis ember beszédjébe : most ezt 
mondta, most azt mondta. Pedig hát a kis 
ember voltaképpen nem mondott semmit, csak 
a száját illesztgette a hangokhoz ; a beszélő-
szerveit szoktatja a beszédhez ; mert nagyon 
nehéz dolog ám az ! Sokkal nehezebb, mint a 
járás. Igaz aztán, hogy ha egyszer megtanulja 
az ember, még anyóskorában sem felejti el. 
Bezzeg a járás már nehezen megy az élet vége 
felé, még három lábon is. De a beszéd még 
akkor is jól megy. Azt csak akkor hagyja el 
az ember, mikor már a lelke nem él. Mikor 
az agy felköszön: eláll az ember szava s meg-
hal a lélek. Azután már csak a test vonaglik 
még egy pár órán keresztül. De azt már nem 
érzi senki. Bölcsen rendezte ezt a Mindenható. 
Elég nehéz az élet, legalább a halál legyen 
könnyű. 

* * 

Egy verőfényes nyári napon kiment a 
Karasz-família a szőlőhegyre. Epen cseresznye-
érés ideje volt. Afféle kis szőlejük volt a 
hegyen, amely tavaly adta az első termést. 
Javuló, fejlődőfélben levő kisbirtok, mint maga 
az egész család. A két fiú vígan poroszkált 
a domboldalon fölfelé. Hangos kacagásuk 
betöltötte az egész völgyet. 

Egyszerre csak a kisebbik megbicsakolja 
magát s azt mondja : kerekperec, ő nem megy 
tovább, mert elfáradt. Sőt rákötötte magát 
az apjára, hogy vegye föl az ölébe. Igen ám, 
de az apának elég az elemózsiát vinni a 
meredek kapaszkodón. Még azt is gyakran 
cserélgetni kell, mert nehéz. Azonban hamar 

feltalálja magát. Vág egy fűzfavesszőt s oda-
adja a kis makrancos fiúnak : 

— No fiam ! I t t a cocó ! Ha elfáradtál, 
ülj rá, majd felvisz ez a hegyre s nem jösz 
gyalog. 

A fáradt kis magyar ráül a cocóra s vígan, 
ficánkolva szalad föl a lejtőn. Elsőnek ért föl 
a hegyre. 

No azután lett nagy mulatság. Nem lehet 
azt lebeszélni egyfolytában, hogy micsoda 
pazar élvezet az, mikor a természet szabad 
gyermeke a természet szabad ölén kipajzán-
kodhatja magát kedvére, akinek a lelkét a 
társadalmi és etikettszabályok nem verték 
még békóba, hanem élnek szabadon, gond 
nélkül, abban az ősvadságban, amelyben a 
Mindenható az embert megteremthette. 

A két fiúé volt a világ. De a kis csöppség 
is ugyancsak jól érezte magát: ficánkolt, 
nevetett, rúgkapált, gőgicsélt, csakhogy épen 
meg nem szólalt. 

Majd az uzsonnára került a sor. Derekasan 
hozzáláttak az evéshez mindnyájan. Csak a 
magyar huszárok vihettek véghez olyan pusz-
títást az ellenség soraiban, mint amilyet a 
két fiú az elemózsiában csinált. Még a csöpp-
ség is jóízűen nyelegette a kalácsot az anyatej 
után. A cseresznyéből alig maradt hazavinni 
való. Igaz, hogy kevés is termett. 

Látva Karasz ezt a nagy étvágyat, a cse-
resznye falatozása közben egy fél cseresznye-
szemet odaadott a kislányának is. Pedig 
váltig mondta az édesanyja, hogv a gyümölcs 
még nem neki való. De mikor olyan jóízűen 
majszolta meg a kislány, mintha mindig 
azzal élt volna. Csupa gyönyörűség volt nézni. 

Vidám pajzánkodás közben telt el az egész 
nap. A fiúk még az apjukat is befogták 
lónak, mikor már kifogytak a mulatságból. 
Öreg estére vált az idő, mire hazakocogtak. 
De már akkor a kis Gizus nyűgös volt. 
A nem neki való táplálék megrontotta a 
gyomrát. A méreg, az a fél szem cseresznye 
működni kezdett. 

Eleinte nem vették komolyan a dolgot sem 
az anya, sem az apa. Nyűgös volt ugyan 
a gyerek, de közbe-közbe csak úgy játszott, 
csak úgy gőgicsélt, mint máskor. 

Mert a gyermek az igazi beteg. Az nem 
tud még tettetni. A gyermek arcán mindig 
az az öröm mosolyog vissza, amit a lelke 
érez, annak az arca mindig attól a fájdalomtól 
torzul el, ami a testében vonaglik. Mi felnőttek 
beh sokszor máskép csináljuk! Hosszú képet 
vágunk, mikor nevetnünk kellene s mosolyra 
húzódik ajkunk, mikor pedig úgy szeretnénk 
sírni. A gyermek még nem ért ehhez a komé-
diához. De az élet, ez a hatalmas tanítómester 
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lassan-lassan mindnyájunkat többé-kevésbé jó 
színészekké nevel. 

Harmadnapra kelve, már nagyon beteg volt 
a kis Gizus. Most már nem mosolygott, hanem 
nyögött. Nyögött, mint egy nagy. Hej, ez a 
beszédes némaság, ez a nyögés. Hogy nyilallik 
bele minden strófája a szülei szívbe. 

Hiába hozatta ki Karasz már akkor a har-
madik híres orvost a városból. A kislányt 
nem tudta megmenteni három tudós professzor 
minden tudománya sem. A gyomorbajból agy-
velőgyulladás fejlődött, a kis Gizus el volt 
veszve. 

Csendesen feküdt kis bölcsőjében. Nem is 
sírt már. Csak olykor-olykor nyögött fel ke-
servesen. 

Odaállott a hatalmas ember a kis gyönge 
lányka bölcsője mellé és zokogásba fúlt. 

Azután megkérdezte a kislányától, hogy 
nem haragszik-e rá, amiért ilyen nagy beteggé 
tette ? Mintha bizony az a csöppség értené 
azt a hiábavaló beszédet, vagy ha értené is, 
hát felelni tudna rá. 

Es a gyönge ember apai szemével úgy 
látta, hogy a kislánya felnyitotta szép kék 
szemepárját utoljára s jókedvűen rámosolygott 
azokkal az édesapjára utoljára. 

És a hatalmas ember gyönge apai szíve úgy 
érezte, hogy a kis áldozat megbocsátott neki. 

A nagybeteg kislány felnyöszörgött kínosan, 
fájdalmasan még egyszer. 

De ebből a nvöszörgésből már kihallatszott, 
hogy a piciny bölcsőben nagy harc folyik. 
A hatalmas halál birkózik egy gyönge kis 
élettel. És sajátságos, de úgy van: az ilyen 
piciny lélek tovább bírja a halálküzdelmet. 
Talán az élethez való görcsös ragaszkodás, 
talán a halál gyöngédsége okozza ezt . . 
Talán mind a kettő . . Ki tudná ezt meg-
mondani? . . 

De a tény az marad, hogy a kis ártatlan 
ember sokszor jobban megszenved az életért, 
amelyet még nem is élvezett, mint a felnőtt, 
aki fenékig felhajtott minden örömet, aki 
talán inkább rászolgált volna . . 

Lassan-lassan gyengült a szívverése a kis 
Gizusnak. S a következő nap délutánjáig a 
piciny kis gép utolsót dobbant. A lenyugvó 
nappal a kis Gizus is lenyugodott a — kopor-
sóba. És a koporsóban már nem fáj semmi. 
Tehát a legkeserűbb ürömben is van egy kis 
öröm. Minek mondjam el a szülők fájdalmát? . . 
Aki átélte ezeket, úgyis átérzi most újra, aki 
pedig még nem állott soha könnyezve vala-
melyik szerettének koporsója mellett: annak 
úgyis hiába mondanám . . . 

A kisbölcső tehát üresen maradt. 

A keresztanyja felöltöztette a kislányt 
menyasszonynak s azután „szép csendesen 
kivitték a temetőbe". Lefektették a nagyapja 
és nagyanyja mellé a sírba, ahol nincs semmi 
baj, semmi öröm, semmi fájdalom, de nincs 
visszatérés sem. Nekik is kell egy kis unoka. 
Nem lesznek olyan egyedül a sírban. 

Különös a véletlen. A család egyik távoli 
rokonát épen aznap vitték esküvőre. Az em-
bernek önkénytelenül eszébe jut a Beleznay 
Tóni örökszép nótája : Ki tudja, hogy a jobb 
sorsot melyik érte ? . . 

# 

És a falusi temetőkben azok a piciny ke-
resztek és fejfák, bizony mondom, sokkal rit-
kábbak lennének, ha a szülők jobban ügyel-
nének a gyerekeikre. Ami a felnőtt embernek 
kellemes lehet, a piciny embernek veszedelmes 
méreg, épen úgy, mint ahogy a nagy öröm 
gyógyító orvosság néha, de nem ritkán halált 
hozó veszedelem is lehet. 

Azért, akik elolvastátok : okuljatok belőle ; 
mert a mesét a ti mulattatásotokra találtam 
ki — igaz — de az üresen maradt bölcső 
mellett néha-néha még mindig az én apai 
szívemet tépdesi meg a fájdalom. 

V e g y e s e k , 
— Az ú jbo r barnulásának megszünte-

tése. Ha az újbor olyan hordóba kerül, amely 
hordót nem tisztítottunk meg jól, akkor az új-
bor megbarnul. Az éretlen fürtök ugyanezt 
eredményezik, meg a tisztátalan kezeléssel is 
ezt érjük el. Az újbor bámulását meg lehet 
szüntetni, ha vékony sugárban és a fejtő-
edénybe tartott nyírfaseprücskén át fejtjük le, 
mert így sok levegővel érintkezik. Az így 
leengedett habzó bort gyöngén kénezett hor-
dóba kell önteni, ahol a barna törést adó 
anyagok kiválása folytán a tisztulás biztosan 
bekövetkezik. 

— Veres ragya. A szőlőnél előforduló 
veres ragya betegséget a Pseudope peziza tra-
cheiphila nevű gomba idézi elő. Ellene bő 
trágyázás, a talaj folytonos lazítása, a lehul-
lott levelek megégetése, valamint korai 1%-os 
rézgálicoldattal való permetezés által véde-
kezhetünk. 

— Hogyan vizsgálhatjuk meg a bur-
gonyát, hogy jóízü-e? A burgonyát a laikus 
közönség alig tudja meghatározni, illetőleg 
arról megállapítani, hogy tulajdonképen jóízű-e 
vagy sem. Különösen a tavasz végén, amikor 
még nincs ú j burgonya s a tavaszi csírázni 
kezd, áll dilemma előtt a vásárlóközönség. 
Pedig hát a burgonya jóságáról és ízéről 
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könnyen meggyőződhetünk azáltal, hogy egyet 
közülök kiválasztunk, azt kettévágjuk s az 
elvágott részeket jól összedörzsöljük. Ha a 
levágott, illetőleg kettévágott burgonyadara-
bok jól összetapadnak s a dörzsölés által egy 
kis hab is keletkezett a szélen, akkor a bur-
gonyafajta jó és bátran megvásárolható. El-
lenben, ha azt tapasztalnánk, hogy a hab 
helyett vizet sajtolunk ki, akkor az a burgo-
nyafajta rossz, vizes és kellemetlen ízű. Ezzel 
az egyszerű eljárással bárki meggyőződhetik, 
hogy jó vagy rossz burgonyával van dolga, és 
csak azt az egyet ajánljuk még figyelembe-
vételre, hogy a még oly szépnek látszó bur-
gonyát is meg kell vizsgálni. 

— Kukorica-csutka értékesítése. A m. kir. 
Kereskedelmi Múzeum müncheni levelezőjének 
értesítése szerint ottan és általában egész Bajor-
országban meglehetősen jól lehet értékesíteni 
egy olyan anyagot, amely nálunk úgyszólván 
semmi értéket sem képvisel, a kukorica csut-
káját. A csutkát megőrölve az erőtakarmány-
és műtrágyagyárak vásárolják és elég jó árakat 
fizetnek élte. Az őrölt csutkát rendesen más 
anyagok közé keverik és így hozzák forga-
lomba. A Kereskedelmi Múzeum müncheni le-
velezője különösen figyelmeztet arra a körül-
ményre, hogy egyrészt itt egy eddig értéktelen, 
tüzelésre használt anyaggal lehetne jelentékeny 
forgalmat teremteni, másrészt, hogy Magyar-
országon az őrölt anyagot a munkaerő viszony-
lagos olcsóbbságánál fogva olcsóbban elő lehet 
állítani, mint bárhol Németországban. Mint-
hogy e cikkben a kereslet Dél-Németországban 
elég nagy, már több ottani cég Magyarországról 
is keresett őrölt csutkát, de a megkeresett 
cégek eddig csak egész csutkát ajánlottak. 
Ezek az ajánlaotk két szempontból drágítják 
meg a beszerzést : elsősorban, mint már említve 
volt, az őrlés Bajorországban drágább, másod-
sorban pedig az őrölt árúnál a vasúti kocsik 
tíz tonnáig teljesen kihasználhatók, míg közön-
séges csutkát legfeljebb öt-hat tonnát lehet 
egy kocsiban elhelyezni. Érdeklődők a magy. 
kir. Keresk. Múzeumban bővebb felvilágosítást 
nyerhetnek. (13,838.) 

— A gyümölcsfák téli gondozásáról. 
Igen sok kellemetlenségtől s á legtöbb esetben 
jelentékeny kártól kíméljük meg magunkat 
azon esetben, ha a gyümölcsfáinkat már ősszel 
jól megtakarítva bemeszeljük, mert ezáltal 
számtalan mennyiségű rovart pusztítunk el. 
A gyümölcsfák nemcsak a mohától, hanem az 
egyes elhalt kéregrészletektől is megtisztítan-
dók, mert mentől simább valamely fa törzse, 
annál kevesebb alkalom kínálkozik a rovarok 
szaporodására. A gyümölcsfák takarítása erre 
a célra szolgáló drótkefékkel történik. Az 

elhalt kéregrészletek kézzel, vagy késsel való 
letisztogatásától őrizkedjünk, mert ezáltal sok-
szor bevághatunk a fa héjába, ami minden-
esetre káros. Leghelyesebben úgy járhatunk el, 
ha nedves időjárást várunk be, míg ezen elhalt 
fás részletek megpuhulnak s akkor erős drót-
kefével a fa egész törzsét ledörzsöljük. í gy 
könnyen, minden nagyobb nehézség nélkül 
keresztülvihető a fa tisztogatása. A letiszto-
gatott fa ágai azután mésztejjel bemeszelendők. 
További teendőink közé tartozik arról gon-
doskodni, hogy a gyümölcsfák talaja körös • 
körül felásassék azon célból, hogy így a téli 
nedvesség jobban behatolhasson a talajba. 
Ilyenkor gondoskodunk a gyümölcsfák t rágyá-
zásáról is, melyet vagy istállótrágyával, vagy 
műtrágyákkal eszközölhetünk. Ha istállótrá-
gyával trágyázunk, azt a felásott talajra tere-
getjük ki, mert így annak értékes anyagai 
bemosódnak a tél folyamán a talajba, a fa-
gyökerekhez s tavasszal a ta la j kellő kiszá-
radás után egyszerű gereblyével elegyengethető 
s a fölösleges, el nem korhadt szalma össze-
gyűjtve, eltávolítható. Ha műtrágyákat alkal-
mazunk, azokat tavasszal kell a még el nem 
gereblyézett talajra elszórni s csak ezután 
begereblyézni. A műtrágyák őszi alkalmazása 
nem tanácsos, mert azok amúgy is elég 
gyorsan hatnak. 

— Baromfiak begykeményedése. Ha a 
szárnyasokat nehezen emészthető eleséggel 
etetjük, akkor megtörténik, hogy az eleség 
összegyűl a begyben és onnan nem képes a 
gyomorba tovább jutni. Sokszor a szárnyasok 
ama tulajdonsága, hogy kavicsot, cseréptör-
meléket, üvegdarabokat nyeldesnek el, is oka 
e bajnak. Tünetei a bajnak: a begy kemény, 
dagadt, az állat étvágytalan, bágyadt, nyakát 
nyújtogatja és tátog. Segíteni lehet ricinusolaj-
itatással és esetleg a begy nyomogatásával, 
ez utóbbit pulykánál ne tegyük, mert ez abba 
könnyen megfúlhat. Végső esetben a szárnyas 
megmentésére vezethet egy kis operáció. Ez 
úgy történik, hogy: a begy elején a tollakat 
kitépjük és felülről lefelé egy IV2—2 cm. 
hosszú nyílást metszünk tiszta éles késsel ; 
ezen át eltávolítjuk a begy tar talmát és a 
begyet bevarrjuk, majd a sebet tisztán kezel-
jük, hogy mielőbb begyógyulhasson. 

Tar ta lom : A vízi beruházások. — Közgazdasági 
képek Amerikából. (—ó—) — A pénz a népiskolában. 
Éber Rezső. — A nyári hernyófészkekről. Kadocsa 
Gyula. — A borok házasításáról. Györy Elemér. — 
Csipkeipar. — „Nép"-tanít<5. (Pihenő.) Fiak András. — 
Az üresen maradt bölcső. (Pihenő.) Bodnár Zsigmond. 
— Vegyesek. 

Felelős szerkesztő : Benedek Élek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet, t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő á l ta l láttamozott 
községi előljárósági bizonyí tvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan ki írandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
k iadóhiva ta lba kü ldendők . 

A hirdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenki ál tal kiszámítható h i rde tés i d í j előre küldendő 
be . Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k iadóhiva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d . u n . l c v i s s z a . 

Régi és új eszmék. 
(D.) Különös világot élünk. A háborúk 

' és harcok világát. Ami még nem volna 
baj, mert nincs szebb dolog a világon, 
mint az a hadakozás, mely az igazság 
jegyében, az igazság ügyéért folyik. Hó-
dolat illeti a győzőt és tisztesség a le-
győzöttet. Ámde a háború önmagáért 
meddő, ostoba és céltalan dolog. A mi 
időnkben pedi'g', mintha szánt-szándékkal 
nem akarnák az emberek egymást meg-
érteni. Nem az összekötő kapcsokat ke-
resik, hanem a szétválasztó réseket. Nem 
az igazságért harcolnak, hanem a maguk 
igazáért. S még jó, ha jóhiszeműség ve-
zeti őket, de leggyakrabban az egész 
háborúság nem egyéb, mint az érdekes-
ségre való beteges törekvés, vagy önző 
maradiság. Az egyik csoport nagy kérdő-
jeleket dob bele a levegőbe, s hogy van-e 
e kérdőjelekre felelet valahol, azzal nem 
törődik, ezen nem töri a fejét, neki elég, 
ha a közfigyelmet rövidebb vagy hosz-
szabb ideig magára tudta vonn>. A másik 
csopoit a konok negáció álláspontjára 
helyezkedve, már eleve megtagad min-
dent, amit az ellentábor követel. Nem 
vizsgál, nem puhatolódzik, neki elég, ha 
az ellentábor akarja, akkor ő már fa-
natikus dühhel veti magát ellene minden 
újításnak, minden változásnak. 

Ez a szomorú tünet kezd általános 
társadalmi jelenséggé válni. Hogy az 

emberek nem értik meg egymást, ez 
szomorú, fájdalmas dolog, de épenséggel 
nem új. Az egy akol és pásztor kora 
még messze van, s talán sohasem fog 
bekövetkezni. Ú j és szomorú e társa-
dalmi tünetben, hogy az emberek nem 
is akarják egymást megérteni. Az egyik 
csoport mindenáron újat akar építeni, 
akár van rá mód, hely, alkalom, akár 
nincs. A másik csökönyösen védi azokat 
az avult, ócska romokat is, melyek sem 
nem tiszteletreméltók, sem nem célsze-
rűek, sem nem hagyományosak, csak 
egyszerűen romok. A két tábor farkas-
szemet nézve áll egymással szemben. 
Aki pedig közibük megy és próbálja 
velük megértetni, hogy az igazság sem 
az egyik, sem a másik oldalon nincs, 
hanem valahol a középen, annak vén 
szamár, ostoba fecsegő a neve, kit mind 
a két tábor elűz magától. 

Azt mondják, senki sem spekulál olyan 
jól, mint aki embertársai rossz ösztö-
neire, káros szenvedélyeire épít. Ez a 
szomorú mondás mintha igazolást nyerne 
napjainkban. Ugyan ki hallgat meg, ha 
türelemről, elnézésről, szeretetről beszélsz? 
Ellenben dobj bár csak egy kis forgácsot 
a vészesen lángoló tűzre, rögtön szere-
tettel, bejcsüléssel fogadnak s nagy em-
berként ünnepelnek. Ha valaki ma, az 
osztályharc idejében azt próbálná meg-
értetni a küzdő felekkel, hogy egyik tár-
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sadalmi osztálynak soha és semmi kö-
rülmények közt sem lehet érdeke a má-
siknak megnyomorítása, tönkretevése ; 
hogyha valaki komolyan akarna ilyesmit, 
annak gonoszságánál csak ostobasága 
lehet nagyobb. Hogy mindnyájunknak, 
kik egy haza polgárainak, egy nemzet 
tagjainak valljuk magunkat, nemcsak 
kötelességünk, de érdekünk is egymás 
erősítése, buzdítása és támogatása, ha 
valaki ezt a fölötte egyszerű és kézzel-
fogható igazságot bátran el meri mon-
dani, hát egyszerűen a szeme közé ka-
cagnak mint elmaradt, barbár, ósdi 
embernek. S ha akkor átmegy a másik 
táborba és ott próbálja megértetni, hogy 
igenis történtek és történnek igazság-
talanságok s hogy nem minden van jól 
úgy, ahogy nagyapáink idejében volt; 
hogy nekünk kötelességünk mindent ala-
posan megvizsgálni s amiben hiba, vagy 
tévedés volna, azt reperálás alá venni, 
akkor lázadónak, véresszájú agitátornak 
fogják szidni. Mert az emberek nem azt 
keresik, hogy hol az igazság, hanem azt, 
hogy hol az ő igazuk. 

És így van ez a felekezetek közt is. 
Ne adj Isten, hogy olyan ócskaságokkal 
állj elő, mint egymás hitének, meggyő-
ződésének megbecsülése. Az egyik tábor-
nak vérbe borul az agya, ha Istenről, 
templomról, oltárról hall, a másik tábor 
meg dehogy engedné meg, hogy valaki 
másként üdvözüljön mint ő. Béke, sze-
retet, türelem, elnézés ! . . . Micsoda os-
toba, ósdi fogalmak? Csak nekünk jut 
ilyesmi eszünkbe, kik nem tartozunk 
semmiféle tábor szolgálatába, kik az 
egyetemes jót és igazat kívánjuk szol-
gálni. 

Yagy nézzétek az elkeseredett harcot, 
melyet a feminizmus zászlaja alatt vív-
nak az asszonyok! Magyarázd meg ne-
kik, hogy máról holnapra nem lehet a 
világrendet fölforgatni és megváltoztatni. 
Hogy vannak dolgok, melyek megváltoz-
tathatlanok, a természet rendelkezése 
folytán. S hiába megyünk fejjel a falnak, 

a fal szilárd marad, csak a fej törik 
össze. Magyarázd meg a másik tábornak, 
hogy, ha a küzdő, harcoló csapatnak 
nincs is mindenben igaza, nagyon sok 
szenvedésnek, könnynek, fájdalomnak 
gyümölcse ez a lázadás. Hogy, ha vannak 
reperálhatatlan dolgok, melyekről senki 
sem tehet, melyeken senki sem segíthet, 
vannak viszont visszásságok, hibák, bűnök, 
melyeket a társadalmi berendezkedés, a 
törvény, vagy mondjuk ki őszintén, a 
férfiak önzése követett el, ezeken köte-
lességünk minél előbb segíteni. Ha így 
beszélsz, bizonyos lehetsz benne, hogy 
mind a két tábor megkövez. Az egyik 
megcsontosodott konzervatizmusodért ; a 
másik lázító radikálizmusodért. 

Keserűség szállja meg az ember lelkét, 
mikor ezekre a dolgokra gondol. A gon-
dolkozó, értelmes ember mintha nem is 
csinálhatna egyebet, mint félreáll, tűnő-
dik, szemlélődik. Ámde minden élő, érző 
embernek kötelessége kivenni részét a 
küzdelemből, a harcból. Csak vigyázzunk, 
mikor a harcba megyünk, hogy eszmék, 
elvek vezessenek bennünket, nem pedig 
a hiúság, az önzés, a feltűnési vágy. A 
régi és új eszmék harca mindig szép, 
megkapó, tanulságos. Erkölcstelen, meddő 
és céltalan csak az a háború, melyet a 
fölszított gonosz emberi szenvedélyek 
vívnak egymással. 

Még ha legnagyobb jogunk van is reá, ne 
hagyjuk magunkat öndícséretre vezettetni. Mert 
a hiúság olyan közönséges, az érdem pedig olyan 
rendkívüli dolog, hogy valahányszor, bár csak 
közvetve is, önmagunkat dicsérni látszunk, 
mindenki százzal egy ellenében fogadni merne 
rá, hogy a hiúság szól belőlünk, melynek hiány-
zik az esze hozzá, hogy a dolog nevetséges 
voltát belássa. Mégis mindezek mellett van 
valami igazsága Verulami Baconak, mikor azt 
mondja, hogy miként a rágalmazásra, úgy az 
öndícséretre nézve is áll a semper aliquid haeret 
(mindig megragad valami belőle), és ezért ezt 
mérsékelt adagokban ajánlja. 

Schopenhauer Artúr. 
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Ingyenes és gazdasági népoktatás. 
I . Ingyenes népoktatás. 

Apponyi Albertgróf közoktatásügyi miniszter 
június elsején terjesztette a Ház elé az ingyenes 
és gazdasági népoktatásról szóló javaslatait. Az 
előbbi javaslat elfogadása hatalmas erővel ra-
gadja hazánkat a kultúrállamok közé, az utóbbi 
törvényjavaslat meg fogja teremteni azt az 
iskolatípust, mely szoros kapcsolatban lesz az 
élettel s melynek hatását nemcsak a következő 
generáció, hanem már a mai is érezni fogja. 
A legszükségesebb ismeretekhez hozzá fog te-
hát jutni Magyarországon mindenki, hozzájut 
ingyen, mert az államhatalom elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy megszüntesse a szel-
lemi jobbágyságot. A képviselőház mintha 
érezte volna, hogy a magyar népművelés for-
dulóponthoz jutott, kitörő örömmel fogadta a 
javaslatot. Lapunk múltkori számában vezér-
cikkben fejtettük ki a két javaslat fontosságát, 
mai számunkban részletesen ismertetjük őket. 

Az ingyenes népoktatásról szóló törvényjavas-
lat paragrafusai a következők : 

1. §. Az állami, községi és felekezeti elemi 
népiskoláknak úgy mindennapi, mint ismétlő-tan-
folyamában a tanítás teljesen ingyenes, akként, 
hogy ezen népiskolákban sem tandíj, sem 30 fil-
léres járulék nem szedhető. 

Mindezen iskolákban legföljebb 50 fillér be-
íratási díj szedhető az iskolába fölvett minden 
egyes tanuló után, de csak oly föltétellel, hogy 
ez kizárólag az ifjúsági és a tanítói szakkönyv-
tár gyarapítására fordíttassék. A szegénységüket 
igazoló gyermekek ezen beíratási díj fizetése alól 
is fölmentendők. Az ismétlő-tanfolyamban és a 
gazdasági népiskolában beíratási díj nem szedhető. 

2. §. A községi és hitfelekezeti népiskolák 
tanulói után az orsz. néptanítói nyugdíj- és gyám-
intézet részére a fizetendő .évi hozzájárulás kár-
pótlásául az állam a nyugdíjintézetnek a törvény-
hozás további megállapodásáig évi 700.000 ko-
rona befizetését biztosítja. 

3. §. A községi és hitfelekezeti iskolafönntar-
tóknak kérelmükre az állam kárpótlást ad azon 
bevételi csökkenésért, amelyet az elemi népisko-
lai oktatás ingyenessége maga után von a jelen 
törvény hatályba léptekor már fennálló mindazon 
iskolákra nézve, amelyek a tanítói fizetés és kor-
pótlék kiegészítése céljából kért államsegély en-
gedélyezésére nézve megállapított föltételeknek 
eleget tesznek. A kárpótlási összeg azonban egy-
egy iskolára nézve nem haladhatja meg azt az 
összeget, mely az illető iskola tandíjköteles nö-
vendékeinél fejenként számított évi 15 korona 
tandíjnak és 1 korona fölvételi díjnak megfelel. 

4. §. Mindazon községi és hitfelekezeti elemi 
népiskolánál, amely a jelen törvény alapján nyer 

állami segélyt, tekintet nélkül arra, hogy az 
államsegély mily címen adatik (5. §), az 1907. 
évi XXVII. t. cikk azon rendelkezései érvénye-
sülnek, melyek a tanítói fizetéskiegészítés címén 
nyújtott államsegély föltételeit ós törvényes kö-
vetelményeit állapítják meg ; különösen kiemel-
vén, hogy olyan községnek tandíjkárpótlást kérő 
folyamodványa, mely az 1868 : XXXVIII. t.-cikk 
3d. § a által engedélyezett öt százalék iskolai adót 
ki nem vetette, vagy ki nem merítette, továbbá 
azon hitfelekezetnek folyamodványa, amelynek 
tagjai a hitfelekezeti iskola fönntartására legalább 
is állami adójuk öt százaiékával fölérő hozzá-
járulást nem fordítanak, tárgyalás alá nem vehető. 

5. §. Azon tan- és fölvételi díjakra nézve, 
amelyek eddig a tanítói javadalom kiegészítésére 
fordíttattak, a jelen törvény értelmében járó kár-
pótlás kiutalványozása az 1907 : XXVII. t.-cikk 
alapján adandó fizetéskiegészítéssel együtt, ille-
tőleg annak módjára, az idézett törvény 31. §-a 
szerint történik. E kárpótlás mérvének megálla-
pításánál a tanítóknak a szabályszerű javadalmi 
jegyzőkönyvben és díjlevélben biztosított azon 
javadalma szolgál alapul, mely őt az országos 
tanítói nyugdíjintézettől nyerendő nyugdíjra jo-
gosítja. Azon tan- és fölvételi díjak kárpótlásául 
pedig, amelyek nem tartoznak a tanítói javada-
lomhoz, — ugyancsak évi államsegélyként — 
az az összeg jár, amely megfelel az illető iskola 
1905/6., 1906/7. és 1907/8. tanévi költség-
vetésében ilyen tandíjak címén bevételként elő-
irányzott összegek egy évi átlagának. A meg-
állapítást a törvényhatósági közigazgatási bizott-
ság eszközli és előterjesztésére a kárpótlás címén 
adandó államsegély összegét a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az illető iskola iskolaszéké-
nek kezéhez folyósítja. A kárpótlás címén szabály-
szerűen megállapított összeg többé változás alá 
nem eshetik. Az eljárás módozatait a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és pedig a hitfelekezeti 
iskolákat érintőleg az egyházi főhatóságok meg-
hallgatása után rendeletileg állapítja meg. A 
tandíj-kárpótlás iránti államsegély-kérvények az 
iskolafenntartók által 1910 szeptember hó 30-ig 
nyújtandók be az illetékes közigazgatási bizott-
ságnál. Azok az iskolafönntartók, akik e határ-
időig államsegély iránti kérvényüket be nem 
nyújtották, elvesztik az állami kárpótláshoz való 
igényüket. 

6. §. A jelen törvény hatálybalépte után min-
den olyan hitfelekezeti népiskola, melyre nézve 
megállapíttatott, hogy abban a tanulók után tandíj 
vagy az 50 filléres beíratási díjon kívül más iskolai 
illeték szedetik, illetve hogy az 50 filléres beíratási 
díj nem kizárólag a jelen törvény 1. §-ában meghatá-
rozót célra fordíttatik, a törvényes következmé-
nyekre való figyelmeztetéssel megintendő, és ha a 
megintéstől számított hat hónap alatt az említett 
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törvényellenességet meg nem szüntette, bezárandó. 
Arra a községre nézve, amelyben hitfelekezeti 
népiskola a mondott okból bezáratott, az illető 
hitfelekezeti iskolafenntartó mindenkorra elveszti 
iskolafenntartói jogát. E tekintetben eljárásra és 
elsőfokú határozathozatalra a törvényhatóság 
közigazgatási bizottsága illetékes, határozata a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fölebbez-
hető. 

7. §. Minden elemi iskola fenntartója köteles 
az elemi iskola hat évfolyamát elvégzett minden 
tanuló részére magyar nyelven kiállított, bélyeg-
mentes végbizonyítványt adni. Az iskolafenntar-
tónak azonban jogában áll e bizonyítvány rova-
tait a magyar nyelv mellett hasábosan az iskola 
tanításnyelvén is kitölteni. Hasonlóképen vég-
bizonyítvány adandó ki az ismétlő-iskola három 
évfolyamát végzett minden tanulónak. Ezen bi-
zonyítványokat az illető iskola igazgatója (tanítója) 
minden díj nélkül állítja ki és az iskola helyi 
hatóságának, valamint a közigazgatási helyható-
ságnak (községi elöljáróságnak, polgármesternek, 
Budapest székes-fővárosban a kerületi elülj áró-
ságnak) hitelesítés végett bemutatja. Az iskola 
hatodik évfolyamát, valamint az ismétlő-iskolai 
tanfolya-uot végzett tanulókról és a kiszolgálta-
tott végbizonyítványokról az iskola törzskönyvét 
magyar nyelven köteles vezetni, de a rovatok 
kitöltésénél a magyar nyelv mellett az iskola 
tanítási nyelve hasábosan használható.. 

8. §. A jelen törvény az állami elemi népisko-
lákra vonatkozólag 1909. évi szeptember hó 1-én, 
a községi és hitfelekezeti elemi népiskolákra vo-
natkozólag pedig 1910. évi szeptember hó 1-én 
lép hatályba. 

9. §. A jelen törvény végrehajtásával a vallás-
és közoktatásügyi miniszter és a pénzügyminisz-
ter bízatnak meg. 

A kilenc paragrafusból álló törvényjavaslathoz 
részletes megokolás van fűzve. E megokolásból 
több részletet oly fontosnak tartunk, hogy 
szükségesnek vé jük szószerint való közlésüket. 
„A tanítási díjaknak túlnyomóan nagy része 
— mondja a megokolás — a tisztán magyar 
tanítási nyelvű népiskolát terheli, amennyiben 
ezekben 1,986.184 korona tandíjjövedelem folyt 
be; míg a vegyes és tisztán nemzetiségi taní-
tási nyelvű elemi népiskolákban csupán 486.038 
korona volt a tandíjjövedelem. 

Az állami és államilag segélyezett községi 
elemi népiskolákban egy tanuló u tán fizetendő 
évi tanítási díj maximuma 4 korona, amely 
alól a szegénységüket kimutató gyermekek 
egészben vagy részben fölmentetnek. Az álla-
milag nem segélyezett községek és a hitfele-
kezetek korlátlanul maguk állapítják meg a 
tanítási díj mennyiségét, és a gyakorlatban, 
főleg a hitfelekezeti népiskolák, készpénzen 

kívül különféle természetben való járulékot is 
szednek tandíj címen. 

A tandíjjövedelem a legtöbb iskolánál a ta-
nítókjavadalmazásának kiegészítő részét képezi. 
A beszedés, főleg a terményben kirótt tan-
díjaknál, sok nehézséggel és zaklatással jár a 
tanítóra, szülőre és iskolafenntartóra egyaránt. 

De mindettől eltekintve a tandíjszedés jogá-
nak az elemi népiskolákban való további fenn-
tartása tarthatatlan, főleg azért, mivel a nép-
oktatási törvényben kimondott általános tan-
kötelezettség elvével egyáltalán nem fér össze, 
hogy az ezt teljesítő szülőtől az iskola tanítási 
díjat szedjen. 

Jelen törvényjavaslatnak tehát az a célja, 
hogy az állami, községi és hitfelekezeti nép-
iskoláknak úgy a mindennapi, mint ismétlő-
tanfolyamában a tanítás teljesen ingyenes legyen, 
hogy az azokba jelentkező tankötelesek semmi-
féle címen sem készpénzben, sem természet-
ben tanítási díjat ne fizessenek. 

A tandíjon kívül még egy más, ehhez ha-
sonló körülmény is zsibbasztólag hat a tan-
kötelezettség érvényesítésére. 

Ugyanis a népoktatási nyilvános tanintéze-
tek tanítóinak nyugdíjazásáról szólól891 : XLIII. 
t.-cikk 10. §-a értelmében a nyugdíj- és gyám-
alap jövedelmei közé fölveendő az oly nép-
oktatási tanintézetekbe járó tankötelesek után 
hozzájárulás címén évenként fizetendő 30 fillér 
(15 kr), mely tanintézetek tanítói az 1875. évi 
XXXII . t.-eikk értelmében a nyugdíjra jogosí-
tottak sorába fölvétettek. Ezen hozzájárulási 
dij elsősorban a szülőktől szedendő be, másod-
sorban az iskolafenntartóktól. 

Ez a 30 filléres tanítói nyugdíjilleték oly 
sok kellemetlenséget okoz a szülőknek, tanítók-
nak és hatóságoknak, hogy most, amidőn az a 
célom, hogy a tankötelezettség érvényesíthetése 
elé gördülő akadályokat elhárítsam s mindenki 
számára könnyen hozzáférhetővé és ingyenessé 
tegyem az elemi népoktatást, a sok zaklatással 
járó 30 filléres tanítói nyugdíjintézeti járulékok 
fizetése alól szintén föl kell menteni a szülőket. 

De amidőn az ingyenes elemi népoktatást 
megvalósítani kívánjuk, az állam előtt az a 
feladat áll, hogy az iskolafenntartókat a tan-
díjjövedelemért, amelyre azoknak túlnyomó nagy 
részben a tanítók fizetésének, kisebb részben 
az iskola egyéb szükségleteinek fedezésére szük-
ségük van, kártalanítsa, illetve az így beálló 
jövedelemhiányt államsegéllyel pótolja. Epen 
így államsegéllyel pótolandó az orsz. tanítói 
nyugdíjalap javára az a hiány, amely a 30 fil-
léres tanítói nyugdíjilleték megszűnése követ-
keztében mutatkozik, mert erre a nyugdíjalap-
nak múlhatatlanul szüksége van. 

Miként fönnebb már kimutattam, az állami 
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iskolákban — minthogy ezek közül immár 
1031-ben ingyenes oktatás van, amennyiben 
ennyi állami iskolában tandíj egyáltalán nem 
szedetik — mindössze 185.308 korona tandíj 
foly be. Ez az összeg, szemben az állami elemi 
népoktatásra az 1908. évi állami költségvetés-
ben előirányzott 12 és fél millió költséggel, 
annyira csekély, hogy ezen tandíjjövedelemnek 
a pótlása (amely most rendszerint az iskolák 
dologi szükségleteire fordíttatik), illetőleg az 
állami elemi népiskolákban a teljesen ingyenes 
oktatásnak a behozatala különös nehézséget 
nem okoz. 

Ellenben a községi és különösen a hitfele-
kezeti népiskolákban az ingyenes oktatás be-
vezetése esetén elmaradó tandíjjövedelem oly 
tekintélyes összeget, 246.875 koronát, illetőleg 
1,990.039 koronát tesz ki, hogy azt az iskola-
fönntartók önerejükből még részben sem képe-
sek pótolni. Ezen összeget valószínűleg a maga 
teljes egészében az államnak kell viselnie. A 
községi és felekezeti iskoláknak, illetve ezek 
tanítóinak a tandíj helyett nyújtandó állami 
kárpótlás mindenben ugyanazon elvek szerint 
történnék, mint amely elvek a nem állami elemi 
népiskolák jogviszonyairól és a községi és hit-
felekezeti néptanítók járandóságairól szóld 1907. 
évi XXV11. t.-cikkben az állami segélyezés föl-
tételeiül fel vannak véve. 

Az orsz. tanítói nyugdíjalap javára a 30 fil-
léres tanítói nyugdíj illetékből a bevétel 1907. 
évre 637.000 koronaval volt előirányozva. Ezen 
nyugdíjilleték eltörlése esetén a nyugdíjalapot 
e címen az államnak legalább ugyanannyi 
összeggel kell kárpótolnia, mert az alap ezen 
jövedelem nélkül képtelen volna kötelezettsé-
gének eleget tenni." 

A megokolásban szó van a beíratási díjak 
hovafordításáról is. A törvényjavaslat 1. §-a 
világosan megmondja ugyan, hogy a beíratási 
díjak csak az ifjúsági és tanítói szakkönyvtár 
gyarapítására szabad fordítani, de a megoko-
lásban az is ki van emelve, miért oly fontos 
intézmény a könyvtár. Végtelenül örvendünk, 
hogy a megokolás oly nagy jelentőséget tulaj-
donít a könyvtárnak. Meg vagyunk t. i. arról 
győződve, hogy a jól megválogatott könyvtár 
legalább is annyi szolgálatot fog tenni, a kul-
túra, a magyarság, az erkölcsös és humánus 
gondolkodás ügyének, mint a jó tanító. A jól 
fölszerelt tanítói szakkönyvtár pedig fegyvertára 
lesz a tanítónak abban a küzdelemben, melyet 
a tudatlanság, a babona, a nemzetköziség ellen 
kell megvívnia. A nép elhódított része, ha észre-
veszi, hogy lelki és testi szükségleteiről az 
államhatalom gondoskodik, visszátér azok alá 
a zászlók alá. melyeket cserbenhagyott akkor, 
mikor nehéz helyzetéből nem látott szabadulást. 

Örömünnepe van a magyar kultúrának ; nagy 
öröm fogja el minden nemesen gondolkodó 
magyarnak a lelkét, mikor e javaslatot olvassa. 
Nem sért e törvény sem felekezeti, sem faji, 
sem községi érdekeket, s mikor róla szóló 
ismertetésünket lezárjuk, csak azt kívánjuk, 
hogy az élet teljesítse mindazokat a reménye-
ket és vágyakat, melyek az alkotás pillanatá-
ban a miniszter, jelenleg pedig minden kultúrá-
ért lelkesülő ember lelkében fölmerülnek. 

A javaslat törvénnyé válása nagy terheket 
ró az államra, de nem elviselhetetleneket A 
kimutatás az új terheket a következőkben ösz-
szegezi : 

I. Az állami elemi népiskoláknál elmaradó 
tandíjjövedelem pótlására, az iskolák dologi 
szükségleteire 185.308 korona. 2. Községi isko-
lákban a tandíj pótlására szolgáló államsegély 
246 875 korona. 3. A felekezeti népiskoláknak 
tandíjpótló államsegélye 1,990 039 korona. 4. 
Az iskolák dologi, vagy személyi szükségleteire 
fordított fölvételi díjak kárpótlásául nyújtandó 
államsegély hozzávetőleg 280.000 korona. 5. 
Az országos tanítói nyugdíjalap javára a 30 
filléres járulékok pótlásául 700.000 korona. 
Összesen : 3,402.222 korona. 

I I . Törvényjavaslat a gazdasági nép-
oktatásról. 

E törvényjavaslat megokolása a következőket 
mondja az iskola felállítására vonatkozólag : 

..Hazánkban, mint ahol a lakosságnak túl-
nyomó nagy része mezei gazdasággal foglal-
kozik, nagy jelentőséggel bír a törvény eme 
rendelkezése ; és közgazdasági szempontból meg-
becsülhetetlen előnyt nyújtana, ha a népoktatás 
e részbeli feladatát sikeresen megoldaná. 

Ily szempontból mérlegelve a gazdasági ér-
dekeknek a népoktatás körében való gondo-
zását, elhatároztam, hogy népoktatásunknak 
most még a legtöbb helyen meddő tagozatát, 
az ismétlő-iskolát fogom a törvény által köte-
lezett gazdasági és kertészeti oktatás megvaló-
sítására felhasználni. Alkalmasnak vélem az 
ismétlő-iskolát ezen célra azért, mivel az ide 
utalt 13 — 15 éves tankötelesek szellemi és 
testi fejlettségükben több sikerrel tanulhatják 
a gazdasági elméleti, főleg pedig a gyakorlati 
ismereteket, továbbá azért, mivel ily szervezet 
mellett remélhető, hogy népünk az ismétlő-
iskolát, mint amely életfoglalkozásra lesz főleg 
tekintette], az eddigi idegenkedés helyett rokon-
szenvvel fogadja ; és mert végül az ismétlő-
iskoláknak ily módon életképessé tételük által 
egyfelől a tanítók anyagi helyzetén is segít-
hetek, másfelől az elemi oktatás sikerét is 
jobban biztosíthatom." 
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A gazdasági népoktatásról szóló törvény-
javaslatnak néhány fontosabb rendelkezését 
fogjuk alább leközölni. Megemlítjük mindenek-
előtt hogy a törvényjavaslat több részből áll. 
Az első csoport paragrafusai a gazdasági nép-
iskola felállítására vonatkoznak, a második cso-
portban a tanulás kötelezettségéről van szó, a 
harmadik rész a tanítás rendjét szabályozza, a 
negyedik fejezet paragrafusai a néptanítók gaz-
dasági képzését tárgyalják s a tanítók javadal-
mazásáról szólanak, az < tödikben a községi és 
állami gazdasági népiskola fenntartásának és az 
állami segélyezésnek módjával ismerkedünk meg, 
a hatodik az állami és helyi felügyeletet tárgyalja. 

A gazdasági népiskola felállítására vonatkozó 
rendelkezések közül nevezetesebbek : 

Mindazon község, ahol a lakosság túlnyomó 
része gazdálkodással (földmívelés, állattenyész-
tés, kertészet, szőlőmívelés, erdészet) foglalkozik 
és ahol összesen legalább is 50 olyan ismétlő-
tanköteles korban levő mindkét nemből való 
gyermek van, akik nem részesülnek felső nép-, 
polgári, kereskedelmi vagy középiskolai okta-
tásban és nem járnak inasiskolába, köteles gaz-
dasági népiskolát felállítani. A gazdasági nép-
iskolát a község az odautalt tankötelesek kellő 
számának állandó hiánya miatt csak a köz-
igazgatási bizottság engedélyével szüntetheti be. 

Gazdasági népiskolát állíthatnak még a jelen 
törvényben kikötött föltételek mellett saját 
anyagi erejükből : az állam, hitfelekezetek, az 
evégből alakult társulatok és magánegyének. 

Az állam gazdasági népiskolákat csak a 
mindenkori költségvetés által rendelkezésre bo-
csátott hitel keretén belül állíthat fel. 

A község csak azon esetben menthető fel a 
gazdasági népiskola felállításának kötelezettsége 
alól, ha a 2. §-ban említett iskolafenntartók 
valamelyike a jelen törvény rendelkezéseinek 
minden tekintetben megfelelő gazdasági nép-
iskolát állít. A fölmentést a kir. tanfelügyelő 
javaslata alapján a közigazgatási bizottság adja 
meg. 

Az első 1. § alá eső községben a jelen tör-
vényben meghatározott kellékeknek megfelelő 
gazdasági népiskola felállítása után az elemi 
népiskola háromévi ismétlő-tanfolyamát nem 
kell fenntartani. A gazdasági népiskolával bíró 
községekben az iparos- és kereskedő-tanulók, 
ha még nem volna ott inasiskola, szintén a 
gazdasági népiskolába kötelesek járni. Ha az 
ideutalt iparos- és kereskedő-tanulók együttes 
létszáma a huszonötöt meghaladja, ezek ipari 
oktatására (főleg a rajztanításra) is gondot kell 
fordítani. 

A község köteles az általa fenntartott kisebb 
fokozatú gazdasági népiskola használatára, a 
gazdasági gyakorlati tanítás céljaira alkalmas 

helyen, hegyvidéken legalább 400, síkterületű 
kisközségben legalább 800 négyszögöl, síkterü-
letű nagyközségben legalább 2 kat. ' holdnyi 
megfelelő területet adni. 

Az önálló községi gazdasági népiskola ré-
szére, ha a gazdálkodás főiránya gyümölcster-
melés, szőlőmívelés vagy konyhakertészet, a 
község köteles legalább 5 kat. holdnyi területet ; 
ahol pedig a mezőgazdaság a fő gazdálkodási 
ág, legalább 20 kat. hold jóminőségü területet, 
ez utóbbit egymáshoz közelfekvő, lehetőleg 
egy vagv két tagban oly helyen biztosítani, 
hogy ezeken a gyakorlati tanítás minden nehéz-
ség nélkül megvalósítható legyen. 

Az állam által felállított gazdasági népisko-
láknál a gazdaság gyakorlati tanítására szük-
séges területet szintén az illető község köteles 
adni, de a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a községet ezsn kötelesség alól fölmentheti. Az 
állami gazdasági népiskola céljaira a község 
által átengedett gyakorlati terület jövedelme 
az állami gazdasági népiskola céljaira szolgál. 

Hogy milyen irányú önálló gazdasági nép-
iskola felállítása kívánatos és a gazdaságnak 
mely ágai és milyen mértékben karolandók fel, 
azt az érdekelt község és a gazdasági szakfel-
ügyelettel megbízott szakközeg meghallgatásával 
és a földmívelésügyi miniszter jóváhagyásának 
fenntartása mellett a közigazgatási bizottság 
állapítja meg. 

Az alább közölt szakasz azt állapítja meg, 
kikből áll a gazdasági népiskola ifjúsága. Szól 
a szakasz a következőképen : 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi 
x x x v m . t.-c. 50. §-ában meghatározott ismétlő-
iskolai látogatási kötelesség helyébe mindazon 
községekben, amelyekben gazdasági népiskola 
szerveztetett, ezen gazdasági népiskola látoga-
tásának kötelessége lép. Ehhez képest minden 
szülő, gyám vagy gazda köteles a tanköteles 
gyermeket, aki nem részesül az elemi népisko-
lánál magasabb oktatásban és nem jár inas-
iskolába, vagy a saját hitfelekezete által fenn-
tartott elemi népiskola ismétlő-tanfolyamába, 
12-ik életévének betöltésétől 15-ik életévének 
betöltéseig három éven át a gazdasági nép-
iskolába járatni. 

Az a tanuló, aki valamely elemi népiskola 
ismétlő-tanfolyamát látogatja, tartozik a jelen 
törvény 14. §-ának H. pontjában felsorolt tár-
gyakat a helybeli gazdasági népiskolában hall-
gatni ; ott, ahol ilyen viszonyok vannak, a 
tanítás menete úgy a gazdasági, mint az ismétlő-
iskolákban akképp osztandó be, hogy a tanulók 
e kötelezettségnek eleget tehessenek. 

Ha a gazdasági népiskolába utalt tanköteles 
folyékonyan írni, olvasni nem tud és a szám-
tani négy alapműveletet egész számokkal nem 
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ismeri, vagy a nem magyar anyanyelvű tan-
köteles a magyar nyelvet az 1907. évi XXVII. 
t.-c. 19. §-ában megkívánt mérvben nem bírja, 
egy évre a gazdasági népiskolával kapcsolatban 
szervezendő előkészítő-osztályba utasítandó és 
ezenfelül köteles még károm éven át, vagyis 
16-ik életéve betöltéséig a gazdasági népisko-
lába járni. 

A törvényjavaslat szerint a gazdasági nép-
iskolában a következő kötelező tárgyakat fogják 
tanítani : 

I. Hit- és erkölcstan, amelynek tanítása felől 
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 57. §-a értelmében 
az illető bitfelekezetek kötelesek saját erejükből 
gondoskodni ; ezen tantárgynak iskolai évfolya-
mok szerint való felosztását és terjedelmét a 
felekezeti főhatóságok állapítják meg, de ezen 
tantárgy is a gazdasági népiskola helyiségeiben 
és szintén nyilvánosan tanítandó. 

II. Gazdasági tárgyak: Talajismeret és álta-
lános növénytermelés, különleges növényterme-
lés, rétmívelés és legelőgondozás, állattenyésztés 
(méh-, selyemhernyó- és haltenyésztés), tejgaz-
daság, kertészet, szőlőmívelés és borászat, erdő-
kezelés, háztartástan, kisgazdaságok berendezése, 
gazdasági számvitel, gazdasági építkezés, gaz-
dasági törvények és gazdatársadalmi szervez-
kedés, háziipar, női kézimunka. 

III. Közismereti tárgyak: a) olvasás, írás, 
fogalmazás; 6) földrajz, történelem, alkotmány-
tan; c) számtan, mértan; d) egészségtan, 
csecsemőápolás ; e) természettudományok elemei. 

Gondoskodik még a javaslat a tanítás ingye-
nességéről, elrendeli, hogy az összes gazdasági 
népiskolák tanítási nyelve a magyar legyen, 
megemlékszik arról is, hogy minden év végén 
nyilvános vizsgálatot kell tartani. Elrendeli, 
hogy a tanulók a három év sikeres bevégez-
tével magyarnyelvű végbizonyítványt kapjanak. 
Kimondja, hogy ez iskolákban is csak enge-
délyezett tankönyvek használhatók. Intézkedik 
a tanítók képzéséről és javadalmazásáról. Végül 
kimondja, hogy a jelen törvény 1908 szeptember 
1-én már életbe lép. 

Nagyon érdekes és fontos intézkedése a tör-
vénynek a következő : 

„Minthogy a hat évig tartó mindennapi tan-
kötelezettség ideje alatt módjában áll minden 
gyermeknek a folyékony ími-olvásni tudást és 
a négy alapművelettel való számolást, valamint 
az 1907. évi XXVII. t.-c. 19. g ában megkívánt 
mérvben a magyar nyelvet elsajátítani, javas-
latomban arra is figyelemmel kellett lennem, 
hogy azok a 12 —15 éves tankötelesek, akik 
ezt a minimális alapismeretet sem sajátították 
el, nehogy ezek a gazdasági népiskola többi 
tanulóit előhaladásukban gátolják, és mert kü-
lönben sem volnának képesek a gazdasági nép-

iskola többi tanulóival a tanulásban lépést 
tartani, egy évre előkészítő-osztályba utasíttas-
sanak, ahol az elmulasztottakat pótolhatják és 
csak azután léphetnek át a gazdasági nép-
iskolába. Az ilyen tani lók tehát tulajdonképen 
12-ik életévük betöltése után még négy évig 
iskoláznak ; de ettől a szigortól az is remélhető, 
hogy az elemi népiskola mindennapi tanfolya-
mában a tankötelezettség érvényre emelése úgy 
a rendes iskolázás, mint a tanítás eredménye 
tekintetében jelentékenyen javulni fog. 

Ehhez hasonló rendelkezést találunk a les-o 
több külföldi állam népoktatási törvényében." 

A szorgalmi időt 8 hónapban állapítja meg 
a javaslat s e hosszú szorgalmi időnek meg-
állapítását a következőképen okolja meg: 

„Tagadhatatlan, hogy a munkásviszony ok 
nagyon kedvezőtlenek. A legtöbb kisgazda nap-
számost fogadni nem tud, részben azért, mert 
vagyoni viszonyai nem engedik, részben azért, 
mert nein kap munkást. A kisgazda maga mun-
kálja meg földjét családjával, a szegény föld-
míves pedig gyermekeivel napszámba jár. Ma 
egy 13—15 éves gyermek 1'20—1'40 koronát 
keres naponként, nem csoda tehát, ha szülei 
szívesebben küldik napszámba, mint iskolába. 
Ilyen nehéz gazdasági viszonyok között mégis 
emelnem kellett a gizdasági népiskolában az 
eddigi tanítási időt, egyfelől azért, mert külön-
ben lehetetlen volna az ezen iskola elé tűzött 
fontos feladatot megoldani, másfelől azért, mert 
népünk jól felfogott érdekében arra kell töre-
kednünk, hogy habár pillanatnyi anyagi hát-
ránnyal és nehézséggel is jár, mégis ellássuk 
őt azzal a készséggel és ügyességgel, amelyek-
nek jövő életfoglalkozásábaa, az élet nehéz 
viszonyai között hasznát veszi s amelyek őt 
bőven kárpótolják az elveszett csekély munka-
bér-egyenértékért. 

Különben a helyi iskolai hatóságnak (iskola-
szék, gondnokság) módjában áll az évi 8 havi 
szorgalomidőt az év 12 hónapjába úgy beosz-
tani, hogy a legszorgosabb munkaidîben a 
gazdasági iskolában egy-két heti szünet legyen. 
Annak a lehetősége is megvan, hogy az önálló 
gazdasági népiskola a tanulókat az általuk vég-
zett gyakorlómunkáért díjazza és ily módon 
őt és szüleit az elveszett munkanapért kár-
pótolja." 

A törvényjavaslat megokolásában részletesen 
foglalkozik az új iskola tanítóinak képzésével. 
Erre vonatkozólag mondja az alábbiakat: 

Miután a tapasztalat kétségtelenül azt iga-
zolta, hogy az 1907. évi 40.181. számú rende-
lettel a tanítóképzők részére kiadott tantervben 
előírt gazdaságtani dolgok a mai eszközök 
birtokában és a rendelkezésre álló csekély idő-
ben számottevő eredménnyel nem taníthatók, 
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jelen törvényben kellett arról gondoskodni, bogy 
a tanító- és tanítónőképző-intézetekben a tanító-
jelöltek gazdasági kiképzése megfelelő heti óra-
számban (tanfolyamonként legalább 4) úgy 
történjék, hogy a jövőben kikerülő néptanítók 
a népoktatás szociális feladatait kellőképen 
munkálni és megoldani képesek legyenek és 
hogy elegendő alapot szerezzenek a gazdasági 
továbbképző-tanfolyamokra való fölvételre. 

A kisebb fokozatú gazdasági népiskolákban 
a gazdasági tárgyak tanítására alkalmazandó 
tanítók és tanítónők gazdasági kiképzéséről ren-
delkezik a javaslat 25. §-a. Eddig is az volt a 
gyakorlat, hogy a földmívelésügyi miniszter a 
földmíves iskolákban, továbbá a vincellérképző-
intézetekben évenként rendez tanfolyamokat a 
néptanítók számára, akik ezen tanfolyamok el-
végzésével nyernek jogosultságot a gazdasági 
népiskolákban való alkalmazásra. Az 1907. 
évben a következő tanfolyamok rendeztettek 
néptanítók (tanítónők) számára és pedig: 

1. Mezőgazdasági irányú tanfolyam volt 
július 15-től augusztus 10-ig bezárólag 16 föld-
míves- iskolánál. 

Minden földmíves-iskolához egyenként 20— 
20, összesen 320 néptanító vétetett fel, a föld-
mívelésügyi tárca terhére. A tanítók egyenként 
100—100 korona segélyben részesültek. 

2. Szőlő- és borgazdasági tanfolyam tartatot t 
tavasszal, április 29-től május 10-ig és ősszel, 
október 10-től 23-ig 73 tanító részére, akik 
egyenként 120 korona segélyben részesültek. 

3. Kizárólag 2 hétre terjedő borgazdasági 
tanfolyam volt két ízben 20—20, összesen 40 
néptanító részére július és augusztus hó folya-
mán a budafoki m. kir. pincemesteri iskolában, 
hol a fölvett tanítók egyenként 60 korona 
államsegélyben részesültek. 

4. GyürnŐlcsészeti tanfolyamok voltak Keszt-
helyen, Tordán és Kisszebenben. Ezekre 16—16, 
összesen 48 tanító vétetett fel. 

5. Tejgazdasági tanfolyamok évenként 30 
tanító .részére Sárváron tartatnak. 

6. Baromfi- és tejkezelési tanfolyam volt 8 elemi 
iskolai tanítónő- és tanítóképző-intézeti tanárnő 
részére Breznóbányán és Gödöllőn, mely kombi-
nált tanfolyam a tavaszi időben 2 hétig tartott. 

7. A méhtenyésztésből évenként két ízben 
Gödöllőn 3—3 hétre terjedő tanfolyamok tar-
tatnak, 40 tanító és 20 tanítónő részére. 

8. Kézügyességi (szlöjd) tanfolyam volt Szen-
tesen 40, Esztergomban 83, Aradon 40 és 
Temesváron 30 tanító és tanítónő számára. 

9. 16 szaktanítónő részére a kecskeméti m. 
kir. földmíves-iskolában a szalma-, raffia-, 
forgács- és gyékényfonás, valamint az apró-
jószág-tenyésztés köréből 4 hétre terjedő tan-
folyam volt. 

E«en helyesnek bizonyult képzési módot 
kívánjuk fenntartani a jövőben is. 

De szükség van alaposabb képzettségű szak-
emberekre is. Ezért — mondja a megokolás — 
a gazdasági néptanítók kiképzésére külön e eélt 
szolgáló szaktanítóképző-intézetet kell szervez-
nünk, amely intézetbe szintén okleveles nép-
tanítók vétetnének fel, akik kétéves tanfolyam-
ban szereznék meg a teljes gazdasági kiképzést 
és nyernének gazdasági szaktanítói képesítést. 

A gazdasági szaktanítónők eddigi kiképzése 
egyes kisebb tartamú tanfolyamokon, eléggé 
hiányosan történt. Jövőben ezek számára gaz-
dasági szaktanítónőképző-icitézet szerveztetik, 
amelyben az oda fölvett okleveles tanítónők 
kétéves tanfolyamban a háztartás, konyhaker-
tészet, aprójószágtenyésztés, női kézimunka stb.-
ben alapos gyakorlati irányú kiképzést fognak 
nyerni. Az itt képesített gazdasági szaktanítónők 
a 12—14 éves leánytankötelesek gyakorlati 
irányú oktatásával megoldanák azt a nehéz és 
nagy feladatot, hogy az alsóbb néposztály asz-
szonyai a családi életben okosan, helyesen és 
gazdaságosan tudják betölteni feladatukat. 

Összesen egy gazdasági szaktanítóképző- és 
egy gazdasági szaktanítónőképző-intézet szer-
veztetnék, az ezen célra leginkább alkalmas 
fekvésű és berendezésű egy-egy állami föld-
míves-iskola átalakításával. 

Ezen intézetek egyes tanfolyamába 15 tanító 
és 10 tanítónő vétetnék fel. Szervezetét és 
tanítói rendjét a földmívelésügyi miniszter a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyet-
értőleg állapítja meg. 

Hátra van még, hogy a gazdasági szaktanítók 
illetményeiről szóljunk a javaslat alapján. Ezt 
a következőkben fogja megállapítani az ú j tör-
vény : 

a) Az állami gazdasági szaktanítók illetménye. 
Fizetése kor. 

Alapfizetés 1400 
5 év után 1800 

10 év után 2100 
15 év után 2400 
20 év után 2600 
25 év után 2800 
30 év után 3000 

b) Az állami gazdasági szaktanítónők illetménye. 
Fizetése kor. 

Alapfizetés 1200 
5 év után 1500 

10 év után 1800 
15 év után 2000 
20 év után 2200 
25 év után 2400 
30. év után 2600 
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A gazdasági szaktanítókat a következő lakbér 
illeti meg: 1. Az első lakbérosztályba sorozott 
községekben évi 600 korona. 2. A második lak-
bérosztályba sorozott községekben évi 420 ko-
rona. 3. A harmadik lakbérosztályba sorozott 
községekben évi 360 korona 4. A negyedik 
lakbérosztályba sorozott és a lakbérosztályba nem 
sorozott közsegekben évi 300 korona. A szak 
tanítónők lakbére ugyanannyi, azzal a különb-
séggel, hogy a lakbérosztályba nem sorozott 
községekben a szaktanítónők lakbére évi 200 
korona. Azon állami önálló gazdasági népisko-
lánál, amelynél külön ezen iskolához rendszere-
sen szaktanító- (szaktanítónői) állások száma 
legalább három, az igazgatói teendők ellátásával 
megbízott szaktanító pótléka az 1907. évi 
XXVI. t.-c. 8. szakasza értelmében állapítandó 
meg. A községi gazdasági szaktanítókat és szak-
tanítónőket legalább is olyan javadalmazás illeti, 
mint az államiakat. A javaslat szóbanforgó sza-
kasza megállapítja még, hogy a fönnebbi fizeté-
sen és lakpénzen, esetleg három tágas szoba, 
konyha, kamara és legszükségesebb melléképüle-
tekből álló természetbeni lakáson kívül úgy az 
állami, mint a községi gazdasági szaktanítót 
(szaktanítónőt) még a kezeléte alatt álló gazda-
sági gyakorlótelep évi tiszta jövedelmének 20 
százaléka illeti meg. 

Az új iskolák tömegét természetesen csak 
fokozatosan fogják fölállítani. Egyrészt az 
anyagi eszközökre kell tekintettel lenni, más-
részt meg kell várni, míg megfelelő képesített 
tanítók állanak rendelkezésünkre. 

Magyarország elsősorban még mindig a mező-
gazdaságból és állattenyésztésből él. Földje 
talán legtermékenyebb Európában, nagy kiter-
jedésű legelői pedig szinte kényszerítik a lakos-
ságot az állattenyésztésre, mégis azt tapasz-
taljuk, hogy a termelési «.redmény nincs 
összhangban sem a föld termékenységével, 
sem a legelők nagy kiterjedésével. Ennek oka 
főleg abban van, hogy a kisgazdák a tulaj-
donukban levő földet még mindig ősi módon 
mívelik s csak a nagybirtokos tette és tehette 
nálunk modernné és gyümölcsözővé a gazdál-
kodást. Ennek az állapotnak megváltozását 
várjuk az ú j iskolatípus fölvirágzásától. Várjuk 
és reméljük, hogy az intenzívebb gazdálkodás 
bőven kárpótol bennünket azokért az össze-
gekért, melyeket az új iskola fog fölemészteni. 
Reméljük továbbá azt is, hogy a nép — sza-
kítva százados előítéleteivel — olyan foglal-
kozási ágakat is meg fog szeretni, melyekhez 
eddig nem vonzódott. Ilyenek pl. : a selyem-
hernyó-tenyésztés, a kertészet és a méhészet. 
Talán meg fog szűnni az a lehetetlen állapot, 
hogy egy száraz tavasz miihók szívében ébreszti 
föl az aggodalmat, az éhinségtől való félelmet. 

Az emberiséget a tudomány vívmányaival 
arra a magaslatra kell emelni, hogy ne legyen 
teljesen kiszolgáltatva az időjárás szeszélyének, 
hanem lehetőleg függetlenítse megélhetését — 
az időjárástól. A nyugati népek ezt már meg 
is tették. Eljutottak abba a helyzetbe is, hogy 
egész eszten őn át dolgozhatnak, míg népünk 
nagy része bizonyos időpontokban emberfölötti 
munkát végez s az esztendő nagy részében 
nincs munkája, nincs keresete. 

Az ú j iskolától tehát neme ak a műveltség 
terjedését várjuk, hanem reméljük azt is, hogy 
hazánk egész gazdasági élete átalakul. Bár 
valósággal tölthetné meg az élet, tölthetnék 
meg tanítóink azokat a kertteket, melyeket az 
ú j törvényjavaslat állít föl. 

Ha a javaslat törvénnyé válik — remélhető, 
hogy ez gyorsan meg fog történni — még 
visszatérünk rá. 

T A N Í T O K T A N Á C S A D Ó J A . 
Jí. Gy. Nkónyi. Elami iskolákkal kapcsolatos inter-

nátusokról, melyeket az állam, községi vagy hitfele-
kezeti iskolák fenntartói létesítettek és tartanak fönn, 
nincs tudomásunk. A bereczki és predeáli állami elemi 
iskoláknál fennállanak ugyan internátusok, de ezekbe 
csak az ottani állami alkalmazottak, főként pedig 
államvasútiak gyermekei vehetők fel, kiknek nevel-
tetéséről másképen alig lehetne gondoskodni. Vannak 
azután, különösen a nemzeti vidékeken levő isko-
láknál, többnyire társadalmi úton fenntartott inter-
nátus-féle intézmények, ahol a távolabb lakó növen-
dékek élelmezést és napokra szóló tartózkodást nyernek. 
Ezek azonban inkább napközi otthon jelleggel bírnak.— 
S. F. Soraiból kivehetően, ön oly iskolát tart fenn, 
mely a törvény követelményeinek meg nem felel s 
ezen okból a nyüvánossági jogot nem kapta meg. 
Nem tudjuk, hogy a szülőkkel mily alapon szerződött, 
— mert ezt nem közli velünk — de, ha erre vonat-
kozóan különleges kikötés nincs, az egyes szülőkkel 
szemben fennálló követeléseit csak p?res eljárás útján 
hajthatja be. — N. F. Csejte. Az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámalap vagyoni állapotáról lapunk f. 
évi 20. számában emlékeztünk meg. Annak a kéré-
sének, hogy a jelentést használatra megküldjük, nem 
tehetünk eleget. — H. M. Állandó gyermekmenedék-
házak vezetésére dajkákul csak oly nők alkalmazhatók, 
kik működési képességükről és magyar nyelvben való 
jártasságukról valamely kisdedóvóképzőben, vagy jól 
fölszerelt kisdedóvodában a kir. tanfelügyelő előtt 
gyakorlati vizsgát tettek és erről a kir. tanfelügyelő 
által is aláírt bizonyítványt nyertek. — Berendelt 
tanító. A berendelt tanító négyheti szabadságidejét 
a tanfelügyelő engedélyezi, természetesen oly időben, 
amikor az ügymenet legkevésbé szenved fennakadást.— 
P. I. Gbánya. Az iskolalátogatásnak korántsem az a 
célja, hogy a látogatási napra eső tantárgyak és a ki-
tűzött tananyag keretében forgó kérdésekre terjesz-
kedjék ki, hanem az, hogy megállapíttassék. hogy a 
tantervben az illető osztály számára kijelölt tananyagot 
miként dolgozta fel a tanító ? Kissé különös dolog 
volna, ha az iskolalátogatónak "az ön által megszabott 
keretekben kellene, illetve volna szabad mozognia. — 
H. N. Bonyhád. Budapesten vasárnapi iskola nincs. 
Az iparostanonc-iskolában azonban vasárnap is, 8-tól 
12-ig, tanítanak. 
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SZÉPIRODALOM. 
Új h o n f o g l a l á s . 

írta : Albisy Katalin. 

A bihari pusztán lomha ködök szállnak, 
Enyhe szárnyain az őszi éjszakának. 
Tűnnek, visszajönnek, libegnek, hajlongnak, 
Az ős „Földvár" fölé könnyű fátylat vonnak. 
Talán a távolban rendkívülit látnak? 
Tán valami titkos, bűvös csodát várnak? 
A ringó puszta is csupa halk suttogás, 
Megremeg a fűszál, hajlong, inog a sás. 
A ménesek, gulyák állnak, álmodoznak, 
Szellő suhanásán meg-megriadoznak. 
Lázas borzongás fut végig a sík rónán 
S erős szélzúgással mint száguldó orkán 
Ep az ezredéves emlékkő tövére 
Lecsap mint a szélvész a hon hét vezére. 
Párduckacagányuk levágják a gyepre, 
Habzó paripájuk kötik hevederre, 
Hódoló hajlással Árpád köré állnak, 
Látszik az arcukról, szót most tőle várnak. 
A mohosult kőre Árpád, amint leül, 
Int, csend lesz és szava a légben fölcsendül: 

„Üdv, jó vezérim, hogy eljövétek, 
Síri ágyatokból hogy fölkelétek. 
Hős atyám, Álmos, — Tuhutum, Előd, 
Tas, Huba, Ond. Kund — színetek előtt 
Örvendve állok. Zászlóm meghajlik, 
Áldozzunk együtt, míg nem hajnallik. 
Hófehér ménló égjen a máglyán, 
Szálljon a jóslat, füstjén és lángján. 
Aggódó lelkem tudást kiáltoz, 
Sorsunk1 olvasni jöjjön a táltos. 
Mi a jövendő ? Hogy áll a népem ? 
El-e? Vagy poshad holt tetemképen? 
Lebediászi ős vadoninkat, 
Votják és szürjén ősrokoninkat 
Elhagyni vájjon érdemes volt e ? 
Tengersok vérünk haszonnal folyt-e? 
Avagy homokba írtuk nevünket 
És túlbecsültük ennemzetünket — 
Áthozva ide, szép Kanaánba, — 
Ha gyökért verni nem bír a lába; 
Ha mit ősei vérrel szerzínek, 
Pusztulásáról szól a bús ének ? 
Mi a honszerzést megtevők híven, 
Hát az utódok e dicső míven 
Mit építettek? Mi a munkájuk? 
Mai helyzetét szép rendbe lássuk. 
Tuhutum szóljon, csatáim társa, 
Békében, harcban enlelkem mása, 

Hogy áll a népünk? Virúl-e nyelve? 
Akad merész, ki bántani merje? 
Míg én hallgatom mai állását, 
Jó öreg táltos, — rendezd az oltárt. 

Tuhutum. 
Árpád! Dicső fejedelmem, 
Büszkeségtől dagad lelkem, 
Hogy így megbízol szavamban 
S bíróvá téssz egymagamban. 
Ismerhetsz jól, szavam tiszta, 
Hű magyar szív igazítja; 
De amit én rossznak tartok, 
Kiköpöm, — ha tüzes kardok 
Ezer halált döfnek belém 
S a kárhozat vigyorg felém. 

Árpád. 
Vezér! Dörögj csak. Szórd zivatarod, 
Állom, habár a tőrt megforgatod 
Lelkemben. Szavad ne símítsd, szépítsd, 
Búd megértését enbúinra építsd. 
Kobzodon sírva zúgjon a bánat, 
Ha gyilkos féreg öli hazámat. 

Tuhutum. 
Tele van a szívem búval, 
Fojtogató háborúval — 
Igen, áll még Magyarország, 
De helyzete mint a borzsák, 
Mit ezer indulat feszít 
S dúsgazdag bár — folyton veszít. 
Atka nem a gyengesége, 
De személyes versengése. 
Vezérei nem csillagok, 
De tündöklő fényes napok. 
Ha melléjük álltak volna, 
A világon egy úr volna. 
Mi dönti le a falakat? 
Csak egy : a közös akarat. 
Mi épít fel bástyát, tornyot? 
A porszem, mit összehordott 
A legszentebb ősemelő : 
A közös szív, közös erő. 
Ezt tanulni nem akarja, 
Elsőségért egymást marja. 
S bár ajkán a honszeretet, 
Visszavonúl, ha „más" vezet, 
A szép ügy így dűlőre ér, 
A zászlóból marad a — nyél. 

Árpád. 
Légy igazságos. Helyzetét nézzed ! 
Ha körülnézel, látsz-e még népet 
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Ellenségektől így körülzárva, 
Mint csepp élővíz a kősziklába? 
Ma tán csetlik-botlik, ámde útja vége 
Fényes dicsőség lesz: írva van az égre. 

Tuhutum. 
Mi írtuk fel ezerévvel, 
0 letörli — önkezével. 
Minden száz év törli, törli, 
Dicsőségünk porrá őrli. 
Nyelvét kérded? Oh ne kérdezd, 
Szíved halába ne véreid. 
Az apját én vezettem át 
Yereczkén — nézd meg a fiát. 
Elfelejtette a nyelvét 
És felvette a szomszédét ; 
Ha szemrehányást téssz neki, 
Vállrángatva azt feleli: 
., Minderről én nem tehetek, 
Hogy szomszédim idegenek. — 
Hogy érintkeztem von' vélük, 
Ha más nyelvű a beszédjük — 
Mit tehettem? Megtanultam 
S lassan hozzájuk simultam." 
Fordulj el e sötét képtől, — 
Mi jót várhatsz ilyen néptől? 
Hiszen mikor átrobogtunk, 
Oserőtől úgy buzogtunk — 
Hittük, hogy fajunk hatalma 
Száz nemzetet beolthatna. 
S szégyenszemre ő alakúi, 
A jelleme folyton lapúl. 
Nem így álmodtuk mi hajdan, 
Földrengető nagy viharban. 
Hittük : Úr tud itt maradni, 
Úrként fog itt élni, halni. 
Ha e szót kiejti ajka : 
„Csitt! A magyar így akarja!" 
Mukkanni egy lélek sem mér 
S most a kardja addig sem ér, 
Hogy egy jót suhintson véle, 
Száz ellenség száz fejére. 

Árpád. 
Más az eszköze, fegyvere talán, 
Más úton küzd ma, mint mi hajdanán. 

Tuhutum. 
Mai harca mindhiába ! 
Oh Árpád — Amerikába 
Vezet ma a hadak útja, 
Csengő arany onnan futja. 
Acélizmú erős karok, 
Hűtlen, megszédült magyarok 
Ott künn, bányákban izzadnak, 
Dohos légkörben sorvadnak. 
A napfényes Alföld itthon 
Sír utánuk búsan, titkon. 

Mások rakják az asztagját, 
Mások szedik a kamatját. 
És akik itthon maradnak, 
Amazoknál alig jobbak. 
Osi földünk nem becsülik, 
Apadását nyugton tűrik. 
S míg a közöny öl idebenn, 
Nyomúl, nyomúl az idegen, 
Míg egyszer csak szívünkig ér 

' És az övé — minden kis ér. 
„Itt magyar élt, — mondják majdan 
Kik nekünk adóztak — hajdan." 
Vissza kősíromba ! Nagy munkánk hiába ! 
Bár maradtunk volna inkább Ázsiába' ! 

Árpád. 
Elszomorítasz. Sötét képet tártál 
Szemeim elé. Népünk sírjánál, 
Temetőszélen állanánk-e hát? 
Nem, nem hihetem — gyújtsd meg az oltárt! 

És míg a hét vezér buzogányára dűl, 
Gondolataiba nagy búsan elmerül, 
lm, csodás zaj támad a messze sík rónán, 
Bűbájos zsongás kél a sejtelmes órán. 
Kék ködökbe vesző pusztáin Marótnak 
Egész sora gyűl a magyar tanítóknak. 
Kard nincsen kezükben, — de mutatja szemük, 
Kopját, vértet, fegyvert pótol az ihletük. 
Nemzetiszín zászlók nőnek ki a földből, 
Lánglelkü szózatok zendülnek a körből 
A csapat tömörül — már egy egész tábor : 
Itt az első tűzláng fölcsap a máglyából, 
Ott a csapat teszi kezét a szívére, 
Ajkán egy dal — száll, száll fel a magas égre. 
A hét vezér eszmél, — a dalt úgy hallgatja, 
Hisz ez a nép „Isten áldd meg a magyart"-ja. 

(A tanítói eskü tömör, zengő szózata a távolból.) 
„A rámbízott gyermekeket 
Mint nemzeti nagy kincseket 
A haza szeretetében 
Kősziklává erősítem — 
Isten engem úgy segéljen." 

Árpád. 
Szívem újra éled. Ez gyönyörű volt. 
Az élő zengte ezt — nem a félig holt. <-> o 
Ily esküre képes csak oly nép lehet, 
Mely tespedés helyett vívja az eget. 
Halld meg, óh nagy Hadúr, — trónodig repül 
Ámene: „Hazádnak rendületlenül". 

Tuhutum. 
Nézz le, Hadúr, kék egedből : 
Mi lett dicső seregedből. 
Kopja, kard és buzogányok 
Helyett gyatra szóvirágok: 
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E szürke had csaták élén? 
Ne háboríts! Sírok szélén 
Hókuszt-pókuszt én nem játszom, 
Kettétöröm buzogányom ! 

Árpád. 

Tuhutum, csitítsd háborgó lelked, 
Magyar vagy-e, hogy tagadni mer jed: 
Uj szél fúvása kél itt e napból, 
Nagy fa nő még ki e mustármagból. 
Roppant hatását ma föl sem érik, 
Kik üdvös voltát arasszal mérik. 
Ha e kis tábor szavát beváltja 
És tanítása nem volt hiába, 
A nemzedéken, mely e jegyben nőtt, 
A pokol karja sem vehet erőt! 
Becsüli faját, egymást nem marja, 
Közös szent ügyre egyesül karja; 
Tán más nemzetü : tot, rác vagy horvát, 
De honszerelmén nem ejt majd csorbát. 
Magyar lesz szíve, nyelve, ruhája, 
Nam megy ki többé Amerikába. 
Vagy, ha kitéved, nem leli nyugtát 
És visszasírja a honi munkát. 
Nézz a jövőbe, mi lesz a népünk, 
Ha munkába áll millió vérünk. 
Fényes paloták, épülő várak, 
Virágzó falvak, füstölgő gyárak 
Végtelen sora, gyönyörű képe 

* Rajzolódik a hajnali égbe. 
Cseng-peng a kasza, — dús kalásztenger, 
Mit körös-körül láthat az ember. 
Kong-bong az üllő, csattog a pőröly, 
Millió kerék magyar lisztet őröl. 
Hajóink sora Duna-Tiszánkon 
Kincseket szállít szép Adriánkon. 
Nyomában jólét, erő, műveltség: 
Ez lesz jövőre a magyar nemzetség. 
Bátor kis sereg, vedd fel a harcot, 
Magyar tanító, — ez a te kardod. — 
Honmentő munkád az égig szárnyal, 
Légy büszke ! Egy vagy a buzogánnyal ! 

Tuhutum. (Meghajlik Árpád előtt.) 
Lobogásod végigperzselt, 
A hitetlenből hívő lett. 
E szép eskü mi volna más, 
Mint dicső, ú j honfoglalás ? 
Mi tenger bajon átvezet, 
Csak egy: a hazaszeretet! 
Ha .e láng magasra lobban, 
A kőszikla összeroppan. 

Árpád. 
Áldás e szóra, Tuhutum vezér ! 
Nincs még elveszve, aki hisz, remél. 
S most, öreg Táltos, szűnk feléd tárjuk 
Hadúr végzését — hódolva várjuk ! 

Táltos. 
Hófehér ménlónak gyönge szívén, máján, 
Piros rózsafának égigható lángján 
Örvendező szemem amint messzeréved, 
Látom fejünk fölött az új ezerévet ! 

KÖNYVESHÁZ. 
§ Az ébredők. (írta Pierre Loti. Franciából 

fordította König György. A Franklin-Társulat 
kiadása.) A hárem világának sápadt és elégedet-
len asszonyai ostromolják ebben a regényben 
azokat a korlátokat, melyeket vallásuk, férjeik 
konzervatizmusa, a hanyatló töiök állam társa-
dalma épített köréjük. E könyv olvasása közben 
azt érezzük, hogy egy nag)'- keleti temetőben 
járunk, hol illúziók, cselekvési vágy, akarat, láncra-
vert energia van elföldelve s a sírhalmokra sötét-
zöld, haragos ciprusok vetik fekete árnyékaikat. 
A temetőn átlengő szellő százezer asszony sóhaj-
tása ; a temető ciprusai búsan ringatják koroná-
jukat s várják a keleti élet megtört lelkű, el-
hervadt, meg nem értett áldozatait, a mohamedán 
asszonyt. 

A nyugati műveltségű asszony jelenik meg 
Pierre Loti könyvében a kelet bilincsei között. 
Elvonulnak előttünk fekete fátylaikba burkolva, 
könny ül szemükben, sóhajtás hangzik ajkukról, 
s ha meg-meglebben az arcukat fedő fátyol, ha 
ki kitárul előttünk megértésre, munkára, felszaba-
dulásra vágyó lelkük, fájdalommal nézzük őket 
modern bútoraik, francia könyveik között. Leg-
újabb divat szerint készített ruháikban úgy tűn-
nek föl háremükben, mint a siralomház lakója, 
kinek halála előtt minden kívánságát hajlandók 
bírái teljesíteni, csak vágyait, reménységét, életét 
veszik el. 

Pierre Loti regényében alig van történet. Ha 
az ember el akarná mondani regényének tárgyát, 
szétfolynék kezei között. A török nő élete, a 
török világ, Sztambul képe mégis sokkal eleve-
nebben áll az olvasó előtt, mintha egy sereg 
tudományos könyvet, vagy kalandos regényt el-
olvasott volna róla. E lirai regény alakjai nem 
mosódnak el egyhamar, képzeletünkben meg-
megjelennek a mártírok szellemalakjai, hogy 
figyelmeztessenek bennünket a szokások, az elő-
ítéletek által okozott ezernyi ismeretlen tragédiára. 

A regény hajlékony, finom és pompás nyelven 
van megírva. Ezt a hajlékonyságot, finomságot 
ós pompát sikerült a magyar fordítónak, König 
Györgynek visszaadni. Olyan gonddal fordított 
König, amilyennel csak egy kedvelt írónak ked-
velt regényét fordíthatja az olyan ember, ki 
mindkét nyelv szépségét ismeri. 

g Az 1907. évi XXVII- ik törvénycikk 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól 
és a közs. és hitfel. néptanítók járandóságairól. 
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(Közre idta: Göndör Ferenc, igazgató-tanító.) 
Bevezetőleg közli a törvény szövegét, azután a 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása tár-
gyában az egyházi főhatóságokhoz és a vármegyei 
közigazgatási bizottságokhoz intézett körrendele-
teket, végül pedig magyarázni igyekszik a tör-
vény egyes, állítólag homályos részeit. És itt 
mindjárt megjegyezzük, hogy több helyütt nem 
szerencsésen. Ezekből néhányat kiragadunk. A 
törvény 2. §-ában az iskolafenntartók részére 
biztosított azon jogot, mely szerint a nőtlen 
tanítók és a házastárs tanító, tanítónő lakását, 
illetve lakáspénzét a helyi iskolai hatóság a tör-
vényben megállapított módtól eltérően is ren-
dezheti, a szerző akképen magyarázza, hogy a 
nőtlen tanítónak adhat ugyan egyszobás lakást 
is, de a különbözetet tartozik lakbérpótlék címén 
megadni, illetőleg a házastársaknál az egyiknek 
megfelelő lakást, a másiknak pedig lakáspénzt 
köteles kiszolgáltatni. Hisîen, ha a törvény hi-
vatkozott szakaszának lehetne ilyen értelmezést 
adni, akkor egyáltalában micsoda jelentősége 
volna a törvény által jelzett kivételes rendel-
kezésnek ? Az effele téves magyarázatokkal csak 
árt a szerző az érdekelt tanítóknak, mert jogi 
alappal nem bíró követeléseket támaszt velük és 
fölösleges munkát okoz. Az a kijelentés, hogy 
állami tanítók kántori járandósága nem számít-
ható be az alapfizetésbe, mindenesetre kiegészí-
tendő lett volna azzal, hogy ugyanez vonatkozik 
a községi tanítók kántori járandóságaira is. A 
lakbérosztályoknal közölni kellett volna a IV. lak-
bérosztályba sorozott községeket is. Félreérté-
sekre szolgáltathat okot a törvény 12. §-inak 
adott azon értelmezése, hogy valamely hitfele-
kezeti iskola megszűnése következtében a tanítót 
az iskolafenntartó elbocsáthatja, illetve kényszer 
útján nyugdíjaztathatja. Az ilyen, szórványosan 
előforduló esetekkel szemben a minisztérium a 
tanítók szerzett jogait mindig megvédelmezte, 
melyeknek módozatait lapunkban is ismertettük. 
Ha a szerzőnek az volt a célja, hogy a tanítók 
kezebe oly .könyvet adjon, mely jogaik és köte-
lességeik megismertetése mellett az államsegé-
lyezés feltételeit is magában foglalja, célját 
inkább megközelítette volna, ha a nem minden-
kor találó értelmezések helyett az Utasításnak a 
tanítókra vonatkozó szakaszait közli. 

§ A Magyar Könyvtár legújabb sorozatá-
ban megjelent: Schopenhauer „Paraenezisek és 
maximák " című munkája, fordította Szemlér 
Lőrinc ; Cicerónak egyik leghíresebb védőbeszéde 
(L. Archias érdekében), fordította Szidarovszky 
János; Conan Doyle-tő\ újabb detektív- történet ; 
dr. Halász Zoltántól „Mester-játszmák", mely-
ben a legszebb és legtanulságosabb sakk-játsz-
makat közli. A „Magyar Könyvtár" e füzetek-
kel az 526. sorszámig érkezett el. Az egész 

gyűjtemény részletes jegyzékét minden könyv-
kereskedőnél ingyen kaphatni ; megküldi kész-
séggel a kiadóhivatal is. (Wodianer F. és Fiai 
Budapest, Andrássy-út 21.) — Egy-egy szám 
ára 30 fillér. A füzetek egyikére-másikára vissza-
térünk. 

§ Számtani leckék. A Lampel R. könyv-
kereskedése részvénytársaság kiadásában meg-
jelent „Számtani leckék" című művet (írta: 
Szabó Elemér, Fogaras vármegye kir. tanfel-
ügyelője) jó szívvel ajánlom úgy az ifjabb, mint 
az idősebb tanítók szíves figyelmébe. Az ifjab-
baknak azért, mert egyúttal vezérkönyvet Í3 
kapnak általa, az idősebbeknek azért, mert írója 
kitűnő módszerével őket is ú j mesgyére vezeti; 
sok újat tanulhat belőle minden tanító. A II., 
III., IV. osztály részére már kapható. Bevezetes 
céljából a kiadó szívesen küld mutatványpél-
dányt. (Hütter Adolf, áll. isk. igazgató.) 

EGYESÜLETI ÉLET. 
O A Tordaaranyosvárinegyei általános 

tanítótestület központi köre Bágyonban tar-
totta rendes gyűlését, melyen a tagok majdnem 
teljes számmal megjelentek. A gyűlés kezdetén 
Csongvay Dénes az el. isk. V. oszt.-nak a termé-
szettanból érdekes nyilvános tanítást tartott, 
melyet hasznos módszeres vita követett. Kovács 
Sámuel elnök megnyitó-beszédében néhai Adorján 
Domokosról emlekezett meg, azután azokat az 
újabb irányokat jelölte meg, melyek a népokta-
tás teren a legújabb közokt. kormánytól vár-
hatók, főként az ingyenes népoktatást. Gábor 
József szép emlékbeszédet olvasott föl néhai 
Gálfalvy Ferenc sinfalvi tanítóról. Kovács Sámuel 
a M. T. O. B. újjászervezésének tervet olvasta 
és indokolta, melyet azonnal tárgyaltak is. Több 
érdekes észrevételt tettek, melyet a közp. választ-
mányhoz terjesztenek be, figyelembe vétel cél-
jából. Bornemisza Gizella szépen megírt föl-
olvasásban fejtegette a leányok hazafias nevelé-
sének eszközeit. Kovács Dániel az „Erdélyrészi 
tanítóegyesületek szövetségé "-ben szervezendő 
„Takarék-szövetkezet" célját, módozatait ismer-
tette s kérte a tagokat, hogy minél többen 
írjanak alá részjegyeket. Gábor Ödön foglalkozott 
egy fölolvasás kapcsán Tulogdy Pálnak a toroczkói 
körben elfogadott 9 javaslatával, melynek címe : 
„Tarlózások, népoktatásügyünk bajai és orvoslása." 
A vita során több érdekes megjegyzés, fejtegetés 
adatott elő, melyeket jegyzőkönyvbe vettek. Gyű-
lés után társas-ebéd következett. 

] / A Pest-pilis - solt-kiskúnvármegyei 
általános tanítóegyesület pomázi járásköre 
Budakalászon tartotta évi rendes közgyűlését 
Vadászy István budakalászi áll. isk. igazgató 
elnöklete alatt, ki üdvözölte a nagyszámban 
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megjelent tanítóságot, valamint a tanügyi ható-
ság képviselőjét, Szentgyörgyi Lajos kir. s.-tan-
felügyelőt, úgyszintén a közigazgatási hatóság 
nevében megjelent Sárkány Ernő szolgabírót. 
Pesthy Jenőné budakalászi áll. óvónő nagyon 
szépen sikerült mintatanítása s több fontos ügy 
letárgyalása után a közgyűlés Vadászy István 
ügyvezető elnök indítványozására : dr. Petri Mór 
kir. tan. tanfelügyelőt, dr. Weresmarthy Miklós 
orsz. képviselőt, Almásy Sándor járási főszolga-
bírót a járáskör díszelnökeivé, Szentgyörgyi 
Lajos kir. s.-tanfelügyelőt és Sárkány Ernő szolga-
bírót a járáskör dísztagjaivá egyhangú lelkese-
déssel megválasztotta. Ugyancsak elismerését 
fejezte ki Zsák Frigyes volt járáskörí elnöknek. 
A közgyűlés a Himnusz éneklésével ért véget. 

X A Brassómegyei tanítótestület „Brassói 
köre" május 29-én tartotta meg rendes gyűlését 
Derestyében. Szép sikerrel folyt le e közgyűlés 
és a tanítóságnak nagy érdeklődése mellett. A 
közgyűlésre kiránduló tanítóság Pintér tanfel-
ügyelő vezetésével mindenekelőtt meglátogatta a 
derestyei állami elemi iskolát, ahol örömmel 
észlelték a tanulók örvendetes előmenetelét, de 
különösen meglepte őket az idegenajkú tanulók-
nak igyekezete a magyar nyelv elsajátítása körül. 
Nagy Gyula elnök a kirándulások kultiválására 
hívta föl a tanítóság figyelmét. Dánér Abel a 
„Katonai nevelés hatása a hazafiasságra" című 

jeles dolgozatát olvasta föl nagy tetszés mellett. 
A kör jegyzőkönyvi köszönetet szavazott Dánér-
nak. Jegyzőkönyvi köszönetet szavazott továbbá 
Barkó János barczaújfalusi igazgatónak, aki az 
ifjúsági egyesületek működéséről, kapcsolatban 
a népnevelés kérdésével tartott tanulságos elő-
adást. Ismét Dánér Abel lépett az olvasó-
asztal elé és a tanítók szanatóriuma címen tar-
tott osztatlan érdeklődés mellett előadást. Azután 
a közebéd következett, amelyen egymást érték a 
felköszöntők. Ezek közül különösen kiemelendő 
a dr. Pintér Gábor tanfelügyelő által Apponyi 
Albert miniszterre, Tóth és Molnár államtitká-
runkra mondott pohárköszöntő, valamint Nagy 
Gyula elnök, aki dr. Pintér és Erődi tanfel-
ügyelőket éltette. A gyűlés táviratilag üdvözölte 
Molnár Viktor államtitkárt. Gyűlés után kedé-
lyes kirándulás volt a szomszédos Noába. 

oo Csongrádi Iparos-Ifjúsági Közműve-
lődési Egyesület. A csongrádi iparosifjúság 
körében mintegy másfél évvel ezelőtt mozgalom 
indult meg oly egyesület megalakítása iránt, 
mely hivatva volna társadalmi és szellemi szük-
ségleteit kielégíteni. A mozgalmat csakhamar 
eredmény követte, amennyiben a helyi érdekelt-
ség támogatása mellett oly gyülekezési központot 
teremtettek, melynek a tagok szellemi és értelmi 
színvonalának emelése, a hazafias érzés ápolása 
mellett föladata, hogy fölolvasások, műkedvelői 

előadások, zeneestélyek tartásával szórakozást is 
nyújtson és ezenfelül tagjainak testi kiképzését 
is elősegítse. Célja még meghonosítani az iparos-
ifjúság értelmi fokához mért szabadtanítást. Az 
egyesület, mely alig kezdte meg működését, 
máris számbavehető könyvtárral, sőt egy teljesen 
fölszerelt színpaddal is rendelkezik. Az iparos-
ifjúság az egyesület élére annak megteremtőjét: 
Robaesinszky József állami tanítót állította. Ha 
az illetékes tényezők másutt is fölkarolnák az 
iparosifjúság ily irányú támogatását, akkor a 
nemzetközi szociálisták hatásától vajmi könnyű 
volna őket távoltartani. 

-j- Az Országos Állatvédő - Egyesület 
nemrég tartotta meg évi közgyűlését, melyen 
egyúttal az egyesület 25 évi fönnállásáról történt 
megemlékezés. Máday Izidor elnök megnyitó-
beszédjében röviden vázolta az állatvédelem érde-
kében buzgólkodó előharcosok által évtizedeken 
át folytatott küzdelmeket, kiemelte Herman Ottó 
érdemeit, kinek köszönhető, hogy az állatvédők 
egyesülete létesülhetett és kifejezte abbeli meg-
győződését, hogy az Országos Állatvédő-Egyesület 
most már anyagilag és erkölcsileg megerősödve, 
az ország összes állatvédő - egyesületeinek élén 
bizalommal tekinthet egy mind nagyobb ered-
ményeket ígérő jövő felé. Monostori Károly, az 
egyesület titkára, az egyesület 25 évi működé-
sét ismertette és lelkes szavakkal emlékezett 
meg Herman Ottóról és az alapításban részt 
vett munkatársairól. A közgyűlés elhatározta, 
hogy Herman Ottó arcképét az egyesületi helyi-
ség számára elkészítteti. Herman Ottó meleg 
érzésű beszédben emlékezett meg az állatvédelmi 
eszme érdekében folytatott munkáról, a bíztató 
jövőről és köszönetet mondott az iránta nyilvá-
nuló rokonszenvért. Ezután egy, az állatvédelem 
jövőjére nagyfontosságú ügyet tárgyalt a köz-
gyűlés. Az Országos Állatvédő - Egyesület fölhí-
vására az ország összes állatvédő - egyesületei 
által kiküldött képviselők jelenlétében megala-
kult A Magyarországi Állatvédő - Egyesületek 
Szövetsége. Az elfogadott alapszabályok értelmé-
ben minden állatvédő - egyesület két-két kép-
viselőt küld ki a központi választmányba és a 
nagygyűlésbe. Az 0. Á. V. Et „Állatvédelem" 
című folyóiratát, mint szövetségi közlönyt, a 
vidéki állatvédő - egyesületek valamennyi tagja 
rendes tagdíja fejében megkapja, minek ellené-
ben a vidéki egyesületek minden tag után 
csupán évi 70 fillért térítenek meg a központi 
egyesületnek. A közgyűlés tiszteletbeli tagokul 
megválasztotta: K. Nagy Sándort tb. elnökké, 
Häusler Károlyt tb. titkárrá, továbbá dr. Németh 
Imre orsz. képviselőt, Andreuszky Antal közig, 
bírót és Csörgey Tituszt, a magyar ornithológiai 
közp. adjunktusát. A mult évi pénzkezelés, a 
költségvetés tárgyalása és a választások meg-
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ejtése után a közgyűlés véget ért. Midőn ezek-
ben röviden számot adunk a közgyűlés lefolyá-
sáról, ki kell emelnünk azt, hogy az Országos 
Állatvédő-Egyesület az évek folyamán, de kivált 
az utóbbi években a népnevelés szolgálatában 
álló társadalmi tényezővé növekedett. A köz-
gyűlésen az egyesület vezetői részéről elhangzott 
beszédek és jelentések egyaránt konstatálták azt, 
hogy az egyesület tevékenységének túlnyomó 
nagy részét épen azoknak az intézményeknek és 
intézkedéseknek ápolására és fejlesztésére irá-
nyítja, melyek a természetrajzi ismeretek ter-
jesztését és a népiskolai ifjúság nevelését szolgál-
ják. Az egyesület havi folyóiratja útján a művelt 
közönséget igyekezik megnyerni és a népiskolák-
ban terjesztett Gyermeknaptárban, a Madarak 
és Pák Napja intézményében, az Országos Ifjú-
sági Madárvédő Ligában hatalmas eszközt remél 
bírni arra, hogy az állatvédelem erkölcsi, köz-
gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt 
fontos eszméjének a gyermekvilágot meghódítsa 
és ezen az úton a népnevelésnek jelentékeny 
szolgálatot tegyen. 

X A Szebeiimegyei tanítótestület ez-
évi rendes közgyűlését május 27-én, Orláton 
tartotta meg. A testületnek a megyében levő 
állami és községi iskolákból mintegy 40 rendes 
tagja van, kik majdnem teljes számmal jelen 
voltak. Eljöttek a gyűlésre Munka Sándor kir. 
tanfelügyelő, Mirtse Lajos segédtanfelügyelő és 
Nisztor Joákiin miniszteri iskolalátogató, Décsei, 
orláti gör. kath. lelkész, az iskolaszéki elnök és 
Orlát község elöljárósága is. A gyűlés megnyi-
tása előtt Giurgiu János orláti ig.-tanító sikerült 
magyar társalgási gyakorlatot mutatott be a román 
tannyelvű iskola III. ós IV. osztályú tanulóival. 
Tiszovszky D. meleghangú elnöki megnyitója 
után Kiss S. a tanítótestület kétévi működésé-
rői eszmékben is gazdag, szép és kimerítő titkári 
jelentését olvasta föl. Ezután két gyakorlati 
tárgyú értekezés következett: Nisztor I. „A 
tanítók tömörülése" és Kajtsa I. szászsebesi áll. 
isk. tanító „Miképen lehetne a magyar nyelv s 
általában a hazafias szellem terjesztésének mun-
kálását intenzívebbé tenni ?" Mindkettő a gya-
korlati életből merített és beható tanulmány 
alapján készült mű. A „Magyarországi Tanító-
egyesületek Országos Szövetsége" alapszabály-
tervezetét Weinhold K. szászsebesi áll. isk. igaz-
gató ismertette. A közgyűlés a választmányt 
bízta meg a javaslat fölterjesztésére. Kiss S. 
nagyszebeni áll. isk. tanító „A verstanítás célja 
és anyaga a nemzetiségi vidéken levő népisko-
lákban" című pályanyertes művét olvasta föl, 
melyet a bíráló-bizottság valóban méltán tartott 
jutalomra érdemesnek. Azután Weinhold K. 
ismertette az »Erdélyrészi Tanítók Takarékpénz-
tára" tervezetét, melynek tagjaivá testületünk-

ből is szép számmal léptek be. Végül a folyó 
ügyeket, ú. m. a pénz- és könyvtár állapotáról 
szóló jelentéseket, költségvetést, indítványokat 
tárgyalták. A közgyűlést a tisztújítás fejezte be. 
Elnök lett Kiss S., alelnök Tiszovszky D., jegyző 
Preiberger Erzsi, pénztáros Szakáts Károlyné, 
ellenőr Müllner I., könyvtáros Siinó I. s ezen-
kívül 8 tagú választmány. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 61.192/908. sz.) 

A földmívelésügyi miniszter úr a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott s az ezen 
iskolákba már tényleg működő néptanítók mező-
gazdasági irányú kiképzése céljából, f. évi július 
hó 20-tól bezárólag augusztus hó 14-ig az al-
gyógyi, békéscsabai, breznóbányai, csákóvári, 
csíkszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, kar-
czagi, komáromi, lugosi, rimaszombati, somogy-
szentimrei, szilágysomlyói és szabadkai földmíves-
iskoláknál 20—20, összesen 280, a kecskeméti 
földmíves-iskolánál pedig 20 gazdasági szaktaní-
tónő részére mezőgazdasági, illetőleg kertészeti 
és női háziipari tanfolyamot rendez. 

Ezen tanfolyamra fölveendő minden egyes nép-
tanító, illetve szaktanítónő egyszáz (100) korona 
átalányban részesül, mely összegből negyven (10) 
korona ellátási díj levonásával harminc (30) ko-
rona a jelentkezés alkalmával, ugyanannyi pedig 
a tanfolyam befejezése után fog kifizettetni. 

A tanfolyamokra olyan népiskolai tanítók 
(tanítónők) vétetnek föl, akik valamely olyan 
nyilvános elemi népiskolánál vannak rendes 
tanítói minőségben alkalmazva, amely népisko-
lákkal kapcsolatban a gazdasági ismétlő-iskola 
már megnyílt vagy ahol ezen iskola már a jövő 
tanév folyamán megnyílik és akik ilyen tanfolya-
mokon még részt nem vettek. 

Fölhívom tehát a Tanfelügyelő urat, hogy a 
tanfolyamok megtartását tankerületében haladék-
talanul tegye hözhírré, a pályázók kérvényeit 
táblázatos kimutatás kíséretében minden sürge-
tés megvárása nélkül legkésőbb június hó 15-ig 
hozzám, felelősség terhe mellett terjessze föl. 

A kérvényezők felől Tanfelügyelő úr táblá-
zatos kimutatást szerkesszen, amelyben az ajánlás 
sorrendjében föltüntetendők a következő adatok : 

a tanító (tanítónő) neve, életkora, melyik köz-
ségben és minő jellegű gazdasági ismétlő-iskolá-
nál van alkalmazva; hány tanuló járt az 1907/8. 
tanévben a gazdasági ismétlő-iskolába; az ezen 
iskolára utalt tankötelesek száma ; van-e az isko-
lánál már gazdasági tanfolyamot végzett tanító, 
névszerint kik azok ; a tanító a gazdasági ismétlő-
iskola vezetéseért élvez-e tiszteletdíjat, mennyit 
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és kitől ? végzett-e más sZakíanfolyamot s há igen, 
milyet? hányadszor folyamodik tanfolyamra föl-
vételért? .< 

Végre fölhívom a. Tanfelügyelő uyat, hogy a 
felekezeti iskolák kántortaKítőjt figyelmeztesse, 
hogy eltávozásukat illetékes; hatóságuknál jelent-
sék he oly célból, hogy?" h|fyéttésítésükről kellő 
időben gondoskodás törtaútíe^séjí! ' ' 

Budapest, 1908. évi május hó 25. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 

kirendeltségnek. — 27.131. sz.) 
Gyakran megtörtént, hogy az egyes iskolák-

nál tett kisebb értékű kulturális adományokért 
az illető iskola elsőfokú hatósága (gondnokság, 
iskolaszék) vagy a tantestület saját hatáskörében 
felezte ki köszönetét az illető adományozónak, 
még mielőtt ;a, jótékony adakozás a kir. tanfel-
ügyelő tudomására jutott volna, ami által a 
•72.882/^95. sz." ittèni rendelet 6. pontjában a 
kir. tanfelügyelőkbe ruházott ezen jog gyakorlása 
fölöslegesse vált. 

Úgy vaz eg/outetji eljárás, valamint a kir. tan-
felügyelőség^'iööinkatér^ének némi apasztása cél-
jából az e)ôbî> yeuri-üett rendelet 6-ik pontját 
részben akként • uiótlosítom, hogy 100 korona 
értékig az isk^ai helyi hatóságokat jogosítom 
föl arra, •hogy'''az adományozónak saját, illetve 
a segélyezett tanulok nevében is fejezzék ki 
köszönetüket: míg 100 koronán fölül, 200 koro-
náig a tanfelügyelő úr mondjon nevemben illő 
formában köszönetet. A 200 korona értéket 
meghaladó adományokról pedig a köszönet nyil-
vánítása céljából) úgy mint eddig, esetről esetre 
ide teendő jelentés. 

Budapest, 1908 május hó 25-én. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
állaUn titkár. 

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Belodedics Gergely oki. tanítót 

a langenfeldi közs. elemi isk.-hoz szept. 1-i 
hatállyal r. tanítóvá ; MarTtó Hermin oki. tanító-
nőt a récsei áll. el. isk.-hoz 1908 szept. 1-i 
hatállyal r. tanítónővé ; özv. Jurás Józsefné szül. 
Antal Berta alsószombatfalvi áll. állandó menház-
vezetőnőt a uémetécskai áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Hadnagy 
Károly kolozsalagúti áll. el. isk. tanítót 1908 
szept. 1-i hatállyal a bádoki áll. el. isk.-hoz; 
Pc 'radszky Mária récsei áll. tanítónőt a dévényi 
áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősí tette : 
Schiszter Mátyás sumiczai közs. el. isk. rendes 
tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Steffek Ferenc 
békéscsaba-erzsébethelyi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónak évi 1140 K-t; Erdősi Ferenc 
talpasi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
700 K-t. 

Országgyűlés. 
(Június 1 — 6.) 

A képviselőház június 1 i ülését Apponyi 
törvényjavaslatainak benyújtása nyitotta meg. 
Ezeket külön cikkben ismertetjük. 

Azután folytatták a költségvetési, illetőleg a 
fölhatalmazási törvény és a honvédtisztek fizetés-
emelésének tárgyalását. Vizi Ferenc indítvá-
nyozta, hogy a tisztviselők elhatározott lakbér-
emelésével együttesen emeljék megfelelőleg a 
tanítók lakbérét is. A miniszterelnök nem fo-
gadta el, mert a tanítók lakbére csak nemrég 
nyert rendezést. Hosszabb, az általános politi-
kai helyzettel és a pártok egymáshoz való 
viszonyával foglalkozó beszédet tartott Holló 
Lajos, a függetlenségi párt egyik alelnöke. A 
honvédek és a hadsereg magyar részéhez tar-
tozó tisztek fizetésemelését megszavazza, midőn 
a többi szolgálati ághoz tartozó tisztviselők 
fizetéseit fölemelték. A függetlenségi párt ve-
zérei, Kossuth és Apponyi gróf iránt teljes 
bizalommal viseltetik, mert azok egy élet mun-
kásságá7al bizonyították be, hogy a nemzeti 
állam kiépítésén munkálnak. A függetlenségi 
párt helyzete nehezebb, mint a többié, mivel a 
kormány támogatásában egymásután kellett 
megszavazni az áldozatokat ; a programmja 
szerint követelt nemzeti vívmányok tekintetében 
legföljebb a reménykedésig jutott . Ezt föl is 
használja számos ellenfele, hogy megrendítse 
iránta a bizalmat a választóközönségben. Egy-
mástól nagyon eltérő irányú csoportok vetették 
szemüket Andrássy grófra — anélkül, hogy 
neki része lett volna benne — egy erős ellen-
párt szervezése céljából. Szónok úgy tartja, 
hogy jogaink kivívása, az állami szuverenitás 
nagyobb teljessége, a 67-es törvények tovább-
fejlesztése céljából a hazafias elemek egyesülé-
sére van szükség. 

Egy néppárti szónok helyesléssel fogadta 
Holló fejtegetéseit; Wekerle miniszterelnök re-
méli, hogy a nemzeti erők egyesülése mentől 
előbb bekövetkezik, mert be kell következnie. 

A tárgyalás bevégződvén, megszavazták a 
fe almazási törvényt és a honvédtisztek 
fizwsemelését. 

Ezzel még azon ülésen fölvették újból a 
büntetőtörvénykönyv módosításának megszakított 
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tárgyalását. A tárgyalást, mely a másnapi ülést 
is lefoglalta, az jellemzi, hogy sok alapos fel-
szólalásban mutattak rá a büntetőtörvény köny v 
számos hiányára, melyek nincsenek bevonva a 
mostani módosítás keretei közé. Günther Antal 
igazságügyi miniszter azt feleli, hogy ő szük-
ségesnek tartja az egész büntetőtörvéaykönyv 
átdolgozását. Az annyira készen is van, hogy 
a jövő tavaszon beterjeszthetni reméli. Ha 
azonban most minden észrevételt figyelembe 
venne, ebből a módosításból sohasem lenne tör-
vény. 0 ezzel csak a föltételes elítélésre, a 
kiskorú bűnösökkel szemben gyakorlandó el-
járásra, a lopás meghatározására és a kerítés 
súlyosabb megtorlására kívánt kiterjeszkedni. 
Az elhangzott felszólalások következtében ezek-
hez veszi még a csalás elleni eljárás szigorí-
tását is, amelyre nézve ő maga terjesztett be 
módosítást. 

Az elhangzott felszólalások közül kiemeljük 
a következőket. A becsület nagyobb védelmét 
többen sürgetik. Jelentékeny szónokok hang-
súlyozzák, hogy a kihágási bíráskodást nem 
lehet a szolgabírák és rendőrségi közegek kezei 
közt hagyni, mert azok alulról is, felülről is 
függenek ; a büntetőtörvények rendszeres tanu-
lására sem voltak kötelezve. A közigazgatást 
általában javítani kell ; a kiskorúak érdekében 
módosítani a gyámügyi törvényt. A leánykeres-
kedésnél kiemelik, hogy igen sokat szállítanak 
keletre, a háremekbe. Ezt nem lehet ugyanazon 
megítélés alá vonni, mintha nyilvános házakba 
üzérkedésből vinnék, mert a hárem a moha-
medánnak családi szentélye. Mindamellett be-
vették a törvénybe, hogy aki leányt kivisz, vagy 
kiküld, büntetés alá esik. Nagy Emil meg-
támadta, lekicsinyelte az egész Csemegi-féle 
büntetőtörvényt. Vele szemben Visontai Soma 
kimutatja, hogy az a maga idejében jeles munka 
volt, egy magas színvonalon álló törvényhozás 
alkotása. Most, 40 esztendő múlva, más vezér-
eszmék irányozzák a társadalmat. 

Zanella Richárd fiumei képviselő kifogásólja, 
hogy némely büntetőügyben, így a sajtóvétsé 
gek tekintetében is Fiume Budapesthez tar-
tozik. Az igazságügyminiszter azt válaszolja, 
hogy ilyen kérdésben, amelynek politikai vonat-
kozása is van, nem lehet e törvény keretében 
rögtönözve intézkedni. 

Ezzel a törvényjavaslatot megszavazták. 
A június 5-i ülésen több kisebb fontosságú 

vasúti törvényjavaslatot fogadtak el. Ho/zá 
szólás csak azon egyhez volt, amely engedé-
lyezi, hogy a budapest- környéki helyiérdekű 
gőzvasútak villamos-erőre legyenek áta ítva. 
Ennél főképen a viteldíj olcsóbbá tételét, .köve-
telték a lakosság érdekében. 

Elfogadták aztán Nagy Dezső előadásában 

az ügyvédek nyugdíj- és gyámalapjáról szóló 
javaslatot. 5700 ügyvéd van az országban, 
akikről és családjaikról ily módon kívánnak 
gondoskodni. Az államnak nem kerül semmi 
kiadásába, mert maguk sz ügyvédek tart ják 
fönn, évi 60 korona hozzájárulással. Másutt 
nincs ilyen törvény, mert jobb az ügyvédi kai-
helyzete. 

Ez ülés kezdetén nyújtotta be Darányi Ignác 
fóldmívelésügyi miniszter az állattenyésztés 
fejlesztéséről és közlegelők kiszakításáról, javí-
tásáról szóló törvényjavaslatot. E törvényjavas-
lat különös fontosságú, midőn Magyarország 
összesen 3 és V* ezer millióra tett bevételének 
közel kétharmad részét a szarvasmarha, juh, 
disznó és baromfi szolgáltatja. Megfelelő éljen-
zéssel fogadták a javaslatot. 

Ügy volt, hogy a Ház pünkösdi szünete 
már pénteken kezdődjék meg ; de Szterényi 
államtitkár, aki a beteg Kossuth Ferencet 
helyettesítette, kérte, hogy pénteken még tár-
gyalják le a 200 milliós vasúti beruházásokról 
és az állami vasgyárak tüzelő- és vasérc-szükség-
letének biztosításáról szóló javaslatokat. Ezt 
el is határozták. Eszerint a szünet június 
6-án kezdődött és 10 ig tart. Ekkor kerül 
napirendre az ingyenes népoktatásról szóló tör-
vényjavaslat, melyet már a különböző bizott-
ságok tárgyaltak és elfogadtak. A gazdasági 
népoktatásról szóló törvényjavaslat tárgyalása 
őszre marad. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— A désaknai á l lami kisdedóvónak, 

melyet Apponyi miniszter két óvónői állással 
létesített, május hó 31-én volt ünnepélyes meg-
nyitása. Jelen voltak : Gönczi Ferenc kir. tan-
felügyelő, Gajzágó Vilmos járási főszolgabíró, az 
összes bányatisztviselők, élükön Wiesner Adolf 
bányanagy, felügyelő bizottsági elnökkel, a gond-
nokság s a négyezer lakosú nagyközség színe-
java. Az ünnepély a Himnusszal kezdődött, melyet 
a bányazenekar játszott, azután a helybeli ifjú-
sági daloskör énekelt, majd az épületet szentelte 
be a róm. kath. és gör. kath. lelkész, a refor-
mátus lelkész pedig imát mondott. Wiesner Adolf 
bányanagy, felügyelő-bizottsági elnök hazafias 
szellemű beszédben köszönte meg a fái'adozásat 
mindazoknak, kiknek az intézmény létesítését 
köszönheti. Végül Gönczi Ferenc kir. tanfel-
ügyelő vázolta a kisdedóvó célját, hivatását, 
kérve a község közönségét, hogy az iránt visel-
tessék teljes bizalommal, karolja fel, s lelkére 
kötve a felügyelő-bizottságnak s a két óvónőnek, 
hogy a kisdedóvót lelkes ügyszeretettel irá-
nyítsák, vezessék. A beszédek elhangzás« után 
az óvónők mutatták be a gyermekeknek eddigi, 
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aránylag szép előhaladását. A lelkes hangulatban 
lefolyt szép ünnepély a Szózat eléneklésével és 
a Rákóczi-induló eljátszásával ért véget. 

— Polgári iskolák tornaünnepélye. A 
székesfőváros polgári iskolái május hó 31-én 
tartották első tornaünnepélyüket, melynek érde-
kességét fokozta az a közös verseny, amelyet 
a résztvevő intézetek folytattak a főváros által 
jutalmul adott díszes Rákóczy zászlóért. A torna-
ünnepélyen a harmadik osztálytól följebb a székes-
főváros valamennyi polgári fiúiskolája, 1700 nál 
több tanulóval, részt vett. Fölállás után az ifjú-
ság a honvédzenekar kísérete mellett elénekelte 
a Himnuszt, azután minden intézet zászlójára 
tölgykoszorút tettek, majd pedig oszloprendbe 
fölállottak a versenyhez. Először szabadgyakor-
latok voltak, svéd mintára. Nagyszerű látvány 
volt, amint a karok egyszerre fölemelkedtek a 
levegőbe, a lábak egyszerre dobbantak le a 
porondra. Azután következett a szertornázás, 
a csapatok gyakorlatai buzogányokkal, fabotok-
kal, rudakkal ós fapuskákkal. A sokféle játék 
közül a hajítólabda és a footballnak elő-
gyakorlatait képező játékokon kívül a magyar 
labdajátékokban és futásban gyönyörködött a 
nagyszámú közönség. A Rákóczy-zászlót a fehér-
sas-téri polgári fiúiskola nyerte el, melyet Bárczy 
polgármester lelkesítő beszéd kíséretében adott 
át a győztes csapatnak. E csapat minden tagja 
ezüstérmet is kapott. A díjkiosztás után a 
Szózatot énekelték el, azután pedig katonás 
rendben elvonultak. Az elért eredmény meg-
mutatta, hogy a rendező-bizottság mily fényes 
sikerrel oldotta meg föladatát. 

— Fölvétel gazdasági felső népiskolába. 
A halmi-i állami gazd. felső népiskola hároméves 
tanfolyamának I. osztályába a következő tanévre 
újonnan 10 olyan szegény tanulót vesznek fel, 
kik tankönyvön és ruházaton kívül az intézetben 
bennlakást és teljes ellátást nyernek. Felvételi 
kellékek: 1. Legalább 12 eves, legfeljebb 14 éves 
életkor, mely keresztlevéllel igazolandó. 2. Isko-
lai bizonyítvány a népiskola Yl-ik osztályáról. 
Akik ezzel nem rendelkeznek, azok f. hó 30-án 
a VI-ik osztály tárgyaiból felvételi vizsgálatot 
tartoznak tenni. 3. Orvosi bizonyítvány arról, 
hogy a pályázónak ép, erős testalkata van és 
védhimlő-utóoltásban .részesült. 4. Szegénységi 
bizonyítvány. 5. Hiteles szülői, vagy gyámi 
nyilatkozat arról, hogy, ha a fiú felvétetik, a 
szükséges ruházattal és eszközökkel a tanfolyam 
egész tartamára saját költségen ellátja, vele a 
hároméves tanfolyamot bevégezteti, s ha idő-
közben kivenné, kötelezi magát az évenként 
kiszabott 120 K konviktusi díj megfizetésére. 
Az ezen okmányokkal felszerelt s a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumhoz címzett folya-
modvány f. évi június hó 28-ig az intézet igaz-

gatóságához, Halmiba küldendő. Az ingyenesül 
felvett 10 tanulón kívül még 30—40 növendék 
felvétetik az iskola konviktusába, évi 120 K 
fizetés mellett. Akik e helyekre folyamodnak, 
azoknak szegénységi bizonyítványt nem szüksé-
ges csatolni, ehelyett azonban csatolandó egy 
kötelezvény arról, hogy az évi 120 K-nyi tar-
tásdíjat a szabályszerű időben és részletekben 
megfizetik. A folyamodvány és mellékletei sze-
génységi bizonyítvány melléklése mellett bélyeg-
mentesek. 

— Pályázat. A Nógrádvármegyei Tanító-
egyesület a Tanítók Országos Árvaházában léte-
sített alapítványos helyére pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak a Nógrádvármegyei Tanítóegye-
sület volt tagjainak hátramaradt — tanköteles 
korban levő — fiúárvái. Pályázati .határidő : 
június 25. Pályázati kérvények Koháry János 
egyesületi elnökhöz, Salgótarján küldendők. 

— Az Eötvös-alap választmányi ülése. 
Az Eötvös-alap választmánya május 30-án Ujváry 
Béla kir. tanácsos elnöklete alattigen látogatottülést 
tartott Józsa Mihály bejelentette, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr őt saját kérésére 
visszarendelte szolgálattételre a minisztériumba, 
amiért is eddig viselt gondnoki tisztségéről le-
mond. A választmány, Józsa Mihály érdemeinek 
elismeréseül, egyhangúlag elhatározta, hogy az 
augusztusi közgyűlésnek a távozó gondnokot 
tiszteletbeli tagságra fogja ajánlani. Az országos 
egyesületeket körlevélben értesítik a gondnok 
távozásáról és fölhívják az Eötvös-alap tagjait, 
hogy e fontos tisztség betöltéséről, valamint az 
általános tisztújításról is már most gondolkozza-
nak, az augusztusi közgyűlésre pedig minél szá-
mosabban jelenjenek meg, szavazatukat leadni. 
A budapesti tanítótestület elnöksége oly értelmű 
indítványt terjesztett az Eötvös alap választmánya 
elé, hogy az egyesületnek értékpapírokban el-
helyezett 600.000 koronát meghaladó tőkéjét 
jobb gyüinölcsöztetós végett fektesse ingatlanba. 
Nevezetesen építsen egy vagy több bérházat, 
melyekben tanítók megfelelő áron lakást, az or-
szágos és helyi tanítóegyesületek pedig hivatalos 
helyiséget nyerhessenek. A választmány tanul-
mányozás és jelentéstétel végett kiadta az ügyet 
egy szűkebbkörü bizottságnak s csak e bizott-
ság véleményének meghallgatása után fog dön-
teni abban, vájjon az ország tanítósága elé vigye-e 
a dolgot vagy sem. 

— Adatok az agg norvégnek. Bihar megye 
közigazgatási bizottságának legutóbbi ülésén 
Vasady Lajos tanfelügyelő bejelentette, hogy 
Lokk község iskolájában kitiltott iskolakönyveket, 
meghamisított térképeket talált. A gyerekek az 
Éljen a román hadsereg című dalt énekelték, 
amely a magyarokkal szemben a román katonák 
hősiességét dicsőíti. Csipó Péter tanító megval-
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lotta, hogy a lázító iratokat ő szerezte be s  
bogy a gyermekeket ő tanította a magyar nem-
zetet gyalázó dalra. 

— Román ember vagyok, jelentette ki a taníió 
s a kötelességemet teljesítettem. 

Féket egy őr ősön pedig Duduresku Gábor tanító 
olyan dalt tanított az iskolában, amely arra bíz-
tat, hogy megjelenik még egyszer a románság s  
elnyomja a magyart. Akkor minden román kap-
jon kaszára-kapára s irtsa ki a nyomorult magyar 
fajt. Az iskolában számos Bukarestből importált 
izgató röpirat volt. Mind a két tanító állami 
segítséget kap. A tanfelügyelő indítványára a köz-
igazgatási bizottság a tanítók ellen elrendelte a 
fegyelmi vizsgálatot s fölírt a kultuszminiszter-
hez, hogy az államsegítséget a fegyelmi befeje-
zéséig ne adja meg. 

— Ipariskolai rajzminták kiadása. A ha-
zai iparoktatás fejlődése szempontjából rég érzett 
hiány, hogy, a szakrajzoktatás anyagát módszere-
sen feldolgozó hazai rajzminták rendelkezésre nem 
állván, a célnak gyakran meg nem felelő külföldi 
rajzmintákat kell használni. E hiányon segítendő, 
Kossuth Ferenc keresk. miniszter Apponyi minisz-
terrel egyetértőleg megbízta az országos ipari és 
kereskedelmi oktatási tanácsot, hogy ily ipar-
iskolai rajzminták kiadására részletes tervezetet 
készítsen. A gyűjtemény külön füzetekben fogja 
feldolgozni az egyes iparágak szerkezettanát, fő 
súlyt helyezve a korrekt részletrajzokra ; eredeti 
tervek kiadása e vállalat körében egyelőre ki-
látásba nem vétetett. Az egyes füzetek tartalma 
olyképen fog megállapíttatni, hogy azok egyfor-
mán lesznek használhatók a tanonciskolákban és 
ipari tanfolyamokon. A füzetekhez rövid magyarázó-
szöveg is lesz,-mely a rajzok fölirataival együtt 
az illető iparág korrekt magyar műszavait is fogja 

— lehetőleg teljes számban — tartalmazni. Ily 
módon el lesz érhető, hogy nemcsak a külföldi 
— jobbára német — rajzminták fognak idővel 
eltűnni, hanem ezenfelül a tanonciskolák és ipari 
tanfolyamok az iparosság széles rétegeiben is ter-
jeszthetni fogják a magyar műnyelvet, ami annál 
is fontosabb, mert köztudomású, hogy iparosaink 
műnyelve fölötte tarka és annak megtisztítása 
csakis az iskolák út ján remélhető. 

— Siketnéma gyermekek felvétele. A 
temesvári siketnéma-intézet június hóban veszi 
fel a jövő tanévi ú j növendékeket. Felvételért 
folyamodhatnak nemre, vallásra és nemzetiségre 
való tekintet nélkül oly 7 —10 éves siketnémák 
szülei, akik a temesvári siketnéma-intézet kerü-
letébe tartozó Temes, Torontál, Krassó Szörény 
vármegyék területén laknak. Oly gyermekeket, 
kik a későbbi években siketültek meg, akik 
tehát már tudnak beszélni, de a beszédet szak-
szerű oktatás nélkül teljesen elfelejtenék, az 
intézet felsőbb osztályaiba vesznek fel. A kórvé-

nyek a temesvári siketnéma-intézet igazgatóságá-
hoz küldendők, mely igazgatóság szívesen szolgál 
bővebb felvilágosítással. 

H a l á l o z á s o k i Id. Piufsich János nyug. kántor-
tanító, a locsmándi esperesi kerület tanítóegye-
sületének volt elnöke, május 30-án meghalt Füle-
sen (Sopron megye), életének 73-ik évében. — 
Sárkány György miava rudniki áll. el. isk. tanító 
élete 24 ik, tanítói működésének 5-ik évében, 
f. évi május hó 29 én. hosszas és kínos szenve-
dés után elhunyt. Áldá3 emlékükre ! 

SZERKESZTŐT ÜZENETEK. 
Uulkeszi. Valóban kívánatos volna, hogy a tanítók 

nemcsak az ön által ajánlott Csuntaván, hanem minél 
több, erre alkalmas helyen nyaraló-otthonokat léte-
sítsenek. Úgy azonban aligha lehet fogni a dologhoz, 
hogy a tanítók havonként fizessenek le 10 —10 K-t 
három éven át, mert ön biztosra veszi, hogy Dobsina 
város ingyen-telket ad s általában mindenféle kedve-
zésekben részesülnének az építkezők. Előbb teljes hatá-
rozottsággal kell tudni, mik azok a kedvezések s akkor 
lehet akciót indítani. Igv tették legutóbb a középiskolai 
tanárok is. A mondottakban megtalálja cikke nem-
közlésének magyarázatát. — Gy. (A csók s a clál.) 
Bíztatóan indul, jól is végződik, de a 3-ik strófában 
nagyot döccen. Ha ezen javít, közöljük. — Códa. Van 
benne egy-két találó jellemzés, de az egész tárca belefú-
lad a minden áron való szellemeskedés forgatagába. — 
H. (Szociális nevelés.) Elég ügyesen ír, de ez a kérdés 
alaposabb, mélyrehatóbb tanulmányt igényel. — 
0 . (Viharban.) Gyenge szárnypróbálgatás. — V. K. 
Semmi hála ! Régi tapasztalat mondatja velünk : a 
protekciót ajánlott levélben kérik s egyszerű levélben 
— nem köszönik meg. — Hymenhírek közlésére 
nincs terünk. K. I. (Versek.) Az ömlengés nem 
költészet. — „Várze." A magyar államnak nemcsak 
joga, de kötelessége is alkalmat adni arra, hogy 
minden polgára megtanulhassa a magyar nyelvet, meiy 
tudvalevően az állam hivatalos nyelve. Ezt persze ön 
magyarosításnak, az anyanyelv kiirtásának nevez, 
még pedig teljes tudatában annak, hogy nem 
mond igazat. Igen, az állam él a jogával, teljesíti, 
amennyire lehet, kötelességét, bár nyilvánvaló, hogy 
igen sok esetben éllenségeket nevel — közpénzen. 
Ami az ön cikkét illeti, mely válasz akar lenni Szabó 
Elemér tanfelügyelő legutóbbi cikkére, nem azért nem 
közöljük, mert álnév mögé bújik s nem is azért, mintha 
talán „kellemetlen igazságokat" mondana. Nem kö-
zöljük azért, mert cikke szörnyű alacsony felfogásra, 
rettenetes szűklátókörűségre vall, arról nem is beszélve, 
hogy a helyesírás legelemibb szabályaival is hadi-
lábon áll. Pedig másrészt igen tanulságos volna cikké-
nek közlése : hadd látnák fent és lent : mily tanulatlan, 
mily korlátolt eszejárású ember teijeszti a világos-
ságot valamelyik oláh faluban, bizonyára — állami 
segítséggel. — M. G. A főszerkesztő elutazott. Címe : 
Kisbaczon, u. p. Nagybaczon. — T. A. (Kolozsvár.) 
Úgy történt, amint kívánta. 

Tartalom : Régi és új eszmék. (D.) — Ingyenes 
és gazdasági népoktatás. — Tanítók tanácsadója. — 
Szépirodalom : Új honfoglalás. Albisy Katalin. — 
Könyvesház. — Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — 
Országgyűlés. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek.— 
Menetrend. 

Felelős szerkesztő : Benedek, Elek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 16/a 

Ü IË 

FÖLDRAJZ 
a népiskolák SV„ és V — V I . osztályai számára. 

Az új Tanterv szerint írták: 

FARKAS SÁNDOR, KUN ALAJOS, 
a budapesti VI. ker. tanítóképző-tanár 

állami tanítónőképző igazgatója. és gyakorló - iskolai tanító. 

A IV. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. -
Az V—VI. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 105.735. sz. alatt kelt rendeletével. 

E két kötetből álló s számos eredeti illusztrációval élénkített 
műre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a „Hivatalos Közlöny" 
1906. évi december 15-ik számában megjelent bírálat: 

„ . . . A szóbanlévő földrajz szorosan ragaszkodik az új Tantervhez s fokoza-
tosan halad előre, a tanmenet követelményei szerint. Okoskodása tiszta és világos. 
Nyelvezete magyaros. Előadása értelemfejlesztő. Célszerű újítás a könyvben a tan-
anyagnak órák szerint való beosztása. Ennél a szerzők nagy körültekintéssel jártak 
el, mert az egyes fejezeteknél kerekdedségre, befejezettségre törekedtek s ami fő, 
rövidségre. Amit óráról órára kitűztek, azt a tanító kényelmesen megmagyarázhatja 
s a tanuló könnyen megtanulhatja. A tananyag nemcsak osztot t , de osztatlan 
iskolában is minden nehézség nélkül elvégezhető. Előnye a műnek az is, 
hogy a tanító az anyagot már március végével bevégezheti s így három hónap 
marad az általános ismétlésre. A szóbanlévő földrajz — mondja továbbá a bíráló — 
jó tankönyv, mely a földrajz tanítását az elemi iskolában lényegesen meg fogja 
könnyíteni . . ." 

E szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel s gazdagon 
illusztrált könyvet a legmelegebben ajánljuk a t. Tanító urak figyelmébe, 
megjegyezvén, hogy mutatványpéldánnyal mindenkor szívesen s díjtalanul 
szolgálunk. 

Budapesten, 1908 június hóban. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 



678 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2-3 . SZÁM. 

TERMÉSZETRAJZ 
; i n é p i s k o l a V — V I . o s z t á l y a s z á m á r a . 

dr. BALÓ JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. 

n 

KALAUZ 
niiit vezérkönyv a dr. Baló-Quint-féle természetrajzhoz. 

írták: dr. BALÓ JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. 

Kiadja a magyar királyi tudományegyetemi nyomda. 

A. Természetrajz bolti áru 1 korona, nettó-ára 75 fillér. 
— A Kalauz bolti ara 40 fillér, nettó-ára SO fillér. — 

Mind a kettő engedélyeztetett a vallás- és közokt. m. 
kir. minisztériumnak 31.638/908. sz. a. kelt rendeletével. 

E könyvecskék a hivatalos bírálat szerint a népiskolai természetrajz tanítását 
egészen modern irányzatba terelik; s noha új úton járnak, a biológiai felfogást, 
amelyet az új Tanterv is követel, de amely eddig csak tudományos katedrákról 
hangzott, annyi leleményességgel, ügyes anyagválasztással, helyes, tudományos 
módszerrel, röviden, a gyermekek felfogásának mégis megfelelően valósították meg, 
hogy ezeknek alapján minden magyar népiskola nagyobb zökkenés nélkül foghat 
hozzá a tanterv természetrajzi részének a haladást képviselő megtestesítéséhez. 

A kézikönyv egy kis kötetben egyesíti az V. és VI. osztály anyagát s tan-
menetszerüleg kiméri minden óra tennivalóját s az összefoglalásokról is gondos-
kodik. Emellett a természet igazi világába vezeti a tanulót, akit a számos és 
szebbnél szebb illusztrációk is bizonyára a természet megfigyelésére indítanak. 

A Kalauz pedig arról gondoskodik, hogy a tanítót az előbb vázolt irányban 
tanulmányaiban támogassa s ezzel a kézikönyv szerint való tanításra képesítse. 
Olyan rövid, tudományos összefoglalása a tanító természetrajzi tanításában köve-
tendő tennivalóinak magyar könyvben nem található, mint e Kalauzban. 

Csak az az iskola és az a tanító térhet ki e könyvek elől, amely és aki 
nem akar haladni, mert ezekben minden eszköz a tanító előtt van, hogy a ter-
mészetrajz tanításában s még előbb tanulásában haladhasson. 

Melegen ajánl juk e könyveket a t . tan í tó urak figyelmébe s a Természet-
rajzból mutatyánypéldányokkal szívesen szolgálunk, a Kalauz megküldése 
végett pedig 40 fillérnek postautalvány ú t ján leendő beküldését kér jük. 

Budapesten, 1908 június 11-én. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Közlemény, mezőgazdasági tanfolyam nép-

tanítók és gazdasági sz&ktanítónök számára. 
A ni. kir. földmívelésügyi miniszter a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók, illetve 
szaktanítónők gazdasági kiképzése céljából folyó évi 
július 20-tól bezárólag augusztus 14-ig az algyógyi, 
békéscsabai, breznóbányaí, csákovári, csíkszeredai, 
hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, komáromi, 
lugosi, nagyszentmiklósi, rimaszombati, szentimrei, 
szilágysomlyói és szabadkai földmíves-iskolákon a 
mult évhez hasonlóan 20— 20, összesen 300 néptanító, 
a kecskeméti földmíves-iskolán pedig 20 gazdasági 
szaktanítónő részére négyhetes mezőgazdasági tan-
folyamot rendez. Ezen tanfolyamra fölveendő minden 
egyes néptanító, illetve szaktanítónő egyszáz (100) 
korona átalányban részesül, mely összegből negyven 
(40) korona ellátási díj levonásával harminc (30) ko-
rona jelentkezéskor, ugyanannyi a tanfolyam befeje-
zése után fog kifizettetni. A tanfolyamokra tényleg 
alkalmazásban levő oly néptanítók, illetve szaktanító-
nők vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon 
még nem vettek részt. A tanfolyamokra fölvétetni 
kívánó egyének eziránt illetékes tanfelügyelőségük-
nél tartoznak kellő időben jelentkezni. A kir. tan-
felügyelők a folyamodók névsorát a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez teijesztik föl, a fölvétel 
pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter kijelölése 
alapján fog történni. (33/h—III—3) 

Oki. tanító június 1-től a nyári hónapokra nevelői 
állást keres. Ajánlatokat W. I. Klementina, u. p. 
Mezőkévesd. (464 - II—2) 

Szeghegy (Bács Bodrog megye) társulati osztatlan 
elemi népiskolájánál üresedésben lévő tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Törzsfizetés : 1000 korona és 
100 korona lakáspénz. Kellően fölszerelt folyamodvá-
nyok június 15-ig Gerber Miklós elnök úrhoz kül-
dendők. (501—II—2) 

A hajdúnánási református egyház egy férfi- és 
egy nőtanítói állásra pályázatot hirdet. Egyik-egyik 
állás javadalmazása : törzsfizetés 1000 korona, lakbér 
250 korona, összesen 1250 korona, azaz : egyezer-
kétszázötven korona, melyből az állam 900 koronát 
havi előleges részletekben, a többit pedig az egyházi 
pénztár negyedévi előleges részletekben fizet. Köte-
lessége : az iskolaszék által meghatározandó, egy 
osztálynak a tiszántúli egyházkerületi AJ tanterv 
szerinti tanítása. Az állomást szeptember 1-én kell 
elfoglalni. Okmányokkal fölszerelt pályázatok f. évi 
július hó 15-ig alantírotthoz adandók be. Hajdúnáná-
son, 1908 május 29-én. Pákozdi Lajos ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (509-11-2) 

A pilisi evangélikus egyház iskolaszéke pályázatot 
hirdet 800 korona államsegéllyel újonnan szervezett 
hetedik tanítói (tanítónői) állásra. E fizetést az egyház 
1000 koronára egészíti ki és 200 korona lakpénzt 
biztosít. Kötelesség : egy osztálynak önálló vezetése és 
a magyar-tót istenitiszteleteken, a többi tanítóval föl-
váltva, a kántori teendők végzése. Tannyelv : magyar. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kellően föl-
szerelt folyamodványok Jakabfi György ev. pap, iskola-
széki elnökhöz küldendők június 30-ig. Pilis (Pest m.). 

(504—II—2) 
A kisszántói (u. p. Bors) ref. egyház I—YI. oszt. 

vegyes elemi iskolai kántortanítóságára pályázat hir-
dettetik, melynek javadalma díjlevél szerint : föld, 
termény és tandíjban 951'94 korona. Kötelessége: 
tanítás és kántori teendők végzése. Pályázati határidő : 
július 5. Állomás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kellően fölszerelt kérvények ref. lelkészi hivatalhoz 
adandók be. Keresztesi Károly ref. lelkész, iskola-
széki elnök. (531-1-1) 

F» 

Az 1908/9. tanév szeptember havában megnyitandó 
új áll. el. népiskolákhoz ezúttal a következő tanítói 
és tanítónői állásokra nyittatik pályázat. Betöltendő : 
1. Abaúj-Torna vármegyében a) a makranczl áll el. 
iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. kántori képe-
sítés igazolandó), bj az alsócsáji áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás. 2. Alsófehér vármegyében, a diódi 
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (ev. ref. kántori képe-
sítés igazolandó). 3. Árva vármegyében, a párniczai 
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (ág. hitv. ev. vallás 
igazolandó). 4. Csongrád vármegyében, a szentes-
tanyai áll. el. iskoláknál (6) hat tanítói és egy igaz-
gató-tanítói állás (gazdasági tanítói képesítés igazo-
landó). 5. Hajdú vármegyében, a debreczen-tanyai 
áll. el. iskoláknál (8) nyolc tanítói állás (gazdasági 
tanítói képesítés igazolandó). 6. Hunyad vármegyé-
ben aj az aranyi áll. el. iskolánál egy tanítói állá.-., 
bj a branyiczkal áli. el. iskolánál egy tanítói állás, 
cj a felváczai áll. el. iskoláknál egy tanítói állás, 
dj az ósebeshelyi áll. el. iskolánál egy tanítói állás, 
ej az őraljaboldogfalvi áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás (ev. ref. kántori képesítés igazolandó), f j a nagy-
rápolti áll. el. iskolánál egy tanítói állás. 7. Kis-
küküllő vármegyében, a buni áll. el. iskolánál egy 
tanítónői áll. 8. Krassó-Szörény vármegyében, a tergo-
vest i áll. el. iskolánál egy tanítói és egy tanítónői 
állás (ev. ref. vallás igazolandó). 9. Szatmár vár-
megyében aj a mikolai áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás, bj a szamosdobi áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás (mindkettőnél róm. kath. vagy gör. kath. vallás 
igazolandó). 10. Zemplén vármegyében, a páczini 
áll. el. iskolánál egy tanítói és (2) két tanítónői állás 
(a tanítói állásra róm. kath. vallás, a tanítónői állá-
sokra róm. kath. vagy ref. vallás igazolandó. A kel-
lően fölszerelt kérvények f. évi június hó 20-ig bezáró-
lag azon vármegye kir. tanfelügyelőség! hivatalához 
nyújtandók be, amelyeknek kerületéhez az illető iskola 
tartozik. A tanfelügyelőségi hivatal megkerülésével 
akár más hatóság útján, akár közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumba benyújtott 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1908 
május 30. A miniszter helyett : Tóth, államtitkár. 

(38/h-I—1) 
A kolozsvári ág. hitv. evangélikus, magyar-német, 

tannyelvű elemi népiskolánál a 4-ik tanítói állás 
betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. államsegély -
lyel 1200 korona készpénzfizetés, 2. 420 korona 
lakáspénz, 3. az eddigi szolgálati éveket az iskola-
fenntartó egyházközség beszámítja, illetőleg az ötöd-
éves pótléknak államsegélyként való engedélyezését 
kéri. A zenében és énekben jártasok előnyben része-
sülnek. Az egyháztanácshoz címzett folyamodásokat 
f. évi június 21-ig kell beküldeni. Az állomás f. évi 
szeptember 1-én foglalandó el. Kolozsvárt, 1908 május 
28-án. Br. Mannsberg Sándor, gondnok. (522—11—1) 

Francia nyelv- vagy kézimunka-tanítónői állást 
keres elemi iskolai oklevéllel és működési bizonyít-
vánnyal: Martincsek Irén, Nyitra, plébánia-út 7. 

(519—III—1) 
A szegedi református orgonista-kántortanítói ál-

lásra pályázat hirdettetik. Kötelesség : elemi iskolai 
osztályok tanítása, vallás- és egyházi énekoktatás, 
valamint kántori szolgálatok végzése. Javadalom : 42ü 
korona lakbér, melyet az egyháztanács esetleg tisztes 
lakással helyettesíthet; 20 korona kertváltság ; 1000 
korona alapfizetés, melynek 1200 koronára leendő 
kiegészítéseért, valamint a törvényszerű korpótlékért 
az egyház államsegélyért folyamodik, és stóla. Díjlevél-
másolat kívánatra megküldetik. Pályázatok július 16-ig 
a szegedi református lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Esetleg előnyt biztosító kántori próbaéneklés — költ-
ségmegtérítés nélkül — július 19-én délelőtt. Az állás 
augusztus 16-án elfoglalandó. Szegedi református egy-
háztanács. (529—III—1) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Fülek nagyközség (Nógrád vármegye) róm. kath. 
tanítónői állására június 30-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése: államsegéllyel 1000 korona. Lakás: — további 
intézkedésig — ötödik tanterem. Kötelessége : kijelölt 
osztály és ingyenes kézimunka tanítása összes leány-
növendékeknek. Fölszerelt kérvények Kapás Arnold, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (513- I—1) 

A keszthelyi államilag segélyezett községi elemi 
iskolához egy férfitanítói állásra pályázatot hirdet az 
iskolaszék. A megválasztandó tanító illetményei : 1. 
törzsfizetés évi 1200 korona, 2. törvényes, évötödös 
korpőtlék, 3. ha nőtlen a tanító, évi lakásbér 240 
korona, ha nős, évi 420 korona, 4. a törvényben biz-
tosított egynegyed hold kert ellenértéke gyanánt évi 
20 korona. A törzsfizetést és korpótlékot 1908 szep-
tember elsejétől előleges, egyenlő havi részletekben ; 
a lakbért 1908 okt. elsejétől előleges egyenlő részle-
tekben, a kertilletményt 1908 szept. elsejétől félévi, 
előleges részletekben fizeti az iskolaszék pénztára. 
A megválasztandó tanító 1908 szeptember elsején 
tartozik állását elfoglalni. Az iskolaszékhez intézett 
pályázati kérvények nagyságos dr. Csanády Gusztáv 
iskolaszéki elnökhöz június 15-ig beküldendők. 

(516-1—1) 
Gelse (Zala megye) községben nyári menedékház-

vezetői állásra pályázat hirdettetik. A nyári menedék-
ház július és augusztus hóban tartatik fönn. Ezen 
időre a vezetőnő fizetése 100 korona. Kérvények június 
hó 15-ig az iskolaszék elnökéhez adandók be. Iskola-
széki elnökség. (523—1—1) 

A rakamazi (Szabolcs megye) községi népiskolá-
hoz két fitanítói és két nőtanítói állásra folyó június 
hó végéig pályázatot hirdet az iskolaszék. Az egyes 
állások javadalmazása : lakbér 200 korona ; kertillet-
mény 20 korona ; készpénzfizetés 1000 korona, mely 
összegből 900 korona államsegély. A megválasztottak 
kötelesek a reájuk bízandó osztályokban a mindennapi 
és ismétlő-tanköteleseket a megszabott tanterv szerint 
oktatni, hazafias szellemben és valláserkölcsösen ne-
velni ; a róm. kath. növendékeket vallástanra tanítani, 
őket gyónásra, körmenetekre, templomba vezetni s 
ott reájuk felügyelni, miért is csak róm kath., okleveles 
tanítók és tanítónők pályázhatnak. Továbbá tartoznak 
a fitanítók esetleg az igazgató-tanítói, iskolaszéki, 
jegyzői éa iskolagondnoki tisztet elfogadni s a fa-
iskolát kezelni, a tanítónők pedig iskoláikban a női 
kézimunkát is tanítani. Az állás a választásnak mi-
niszteri jóváhagyása után, szeptember 1-én foglalandó 
el A családi állapotot is feltüntető és kellően fölsze-
relt kérvények, melyekhez a magyar állampolgárságról 
szóló illetőségi bizonylat is csatolandó, Halász János 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(530-1-1) 
Az 1908/9. tanév elején megnyitandó, újonnan 

szervezett állami elemi iskolákhoz a következő ta-
nítói és tanítónői állásokra nyittatik pályázat : 
Betöltendő : 1. Abaújtorna vármegyében : a csécsi 
áll. el. iskolánál egy tanítónői állás (róm. kath. vallás 
igazolandó). 2. Arad vármegyében : az aradi áll. el. 
iskolánál tizenkét (12) tanítói állás és hat (6) tanító-
női állás. 3. Békés vármegyében : a gádorosi áll. el. 
iskolánál egy tanítói állás és egy tanítónői állás (a 
tanítói állásnál ref. vallás igazolandó). 4. Bereg vár-
megyében : a) a barabási áll. el iskolánál egy 
tanítói állás (ref. vallás igazolandó) ; b) a zápszonyi 
áll. el. iskolánál egy tanítói és egy tanítónői állás 
(a tanítói állásnál ref. kántori képesítés igazolandó) ; 
c) a zugéi áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. 
kath. vagy gör. kath. vallás igazolandó) ; 5. Csongrád 
vármegyében : a) a kiskiíndorozsmai külterületi 
áll. el. iskolánál két (2) tanítói állás (gazdasági képe-
sítés igazolandó); b) a szeged-külterületi áll. el. 
iskolánál egy (1) igazgatói állás és tíz (10) tanítói 
állás (gazdasági képesítés igazolandó). 6. Kolozs vár-

megyében : a) a berkenyesi áll. el. iskolánál egy 
tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó) ; bj a 
komlódi áll. el. iskolánál egy tanítói állás; cj a 
nagynyulasi áll. el. iskolánál egy tanítói állás ; 
d) a vistai áll. el. iskolánál egy tanítónői állás. 
7. Máramaros vármegyében : a falus zlatinai áll. el. 
iskolánál egy igazgató-tanítói, egy tanítói és két (2) 
tanítónői állás. 8. Moson vármegyében : a nádliget-
pusztai áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. 
vallás igazolandó). 9. Nyitra vármegyében: az űj-
lehotai áll. el. iskolánál egy tanítói és egy tanítónői 
állás. 10. Pestpilissoltkiskún vármegyében : a) a buda-
fok-kelenvölgyi áll. el. iskolánál egy tanítói állás ; 
b) a kispest-erzsébettelepi áll. el. iskolánál egy 
tanítói és egy tanítónői állás ; c) a pócsmegyer-
leányfalui áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. 
kath. vallás igazolandó) ; d) soroksár-péter ipusztai 
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. vallás 
igazolandó). 11. Somogy vármegyében : a kelevizi 
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. vallás 
igazolandó). 12. Sopron vármegyében : a hasfalvai 
áll, el. iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. kántori 
képesítés igazolandó) ; b) a lajtaszentmiklósi áll. el. 
iskolánál egy tanítói és egy tanítónői állás (róm. kath. 
vallás igazolandó) ; cj a nagymartom áll. el. isko-
lánál egy tanítói állás (róm. kath. vallás igazolandó). 
13. Túrócz vármegyében : a szklenói áll. el. iskolá-
nál egy tanítói állás (róm. kath. vallás igazolandó). 
14. Zemplén vármegyében: aj a bodrogvéosi áll. 
el. iskolánál egy tanítói állás ; b) a mezözombori 
áll. el. iskolánál egy igazgató-tanítói és egy tanítónői 
állás (róm. kath. vallás igazolandó). 15. Zólyom vár-
megyében: a zólyomi-vasúttelepi áll. el. iskolá-
nál egy tanítói és egy tanítónői állás. — A már műkö-
désben levő áll. el. iskoláknál üresedés folytán a 
következő tanítói és tanítónői állásokra nyittatik 
pályázat. Betöltendő : a békésosaba-erzsébethelyi 
(Békés vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítói állás, 
az Örkényi (Pest stb. vármegye) áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó), 
a szepesbélai (Szepes vármegye) állami elemi 
iskolánál egy tanítói állás, a komlóbányatelepi 
(Baranya vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás, a bácskeresztúri (Bácsbodrog vármegye) áll. 
el. iskolánál egy tanítói állás, a sopronbánfaívai 
(Sopron vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítói állás 
(ág. hitv. ev. vallás igazolandó), a szegedkülterü-
leti (CsoDgrád vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás (gazdasági képesítés igazolandó), a hiripi (Szat-
már) áll. el. iskolánál egy tanítói állás, az óaóvéi 
(Bácsbodrog vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítónői 
állás, a garamkohói (Gömörkishont vármegye) áll. 
el. iskolánál egy tanítói állás. Valamennyi állással 
az 1907. évi XXVI-ik törvénycikkben megállapított 
illetmények vannak egybekötve. A kellően fölszerelt 
kérvények f. évi június hó 25-ig bezárólag azon vár-
megye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók 
be, amely vármegye területéhez az illető iskola tar-
tozik. A kir. tanfelügyelők megkerülésével akár köz-
vetlenül, akár más hatóság útján fölteijesztett kérvé-
nyek figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1908 június 
hó 5. A miniszter meghagyásából : Halász Ferenc, 
miniszteri tanácsos. (39/h—I—1) 

A klokotlcsi róm. kath. felekezeti iskolánál újon-
nan szervezett második tanterembe leánytanulókhoz 
tanítónői állásra pályázatot hirdetek. Javadalma : 
1000 korona évi fizetés, megfelelő lakás, 24 köbméter 
tűzifa. Valamely szláv nyelv ismerete kívánatos. Kér-
vények f. évi július 15-ig hozzám küldendők. Antók 
Dániel plébános, Klokotics, u. p. Resiczabánya. 

(533-1—1) 
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A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az i sko lák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátldsa céljából. A rendelet értelmében e szert 

s z é t k ü l d i egyedül a gyártó cég: 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker . , Sz ív-u tca 26. szám a la t t . 

Utasítások ingyen. (170-46-18) 

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f t a e t é s r a 
l eg ju tányosabb á ron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40—16) 

BÚTOR 
Megjelent J Kapható ! _ _ _ _ _ Az évzáróvizsga 
előkészületeit, a vizsgázás művészetét, fortélyait 
és reformját érdekes, gyakorlati irányban tár-

gyalja VADAY JÓZSEF új könyve. 

A vizsgázás módszere és reformja. 
Egy vaskos kötet, ára fűzve, bérmentve 3 korona 
20 fillér. Utánvéttel 3 korona 55 fillér. Megren-
delhető Vaday József közs. isk. igazgató címén, 
Nagyváradon. (426-111—3) 

ANGSTER JÓZSEF ES FIA 
orgona- és harmónium-gyára 

P É C S E T T . 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú liarmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1S67. (1409—26—21) 

<fi 

€ 

4 

Előfizetési felhívás 
a 

Aéplanítolí Lapjá-ra. 
Előfizetési á r : 

Egész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed 
szerint kikerekített e g y évnegyed-
nél kevesebb ldöre nem fogadunk 
el, s az előfizetési pénzek ezen 
Igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

» 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—8) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első m a g y a r , villamos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszeshúros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 

PBipwi.V-v: JéjÉj Legnagyobb gyár 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50—51—23) 

Tanerőknek külön kedvezmény. 
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Ki volna hajlandó egy oly erdélyi városból, hol pol-
gári iskola van, Gyöngyösre, áll. elemi iskolához 

c s e r é l n i ? ^ ; e
d G i z e l l a 

f t . » „ í | Nógrád megyéből, 4 tanerős iskolánál mű-
D&CICI lcődő állami tanítónő : pest-, fehér-, komá-
rom-, veszprém-, sopron-, mosonmegyei tanítónővel. 
Cím : „Búzavirág" Salgótarján, postrestant. 

(506—1—1) 

Pnpy.pl 8 tanerős iskolától áll. tanító és tanítónő. 
UoCl Cl Vasútállomás, pósta, távirda és telefon hely-
ben. Cím : Nagy Sándor, áll. tanító Bélmegyer, u. p. 
Békés. (518—1—1) 

Nevelönöt keresek szeptembertől, kiket a 
II. és III. polgári osztályokra kellene előkészíteni és 
levizsgáztatni. Zongorázni és németül tudjon. Lehető-
leg róm. kath. vallású legyen. Fizetés megegyezés 
ezerint. Schäffer Józsefné, Lajo»falva, Torontál. 

( 4 b 0 - I l - l ) 

V i m e i e r n 1 n - r \ o l r kitűnő minőségű ma-V l ^ i ö g c l i J . c ipU.K- , s y a r papíron, 100 db-ig 
90 fillér. Portó 100 darabig 30 fillér, 100—600 darabig 
72 fillér. Ha a pénz előre küldetik, 100 Népiskolai 
Bizonyítvány 1*20 korona Ingusz I. és Fia könyv-
kereskedésében, Arad. (511 —11—2) 

P o û v à l û l / alföldi járási székhelyről. Cím: .Áll. 
lloCl C i t f t tanítónő" Jászberény, postrestant. 

(526-1—1) 

1 7 Ä , , T T T T , r J l n l (egysz. és kettős) 18 levélben à 
J V U I l . Y V V l l ü l 50 fill. Az egész tanfolyam 6 
korona. Lantos J., tanító-könyvelő Sopron. 

( 532 -1 -1 ) 

í ' c / k i ' í í l a l r aradmegyei nagyközségből Erdélybe, 
V S t î l t î l t î l i lehetőleg Brassó megyébe. Cím: „Áll. 
tanítónő", Gyorok. 

) megyébe. 
(508-1-1) 

Pancsova közeléből. 6 tanító. Mellékjöve-
1/űGlClCfr delem. Áll. r. k. tanítónő, Sztárcsova. 

( 521 -1 -1 ) 

Melyik n o n v p l n p tanítónő Pest mellé? „Taní-
t o d GlIlC tónő",Budapest főpósta, postrest. városból 

( 515 -1 -1 ) 

1C f o r i n t é r t r e i a e k szabásban, elegáns kivitel-
lvJ IUI 111LCII b e n i tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

I í r a i i s z F . é s T á r s a 
úriszabó-iizlete, Ti l l , ker., Bákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—21) 

FEI WEL LIPÓT utóda S f f i 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

kolaberendezé-
Bek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kiránutru meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegv-
«ékét, Ingyen és 

bérmentve. 
(24—82—24) 

Kedves Kartársak! 
Fonomimikálva írva-olvasó módszerem 
a marczali-següsdi róm. kath. tanítóegyesület által ki-
tüntető elismerésben részesült. Június végén kerül ki 
a sajtó alól. A pénz előleges beküldése esetén portó-
mentesen 1 kor. 40 fillérért szállítom. Segesdbogát, 
Somogy m., u. p. Felsősegesd. Nóvák Gyula. 

( 520 -1 -1 ) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbö lkú t (Esztergom m.). 

(408-X—5) 

Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
mert REMÉNYI MIHÁLY mühegedü-készítő, 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („hangfokozó-
gerenda") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítményű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűir.űvésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-féle új hegedűn sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87— 

Árjegyzék bérmentve. (447—30—3) 

BÁRD FERENC nyomtatásában most jelent meg 

Kellemes Napok 
C. rezgőpolkám, melyről ismerős zeneértő kartársaim 
igen kedvező nyilatkozatot adtak. A zongoramű ára 1 K. 
Állbauer János kántortanító, Gödre. |505—II—1) 

! Helyiségváltoztatás miatt! ^ 
raktáron levő kézimunka-szö-
vetek rendkívül olcsó árban 
lesznek kiárusítva. 3500 mé-
ter, 40 cm. széles futószö-
vetek kanavaalappal és színes 

ajour-szegéllyel, méterje most 1 korona (ren-
des ár 2'80 korona). 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott duplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje most 3—<> koronáig (rendes ár 6—1U kor.). 

Vidékre mintákat küldök. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos. (16-52-24) 

Budapest, YI., Dessewlfy-u. 5. sz. 
(Váci-körút sarok) saját árrtház. 

Nagy képes árjegyzék díjtalanul. Vidékre kiválasz-
tásra is küldök. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lsipot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetekes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetés! ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 60 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő, kz ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted résaét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, i. KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

K é z i r a t o k a t n e m atlixixk v i s s z a . 

A tanító szociális kötelességeiről. 
Valahányszor a néptanítónak magasztos 

hivatására gondolok, mindig eszembe jut 
egyúttal a falusi lelkész is, és ennek 
kapcsán Tompának ama költői levele, 
melyben a maga lelkészi pályájának 
nemességét, magasztosságát énekli meg. 
Ugyanezt mondhatja el minden tanító 
magáról és hivatásáról: 

En egyszerű nép őre vagyok! 
Enyém jó és balsorsának fele, 
Örülök, sírok részvevőn vele: 
S az elhagyott népet, mi isteni, 
Növelni, oktatni, deríteni . . . ! 

Ám 1846 óta, amikor Tompa e köl-
teményt írta, a magyar társadalom ala-
posan megváltozott. E több mint hatvan 
év alatt a magyar kultúra szinte hihe-
tetlen magasra emelkedett, a magyar 
társadalom szinte beláthatatlan bonyolult-
ságú alakulatra fejlődött, melyben aztán 
új meg új kielégülésre szomjazó vágyak, 
követelmények, újabb és újabb meg-
oldásra váró szociális kérdések merültek 
fel; újabb és újabb kötelességek torlód-
tak össze majd minden társadalmi munkát 
végző egyénnel és osztállyal szemben 
egyaránt. 

A tanítói osztály sem elégedhetett 
meg a mai viszonyok között azzal az 
anyagi javadalommal, melyet számára 
az 1868-iki népoktatási törvény bizto-
sított s íme, a magyar kultúra jelenlegi 

vezetője fölismervén e kívánalomnak 
jogosultságát, az 1907. évi XXVI. és 
XXVII. törvény életbe léptetésével sietett 
ezt az ország anyagi viszonyaihoz képest 
kielégíteni. Ennek fejében azonban állam 
és társadalom egyaránt elvárják a nép 
tanítóitól, hogy fokozottabb mértékben 
teljesítsék magasztos tanítói és nevelői 
kötelességeiket s ezeken kívül elvárják 
azt is, hogy a kor megváltozott viszo-
nyaihoz képest segítsenek az államnak 
a szociális kérdések megoldásában és 
tőlük telhetőleg mozdítsák elő a nemzeti 
államnak a kiépítését és az egységes 
magyar társadalomnak a megterem-
tését. 

Rendkívül érdekes és bizalomkeltő, 
hogy a magyar tanítók maguk is érzik 
azt, hogy a megváltozott viszonyok kö-
zött, a magyar kultúrának mai magasabb 
színvonalán, nekik is több ismeretre, na-
gyobb tanultságra van szükségük s azért 
sürgetik a tanítóképzés színvonalának 
emelését s ezt részint szünidei tovább-
képző-tanfolyamoknak rendezésével, ré-
szint pedagógiai akadémiáknak a felállí-
tásával vélik elérhetőnek. 

Hogy azonban ezenkívül nekik bizonyos 
szociális kötelességeik is vannak, hogy 
ezeknek érzése, tudata is áthatná az 
összesség lelkét s összeolvadna a tanítói 
hivatás egyetemes érzésével és tudatával, 
ennek nyomára nem igen akadtunk sem 
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tanügyi irodalmunkban, sem tanügyi köz-
életünkben. 

Mi legyen hát a tanítónak a legfőbb, 
leglényegesebb szociális kötelessége a tár-
sadalommal szemben? 

Az, hogy necsak tanítson, banem ne-
veljen is. Neveljen úgy, bogy az ember-
szeretet és az emberméltóság érzését csepeg-
tesse belé már az iskolában a gyenge 
gyermeki szívbe, hogy, ha majd az életbe 
kilép, az emberben csak az embert lássa, 
akit mint felebarátot s egy Isten gyer-
mekét szeretnie és tisztelnie kell; nevel-
jen úgy, hogy a növendék megbecsülje 
önmagában és másokban is az embert 
és érezze, mivel tartozik önmagának és 
másoknak; mivel tartozik különösen a 
közösségnek, az államnak és a hazának; 
neveljen úgy, hogy növendéke, még mi-
előtt maga az életbe kilépne is, a maga 
ember-, haza- és jogszerető indulatával 
jótékonyan hasson szülőire is s a szülők 
tanuljanak gyermekeiktől. Ekként a 
tanítónak részint a gyermek által köz-
vetve, részint közvetlenül is a szülők és 
az egész nép oktatójává kell lennie, mert 
az előbbi esetben is az iskolában el-
hintett jó mag a családi kör talaján is 
kikelhet és a szülőket is megterméke-
nyítheti. 

De nemcsak közvetve a gyermekek 
által, hanem közvetlenül is részt kell 
venni a tanítónak a népnek, a társa-
dalomnak az életében. Ismertem nem egy 
régi jó tanítót, aki a felnőtteknek jogi, 
gazdasági, családi ügyekben szolgált jó 
tanáccsal, s a nép emberei rajongó sze-
retettel övezték derék jó tanítójukat. A 
hivatását átérző tanítónak együtt kell 
élnie a néppel, amint Tompa mondja, 
részt kell vennie örömében és fájdalmá-
ban egyaránt, ismernie kell annak búját 
és baját, jó és balsorsát, jogos és jog-
talan igényeit és szükségleteit, hajlamait 
és vágyait, mert csak így lehet annak 
őre, nevelője, valódi jóltevője. 

A tanító közvetlenül érintkezvén a 
néppel, a társadalommal, leginkább van 

módjában a maga népének, a maga tár-
sadalmának lelki diagnózisát megállapí-
tania, hogy aztán a bajokat felváltva 
más arra hivatottakkal együtt hozzá-
láthasson azoknak gyógyításához. 

Ha így fogja fel a tanító a maga 
hivatását, a lelkek fölött való uralomra 
tesz szert és módjában lévén a népre 
hatni, legjobban megóvhatja azt lelketlen 
agitátoroknak, államfelforgató demagó-
goknak megmételyező hatásától. 

Azonban nehogy félreértessünk! Az 
újabb szociális eszmeáramlatok elől sem 
akarjuk mi hermetice néptanítóinkat el-
zárni, sőt szükségesnek tartanánk, hogy 
ennek tanaival megismerkedjenek és erről 
ítéletet alkossanak. Új világnézet van 
alakulóban, s ez, küzdve a régivel, ma 
sok tekintetben zűrzavaros átmeneti kor-
szakot élünk. Különben is az eszméknek, 
nézeteknek, felfogásmódoknak harca, küz-
delme vitte előbbre az emberi kultúra 
ügyét. A folyton csendes, mozgástalan, 
szél- és viharmentes tó vize megromlik 
és kellemetlen szagot terjeszt maga körül 
így a társadalom is eszmei, szellemi küz-
delmek nélkül merev állandóságra, élet-
telen nyugvásra volna kárhoztatva. De 
vigyáznunk kell, hogy ezek a szellemi 
harcok el ne fajuljanak s mérges miaz-
máikkal meg ne rontsák társadalmunk-
nak egészséges levegőjét. A nézeteltérések, 
az eszmék küzdelme ott nem fajul társa-
dalmi osztályharccá, hol elég erős a tár-
sadalomnak az a vonzó, összetartó ereje 
a lelkek mélyén, melynek a neve : a 
szeretet. A társadalom tavának felszínét 
kell, hogy mozgásban, hullámzásban tart-
sák ezek az eszmei harcok, nézeteltérések, 
világnézetek, csak ne nyomuljanak le a 
lelkeknek, a társadalomnak a fenekére, 
hogy azt megzavarván, felszínre hozzák 
az osztálygyűlöletnek, az irigységnek, az 
elégedetlenségnek, a kapzsiságnak, az 
önző nagyravágyásnak, ezeknek a rom-
boló, szétmálasztó szenvedélyeknek a 
tisztátalan, iszapos sarát. 

Székely György dr. 
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A törvényen kívüli népről. 
Irta • .K. Nagy Sándor. 

Meg sem kell mondanom, úgyis tudja min-
denki, liogy a cigányokról van szó és a mi 
hazánkról. Mert más országban nincs példa arra, 
hogy hazájának mondhassa azt egy olyan nép, 
melynek sorsa az üldözött vadéhoz hasonló és 
természete sem sokkal különb. 

Pedig a mi hazánkban is törvény védi a 
madarakat, sőt a vadakat is, hogy bizonyos 
időben nyugodtan lehessenek azok : de a cigá-
nyok megköszönhetik, ha 6 vagy legfeljebb 24 
óráig megtűrik őket egy-egy falu végén. Es 
a nem régen lezajl jtt rettenetes dráma befeje-
zése alkalmával nemcsak műveletlen, hanem 
törvénytudó emberek is hai goztatták, hogy a 
cigányok kívül állanak a törvényen s azokkal 
nem úgy kell bánni, mint az emberekkel, 
hanem ki kell irtani őket! Vagyis azt köve-
telték, hogy ne a törvény igazsága, hanem 
annak csak legnagyobb szigorúsága szerint 
bűnhődjenek s ne a bűnöst, hanem a cigányt 
sújtsa a törvény. 

Azt mondja a Biblia: „De a község, mely 
nem tudja a törvényt: átkozott." 

A cigányok csakugyan nem tudják a tör-
vényt s nem látják, valláserkölcsből fakadólag 
nem érzik, nem ismerik annak korlátait, mi-
előtt áthágnák és beleesnének a verembe. 

De hát tudja-e már mindenki a törvényt 
ebben a hazában? Tanítják ezt az egyeteme-
ken és jogakadémiákon kívül valahol? Aki 
végigjárja az elemi, polgári és középiskolákat, 
vájjon hol és mikor ismertetik azt meg vele ? 
Vagy a felnőttek oktatása kitűzte-e célul a 
törvények ismertetését? Vájjon a nép fölvilá-
gosításán buzgólkodó apostolok hirdetik-e a 
tételes törvények ismeretét ? 

Pedig világos szavakkal benne van a büntető-
törvény 81. §-ában: „A büntetőtörvény nem-
tudása, vagy téves fölfogása a beszámítást ki 
nem zárja." Es ez a büntetőtörvény élet-halál 
fölött uralkodik, tehát nem kevésbé fontos 
volna ennek teljes és helyes ismerete minden-
kire, akár mint az írni-olvasni tudás. Mert aki 
a sötétben botorkál, könnyen belezuhan a mély-
ségbe, de a megvilágított ösvényen bátran 
halad a vándor. 

Törvényen kívüli népnek kívánják tekinteni 
a cigányt. Vájjon tudják-e ezek, hogy mennyi 
ennek a népnek a száma ? 

Az 1893. évi január 31-én külön és nagy 
gonddal és előkészületekkel megtörtént hazánk-
ban a hivatalos cigány-népszámlálás s ennek 
eredménye az lett, hogy Magyarországon — 
Erdélyt is természetesen beleértve — összesen 
274.940 cigány van, akik közül az állandóan 

letelepedettek száma 243.432, a huzamosabban 
egy helyen tartózkodók száma 20.406, a v/m-
dor-, vagy úgynevezett sátoros cigányok száma 
pedig 8938. 

Tehát ennyi embert akar a botorság kívül 
helyezni a törvényen s ennyi emberre mondja 
ki a kiirtás szükségét ? ! 

Az igaz, -hogy vad, rakoncátlan nép és 
híjával van majdnem minden műveltségnek, 
nem tudja születési helyét és idejét a legtöbb. 
Es a „müveit közönség" kitűnően mulatott a 
borzalmas dánosi ügy tárgyalásán, midőn ilyen 
feleleteket hallott: Trokar Marcsától: „Nem 
tudom hány éves vagyok, az urak is csak úgy 
tudják, ha íráshói olvassák/ Liiternától: „Hát 
én tudom, hol lakom? Ott lakom, ahol a nyúl." 
Surányi Csoroszlyától : „Az ég alatt születtem, 
Szalókon." Lakatos Erzsi Dulátől: „Az ég 
alatt, az útfélen születtem." Surányi Jidcsától : 
„Ott, a híd mellett születtem." Kácsitól: „Az 
út mellett születtem." Rafael Pipi János tanu-
tói : „Nem tudom, hol születtem, mert még 
akkor szabad világ volt; akkor még cigánypap 
volt Jászfényszarun, az keresztelt meg." Kolom-
pár Mári tanutói: „Egy magyar asszony ke-
resztelte meg Jutinát" (a kis tanút). Murzsa 
tanutói: „Nem tudom, hol születtem; túl a 
Tiszán vagy túl a Dunán kereszteltek." 

Hát nevetni való az, ha valaki azt sem tudja, 
hol született és hány éves? 

Nem inkább megdöbbentő-e az a statisztikai 
megállapítás, hogy negyvenezer cigánygyermek 
nem járt soha iskolába a 6—14 éves tanköte-
les gyermekek közül! 

Pedig a vallás sem igen szelídítheti az ő 
'erkölcseiket, mert érzékük sincs hozzá. Rende-
sen annak a falunak a vallását vallják magu-
kénak, ahol megtelepednek. Legnagyobb részt 
római katholikusok, továbbá görög keletiek és 
görög katholikusok, de vannak reformátusok, 
ágostaiak és unitáriusok is. Római katholikus 
cigány legtöbb van Pest megyében (6950), 
görög katholikus Alsófehér megyében (5785), 
görög keleti Krassó-Szörény megyében (10.538), 
ágostai Besztercze-Naszód megyeben (1600), 
református Maros-Torda megyében. (4785) és 
unitárius Udvarhely megyében (1533). 

Már most, ha sem iskola, sem vallás nem 
részesíti őket gondozásban, alig lehet csodál-
kozni, hogy egyik-másik közülük nyilvánosan 
kijelenti: „tyúkot, libát, kukoricát lopok, meg 
mindent; a cigány lop és abból él". És hogy 
ezt még törvényellenesnek sem tartja, kitűnik 
azon kijelentéséből, amit beismeréséhez fűz : 
„de az ilyenért ám szoktak időt adni" (azaz 
elítélni). 

Folytonosan zaklatott életük mellett alig is 
lehet rendszeres foglalkozásuk és rendes kenyér-

2 5 * 
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keresetük. Csak kevés kivétel van ez alól, 
talán csupán az értelmiséghez tartozó (32) és 
értelmiségi szolgálatban állók (152) osztályá-
ból. Földmívelésre nem valók. Az iparosmun-
kák közül leginkább azokat gyakorolják, 
amelyek nem járnak helyhez kötöttséggel. Leg-
több közöttük - saját bemondásuk szerint, 
amelynek hitelességéhez sok szó fér — a 
kovács, üstkészítö, vályogvető, teknő- és más-
féle faedény- és fakanálkészítő, szénégető, 
tapasztó, fúrókészítő, rostakészítő. De ezeknek 
nagyobb része csak arra való, hogy vele házal-
hassanak, alkalmuk legyen a kéregetésre vagy 
a lopásra. A másként munkabíró férfi pedig 
majdnem kivétel nélkül lókupeckedésből él, 
vagy amint Rafael György tanú mondta a 
dánosi ügyben: „lóval foglalkozik". Es hogy 
ez az életmód mennyire a furfangosságra van 
alapítva, azt kinyilvánította Rafael Tatus tanú 
a dánosi ügyben, midőn az elnök azt kérdezte 
tőle, hogy adott-e el lovat Lakatos Párnónak? 
Tatus t. i. megbotránkozva felelt : „Én is 
cigány vagyok, hogy adnék én el lovat cigány-
nak?" 

És a folytonos üzés-haj szólás mellett nincs 
az országnak egyetlen nemzetisége, mely oly 
szorosan összetartana, mint a cigány, melynek 
talán nyelvében van az összetartó erő. Hihe-
tetlen rövid idő alatt értesítik egymást min-
den dologról, ami a cigányokkal történik. Pél-
dául hozhatnám fel, hogy a fővárosban még 
egyszer sem volt annyi vándorcigány együtt, 
mint a dánosi ítélethirdetés napján ; és ha egy 
harmadik megyében elfogott cigány lótolvaj 
felett tart tárgyalást a bíróság, a tárgyalás 
napján ellepik a meg nem hívott cigányok a 
törvényszék utcáját. És ha az elítélt cigány 
kiszabadul a börtönből, a legközelebbi kereszt-
úton már tájékozódik a cigányok által ott fel-
állított jelekből, hogy merre találja fel kara-
vánját. És kevés közöttük az áruló, mert — 
amint a dánosi ügyben a kis Jutina mondta — 
„a cigányok között az a szokás, hogy aki el-
árulja őket, azt meggyilkolják és elássák az 
erdőben". 

És ennek a vad népnek mélyen a szívébe 
van vésve az egymás iránti szeretet is. Csak 
látni kellett a dánosi ügyben, midőn a külön-
ben értelmes, de dacos kis Jutina tanú a szem-
besítéskor hogyan szaladt oda a fogházőrök 
közt levő anyjához és az a vén cigányasszony 
miként ölelte szívére és hogyan csókolgatta 
őt, büszkén mondogatva: „Az hát az én fiam ! 
Csak nem tagadom meg saját véremet." Csak 
látni kellett, mikor az apját-anyját majdnem 
kötélre juttató Jancsi szembeállt az apjával, 
és az azelőtt olyan bőbeszédű gyermek miként 
hanpdálta véresre ajakát, csak, hogy egyetlen-

egy szó ki ne jöjjön azon, és az elnöknek 
minden igyekezete sem volt képes szóra hozni, 
s mikor a szótalan szembesítés után kikísér-
ték apját-anyját, milyen könnyes szemmel 
nézett azok után és hogyan zokogott : talán 
azért, mert ezek nyilvánosan megtagadták őt. 
Hallani kellett volna Párnót, milyen hangon 
mondta, midőn szembesítettek vele egy cigány-
fiút, hogy az az ő fia: „Ha eleven kardokkal 
állanának elébem, akkor is odamennék hozzá 
és megcsókolnám, ha az én fiam volna." 

Viszont azt em lehet tagadni, hogy, ha a 
szükség úgy hozza magával, nyilvánosan meg-
tagadják egymást vagy a családi összefüggést, 
így Párnó azt mondta Mundrára : „Soha sem 
láttam járásomban ezt a leányt ; az én nyá-
jamba nem tartozott." 

Sokat lehetne beszélni arról a gyors ész-
járásról, arról a találékonyságról, amely a leg-
több cigánynak sajátsága. De elég legyen 
jellemzésül r.éhány cigány példabeszédet idézni: 

Jobb egy szamár, amelyik visz, mint egy ló, 
amelyik ledob. 

A titkot a szívedbe zárd, hogv senki meg ' O O 
ne tudja. 

Asszonyt és posztót ne válassz gyertyánál. 
Amit nem kaphatsz meg, ne követeld. 
A lopás nem szégyen, csak a rajtakapás. 
Lopni könnyebb, mint dolgozni. 
Aki a létrát tartja, olyan, mint a tolvaj. 
Aki neked nagyon hízelkedik : vagy meg-

csalt, vagy meg akar csalni. 
Aki azt várja, míg enni hívják, gyakran 

éhen marad. 
A gyermek azt beszéli, amit tesz, a férfi : 

amit gondol, az öreg : amit látott . . . 
Messze vezetne, ha mindent el akarnék mon-

dani a cigányok sajátságairól, amit tudok. De 
nem is az volt a célom, hanem csak a figyel-
met akartam felhívni, hogy milyen nagy nép-
tömeg az, melyr.ek kiirtását követelik azok, 
akik törvényen kívül állóknak tartják őket. 
Pedig a törvény csak embert ismer s a tör-
vény előtt minden emberrel egyformán kell 
bánni, mert ott minden ember egyenlő. A fajt 
soha sem szabad büntetni az egyén helyett. 

Az üldözött vad soha sem szelidül meg s 
a törvényen kívül állótól nem várható tör-
vénytisztelet ! Tegyük emberré a cigányt is 1 

— Pályadíjat nyert tanító. A budapeti 
ág. ev. magyar egyház a mult évben a magyar-
honi ág. ev. iskolák részére megírandó többféle 
hittankönyvre hirdetett pályadíjat. A III—IV. 
osztályok számára írt „Bibliai történetek "-re 
kitűzött 200 koronás pályadíjat Hassa József 
újpesti áll. tanító nyerte el. 
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Szociális ügyosztályok. 
írta : Sassi Nagy Lajos. 

Az az eszme, melyet e sorok írója „ k XX. 
század igazi népnevelői" című munkájában 
1902 ben kifejtett, hogy t. i. a nép természe-
tes nevelői : a fiapok, tanítók, jegyzők vál-
janak igazi népnevelőkké és Széchenyi-kato-
nákká — hála Istennek — köztudattá és kor-
mányprogrammá lett. Ma már mindenki vallja, 
hogy a pap ne csak lelkiatya, a tanító ne csak 
gyermekoktató, a jegyző ne csak „falu penná"-ja 
legyen, hanem valóságos szociológus: gazda-
sági, vallási, erkölcsi, társadalmi, kultú-
rális vezető. Ma már minden gondolkodó, jó 
magyar belátja, hogy a válságos időt csak 
nagyszabású, országos mentőakcióval lehet jóra 
fordítani. 

Tagadhatatlan, mind az állam, mind a tár-
sadalom sokat tett a kisemberek érdekében. 
A földmívelésügyi, a kereskedelmi, a belügyi, 
a kultusz-, és igazságügyi kormány, főkép az 
utóbbi időben, jelentős alkotásokkal igyekezett 
enyhíteni a bajokat. A társadalom is nagy 
áldozatokat hozott. A különféle egyesületek, 
szövetségek, szövetkezetek jó részben mind a 
társadalom alkotásai. Nagyon sokat tettek a 
derék népnevelők is: a papok, tanítók és 
jegyzők. 

De mindez nem elegendő. A megkezdett 
nemzetvédő mozgalmat széles alapon orszá-
gossá kell tennünk. Vezetni, oktatni kell 
a kisemberek százezreit. Legyünk mindnyájan 
demokrata, jó magyarok. Le kell rombolnunk 
az „úr" és „paraszt" nemzetgyilkoló, osztály-
gyűlöletet szító fogalmakat. Ne legyen e hazá-
nak egyetlen becsületes, dolgos polgára sem, 
aki itt erkölcsi és pnyagi boldogulását meg 
nem találja. Ez az első teendő. E tekintetben 
államnak és társadalomnak karöltve kell halad-
nia s kettős célt kitűznie. Végső célul az összes 
anyagi és társadalmi bajok orvoslása, átmeneti 
célul egyelőre a nagyobb bajok gyógyítása 
tűzendő ki. 

Ha a nép romlását meg nem szüntetjük, ba 
a népmentés nagy akciójában állam, társa-
dalom teljes erővel részt nem vesz, ki nem 
kerülhetjük a szocialisták s a nemzetiségiek 
támadásai folytán társadalmunk mohácsi vesze-
delmét. Pedig még az 1526-iki mohácsi vész 
következményeit sem hevertük ki. 

A történelem azt bizonyítja, hogy a szociális 
mozgalmakat eddig sem elnyomni, sem meg-
oldani sehol a világon nem sikerült. De ahol 
1 ékés úton, népsegítő intézményekkel idejében 
orvosolták a bajokat, ott a szociális mozgal-
makat legalább időről-időre lecsillapították s 
az ellentéteket kiegyenlítették. Ezt kell tenni 

nekünk is, hogy a magyar nemzeti állam 
kiépítésében belső ellenségeink ne zavarják meg 
munkánkat. 

Hogy mindez sikerüljön, az állam és társa-
dalom hathatós táaiogatásán kívül a népneve-
lők ötvenezer főnyi táborát is meg kell nyer-
nünk hazánk újjászervezésére. Ehhez azonban 
szociális ügyosztályok is szükségesek. (Ugyan-
ezt hangoztatta Mailáth József gróf, a „tisz-
teletbeli tanító" s a híres szociológus is, „A 
tanító szociális feladatai" című füzetében. 
Mailáth e sorok írójával együtt már 1906-ban 
határozottan állást foglalt a szociális ügy-
osztályok mellett. Külföldön ezek már rég 
megvannak. Ez évben Ausztria is állított fel 
i'yet, egyelőre a kereskedelmi minisztériumban. 
Örömmel hall juk, hogy nálunk is létesülni fog 
a kereskedelmi és földmívelésügyi minisztérium-
ban s talán máshol is. 

Helyénvalónak tartjuk tehát, ha a magyar 
királyi minisztériumokban fölállítandó szociális 
ügyosztályok tárgyában 1906-ban megjelent 
emlékiratból — melyet e sorok írója írt s a 
Magyar Gazdaszövetség adott ki — közöljük 
e kivonatos sorokat. 

Két nagy veszély fenyegeti ma a magyart. 
A bajok áradatától elkeseredett, magára ha-
gyott s eközben a külföldi szocialista izgatá-
sok miatt a nemzettől elfordult népnek romlása, 
amelynek nyomában az elszegényedés, a kiván-
dorlás és a mindjobban elharapódzó sztrájkok 
fenyegetnek és ezzel szemben a társadalomnak 
bűnös közömbössége. 

Egyik főbajunk az, hogy az állam és a tár-
sadalom egymásra tolják a kötelességeket. Az 
állam azzal áll elő, hogy mindent nem tehet, 
a társadalom pedig széttagoltságából, szegény-
ségéből folyó erőtlenségére hivatkozik. Mind a 
két állításban van igazság, de mind a két 
faktor hibás, mert ez elmélet révén kibúvik a 
kötelességek terhe alól s a közügyet veszni 
hagyja. 

Az igazság ez. Kezdje a népmentő akciót 
az állam, segítse ebben teljes lélekkel a társa-
dalom és dolgozzék szorgalmasan a maga hiva-
tásában minden egyén. A nemzet egy nagy 
család. Atya benne az állam, anya a társa-
dalom s gyermekei az egyedek. E nemzet-
család csak akkor boldog, ha mindenki ponto-
san teljesíti kötelességét. 

Hogy teljes sikert érjünk el, az állam és 
társadalom hathatós támogatásán kívül a nép-
nevelők ötvenezer főnyi táborát is meg kell 
nyernünk hazánk újjászervezésére. 

Ehhez azonban a tervszerű központi vezetés, 
az egyöntetű irányítás, az elszigetelten műkö-
dők egyesítése céljából szükséges, hogy a kul-

1 tusz-, a földmívelésügyi, a belügyi, a k^reske-
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delmi és az igazságügyi minisztériumokban 
szociális ügyosztályok létesüljenek. 

A szociális ügyosztályok fölállítása első-
rendű állami, társadalmi és gazdasági érdek. 
Célji volna a nép, a kisemberek bajával való 
állandó, komoly foglalkozás. Egyfelől gyógyí-
tana, építene, másfelől a társadalmi osztályok 
között meglévő ellentéteket igyekeznék szere-
tettel, alkotásokkal elsímítani. Mindenik ügy-
osztálynak kettős célja volna : általános és 
szakcélja. 

Altalános célja volna a kultusz, a belügyi, 
a földmívelésügyi, a kereskedelmi és az igaz-
ságügyi szociális ügyosztálynak mindaz, ami 
a nép, a kisember boldogulását, erkölcsi, anyagi 
ügyeinek sürgős, igazságos elintézését illeti. 

Innen indulna ki a népnevelők népsegítő 
nagy akciója. 

A kultuszminiszteri szociális ügyosztály a 
már föntebb említett általános föladatokon 
kívül 3 irányban működnék: 1. az ifjúság 
szociális nevelése, 2. a felnőttek szociális neve-
lése és 3. a tanítók, papok szociális működé-
sének központi vezetése és irányítása szempont-
jából. 

A földmívelésügyi szociális ügyosztály először 
az ifjúság, azután a felnőtt gazda, végül a 
gazdasági, szociális működésre vállalkozó nép-
nevelő : pap, tanító, jegyző gazdasági érzékét, 
gyakorlati ismeretét nevelné. A többi szociális 
ügyosztállyal karöltve célul tűzné ki a magyar 
nép boldogulását, különösen a falusi jólét meg-
teremtését. 

A belügyminiszteri szociális ügyosztály az 
általános feladatokon kívül két irányban mű-
ködnék. Egyfelől a községeknek minden olyan 
dolgát, amely a belügyminiszter hatáskörébe 
tartozik. Másfrlől a főispántól lefelé a községi 
jegyzőig az összes városi megyei tisztviselőt 
igyekeznék megnyerni a népboldogítás eszmé-
jének. 

A zalamegyei jegyzők már régebben kimond-
ták, hogy a nép vezetését elsőrendű feladatuk-
nak ismerik. így lesz a templom, a községháza 
és az iskola az a három szent hely, ahonnan 
a község népét szeretettel igazgatni lehet s 
ahova az elveszett tekintély vissza fog költözni. 

Az igazságügyminiszteri szociális ügyosztály 
feladata a kisemberek jogvédelme, a vidéki 
néphivatalok szervezése, felügyelete és általá-
ban a szociális népvédő törvénytervezetek 
kidolgozása voloa. A többi négy szociális ügy-
osztályból ideérkező adatok alapján itt készí-
tenék el a nép javát célzó törvényjavaslatokat. 

A kereskedelmi miniszteri szociális ügyosz-
tály főkép a kisiparra, a kereskedésre és a 
munkásokra vonatkozó teendőket igyekeznék 
megvalósítani ; fölkarolná a honi ipart, gondos-

kodnék a kisiparosok, a munkások védelméről, 
behatóan foglalkoznék az összes ipari munká-
sok mindenféle szociális dolgaival. A munkás 
és a munkaadó közt fölmerülő ellentéteket 
tanulmány tárgyává tenné s abban mint békél-
tető fél cselekvő részt vinne. 

Az angol és német szociálisták vereségében 
nagy tanulság rejlik. Ha a nép jogos kíván-
ságait teljesítik, ba a társadalom az izgatók-
kal szemben szervezkedik: a „nemzetköziek'' 
lába alatt meginog a talaj. Teljesítsük mi is 
népünk jogos kívánságait, valamint a szellemi 
munkásokét is s hazánk fönnállását biztosítot-
tuk. Tartsuk szemünk előtt a legnemesebb 
szociálistákat: Platót, Mannliust, a két Gracchust, 
Morus Tamást, Rousseaut, nálunk Apácait, 
Széchenyit, Kossuthot s mindenekelőtt a szere-
tet vallásának megalapítóját : Jézus Krisztust. 

A szociális ügyosztályok fölállítása érdeké-
ben kívánatos, hogy az állam e tárgyban közös 
értekezletet hívjon össze, a szociológusok bívo-
násával. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Muzsika. (Irta : Molnár Ferenc. A 

Franklin-Társulat kiadása. Ara 4 korona.) A 
gyermek fantáziáját még nem szorította szűk 
területre a rideg valóság ; vágyait, törekvéseit 
nem bénította meg az éjét, reményeit nem her-
vasztotta el a kenyérért való küzdelem. Igazi, 
emberhez méltó életet már csak a gyermek él. 
Az ő élete is leginkább a képzelet birodalmában 
folyik le, de telve van ragyogó sikerekkel, 
hatalmas küzdelmekkel, ellenségei ellen vívott 
élet halálharcokkal. Az irodalom eddigelé kiakná-
zatlanul hagyta e területet. Herczeg Ferenc 
néhány novelláján kívül alig tudnánk olyan 
műveket fölemlíteni, hol a gyermekek gondol-
kozása, küzdelme, diadala, veresége, fájdalma és 
gyönyörűsége oly tökéletesen volna megraj-
zolva, mint Molnár Ferenc műveiben. A fővárosi 
gyermekeknek, e valójában vézna, vértelen, fehér 
rabszolgáknak lelke nyitott könyv előtte ; meg-
érezzük műveiből, hogy e gyermekek épúgy 
küzdenek az érvényesülésért, harcaiknak épúgy 
vannak babérkoszorús hadvezéreik és vérző 
szívű elbukottjaik, mint a felnőttek küzdel-
meinek. 

Molnár Ferenc munkásságának ez az egyik 
oldala. Nagy embereknek ír gyermekekről, hogy a 
gyermekek társadalmában mint tükörképben tűn-

•jék szemükbe küzdelmeiknek hasonlósága, nemes-
sége és nevetségessége. Gyermekeket rajzol, kik 
csak abban különböznek tőlünk, hogy hajuk 
még hullámos, hogy erősebben tudnak akarni, 
jobban lelkesedni, a sikeren nagyobb öröm fogja 
el őket, a veszteség még jobban fáj nekik. 
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A másik Molnár Ferenc felnőttekről ír. A 
gyermekek vidám hada mellett fölvonul előttünk 
az élettől, társadalomtól, államtól agyonzaklatott 
tömeg. Szemük réveteg, arcuk sápadt, bágyadt 
kezükkel mintha mindnyájan egy-egy sebhelyet 
takarnának, melyet az élet ütött rajtuk. Ahogy 
fáradtan, meg-megrogyó léptekkel elvonul előt-
tünk e fáradt karaván, melynek minden tagját 
gyötrő szomjúság fogja el s csak az a remény 
élteti, hogy ihat még valaha a boldogság vizéből, lel-
künk megtelik fajdalommal s pillanatra magun-
kat is odaképzeljük a boldogtalanság útjait járó 
fáradt vándorok közé. Az író eléri célját ; elhi-
teti ve'ünk, hogy a fönnálló korlátok korhadtak, 
csak arra valók, hogy az emberiség nagy töme-
geit ne engedjék bejutni a boldogság országába. 

A hatás azonban nem tart sokáig. Az egész-
séges lélek fölocsúdik a hirtelen kábulatból s 
látja, hogy Molnár Ferenc műveiben csak rom-
bolás van, lerombolása évezredes hagyományok-
nak, pusztítása azoknak az oszlopoknak, melyeken 
nyugodalmunk, biztosságunk alapszik ; anélkül, 
hogy az oszlopok helyén olyan új alapokat lát-
nánk, melyek nyugalommal, megelégedéssel tölt-
hetnének el bennünket. Molnár tehát rombol, 
de nem épít. 

E romboló irányú novellái közül legbiztosabb 
kézzel van megrajzolva a Széntolvajok című. 
Szenet szállító kocsisok le-lehánynak a hatalmas 
szeneskocsiról a parti bokrok közé néhány 
nagyobb darab szenet, hogy visszajövet fölszed-
hessék. Egyszer-kétszer befűthetnének a lopott 
szénnel vagy eladhatnák s jóllakhatnának az 
árán. A lopott szenet meglátja egy hordár s a 
hordár szolgája. Mindkettő szeretné hazavinni, 
hisz fáznak, nyomorognak. Habozásuk, ingadozá-
suk közben szembejön velük a fönnálló társa-
dalmi rend őre, egy rendőr, egy szintén küz-
ködve élő szegény ember. A hordár dönt, bejelenti 
az esetet, s mert a három szegény ember várja 
a másik kettőt, a két szegény kocsist, hogy a 
megsértett tulajdon, a megbántott erkölcs nevé-
ben elfogják őket — s ők tovább szenvednek, 
fagyoskodnak. Ez a könyv a legtökéletesebben 
megrajzolt novellája. Rajta kívül A hóember, A 
manó és a tündér van még mesteri kézzel meg-
írva. 

Molnár Ferenc egyike a tehetségesebb magyar 
íróknak ; szakított a hagyományokkal, új terü-
letre csapott át ; ez új területen kiváló művei 
vannak, de zavartalan gyönyörűséget nem okoz, 
mert romboló kedvében megtámad olyan hagyo-
mányokat is, melyek az emberiség nagy többsége 
előtt még szentek. 

§ Máramaros vármegye iparfejlesztő-
bizottságának 1907. évi működéséről szóló 
jelentése. (írta: Héder János, titkár.) A bizott-
ságnak, mely immár a VI. évi működéséről ad 

számot, legfőbb törekvése oly foglalkoztatási kört 
teremteni, mely a teljesen vagyontalan és értel-
mileg is visszamaradt népnek tisztességes meg-
élhetést biztosítson. Jelentésében rámutat arra, 
hogy az ínség eloszlatására és a nép támogatá-
sára több ízben adott közsegélyek sohasem vezet-
tek a kívánt eredményre ; céljukat veszítették 
és növelték a tétlenséghez szokott nép rossz 
hajlamait. Öntudatra kívánja tehát ébreszteni a 
benne rejlő tehetségeket, mire legalkalmasabb 
eszköznek találja a háziipar három ágának : a 
szövés és hímzésnek, továbbá a kosárfonásnak a 
meghonosítását. A szövő- és hímzőiparban való 
jártasság megszerzése céljából a bizottság a 
megye székhelyén 4 — 4 hónapig tartó tanfolya-
mokat rendez, gondoskodik a kitanított munkás-
nők foglalkoztatásáról és készítményeiket árú-
sítja. Kosárfonó-telepe a bizottságnak öt köz-
ségben van, ahol pedig 6-30 munkást képeztek 
ki. Bár a bizottságnak aránylag csekély anyagi 
eszközök állanak rendelkezésére és küzdenie kell 
épen a nép legalsó rétegeiben az ipari munkál-
kodás iránt érzett ellenszenvvel, fennállása óta 
mégis figyelemreméltó sikereket ért el. 

§ Wil'de Oszkár élete. ( írta: Halfdan. Lan-
goard. Fordította : Moly Tamás.) 

Az újabb idők legismertebb angol írója Wilde 
Oszkár. Lírai költeményei, drámái, regényei egy-
másután jelennek meg a magyar könyvpiacon is, 
hogy finom hangulatukkal, szikrázó elmésségű 
párbeszédeikkel, festői leírásaikkal és képeikkel 
bámulatba ejtsék olvasóikat. Életrajza most jelent 
meg a Magyar Könyvtárban. Ennek a lángeszű 
embernek élete rendkívül erdekes és tanulságos. 
Hatalmas tehetsége a mindennapi emberek cso-
portjából kiragadta, emelte mind feljebb és feljebb, 
végre olyan magaslatba jutott, honnan az emberi-
ség hagyományai, a társadalmat és államot össze-
kötő, fenntartó szálak és kapcsok nevetségeseknek, 
ferdéknek, kicsinyeseknek tűntek fel előtte. Azt 
hitte abban a magasban, hová a tehetsége emelte, 
hogy az emberiség téved, hogy az emberiség 
hibás úton jár, holott az ő feje szédült meg a 
dicsőség és nagyság mámorától. Ekkor születtek 
példátlanul elmés, szikrázó ötletességről tanús-
kodó aforizmái, melyeknek csak az az egyetlen 
hibájuk, hogy egy olyan világban állanák meg 
helyüket, mely Wilde Oszkárokból áll. A tömeg 
és Wilde kezdtek farkasszemet nézni egymással. 
A nagyközönség ellenségét látta a nyugalmát, 
biztonságát, önérzetét és önbizalmát veszélyeztető 
költőben, Wilde pedig beleesett a lángeszű em-
berek hibájába, megvetette a közönséget, de nem 
tudott nélküle élni. Szüksége volt maga körül 
az emberekre, kik ámulva hallgassák elmésnél 
elmésebb paradoxonait és aforizmáit. 

Említettük, hogy a nagy költő abban a magas-
ban, melybe oly gyorsan fölemelte a bálvány-
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imádó és bálványdöntő közönség, megszédült. Az 
erkölcs és társadalom törvényeit, melyeknek a 
közönséges ember minden lázongás nélkül enge-
delmeskedik, elvetette. A tömeg, amelynek talán 
még nagyobb a gyönyörűsége a bálványrombo-
lásban, mint a bálványimádásban, letaszította, 
tapsolt bukásának, s a költőt ellenségei ujjongásai 
közepette, utálatos bűnök miatt szigorúan bün-
tetve, vitték a fegyházba. Nevét, melytől ket 
ország visszhangzott, nem ejtik ki hazájában ; a 
börtön után a lassú züllés, a pusztulás vár reá. 
Még fiatal, de testben-lélekben már meg van 
törve, mikor öngyilkosságot követ el. Ha emberi 
mértékkel mérjük, el kell ííélnünk, ha a szellem 
cézárjai számára külön mértéket alkalmazhatnánk ; 
bűnét érthetővé tennénk azzal, hogy a magas-
ból, ahol állott, a földi dolgoknak más színük 
van, érthetővé tehetnénk azzal, hogy a meg-
bolygatott társadalmi, erkölcsi rend, évezredek 
megsértett hagyományai elégtételt követeltek 
Wilden. De mikor pusztulását törvényszerűnek, 
előre megjósolhatónak, igazságosnak hirdetjük, 
sajnálat fog el ennek a nagy szellemnek össze-
omlásán. Felforgató aforizmái, új útakat kijelölő 
munkái ha nem is örökbecsűek, gondolkodásra, 
kritikára hívnak fel bennünket, figyelmeztető 
szavak, hogy irodalmi, erkölcsi, művészeti igaz-
ságokat ne fogadjunk el vakon, hanem iparkod-
junk a dolgok mélyére hatolni. 

§ A T a n í t ó n ő . Bródy Sándor liáromfelvonásos 
színműve, mellyel a Vígszínház ebben az eszten-
dőben egyetlen komoly sikerét aratta, megjelent 
könyvalakban is. Olvasmánynak is szép, érdekes 
és megható, épen mint a színpadon. A kedves, 
szép, fiatal Tóth Flóra — ki egymaga kerül ki egy 
kis faluba tanítónőnek s a falu minden férfia 
hajtóvadászatot rendez ellene — nemcsak a becsü-
letét és boldogságát küzdi ki a darab végén, de 
közben a néző- vagy olvasóközönség szeretetét is. 
A kép, amit Bródy a taníló és tanítónő aláren-
delt, megvetett helyzetéről rajzol, hála Istennek, 
mindinkább a múlté már, de azért sok vágása 
elevenbe talál most is. A könyv Singer és Wolfner 
kiadásában jelent meg s a Tanítónő vígszínházi 
megszemélyesítőjének, Varsányi Irénnek arcképe 
díszíti. Ara 2 korona 50 fillér. 

§ BOSSZÚ. A Kisfaludy-Társaság pályázatai 
szokatlanul szép eredménnyel végződtek az idén : 
minden díjat ki lehetett adni és pedig kiváló 
munkának. A díjazott pályamunkák közül eddig 
egy jelent meg, Zempléni Árpádnak Bosszú című 
elbeszélő-költeménye. Osztják mondából vette a 
tárgyát s művészi, érdekkeltő módon mondja el 
egy vérbosszú regés történetét. Érdekes, egészen 
újszerű a versformája is, háromütemű magyar 
vers. A kis művet a szerző maga adta ki, ára 
1 korona. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
= Tanítógyülés Várnán. A Trencsénvár-

megyei általános tanítótestület zsolnai járásköre 
f. hó 3 án Várnán tartotta évi rendes gyűlését. 
A plébánia-templomban meghallgatott mise után 
a róm. kath. iskolában összegyülekezett tanítókat 
és tanügybarátokat Nevoral Gusztáv körelnök 
üdvözölte. A megnyitó - beszéd után Charusz 
Anna várnai róm. kath. tanítónő : a háziállaíok-
ról tartott sikerült tanítást az első osztályú, 
kivétel nélkül tótajkú gyermekeknek, akiknek 
szép magyar feleleteit öröm volt meghallgatni. 
Stern Zsigmond várnai izr. tanító a gyermek-
bálok- ós gyermekmulatságokról tartott érdekes 
értekezést, amelyhez hozzászólva Mátrai Jakab 
zsolnai igazgató, Herbartból vett idézetekkel 
kifejtette, hogy ezek az esztétikai nevelés fontos 
kérdésébe tartozó részletek s nem általános 
szabályok, hanem mindig a különös körülmények 
szerint bírálandók meg. A gyűlésből táviratilag 
üdvözölték Kosztka tanfelügyelőt, Mihálik 
egyházmegyei tanfelügyelőt és Smialovszkg fő-
ispánt, ki viszont szívélyes sürgönyben mentette 
ki távolmaradását. 

— Iskolaavatás és tanítógyíilés. F. hó 
1-én fényes ünnepség keretében avatták föl a 
kiszuczaújhelyi új állami iskolát, amelyet a köz-
oktatásügyi minisztérium, tekintettel a nagy 
tűzvész által a községben okozott károkra, saját 
budgetje terhére építtetett föl. Az iskolaépület, 
az előtte fölállított díszkapu, az összes köz- ós 
számos magánépület fól volt lobogózva s a köz-
ség és környékének lakossága ünnepi ruhát öltött 
a nagy nap tiszteletére. A plébánia-templomban tar-
tott mise után Szmida Kálmán esperes fényes 
segédlettel fölszentelte az új iskolát, melynek 
egyik tágas tantermében tartották a fölavatási 
ünnepélyt. A Himnusz fenséges akkordjainak 
elhangzása után az esperes, mint gondnoksági 
elnök, lelkes szavakban üdvözölte a megjelente-
ket, akik között a járás tisztviselői, tanítói és a 
társadalom színe-java volt látható. Hálás szívvel 
köszönte a kormány atyai gondoskodását és szent 
fogadalmat tett, hogy ezen kultúrintézet mindenha 
az igaz vallásosság ós a szeplőtlen hazaszerei et szent 
temploma leend. Teszárék Róbert ig.-tanító a gyer-
mekekhez intézett a nap jelentőségét méltató beszé-
det. Cselkó Jenő főszolgabíró, Smiálovszkg főispán 
képviseletében, a közigazgatási hatóságoknak és 
a kormánynak hathatós támogatását és gondos-
kodását ígérve, az Eg áldását kérte az intézetre. 
A Szózat hagjai zárták be az ünnepély első 
részét. A második rész, a tanítói járáskör köz-
gyűlése, egy másik, szintén nagyarányú tante-
remben tartatott meg. A gyűlésen Teszárek 
Róbert a helyhatározóról tartott gyakorlati taní-
tást, Feresek Irma a madarak és fák védelméről, 
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Titel Bertalan a méhészetről értekeztek s folyó 
ügyeket intéztek. 

-f- Az Ungvármegyei á l t . néptanítóegye-
s ü l e t szobránczi járásköre Fogason, június 
3 án tartotta rendes évi gyűlését. Grigássy 
Károly járásköri elnök meleg szavakkal üdvözölte 
a teljes számmal megjelent köri tagokat és ven-
dégeket, mely után Terebessy József gyakorlati 
mintatanítást tartott. A tizedes törtszámokat 
ismertette, a népiskola V-ik osztályában. A taní-
tás sikerült. Ezután két fontos fölolvasás követ-
kezett : u-. i. Bárdos Lajos törökruszkai állami 
tanító nagyon szépen fejtegette, hogy „Miként 
lehetne azt a fontos célt legjobban elérni, hogy 
az iskolából kikerült ifjúság a magyar nyelvben 
tovább gyakorolhassa magát" ; kívánja, hogy a 
tanítónak e munkájában siessen segítségére a 
politikai hatóság, egyház és társadalom. Fetkovics 
János alsóliunkóezi gk. tanító a nyugdíjtörvény 
revíziójáról értekezett. Kívánja a szolgálati idő 
leszállítását. Altalános tisztújítás következett s 
járásköri elnökké egyhangúlag s lelkesedéssel 
újból Grigássy Károly szobránczi igazgató-
tanító, alelnökké Chôma János zalacskai gk. és 
jegyzővé Lesleó József bunkóczi áll. tanító válasz-
tatott meg. 

Az ú j p e s t i - v á c z i tanítói járáskör f. hó 
6-án tartotta meg Dunakeszin, a községháza 
tanácstermében, dr. Petri Mór kir. tanácsos, 
vármegyei tanfelügyelő jelenlétében, évi népes 
köri közgyűlését. A vendégek és tagok ünne-
pélyes istentiszteletre gyülekeztek össze a róm. 
katli. templomban, amelyet a dunakeszi iskolás-
leányok meghaló szép eneke még ünnepélyesebbé 
tett. A gyűlést Paidini Károly újpesti áll. tanító 
nyitotta meg, az illusztris vendégek üdvözlésével. 
Megnyitó-beszédében helyesen reámutatott azon 
tényezőkre, melyek népünkben a szociális tév-
tanokat terjesztik s amelyeket, kiirtani egyedül 
a népiskola feladata. Táviratban üdvözölte azután 
a közgyűlés Apponyi Albert vallás- és közokta-
tásügyi minisztert, Tóth János államtitkárt, Halász 
Ferenc min. tanácsost s Tóth József volt pestmegyei 
tanfelügyelőt, aki az egyesületről minden alkalom-
mal igaz szeretettel megemlékezik. Az elnöki 
előterjesztések kiemelkedő pontja azon indítvány, 
melyet az elnök Ivánba Pál váczi járási főszolga-
bíró és Kovácsy Kálmán rákospalotai evang. 
lelkész dísztagokul való megválasztásukat célozza. 
Az indítványt a közgyűlés lelkes örömmel elfogadta 
Az érdemleges tárgysorozatot Pongrác« Antal duna-
keszi tanító nyitotta meg, „A család ismertetése" 
tárgyú mintatanításával. Bartlia Pal kispesti 
áll. tanító értekezett azután a tanítói nyugdíj 
revíziójáról. Széles látkörű s mély betekintésű 
kritikával mutatta ki az intézmény elavultságát. 
Határozati főbb pontjai : a 30 évi szolgálat, az 
állami tanítók besorozása az állami tisztviselők 

nyugdíjintézetébe, a községi és felekezeti taní-
tóknak az állami tanítókéval egyenlő végei-
látása, az egész és félárvák igazságosabb 
meghatározása, az árvák hosszabb ideig való 
segélyezése, a tanítói házaspárok nyugdíjazá-
sának teljes kölcsönössége. A nagy tetszéssel 
'fogadott javaslatot némi csekély módosítással a 
közgvülés elfogadta Ivánka Pál fölszólaló azon 
indítványával együtt, hogy a javaslat tisztázás 
és hasonló eljárásra indító célzattal tétessék át 
a többi járáskörökhöz is. Az indítványok során 
kiegészítette a közgyűlés a választmányt 5 tag-
gal s elfogadta Imrich János újpesti igazgató-
tanítónak azon indítványát, hogy az állami tanítók 
sok okból minél előbb lépjenek be az állami 
tisztviselők orsz. egyesületébe. 

A Sopronvármegyei á l t . tanítóegye-
s ü l e t kismartoni jarásköre f. hó 4-én tartotta 
alakuló gyűlését Kismartonban, Simkó Endre 
elnöklése mellett. A tagok közül negyvenöten 
voltak jelen. A gyűlés lefolyását az alábbiakban 
adjuk. Kelemen Gizella kismartoni áll. el. isk. 
tanítónő a tagok kívánságára a háztartástanból 
tartott mintatanítást. Ezt követte Simkó Endre 
tanítóképző-intézeti tanár, egyleti elnök szép-
szavú megnyitója. A tanítás méltatása után 
tapssal és jegyzőkönyvi köszönettel adóztak a 
kiváló előadónak. Mátyás Lajos lajtaújfalui áll. 
és Buxbaum Jakab kismartoni izr. tanító arról 
vitatkoztak, miképen valósítható meg az állami 
tanterv a falusi és a városi iskolákban. A vita 
folyamán leszürődött eredmény az, hogy a tan-
terv kiváló alkotás, de a rajz, ének és a kézi-
munkára vonatkozó rész teljesen megvalósítható 
nem lesz mindaddig, míg az azokhoz szükséges 
anyagot ós eszközöket az iskola és a növendékek 
nélkülözik. Az óvoda és az elemi iskola közötti 
kapcsolatról Fűzi Mihály szarvkői tanító érte-
kezett behatóan. A tetszéssal fogadott fölolvasás 
után elfogadták határozati javaslatait. Ezek közül 
jelentősebbek : a nevelésre oktatás az óvodai 
nevelés elvei szerint alakíttassák át ; óvónői 
szakosztály szervezendő az egyesület kebelében ; 
a hazai népoktatási intézeteknek adják ingyen 
vagy kedvezményes árban a ,, Kisdednevelés" c. 
tanügyi lapot. Kuzmics Endre büdöskúti kántor-
tanító indítványát, mely szerint a kántori földek 
után járó adót fizesse a föld telekkönyvi tulaj-
donosa, pártolólag a központi választmányhoz 
utalták, hogy az sürgősen tegyen lépéseket az 
ügy kedvező elintézése végett. Végül megválasz-
tották az új járáskör tisztviselői karát. Elnökké 
Burgmann Rezső kismartoni áll. el. isk. igaz-
gató-tanítót, alelnökké Kuzmics Endre büdös-
kúti kántortapítót, jegyzővé pedig Fűzi Mihály 
szarvkői tanítót választották meg. Simkó Endre 

j lelkes záróbeszéde és a Szózat eléneklése után 
I véget ért a gyűlés. 
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SZÉPIRODALOM. 
Ilrimsvik Teréz grófnő. 

írta : Gyertyánffy István. 

Egy oly magasrangú, földi javakkal bőven 
megáldott magyar hölgy emlékét akarom itt 
megújítani, ki ahelyett, hogy — mint a rangja-
beliek nagy része — a születése nyújtotta javak 
élvezésére gondolna, egész életét a szegény 
emberek elhagyatott gyermekei és árvái ügyé-
nek szenteli. És teszi ezt ép abban az időben, 
amidőn az ily gyermekek sorsával nem igen 
törődik senki. Sem egyesek, sem társalatok. 
Sőt maga az állam is vajmi keveset. 

A szegény munkás emberek gyermekeinek a 
sorsa, kivált azokénak, kiket nem lehet még 
iskolába adni, mindig nagyon mostoha volt. 
Mert mit is csináljanak velük a szülők, ha az 
apának távol a házától kell megkeresni csa-
ládja számára a kenyeret? És nem ezt kell-e 
tennie többnyire magának az anyának is ? De 
ha az utóbbi otthon maradhat is, őrizheti, 
gondozhatja-e mindig az apróságokat úgy, amint 
kellene ? Hisz neki a főzés, mosás körül kell 
forgolódnia, s ha ezektől szabadul, a kerti mun-
kával, a háziállatok etetésével, ápolásával, meg 
ezernyi más házidologgal van elfoglalva. Az apró 
gyermekeket így ő is kénytelen magukra 
hagyni. Ezek sorsa tehát mindenképen nagyon 
szánandó. A csodával határos, ha baj nem éri 
őket. Aminthogy éri is elégszer. A kis gyer-
mekek nagy halandóságának ez az egyik főoka. 

E bajt látta és érezte Brunsvik Teréz. Ügy 
a szívére vette a szegény gyermekek sorsát, 
mintha ő lett volna valamennyinek az édes-
anyja. Valóban méltó ez az áldott, jólelkű nő 
arra, hogy odaállítsuk hazánk nagyjainak a 
sorába. 

Brunsvik Teréz grófnő született 1775-ben 
Pozsonyban. Ősei még a keresztes háborúk ide-
jében származtak be hazánkba. Itt nemsokára 
szívben, lélekben magyarokká válva, a közügyek 
terén is előkelő szerepet vittek. A pozsony-
megyei Korompa volt az ősi fészkük. 

Brunsvik Teréz ifjú évei igen viharos időkre 
esnek, ú. m. a francia forradalomra és a na-
poleoni háborúkra. Ezek borzalmai mély hatás-
sal voltak szelíd, érzékeny kedélyére. Látta, 
hogy habár a hosszas, vérengző háborúk súlyát 
mindenkinek kelle éreznie, annak terhei mégis 
leginkább csak a népre nehezedtek. A magasra 
fölcsigázott adók súlya alatt csak ezek roska-
doztak. A kenyérkereső apák és fiaik számtalan 
ezrei pedig ott hevertek a csatatereken. Ki 

gondolt akkor az árván maradt szegény gyer-
mekek sorsára? Bizony csak igen kevesen, mert 
a filantrópia akkor még nem volt úgy divat-
ban mint ma. E kevesek közt az első, sőt leg-
első helyre kell tennünk Brunsvik Teréz gróf-
nőt. A nép sorsán töprenkedve, úgy találta, 
hogy az árvákon kívül — kik számára mégis 
voltak már akkor is egyes árvaházak — kü-
lönösen szánandó azon gyermekeknek a sorsa, 
kiket távol a háztól munkálkodó szüleik min-
den felügyelet és gondozás nélkül szoktak ott-
hon magukra hagyni. 

Ezek az állapotok semmivel sem voltak job-
bak akkor Európának a háborúk által sújtott 
többi államaiban sem. Brunsvik Teréz tehát, 
mielőtt valamihez kezdett volna, körül akart 
nézni elébb a müveit külföldön, hogy lássa, 
miképen segítenek ott az ilyen elhagyott gyer-
mekekén. Megjárta Angliát, Német- és Francii-
országot, Svájcot, és ránézve igen értékes ta-
pasztalatokkal gazdagodva tért vissza hazájába. 
Azt látta egyebek közt, hogy ott külföldön a 
nemesszívü emberbarátok nem ki-ki egymagá-
ban elkülönítve, hanem társulatokká szövet-
kezve fognak a segítés nagy munkájához. így 
keletkeztek ott az első „Kisdedóvó-"intézetek. 

Brunsvik Teréz tehát nálunk is ugyanazon mó-
don vélte sikeresen megolthatni a gyermekóvás 
nagy kérdését. Mert országos bajok leküzdésére 
egyesek különálló buzgólkodása — ha mégoly 
lelkes is az — mind hiábavaló. Ez csak országos 
szövetkezés útján lehetséges. Ennek a szerve-
zését tűzte tehát maga elé. Azon volt, hogy 
álljanak össze nálunk is minden községben a 
jobbmódúak s úgy vegyék gondozásukba az 
elhagyott kisdedeket. De azt akarta, hogy ezen-
kívül járulnának hozzá maguk a szülők is va-
lamivel a saját gyermekeik megmentésének vagy 
gondozásának a nagy munkájához. Ne akarják 
ezt a terhet egészen a mások vállára hárítani, 
mert a közmondás szerint : „Segíts magadon s 
úgy megsegít majd a jó Isten is." 

Számított azonban Brunsvik Teréz nagyuraink, 
a főpapok, a megyék és kormány támogatá-
sára is. így érlelődött meg benne a kisdedóvás 
országos felkarolásának és szervezésének ma-
gasztos eszméje. Erre akart vállalkozni, ennek 
apostolává lenni s erre szentelni egész életét. 

Tudva, hogy nem lehet ilyen nagy feladatra 
vállalkozni megfelelő előkészület nélkül, jónak 
látta ellátogatni előbb Svájcba, Pestalozzihoz. 
Ez a nagy emberbarát épen arról lett híressé 
Európaszerte, hogy a legszegényebb és leg-
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elhagyatottabb gyermekeket gyűjtve maga köre, 
ezek nevelésével, tanításával bámulatos sikere-
ket tudott elérni. A világ minden részéről za-
rándokoltak hozzá az emberek — ezek közt 
külföldi fejedelmek is — hogy lássák és el-
tanulják nevelésének és tanításának a módját. 
Idejött tehát Brunsvik Teréz is. Heteken át 
látogatta a Pestalozzi iskoláját. Nemcsak a 
legszorgalmasabb tanítványa lett, hanem bi-
zalmas barátságot is kötött vele és nejével, 
kinek nem kevés çésze volt a Pestalozzi sike-
reiben. Emellett szorgalmasan tanulmányozta 
Pestalozzinak a munkáit is, és jól a lelkébe 
véste a tanácsait. Amit így nála tanult, azt 
hazaérve, mindjárt hasznosítani törekedett. 
Magára vállalta a testvére gyermekeinek neve-
lését. Több éven át nevelte és oktatta a kis 
rokonait a Pestalozzi elvei szerint, buzgón és 
eredményesen. 

így előkészülve fogott hozzá Brunsvik Teréz 
magasztos eszméjének a megvalósításához. A 
kisdednevelés ügyének országos felkarolása ér-
dekében ő is egy országos egyesületet akart 
alapítani. Bámulatos az a lelkesedés, erély és 
kitartás, melyet e munkájánál kifejtett. Buzdí-
tott, lelkesített szóval, írással, minden irányban. 
Állhatatosan — bár nem mindig sikerrel — 
igyekezett megtörni az akkori magyar társa-
dalomban az eszméje iránt kezdetben mutat-
kozó közönyt. Leglelkesebb munkatársai inkább 
csak az ú. n. középosztályból kerültek ki. Ezek, 
úgymint az írók, papok, tanárok, a kisebb 
megyei és állami hivatalnokok nem annyira 
anyagi áldozatokkal jöttek a segítségére, — 
anyagi javakkal ők úgysem bővelkedvén — 
mint inkább a buzdításnak, az eszme népszerű-
sítésének szélesebb körökre való kiterjesztésével. 
Leglelkesebb munkatársainak egyike volt Rapos 
József, ki Brunsvik Teréznek életét és műkö-
dését egy önálló munkában írta le. 

Bizony, csak nehezen ment előre ez az út-
törő munka ! Sokan meg sem értették a szán-
dékát, még kevesebben tudták azt méltányolni. 
Voltak olyanok is, kik csak mosolyogtak fölötte 
és szánandó rajongónak tekintették. 

Am az ilyen akadályok már nem téríthették 
el Brunsvik Terézt a szándékától. Fáradozásai-
nak első diadala az volt, hogy megnyithatta 
1828. évben június hó 1-én, Budán a Krisztina-
városban, édesanyja házában, az első kisdedóvó 
intézetet, melyet „Angyalkert"-nek nevezettel. 
Hazánk megelőzte ezzel nemcsak Ausztriát, 
hanem részben Németországot is. Az elsőt aztán 
nemsokára követték a többiek is Pesten, Po-
zsonyban s több más vidéki városban. Ezek az 
első sikerek csak fokozták Brunsvik Teréz 
buzgalmát s ennek köszönhető, hogy a kisded-
nevelés ügye ettől fogva már országos üggyé 

fejlődött. Tíz évre rá, hogy megnyílt hazánkban 
az első „Angyalkert", megalakult a „Kisded-
óvókat Terjesztő Országos Egyesület" is. 

így fejlődött folyvást ez az ügy, egészen a 
szabadságháborű kitöréséig Ám „a háború 
zajában hallgatnak a miízsák", szokták mon-
dani s így Brunsvik Teréznek is háttérbe kel-
lett húzódnia a maga kisdedóvodáival. A sza-
badságharc gyászos véget érve, megdermedett 
sok más hazafias nemzeti üggyel együtt ez is. 
Az „Angyalkert"-eket bezárták s ha meg is 
hagytak itt-ott vagy egyet,ki volt zárva azokból 
a magyar nyelv. De Brunsvik Teréz megérhette 
legalább a • végét az önkényuralomnak. Sajnos, 
ezt már életének is csak a végén. A kisdedóvás 
ügye újabb föllendülésének a reményével a 
szívében végezte be áldásdús életét 1861. évi 
szeptember 22-én. 

Ha Eötvös József báró nagy hazánkfiának 
az volt a végóhajtása (1. „Végrendelet" című 
költeményét), hogy : 

„Márványszobor helyébe 
Ha fennmarad nevein 
Eszméim győzedelme legyen emlék jelem" 

úgy ez talán senkinél sem teljesedett be oly 
szépen és gyorsan, mint Brunsvik Teréz gróf-
nőnél. Már halála utár 30 év múlva megérték 
az ő eszméi azt a nagy diadalt, hogy a magyar 
országgyűlés általánosan kötelezővé tette a 
kisdedóvást mindazon 3—5 éves gyermekekre 
nézve, kik otthon szülőik részéről kellő gon-
dozásban nem részesülhetnek. 

Hc 

Láttuk Brunsvik Teréz grófnőt, mint nem-
zeti közéletünknek nevezetesen a népboldogí-
tásnak egyik elsőrangú tényezőjét. Ennél nem 
kevésbé szép és tanulságos az a képe is, me-
lyet az ő magánélete tár elénk 

Egyik barátnője — Erdélyi Erzsébet — így 
jelemzi őt: 

„Teréz, ha valamihez hozzáfog, mindent tö-
kéletesen tesz. Semmire sem vállalkozik, amire 
magát képesnek nem érzi, vagy aminek sikere 
felől nem biztos. Félszeg vagy elhamarkodott 
ítélet nem jön soha ajkaira. Komolysággal 
vegyes vidámság ömlik el rajta. Tisztaság benn 
a lelkében és mindenben, amit tesz s ami kör-
nyékezi. Tisztán beszéli anyanyelvét, tiszta la-
kásában, öltözetében, érzelmeiben, gondolataiban 
és imáiban. Távoltartja magát mindattól, ami 
aljas, vagy köznapias, de tiszteli mindenkiben, 
ami tisztelni való, ami isteni eredetére vall. 
Cselédeit gyermekeiül tekinti. Szigorúan, de 
igazságosan és emberségesen bánik velük. Tudja, 
hogy a munkában erősödik a lélek és a test 
s azért első a fölkelésben és utolsó a lenyug-
vásban. Tisztában van a kötelességei felől. 
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Törvények azok előtte és mindig ezek, nem 
pedig szeszély vagy önkény irányítják tetteit." 

Kiváló finom érzéke volt Brunsvik Teréznek 
a természet és a művészet szépségei iránt. 
Leginkább ki volt fejlesztve tehetsége és ízlése 
a zene iránt. Nem csoda, hisz maga Beethoven, 
a világ legnagyobb zeneköltője volt a mestere. 
Csak a legújabb időben tudódott ki, hogy mily 
szoros lelki rokonság fűzte Brunsvik Terézt e 
nagy emberhez. Heteken át volt Beethoven a 
Brunsvik-család vendége Ivorompán és Marton-
vásáron. Brutisvik Ferenc grófhoz — a Teréz 
bátyjához — sírig tartó meleg barátság fűzte a 
nagy zeneköltőt és Terézhez egy még ennél 
gyöngédebb viszony. Ma már kétségtelen, hogy 
Brunsvik Teréz a Beethoven jegyese volt. Hogy 
a két nagy lélek e frigyének még sem lett 
házasság a vége, annak okát úgy látszik csak 
Beethovennek, ránézve annyira végzetes bajára, 
a megsüketülésére lehet visszavezetni. Már 
csupán ez a viszony halhatatlanná tehetné a 
Brunsvik Teréz népét, mert kétségtelen, hogy 
a nagy zeneköltőnek igen sok örökszépségü 
s a zeneművészet történetében egész korszakot 
alkotó fönséges alkotása született abból az 
ihletből, melynek ez a frigy volt a forrása. 

Es most, mielőtt bevégeznők Brunsvik Teréz-
nek ezt a vázlatos képét, tegyük föl reá a 
koronát azzal a kijelentéssel, hogy ennek a 
csupán a nevében nemmagyar hölgynek a szí-
vében oly lángoló hazaszeretet és oly erős 
nemzeti érzés lakozott, mint nem különb a leg-
tisztább fajmagyarokéban sem. Szoros ismeret-
ségben állt a mult század harmincas éveiben 
közéletünk akkori legkiválóbb embereivel, pl. 
Széchényi István gróffal, Eötvös József báróval, 
Bezerédivel, Szentkirályival stb. 

Szorgalmasan eljárt a pozsonyi országgyűlés 
üléseire. Egy ilyen ülésről a következőleg ír 
egyik pesti ismerősének : 

„. , . April hó végén (1836) érkeztünk Po-
zsonyba. Délután elmentünk az országgyűlés 
ülésére, hol a legdicsőbb beszédeket hallgattuk, 
melyek valaha magyar füleket érintettek. A 
nagy szónokok sorjában beszéltek. Nagy volt a 
fölindulásuk. Villámlott és dörgött. Leginkább 
kiváltak Bezerédi István és Klauzál Csongrád-
ról. Másnap éjféli egy óráig tartott az ü lés . . . 

Kedden estve egy óra hosszáig beszélgettünk 
a magyar férfiak legnagyobbikával (Széchényi 
István gróf). Oh mily elragadtatás ! Egészen 
meg voltam itasulva ! Szép volt, hasonlíthatla-
nul szép ! stb." 

Nem tudjuk, meg van- e már történelmileg 
állapítva, hogy ki ruházta föl Széchényi István 
grófot „a legnagyobb magyar" jelzővel. Bruns-
vik Teréz tehát már 1836 ban így nevezi. 

Bizonyára a legelsők egyike ebben, minthogy 
akkor még nem lehetett közkeletű ez az elne-
vezés. 

Az 1848—49. évi szabadságharcunk gyászos 
végét követő szomorú időben Brunsvik Teréz 
együtt gyászolja a haza sorsát unok&nővéré-
vel, Teleki Blanka grófnővel ; azzal a fenkölt-
lelkű honleánnyal, aki rajongó hazaszeretetét 
sanyarú várfogsággal fizette meg Kufsteinban. 
Brunsvik Teréznek köszönhette akkor Horváth 
Mihály, jeles történetire nk és 1849-ben köz-
oktatásügyi miniszterünk az üldözői elől való 
megszabadulását s így ta'án életét is. A grófnő 
ugyanis őt egy ideig Bécsben magánál rejte-
gette, míg később aztán egy barátnője inasának 
ruhájába öltöztetve, szöktette ki őt Lipcsébe. 

Ezzel a vázlatos életképpel a „Néptanítók 
Lapjá"-nak egy régi adósságát véltem törleszt-
hetni. Mert e lap történetébe mélyen benyúló 
emlékezetemben nem találok rá a Brunsvik 
Teréz életének bármily rövid ismertetésére sem. 
Es márványszobor sem hirdeti tudtommal sehol 
a hazában a magyar kisdedóvás e lelkes meg-
alapítójának az emlékét. Talán megérdemelné 
ezt is. Ám azt mindenesetre, hogy ma, midőn 
az országos kisdedóvás ügyének a fája mind-
jobban izmosodik, ne feledkezzünk meg arról, 
aki ezt a fát ültette s egész életét az ápolá-
sának szentelte. 

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

az 1891. évi XLIII. t.-c. 9. §-a alapján Debre-
czenben fönntartott orsz. tanítói árvaház helyi 
felügyelő - bizottságának elnökévé Weszprémy 
Zoltán Hajdú vármegye és Debreczen szab. kir. 
város főispánját, tagjaivá pedig Kovács József 
polgármestert, Könyves Tóth Kálmán ref. lelkészt, 
Grróh Ferenc prépöst-plébánost, Lestyén Adorján 
kir. tanácsos, kir. közjegyzőt, JSlárk Endre ügy-
védet, kamarai elnököt, Roncsik Lajos városi 
főszámvevőt, Csudla István ref. tanítót, továbbá 
Weszprémy Zoltánné, özv. Veres Lászlóné, dr. 
Szűcs Miklósné, Szabó Kálmánné, Sesztina Jenőné, 
özv. Varga Ferencné és dr. Popper Alajosné 
úrasszonyokat az árvaház szervezeti szabályzatá-
ban megállapított öt év tartamára kinevezte. 

A bizottságnak Ciánki Viktor kir. tanfelügyelő 
és Kozma László árvaházi igazgató hivatalból 
tagjai. 

Budapest, 1908 május 23. 

A miniszter meghagyásából : 

Náray Szabó, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 
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A vallás- és közoktatásügyi m, kir. miniszter: 
Köszönetét nyi lvání tot ta : San-Marco her-

cegnőnek, aki a kúnszőllősi róm. kath. fel. el. 
iskola építési céljaira 1500 K-t adományozott, 
2000 K-t pedig kamatmentesen előlegezett. 

K i n e v e z t e : Trecska Margit oki. tanítónőt a 
verbóczi áll. el. isk.-hoz 1908 szept. 1-i hatály-
lyal r. tanítónőve ; Csility Anna apatini közs. 
óvónőt az apatini áll. óvóhoz óvónővé ; Égi 
Aranka apatini köz3. óvónőt az apatini áll. óvó-
hoz óvónővé ; özv. Moser Ödönné oki. óvónőt a 
felsősajói áll. óvóhoz óvónővé ; Mátéffy Margit 
oki. óvónőt a giródtótfalui áll. óvóhoz óvónővé ; 
Weidmann Mária oki. óvónőt à szakáiházai áll. 
óvóhoz óvónővé ; Stander Anna oki. óvónőt a 
herincsei áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Bartháné 
Niepel Zelma verbóczi áll. el. isk. tanítónőt 1908 
szept. 1-i hatállyal a nagyveszverési áll. el. isk.-
hoz ; Anderseh Mariska dévényi áll. el. isk. taní-
tónőt 1908 szept. 1 i hatállyal a récsei áll. el. 
isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Hajgató Sándor 
nagykanizsai elagott áll. polg. isk. tanítónak évi 
3380 K-t; Gunda István andódi rk. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1340 K-t; Kauf-
mann Istvánné szül. Brajer Borbála munkakép-
telen közs. óvónőnek évi 340 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett : 
néh. id. Bandár Miklós ibrányi ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Bonná Anna Matildnak évi 
640 K-t; néh. Somogyi János nyug. imolai ref. 
tanító özv., szül. Kékedy Zsuzsannának évi 300 
K-t ; néh. Viszolajszky Mihály nyug. imelyi 
tanító özv., szül. Elek Juliannának évi 452 K-t, 
2 kkorú árvájának pedig összesen 150 K 66 f-t; 
neh. Nagy Lajos marosvásárhelyi áll. polg. isk. 
tanító özv., szül. Zilahi Izabellának évi 1000 K-t; 
néh. Sipos Lipót szarvasi izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Engel Bertának évi 538 K-t; néh. 
Merkte Adolf kékesdi róm. kath. el. isk. tauító 
czv., szül. Fónai Ágnesnek évi 539 K-t, öt kis-
korú árvájának pedig egyenként évi 89 K 83 
f t , együtt 449 K 15 f-t, mindössze 988 K 
15 f-t; néh. Bittlinger János pécsdevecseri közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Kellauer Bertának évi 
342 K 50 f-t; néh. Kádár Géza kőtelki róm. 
kath. el. isk. kántortanító özv., szül. Lurz Irén-
nek évi 600 K-t és László nevű kkorú árvájának 
100 K-t, mindössze 700 K-t; néh. Biczkó Dániel 
nagyszeretvai nyug. ref. tanító özv., szül. Somossi 
Erzsébet Paulának évi 473 K-t, két kkorú árvá-
jának pedig összesen 157 K 66 f-t ; néh. Kozák 
János nyug. szalmádi róm. kath. tanító özv., szül. 
Jakab Máriának évi 500 K-t; néh. Márkus 
Lajos bellatinczi nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv, szül. Takács Juliannának évi 598 K-t. 

Országgyűlés. 
(Június 10—13.) 

A június 5 iki ülésen nem messze haladtak 
a vasúti beruházásokra szükséges kölesönről 
szóló törvényjavaslat tárgyalásával, mert oly 
kevés képviselő volt jelen, hogy felszólalás 
következtében két ízben kellett névsort olvasni, 
amíg a határozathoz szükséges 100 képviselő 
összegyűlt. A tárgyalás során megállapították, 
hogy a 237 milliós hitel azért szükséges, mivel 
az előző kormányok éveken át elhanyagolták a 
szükséges beruházásokat, pótlásokat. Ünnep 
után az első, szerdai ülés azzal kezdődött, hogy 
újból felolvasták a múltkor hiányzók név-
sorát. Házszabály szerint mindezektől le kel-
lett volna vonni egy havi illetményeiket; 
Justh Gyula házelnök azonban indítványozta, 
hogy ez alkalommal ne alkalmazzák ezt a szi-
gorú rendszabályt, mert tényleg az a hír volt 
elterjedve a múlt hét közepén, hogy pénteken 
nem lesz ülés. Figyelmeztet e azonban a kép-
viselőket, hogy engedély nélkül fél napig sem 
szabad eltávozniok^ Tizenöt napig terjedő időre 
az. elnöktől, annál többre a Háztól kell enge-
délyt kérniök. O maga is távol volt pénteken, 
de eltávozását bejelentette Návay alelnöknek. 
Huszonöt évi képviselősége alatt soha sem tá-
vozott el engedély nélkül. A törvényjavaslat 
tárgyalása során báró Thoroczkay Viktor kikelt 
a vasútépítési vállalkozók ellen, akik albérletbe 
adják a munkákat, természetesen nyereséggel, 
ami a munkások megrövidítésével jár. Van-
nak, akik készek külföldi munkásokat hozatni, 
hogy többet nyerjenek. Indítványozza, hogy 
gyorsvonatoknál csatoljanak III. osztályú ko-
csikat, személyvonatoknál IV. osztályúakat. 
Nagy Dezső a főváros forgalmi érdekeire hívja 
fel a figyelmet. Országos szükségnek tartja, 
hogy Budapesten kereskedelmi kikötőt építse-
nek. Sümegi Vilmos a székelyföld elhanyagolt-
ságát panaszolja. Egyetlen gyorsvonata sincs, 
míg íi nemzetiségi vidékek bőven el vannak 
látva olyanokkal. Zakariás János a magyar 
stíl alkalmazását kívánja a vasúti építkezés-
nél. A javaslatot különben mindnyájan elfo-
gadták. Nem ú_ry a horvátok, akik váratlanul 
megjelentek ; négyen beszéltek horvát nyelven. 
A javaslatot egyikük sem fogadja el, mert azt 
állítják, hogy nincs elég tekintettel Horvát-
ország érdekeire. Beszédeikkel váratlanul meg-
nyújtották a tanácskozást. 

A főrendiházban levő miniszterelnök helyett 
Darányi miniszter törvényjavaslatot nyújtott 
be a szeszadóról és a termelhető szeszmennyi-
ség felosztásáról, gazdasági és ipari gyárak 
közt. Ettől a törvénytől jelentékeny bevételi 
többletet várnak. 
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A főrendiház 10-ikén tárgyalta a költség-
vetési törvényt. Voltak érdekes mozzanatok. 
Gr. Zselénszky Róbert dúsgazdag főúr, régi 
rendszerek híve, több pontban támadta a 
kormányzatot. Kossuth Ferenc azt feleli, bogy 
a Dana és Tisza közt építendő csatorna és 
általában a hajózható csatornák ellen most 
nem volt helyén támadnia, mivel azok költ-
ségét, fájdalom, nem lehetett még fölvenni a 
költségvetésbe. Vizi utakra szükség van, mert 
a forgalom rohamosan emelkedik. 1896-óta a 
vasutak személyforgalma 45 millióról 80 mil-
lióra, a teherszállítás 22 millió tonnáról 39 
millióra emelkedett. A tömegszállítást rendezett 
országokban az olcsóbb vizi utakon eszközlik. 
Arra a kifogására, hogy miért gondoskodik 
az állam a munkások biztosításáról, a minisz-
ter válasza az, hogy a nagyságos és méltó-
ságos urak tudnak gondoskodni magukról, de 
a szegény népről az államnak kell gondoskodni, 
törvénnyel. A miniszterelnöknek is volt mon-
danivalója. Érzi, hogy a nagyméltóságú fel-
szólaló nem kívánja az adóreformot. Senki 
sem kívánja, aki többet fizet ezután, mert 
jövedelmeit megfelelő adó alá veszik. De azok, 
akiknek túlságos terhük könnyebbé lesz, kívá-
natosnak tartják. Igazságos és az államra nézve 
szükséges már csak a fokozatos jövedelmi 
adó behozásáért is. 

Antal Gábor református püspök aggodalmát 
fejezte ki Pius pápa legújabb brevéje miatt, 
amely egyenesen Magyarországra vonatkozva, 
az egyház felfogása szerint törvénytelennek 
nyilvánít minden vegyes házasságot, ha nem 
a katholikus pap előtt kötötték. A miniszter 
elnök azt feleli, hogy Magyarországnak 1894 
óta megvan saját házassági törvénye, amely 
minden honpolgárt egyenlőn kötelez. Kívánatos, 
hogy a felekezetek saját erkölcsi pecsétjükkel 
lássák el az állami rendet. Ezzel a fontos kér-
déssel foglalkozni fog a kormány. 

Apponyi gróf miniszter is tett fontos ki-
jelentéseket. Antal Gáborral egyetért abban, 
hogy az 1600 koronás papi fizetés nem meg-
felelő. Igyekszik segíteni. Ferencz József uni-
tárius püspöknek megígéri, hogy az unitárius 
egyház méltányos segélyezéséről gondoskodni 
fog. Takács Menyhért jászói prépost azon 
nézet'ét, hogy a tanítóképzőket hagyják a nép-
iskolai tanfelügyelők hatósága alatt, nem teszi 
magáévá. Azok a képzők kellő ellenőrzésére 
nem is érnek rá. Egy véleményen van azon-
ban arra nézve, hogy Kassán egyetem szer-
veztessék, ahol II. József császárig volt is. 
Több vidéki egyetemet igyekszik szervezni 
Kassa az elsők közt áll a versenyben. 

Csütörtökön folytatták és elvégezték a vas-
úti beruházásokról szóló törvény tárgyalását. 

Megint öt horvát szónok beszélt, mind ellene. 
A beteg kereskedelmi miniszter helyett Szterényi 
államtitkár válaszolt a felszólalásokra. Kimu-
tatja, hogy mily sok a tennivaló. Mennyire 
elmaradott a" forgalom felduzzadása mellett a 
berendezés. A budapesti, fiumei állomásépüle-
tek egyáltalában elégtelenek. Kossuth nagyon 
sokat tett már eddig is. A vasúti személyzet 
jó ; működése most rendszeres ; de a szerve-
zeten sokat kell javítani. Az igazgatási főtes-
tületek hatáskörét megosztják. A budapesti 
kikötő terve kész. Csak pénz legyen. A székely 
vasutakkal foglalkozik a kormány. Visszauta-
sítja, hogy a horvátok magyar és horvát vona-
lakról beszélnek. A magyar államvasutaknak 
csak egyféle vonalai vannak. Nem igaz, hogy 
Horvátország érdekeit elhanyagolja a kormány. 
A most kért összegből is jut megfelelő rész. 
De még ez évben fog a kormány épen 100 
milliót kérni egy ottani vasútra. 

A törvényjavaslatot általában és részleteiben 
megszavazták. 

Azután tárgyalni kezdték a közegészségügy 
rendezéséről szóló javaslatot. Minden hozzá-
szóló dicséri és szükségesnek tartja. Általában 
a nemzetiségiek is elfogadják. Egy román nem-
zetiségi szónok azt sürgeti, hogy államosítani 
kell az egészségügyi szolgálatot; nem bízni a 
választásra, hanem kinevezni az orvosokat. 

Pénteken az egész ülést az egészségügyi 
törvény tárgyalása töltötte be. Most is pártol-
ták többen az államosítást. Hajdú Frigyes képvi-
selő azt a nagyérdekü kérdést vetette föl, hogy a 
házasságkötés előtt orvosilag meg kellene vizs-
gálni a feleket. Akiktől betegségük miatt csak 
satnya nemzedék várható, azoknak nem engedni 
meg az összekelést. Magánál a katonaságnál 
35°/o vérbajos. Hosszabb vita volt a törvény-
javaslat azon intézkedése felett, hogy az 
orvosokat föl kell hívni a gondozásuk alatt 
levő nép nyelvének megtanulására. Némelyek 
ellenzik, hogy magyar törvényben más, mint 
az állami nyelv bírásának szüksége ki legyen 
mondva. Andrássy gróf azt feleli, hogy a beteg 
panaszát meg kell érteni az orvosnak. Külön-
ben is kerülni kell még a látszatát is annak, 
mintha mi a nemzetiségek nyelvét üldöznők. 

Szombaton elvégezték a közegészségi javaslat 
tárgyalását. Megtörtént az a furcsaság, hogy 
a távollevő belügyminiszter helyett a miniszter-
elnök elfogadta Maniu Gyulának egy módosít-
ványát, de a többség figyelmetlenségéből azzal 
szemben az eredeti szöveget szavazta meg. 
Határozat kimondása után nem lehetett segíteni. 

Azután hozzászólás nélkül megszavazták az 
állami vasgyárak tüzelő- és vasércszükségletére, 
nemkülönben a budapest—vácz—gödöllői villamos 
vasút engedélyezésére vonatkozó javaslatokat. 
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Ezzel áttért a Ház az elemi népiskolai 
tanítás ingyenességéről szóló javaslat tárgya-
lására. A Ház élénken éljenzi Apponyi grófot. 
Három szónok lelkesen pártolja a javaslatot. 
Polit Mihály elismeri, hogy külföldön is jó 
hatást tett. Mindamellett ellene beszél az egy-
házak történelmi autonómiája érdekében. Azért 
a kifejezésért, hogy Magyarország nem a ma-
gyarok országa, erős elnöki rendreutasításban 
és a Ház zí>jos felzúdulásában részesül. Molnár 
János néppárti nem fogadja el, mert bizonyos 
esetekben a kormány megvonhatja az egyház-
tól az iskolaállítási jogot. Szerinte az egyház 
nincs alárendelve az államnak, hanem egyen-
jogú. Török Kálmán, hasonlókép katholikus 
pap, nyomban ellenkező álláspontot fejt ki. 
Üdvözli a minisztert a közművelődési épületé-
hez letett ezen alapkőért. Schüller Rudolf a 
szászok nevében ellenzi a javaslatot. Nem 
akarják, hogy a miniszter túl nagyúr legyen 
a szászok fölött 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Apponyi a zsidó iskolákról. 

Az országos izraelita tanítóegyesület elnök-
sége Stem Ábrahám elnök vezetésével f. hó 11-én 
tisztelgett a kultuszminisztériumban Apponyi 
Albert gróf miniszternél. A küldöttség szónoka, 
Csukássi Fülöp alelnök, köszönetet mondott a 
miniszternek azért az üdvös irányzatért, amely 
az elemi iskolák ingyenességéről szóló javas-
latban szociális szempontból megnyilatkozik. 
A zsidó tanítóknak aggodalmaik vannak a 
tizenöt koronás tandíj-maximum miatt és épen 
ezért köszönettel fogadják a miniszter tegnapi 
ígéretét az iskolák segítéseért, viszont azonban 
a társulati iskolai alakulást veszedelmesnek 
tartják, mert az iskola fennállását és a tanítók 
jogviszonyait nem biztosítja. Hangoztatta végül 
a zsidó iskolák kultúrális és hazafias hivatását 
kivált a nemzetiségi vidékeken. Apponyi Albert 
gróf kultuszminiszter ezt felelte : 

— Epen, mert a zsidó felekezet szervezetlen-
ségénél fogva gyönge, lovagias kötelességemnek 
tartom pártjára állani és minden törvényes esz-
közzel azon leszek, hogy a zsidó iskolák lehetőleg 
fennmaradjanak, hogy elismert kultúrális és nem-
zeti hivatásukat teljesítsék, de a zsidó tanítók 
állását mindenképen biztosítani fogom. A zsidó 
iskolák szervezeti hibája abban rejlik, hogy fönn-
állásuk csaknem tisztán a tandíjjövedelmeken 
alapul. Az én célom pedig az, hogy a törvény 
mintegy kényszerítse a felekezeteket, hogy az 
iskola terhét a hívek összessége fedezze. Hozzá-
értő képviselőbarátaim utólag felvilágosítottak 
arról, hogy a felekezet mentségeül szolgál az, 

hogy csak kénytelenségből tartja így fenn iskoláit, 
meit a keresztény felekezetekkel ellentétben a 
zsidó iskola minden alapítvány, minden vagyon 
nélkül szűkölködik. Először az volt a tervem, 
hogy a zsidó iskolaknak kivételes helyzetet te-
remtsek és azoknak részben megengedjem a tandíj 
szedését, de azután elállottam ettől, mert ez a 
nagy elven rést ütne és úgy hiszem, hogy ezt a 
zsidó felekezet sem szívesen venné. Ehelyett a 
törvényjavaslat részletes tárgyalásánál olyan intéz-
kedést fogok tenni, hogy a miniszternek jogában 
legyen a 15 koronás maximumon ml is tandíj-
kárpótlást adni olyan zsidó iskoláknak, amelyek 
különben nem tarthatnák fönn iskoláikat, amenv-
nyiben azok oly helyen állanak fenn, ahol sem 
állami, sem községi iskola nincsen. De hiszen 
azoknak a zsidó iskoláknak, melyek eddig elég-
séges tandíjjövedelmük következtében állami segí-
tésért nem folyamodtak, módjukban van, tekin-
tettel a tandíj elengedésével elkövetkező hiányra, 
tanítóik fizetésének kiegészítése végett állami 
segítésért folyamodni. Ha pedig mindez nem 
használ, akkor állhat elő az az eset, hogy a hit-
község fennálló iskoláját társulativá alakítsa át, 
mely felekezeti jellegét megtarthatja és én ígérem, 
hogy az ilyen iskolának megadom a nyilvánossági 
jogot és nem vonom meg tőle az állami segítést, 
noha tandíjat szedhetnek. Minden i^élyebben járó 
reform áldozatokkal jár és így megeshetik, hogy 
egyik-másik tanító állását fogja veszíteni. Erre 
vonatkozólag csak ismétlem, amit a mult évben 
az 1907. évi XXVII. t.-c. tárgyalásánál mondot-
tam, hogy erkölcsi kötelességemnek fogom tartani 
az ilyen érdemes tanítókról gondoskodni. 

A miniszter beszédét a küldöttség nagy tet-
széssel fogadta. A miniszter azután még körül-
belül háromnegyed óra hosszat beszélgetett a 
küldöttség tagjaival az iskoU'k és tanítók dol-
gairól. 

— Gyertya uffy István. A Néptanítók Lapja 
egykori kiváló szerkesztője azzal tiszteli meg 
lapunkat, hogy hosszú hallgatás után itt szólal 
meg, ebben a lapban, melynek olvasói közül sok 
ezeren gondolnak rá szeietettel. A lap egykori 
vezere meleghangú levél kíséretében küldötte 
cikkét s megígérte, hogy máskor is el-ellátogat 
hozzánk. Nekünk igen jól esik az egykori vezér 
elismerése és szeretete, s bizonyára igaz örömet 
szerez a régi híveknek is a vele való találkozás. 

— Korcsmázó gyermekek. Scossa Dezső 
csongrádmegyei kir. tanfelügyelő köriratban fel-
hívta a népiskolai hatóságokat, hogy intézked-
jenek a gyermekeknek a korcsmáktól való eltiltása 
iránt. Mert a csongrádmegyei községekben, külö-
nösen a tanyákon, a gyermekek olykor hajnalig 
a korcsmákban „mulatnak" szüleikkel. í gy pl. 
a dorozsmai tanítótestület is azt jelenti a tan-
felügyelőnek, hogy sok szülő óvó- és tanköteles 
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korban lévő gyermekét elviszi a korcsmába, mivel 
otthon nincs kire hagyni őket. Az iskolásgyer-
mekek között már olyanok is akadnak, akik a szülők 
nélkül is ellátogatnak a korcsmába, sokszor fél 
éjszaka is elnézik a táncoló párokat. Ezek leg-
inkább azok a züllésnek induló utcai gyerekek, 
akiket odah aza a szüleik csak nyűgnek tekinte-
nek. Scossa Dezső tanfelügyelő a legszigorúbb 
eljárást indította meg ebben az ügyben. Felhívta 
a szolgabiróságokat, hogy a vétkes korcsmárosokat 
kíméletlenül bírságolják meg, sőt a csendőrséget 
is vonják be az ellenőrzésbe. 

— Az E r z s é b e t - N é p a k a d é m i a . Az Erzsébet-
Népakadémia ünnepi közgyűlését Hegedűs István 
dr. elnöklésével közelebb tartotta meg, melyen 
az elnök nagyszabású megnyitó-beszéde után Pályi 
Sándor alelnök tett jelentést az Erzsébet-Nép-
akadémia mult évi működéséről. A Népakadémia 
nagy súlyt helyezett a gyakorlati tanfolyamokra. 
Az egyes tanfolyamokat sokan látogatták s a 
látogatók száma volt a rajznál 52, az egyszerű 
könyvvitelnél 27, a kettős könyvvitelnél 2-t, a 
szépírásnál 46, a magyar helyesírásnál és fogal-
mazásnál 63, a gépírásnál 52, a gyorsírásnál 108, 
a mintázásnál 28. Összesen 24 tanfolyam, 1 0 9 4 
résztvevővel. A népakadémia az általános művelt-
séget nyújtó tanfolyamokra is nagy gondot for-
dított. A jelentést helyesléssel tudomásul vették. 
A közgyűlés végén Lendl Adolf dr. felolvasást 
tartott legújabb amerikai útjáról. 

— Szeretetházi fölvétel. A balatonfüredi 
áll. „Erzsébet"-szeretetházban tizennégy ingyenes 
hely üresedett meg. Felhívatnak a pályázni akarók, 
hogy családi értesítővel, szegénységi, orvosi, újra-
oltási, esetleg iskolai bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényeiket az igazgató-tanácshoz címezve, 
augusztus l-ig az igazgató-tanács elnökéhez, 
Segesdy Ferenc dr. kir. járásbíró úrhoz, vagy 
alulírt igazgatóhoz küldjék be. Csak 6 — 9 éves 
árva fiúk vétetnek fel. Balatonfüreden, Molnár 
Antal, igazgató. 

— Sok kicsi sokra megy. Egyik-másik 
tanácskérő olvasónk a szükségesnél több válasz-
bélyeget mellékel leveléhez. Ezeket a bélyegeket 
szerkesztőségünk összegyűjti és készpénzre váltva, 
az Eötvös-alapnak juttatja. Legutóbb is 5 korona 
91 fillért küldtünk be az alap pénztárába, amit 
azzal a fölhívással közlünk olvasóinkkal, hogy 
ezután se feledkezzenek meg a tanítóságnak erről 
a jótékony intézményéről. Sok fillérből sok ko-
rona lesz, a harmadik Tanítók Háza fölépítéséhez 
és fönntartásához pedig sok korona kell ! 

— Ö s z t ö n d í j - p á l y á z a t . A „Nemessányi János 
alapítvány" 3 évi, ú. m. az 1906., 1907. és 1908. 
évi kamataira (egyenként 76 K) 3 pályázat hir-
dettetik Ezen . alapítvány kamatait Komárom 
megye területén működő, nyugdíjas vagy elhalt 
tanítónak jó magaviseletű és szorgalmas gyer-

meke nyeri a négy középiskolai osztályon túl 
folytatott felsőbb iskolai tanulói pályáján. Akik 
ezen ösztöndíjra igényt tartanak, iskolai bizo-
nyítvánnyal fölszerelt bélyegtelen kérvényeiket 
1908 július 15 ig Lorinczy György, Komárom 
megye tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Megjegyez 
tetik, hogy jjjj 1908. evi kamatok két részletben, 
ú. m. fele az odaítélés után, a másik fele dec. 
hóban fognak kifizettetni. 

— Taní tók névmagyarosítása. F. évi ápri-
lis hóban tanító nevét nem magyarosította. F. 
évi május hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg nevüket : 
Fink Jáno3 zsámhéki el. isk. tanító Farkas-ra ; 
Czmór Lajos borodi áll. el. népisk. tanító Czeg-
lédi-re ; Zorvan József szepesjakabfalvi tanító 
Kárpáti-ra ; Mncsicska András mélykúti nép-
tanító Ladányi ra ; Poli'za Sándor mosoni áll. el. 
isk. tanító Berzsértyi-re ; Pendl Margit kocséri 
tanítónő Pázmány-ra. (P. S.J 

— H a l á l o z á s o k . Nagy F. Károly budapesti 
II. ker. all. tanítóképző-intézeti tanár f. hó 5-en, 
35 évi működés után elhunyt. — Reitter Mátyás 
áll. tanító és kath. kántor f. hó 7-én, életének 
50-ik éveben elhunyt. — Ifj. Karagich Istvánná 
szül. Csernus Margit róm. kath. tanítónő életé-
nek 26. évében, működésének 5. évében Nemes-
militicsen elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Gy. (Ferló fiam.) Nagyon gyengí. Ne pazarolja 

idejét versfaragásra. — V. (Az új tanító.) Van némi 
írói készsége, de még sokat kell csiszolódnia. — 
B. (Hökonság az iskola fdugyeletben.) Ismerünk közsé-
geket, hol nem lehet mellőzni a tanító rokonait, mert 
akkor az iskolaszék (gondnokság), a pap kivételével, 
CíUpa analfabétákból állana. A cikk közlésével nem 
használnánk az ügynek. — K. (Egy álom vége stb) 
Bizony ezek sem kedvünk szerint valók. Azt hisszük, 
jobb lesz nem erőltetni a dolgot egyelőre. Olvassa, 
tanulmányozza a kiválóbb írókat s talán megtalálja 
a helyes útat az ön tagadhatatlan tehetsége. — 
Sz. L. Kívánsága szerint a kéziratot átadtuk a Nem-
zeti Iskolának. A többiről majd levél megy. — U. 
(Rákóczi fája ) Nem vált be. — Falusi tanító. Leg-
célszerűbb, ha levelét egyenesen nyári tartózkodási 
helyemre (Kisbaczon, u p. Nagybaczon) küldi, így 
hamarább jut hozzám. Egyébként minden nevemre 
szóló levelet s kéziratot, ami Budapestre érkezik, utá-
nam küld a szerkesztőség. — G. F. (Az elhárított akadály.) 
Jóízű történet ; kár, hogy nagyon hosszú s emiatt nem 
közölhetjük. íijon rövidebb dolgot nekünk. A kéziratot 
megőrizzük. Rendelkezzék vele. — K. M. (Pécs.) Vár-
juk a bejelentett cikkeket. Kérjük, küldje Kisba-
czonba. — F. A. (Versek.) Mind a kettő szép. Jönnek. 

Tartalom : A tanítók szociális kötelességeiről. 
Székely György dr. — A törvényen kívüli népről. 
K. Nagy Sándor. — Szociális ügyosztályok. Sassi Nagy 
Lajos. — Könyvesház. — Egyesületi élet. — Szépiro-
dalom : Brunsvik Teréz grófnő. Gyertyánffy István. — 
Hivatalos rész. — Országgyűlés. — Különfélék. — 

I Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Eovatvezetö: F A i í K A S S A N D O E . * 

A lélek működéseiről. 
írta, Dr. Székely György. 

Belső, lelki világunkban különbséget kell 
tennünk tudatunk állapotai, mint tények (érzet, 
képzet, érzelem stb.) között és azon működések 
között, melyek folytán amaz állapotok, illetőleg 
folyamatok előidéztetnek. A léleknek alap-
vetőbb, főbb működései közé sorolhatjuk a 
figyelést (műszóval : appercipiálást), azután à 
képzetek felújítását (a reprodukciót, vagy 
emlékezést), melynek a megtartás feltétele, 
a társítást (asszociációt) s az ezzel összefüggő 
vonatkoztatást, mely különösen az érzelmekre 
nézve nagy jelentőséggel bír, azután a gya-
korlást, végül az akarást. 

Eszerint azután a lélektannak is épúgy, 
mint a természettudományoknak, két ága lehet-
séges : leíró, ha tisztán leírjuk ama tudat-
állapotokat s a léleknek mintegy természet-
rajzát adjuk; magyarázó, ha tekintetünket ez 
utóbbi folyamatokra, működésekre irányítjuk 
s azt kutatjuk, derítjük ki, liogy miképen, 
miféle törvények szerint végzi tudatunk a 
maga funkcióit. 

Nézzük először a figyelést s foglaljuk rövi-
den össze az új lélektani kutatások erre vonat-
kozó főbb eredményeit. 

Mi a figyelés vagy figyelem ? Nem egyéb, mint 
a tudatosságnak magasabb foka, nem egyéb, 
mint a lélek ébersége, üde&ége, melynél fogva 
ennek állapotai, az érzetek, észrevételek, 
képzetek, érzelmek befogadása, vagy a már 
megszerzetteknek felújítása, stb. sokkal intenzí-
vebben mennek végbe. Jól tudjuk, hogy a tuda-
tosságnak már régebben is két fokát különböz-
tették meg, tudniillik az ébrenlétetés az alvást. 

A figyelésnek ellenkezője a szórakozottság. 
A figyelés állapotától elválaszthatatlan bi-

zonyos feszültségi érzelemben nyilvánuló ön-
kéntesség, bizonyos akarat, a tudatnak bizo-
nyos kezdeményező tevékenysége, mely abban 
nyilvánul, hogy maga-magát előkészíti, hajla-
mosítja bizonyos funkcióknak végzésére, mely 
a képzetek befogadásában és felújításában 
épúgy nyilvánulhat, mint a képzetek váltako-
zásának, menetének irányításában, vezetésében ; 
azaz a figyelem irányulhat az érzékre, észre-
vételekre és már meglevő képzeteinkre, gondo-
latainkra egyaránt. (Sinnliche und intellektuelle 
Aufmerksamkeit.) 

A figyelésnek pszichológiai alapja azon 
tény, melyet Wundt a tudat szűkének, Gross 
Károly pedig a tudat monarchikus berende-
zettségének nevezett el. E í abban áll, hogy 
tudatunkban egymás mellett csak nagyon 
kevés képzet, még kevesebb érzelem fér el, 
vagy lehet jelen egyidejűleg s épen ezért a 
képzeteknek az egészséges tudatban folyton 
váltakozniok kell, úgy, hogy összes tudat-
állapotaink nem egymás mellett vannak, mint 
a tárgyak a térben, hanem egymás után 
következnek. Amint ugyanazon pillanatban 
ezer meg ezerféle külső inger hat reánk szer-
vezetünk közvetítésével, de ezek közül egy-
szerre csak egynek vagy néhánynak hatása 
érvényesülhet tudatunkban, épúgy bent tuda-
tunkban is ezer meg ezerféle képzet nyomul 
előtérbe, igyekszik előtérbe jutni, de egyszerre 
csak egy juthat a tudat központjába. Találóan 

hasonlította Wundt a figyelmet, mint belső 
szemet, külső szemünkhöz. Amint szemünkkel 
csak azokat a tárgyakat látjuk jól, melyek a 
látáspontba esnek, amelyekről jövő fény-
sugarak a sárga foltot érik, úgy tudatunk 
is csak azon képzetet foghatja fel, ragad-
hatja meg, amely a tudatunk középpontjába 
esett. Hogy azután hány lehet az egy-
szerre felfogott képzet, erre nézve Wundt 
és tanítványai mérési kísérleteket végeztek, 
de ezek ezideig még nem vezettek biztosan O O 
matheraatikai pontossággal megállapítható ered-
ményekhez. 

Hogy a tudat egyszerre csak egy érzéki 
képet foghat fel, jól mutatják az úgynevezett 
kettős képek (Vexirbilder-nek nevezi a német), 
melyek közül egy kettős állatkép, Thorndicke 
után, a fenti ábrán látható. 

Amit eddig a figyelésről mondottunk, az 
tisztán ezen állapot jellemzéséhez tartozik, 
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de ennek magyarázatát még nem nyújtja. Ami 
már ez utóbbit illeti, erre nézve kétféle út 
kínálkozik, a pszichológiai és fiziológiai. 

A figyelésnek pszichológiai magyarázatát j 
illetőleg a lélekbúvárok lényegesen eltérnek j 
egymástól s ez a különféle lélektani irányza-
tok ütközőpontját képezi. Eszerint szokták a 
lélektani elméletnek, felfogásnak azt a két 
irányát megkülönböztetni, melyek közül az 
egyiket asszociáció-iránynak, a másikat apper-
cepciós iránynak nevezik; amannak fő kép-
viselője Herbart és az angol lélekbúvárok, 
emennek Kant, különösen Wundt, Höffding, 
Külpe, Ebbinghaus, Jodl stb. 

Az asszociációs pszichológia a figyelmes vagy 
figyelmetlen magatartásnak az okát magukba 
az objektumokba (a képzetek, érzéki képek, 
gondolatok) helyezi, magának a tudatnak azon-
ban két egymástól specifikusan különböző ol-
dalát vagy állapotát nem veszi föl. Herbart 
magát a tudatot, hogy hasonlattal éljünk, 
tisztán olyan passzív színpadnak képzeli, melyen 
a képzetek egymással való harcukat vívják, az 
erősebb uralomra jut és legyőzi és kiszorítja 
a gyengébbet, maga a tudat azonban ebbe a 
harcba nem avatkozik és nem pártolja sem az 
egyik, sem a másik képzetet, illetőleg nem ád 
előnyt sem egyiknek, sem másiknak. A tudat-
ban a már meglévő régi képzet húzza, vonzza 
magához azon új képzeteket, melyekkel valami 
módon rokonságban áll s ennélfogva azokkal 
örömest is társul, azaz asszociálódik. A figye-
lésnek is a lényege Herbart szerint abban áll, 
hogy a régi képzet a vele rokonságban lévő 
új képzetet vonzza vagy taszítja. Ez a vonzó-
dás vagy taszítás mechanikailag megy végbe 
a passzív lélekben. Ezért kell oly képzeteket 
támasztani a gyermekben, melyek a régiekkel 
rokonságban állanak és úgy kell ezeket a 
régieket is fölkelteni, hogy azokban az új, 
vagyis az asszimilálandó képzetek befogadá-
sára vágy támadjon. Ezt a vágyat nevezi 
Herbart érdeklődésnek. 

Herbart szerint tehát képzeteink, gondola-
taink mechanikailag mennek és jönnek és gon-
dolataink és képzeteink menetére, váltakozá-
sára akaratunknak nincsen semmi befolyása, 
amely sokkal inkább az ő szülöttük, miután 
a léleknek egyetlen ősi alapténye az érzet, 
vagy képzet, melyből minden összetettebb lelki 
állapot magyarázandó, mint a fizikában az 
atomból. 

A tudatnak és a lelki életnek ez a mecha-
nikus felfogása nézetünk szerint lényegében 
elhibázott s így Herbartnak a figyelemre vonat-
kozó elméletét sem fogadhatjuk el. 

Mi az appercepciós lélektannak vagyunk 
hívei, bár tudjuk, hogy némelyek ezt az irányt 

gúnyolni szokták nagy felületességgel, anélkül, 
hogy ezt megértették volna. 

Ez az irány a tudatban két oldalt külön-
böztet meg: aktív és passzív oldalt. Már Des-
cartes a lelki jelenségeket két csoportba osz-
totta, akciókra és passziókra. Az érzéki kép-
zetek, melyek kívülről származnak és az érzel-
mek, vágyak, szenvedélyek, melyek a testből 
származnak és nem állanak a lélek hatalmá-
ban, ez utóbbiak a passziók körébe tartoznak. 
A figyelmet azonban Descartes is aktív műkö-
désnek tartja. 

Descartesnek, aztán Kantnak a nyomdokaiba 
lépett Wundt Vilmos a maga teóriájával, a 
figyelmet vagy az appercepciót illetőleg. 

Wundtnál a figyelés vagy appercipiálás nem 
egyéb, mint egy akaratfolyamatnak elemi for-
mája. A figyelés nem egyéb, mint tudatunknak 
önkényes beállítása bizonyos ingerek vagy kép-
zetek befogadására. Az appercepció is — mivel 
az vagy egy képzetnek a sok közül, vagy egy 
képzetcsoportnak több csoport közül való ki-
választásán alapszik — az önkéntes cselek-
vések közé tartozik. Miután pedig minden 
mozgást meg kellett előznie ezen mozgás kép-
zete appercepciójának, legalább is a fajnak a 
fejlődésében, maga az appercepció általában 
minden akaratcselekvésnek a feltétele. Ez a 
belső, az pedig, amit különben cselekvésnek 
neveznek, a külső akarati cselekvés. Abban 
aztán, hogy a sok képzet közül egyet előnyben 
részesítünk, adva van a többi egyidejű képze-
teknek az elnyomása, gátlása, elodázása. 

Az akarattal semmiféle misztikát nem 
viszünk bele a figyelemnek az elméletébe, 
mert az akarat sem oktalan és egyáltalában 
nem töri át a lelki élet kauzális összefüggését. 
Az a lelki életnek egy sajátságos megjelenési 
formája, egy olyan ősi alapfény, mint amilye-
nek az érzet és a képzet. 

Amint tehát önkényes akaratunk abban 
nyilvánul, hogy válogassunk a különböző lehető 
mozgás vagy cselekvésmódok között s ezek 
között egyet vagy néhányat pártolva, a többit 
visszaszorítjuk, úgy válogat figyelmünk is a 
különféle, lehető vagy felmerülő képzeletek 
között, némelyeket pártol, kedvel, másokat 
elvet, eltaszít. A figyelem tehát szerintünk is 
belső cselekvési állapot, mely a lélek spontán 
tevékenységéhez tartozik s egyrészt képzeteink 
mélyebb elsajátítását, másrészt képzeteink 
belső menetének irányítását szolgálja, azt sza-
bályozza, mint ahogy akaratunk is külső moz-
gásainkat, cselekvéseinket létesíti, irányt szab 
és szabályoz. 

Ez alapon aztán, a spontaneitás különböző 
foka szerint, amint önkéntelen mozgást és 
önkéntes mozgást, épúgy önkéntelen repró-
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dukcict vagy figyelést és önkénes reproduk-
ciót és figyelmet különböztetünk meg. Az ön-
kéntelen mozgást a külső fizikai vagy belső 
fiziológiai inger közvetlenül tudatunk illetése 
nélkül liozza létre ; itt is, a figyelemnél az inger 
kelti fel a figyelést, csakhogy ehhez már tuda-
tosság is járul, habár az még kisebb fokú is. 
Ha a tudatosság nagyobb fokú és belső pszi-
chikai inger kelti fel a figyelést, keletkezik az 
önkéntes figyelem, amely szándékkal megy 
végbe, szellemi energia-készletünk igénybe vé-
telével. 

E kettőt úgy is jellemezhetjük, hogy az 
önkéntelennél a figyelés az ingerrel egyidejű-
leg keletkezik s ezt a figyelést a meglepetés 
érzelme kíséri : az önkéntesnél a figyelem 
elébb keletkezik, mint az inger s ezt az álla-
potot a várakozásnak feszültségi érzelme kíséri, 
amely várakozás aztán az inger vagy képzet 
beállásával kielégít, a feszültségi érzelem fel-
oldó, kellemes érzelemmé lesz. Ezen alapszik a 
tanulásban, az új képzetek elsajátításában rejlő 
öröm, amikor tudatunkat újra kitágulni, kép-
zeteinket gyarapodni érezzük. 

Ami már most a figyelemnek fiziológiai 
magyarázatát illeti, erre nézve is eltérnek egy-
mástól a lélekbúvárok. Wundt épúgy a figye-
lésnek, mint az akaratnak fiziológiai alapjául 
az ú. n. innervatiot tekinti, azaz a tudatnak 
azon sajátságát, hogy külső ingerektől függet-
lenül, magamagát is meghatározhatja, azaz 
szellemi energia-készletét irányíthatja az ideg-
rendszer, s bizonyos részeit láthatja el idegerő-
vel, érzés- vagy cselekvési készséggel. Ezekre 
a különféle magyarázatokra bővebben nem 
terjeszkedhetünk ki, mert ezekre nincs szüksé-
günk. Szerencsére, egy tekintetben a lélek-
búvárok megegyeznek egymással, tudniillik a 
célunkhoz, feladatunkhoz a figyelésnél vagy 
gondolkodásnál nem lényegesen hozzátartozó, 
azaz a lényegtelen, mellékes képzetek gátlá-
sának, elfojtásának magyarázatában, mely a 
figyelemnek a legszükségesebb feltétele. Ennek 
is megtaláljuk a párját az akarásnál, ameny-
nyiben az akarás is bizonyos akaratingereknek 
kiválasztását, pártolását, de egyúttal a többi 
feltoluló ingereknek elfojtását, gátlását tételezi 
fel, mely gátlóképesség az elmebetegeknél 
már a legtöbb esetben megszűnvén, megfon-
toltan cselekedni képtelenek. 

A figyelemnek az ellentéte, mint ahogy az 
önmegfigyelés is mutatja, az asszociációknak 
a játéka, amely a képzetek repülésében oly 
élénkké válhatik, hogy bármiféle figyelmet lehe-
tetlenné tesz. Az asszociációknak ez a játéka 
fiziológiailag az idegizgalomnak sajátságos 
tovavezetésén, tovaterjedésén alapszik, amelyet 
reflexizgékonyságnak neveznek. Mint ahogy egy 

érzéki inger az egyszerű reflexmozgásban egy 
motorikus idegszálra megy át és mozgást vált 
ki, épúgy az a nagy agy egyik consorikus 
középpontjáról, amely a tulajdonképeni reflex-
mozgásokhan nem vesz semmi részt, vagy 
ugyanazon érzék egy másik középpontjára 
vagy más érzékterületekre ugorhat át és lel-
kileg egy érzetnek egy képzettel vagy két kép-
zetnek asszociációjában nyilvánulhat. Az asszo-
ciáció tehát fiziológiailag époly reflex, mint 
a reflexmozgás. Tehát azt mondhatjuk, ami a 
reflex-ingerlékenységet fokozza, az egyúttal ked-
vez az asszociációk játékának. 

Miután lélektanilag a figyelem az asszociá-
ciók elleni hatással azonos, fiziológiailag azon 
reflex-ingerlékenységnek a gátlását fogja jelen-
teni, amelyből az asszociációk játéka keletkezik. 
Setschenow volt az, aki a physiológiai gátlást 
felfedezte. Ha egy állatnak valamely érzék 
idegszálát ingereljük, az izgalomnak egy moz-
gató idegszálra való átviteléből folyik az ú. n. 
reflexmozgás, amely egy alacsonyabb idegcen-
trumban, például hátgerincvelőben megy végbe, 
anélkül, hogy magasabb centrumokat műkö-
désre indítana. Azt várnók, hogy, ha egy 
állatot két helyen ingerlünk, a reflexmozgás-
nak annál élénkebbnek kellene lenni. Ehelyett 
azt találta Setschenow, hogv az a kettős in-
gerlésnél csekélyebb volt. 0 azt hitte, hogy 
bizonyos gátló centrumok vannak, amelyeket 
ha véletlenül ér az inger, ezek a mozgás 
csökkenését eredményezik. A további vizsgálat 
azonban kimutatta, hogy minden magasabb 
centrum egy alacsonyabbal szemben gátlólag 
hathat, hogy általában, ha egy alacsony cen-
trumot egy inger és egyidejűleg ugyanazt 
vagy egy magasabb centrumot egy másik inger 
ér, az ingereknek egyenlítése és ezzel egy gátlás 
keletkezik, különösen ha az ingerelt helyek 
ugyanazon sensorikus területhez tartoznak, pél-
dául a látás érzékének centrumához. Ellenben 
csak bizonyos kedvező esetekben — különösen 
ha az ingerelt területek különböző érzékekhez 
tartoznak — következik be az igereknek sum-
másodása és ekként a reflexmozgásnak az 
erősödése. 

Miután pszichológiailag a figyelem nem egyéb, 
mint a dologra nem tartozó mellékképzeteknek 
a gátlása, az fiziológiailag csakis a magasabb 
centrumok teremtménye lehet, sőt miután as 
minden érzékszervre gátlólag hat, a legmaga-
sabb, a nagy agykéreg legelébbvaló részének, 
a homlokkéregnek a működése lesz. Mindaz 
tehát, ami a homlokkéregnek tevékenységét aka-
dályozza vagy megszünteti, a gátlást is csök-
kentvén, az izgékonyságnak a fokát emeli s 
így az asszociációk játékának, a szórakozottság-
nak kedvez, de ellene működik a figyelemnek, 
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a koncentrációnak. Ebből az alkalmazott fizio-
lógia azon következtetést teszi, bogy, ha a 
figyelmet megkönnyíteni akarjuk, mindazt ke-
rülnünk kell, ami a magasabb centrumokat 
bénítja vagy működésüket megnehezíti. 

A következő alkalommal a figyelem okai-
nak, feltételeinek megállapításával fogunk fog-
lalkozni. 

A Föld megmérése. 
(Második közlemény.) 

Irta: Dr. Kovács János. 

A XVH. század második felének két leg-
nagyobb fizikusa: Newton és Huyghens mecha-
nikai alapon állították, hogy a Föld nem lehet 
tökéletes gömb, hanem olyan alakkal kell 
bírnia, amilyent egy kis tengelye körül forgó 
ellipszis ír le, t. i. szferoid. Következtették ezt 
a Föld forgásából. A forgó test, ha eredetileg 
gömbalakú volt is, a forgás folytán föllépő 
s a tengelyből kifelé húzó centrifugális erők 
hatása alatt szferoid-alakot igyekszik felvenni. 
Es fel is veszi ezt az alakot, ha olyan anyag-
ból van, amelyik az alakváltoztató hatásoknak 
enged. Iskolai kísérletben könnyen hajlítható, 
rugalmas, köralakú abroncs forgatásával szokás 
ezt megmutatni, amelyen forgatás közben a 
forgás tengelye megrövidül, az erre merőleges 
egyenlítői átmérő megnyúlik, úgy, hogy maga 
az abroncs ellipszis-alakot ölt, az egyenlítői 
átmérő körül lévén az ellipszisnek erősebb 
görbületit, a tengely sarkai felé az ettapultabb 
része. Gyorsabb forgatásra e két átmérő különb-
sége s ezzel az ellipszis lapultsága növekedik, 
ami azt mutatja, hogy ugyanazon az abroncson 
a lapultság mértéke a forgás sebességétől 
függ. Ezért a sebesség ismerete alapján a 
lapultság ki is számítható. A Földre vonat-
kozóan Newton megtette ezt a számítást, 
s arra az eredményre jutott, hogy a lapult-
ságnak és között kell lennie, ami 
annyit tesz, hogy a tengely az egyenlítő átmérő-
jénél ez utóbbinak több mint j i -g részével, de 
kevesebb, mint részével lehet rövidebb. 

A Föld sugarának középértékét 6370 kilo-
méternek véve, a lapultság előbbi határértékei 
megfelelnek 11, illetőleg 27 kilométernek; 
ennyivel volna az egyenlítő átmérője hosszabb, 
mint a tengely. Tegyük fel egy pillanatra, 
hogy a forgó Föld gömbalakú s most kezdő-
dik rajta a forgás alakító hatása. A szilárd 
részek ez alakító hatással szemben is meg-
tartanák helyzetüket, de az óceánok vize, mint 
könnyen alakítható tömeg, engedne ennek a 
hatásnak s mindaddig nyomulna az egyenlítő 
felé, amíg ott 11—27 kilométer magasságú 

réteggé emelkednék az eredeti gömbalak fölé, 
amely réteg a sarkok felé fokozatosa a véko-
nyodnék. Mélyen a tenger színe alá kerü'nének 
az egyenlítői vidék legmagasabb hegyei is s 
viszont fenékig szárazon maradnának a sark-
vidéki tengerek. Mivel most a száraz és a 
tenger szintkülönbsége az egyenlítő körül átlag 
nem más, mint a sarkok felé, azért — ha 
van a Földnek lapultsága — abban a száraz 
és a tenger egyformán részt vesz. Ez ;rt mond-
ják, hogy amikor a Föld mostani alakját föl-
vette, akkor még az egész tömege folyékony, 
megolvadt állapotban volt, úgy, hogy mindenütt 
engedhetett a forgás alakító hatásának. Föl-
vette a szferoid-alakot már, amikor a felületén 
szilárdulni kezdett a lassú kihűlés folytán. 
A további lehűléssel járó összehúzódás törő-
déseket, horpadásokat csinált a szilárd kérgen ; 
ezt utóbbiak fogadták be a később lecsapódó 
vizeket, amazok alkotják a kiemelkedő szára-
zulatokat. A tenger felszíne most is alkalmaz-
kodik az alakot megszabó nehézségi és centri-
fugális erőkhöz, az mutatja tehát az ezen 
erőktől létrehozott geometriai alakot. Ellenben 
a szilárd kéreg: a tengerfenék és a száraz-
földek felszíne a tűrődésekből esetlegesen elő-
állott szabálytalanságokat szilárdságánál fogva 
megtartja. 

A lapultságot igazoló adatot először az 
inga szolgáltatott. 1672-ben, tehát még 
Newton életében (1643—1727), Richer francia, 
csillagász, Cayennebe utazván, azt tapasztalta, 
hogy Párisból (49° földrajzi szélesség) magá-
val vitt ingaórája Cayenneben (5° földr. szél.) 
késik naponta 2V2 perccel s meg kellett az 
ingáját rövidíteni 2"8 mm.-rel, hogy az óra 
helyesen járjon. Mikor Párisba visszatért vele, 
az óra ugyanannyival sietett s megint az ere-
deti hosszára kellett az ingát nyújtani, hogy 
az óra jól járjon. Ezzel meg volt állapítva, 
hogy ugyanaz az inga lassabban leng az 
egyenlítőhöz közelebb eső vidéken, mint a 
távolabbin, hogy tehát az ingát mozgató 
nehézségerő hatása kisebb az egyenlítői vidé-
keken, mint a nagyobb földrajzi szélességű 
helyeken. Kisebbíti a nehézségerő hatását a 
forgásból eredő centrifugális erő is, ami az 
egyenlítőn nagyobb lévén, a kisebbítő hatása, 
is nagyobb. A centrifugális erő nehézség-
csökkentő hatását azonban ki lehet számítani 
és levonni az ingával megmért tényleges különb-
ségből. A levonás után is marad még különb-
ség s ez az, ami a szferoid-alakra utal. Ha az 
egyenlítői felület távolabb van a Föld súly-
pontjától, akkor a vonzó hatásnak ott kisebb-
nek kell lennie. Hogy mennyivel kisebb, az 
meg van mérve azzal a fennmaradó különb-
séggel. A vonzó hatásnak a távolságkülönb-
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ségből eredő különbségéből ki lehet számítani 
magát azt a távolságkülönbséget. A Richer 
ingaméréséből vett adattal a különbség ^i^-nek 
adódott ki, ami a Newtontól kiszámított határ-
értékek közé esik. 

A lapaltság nagyságának közvetlen és pontos 
megállapítása azonban nem az ingamérésekből, 
hanem a fokmérésekből volt várható. Ha a 
délkör olyan ellipszis, amelyiknek az egyenlítői 
átmérő a nagy, a forgástengely pedig a kis 
tengelye, amelyik tehát az egyenlítő közelében 
erősebben görbül, mint a sarkok tájékán, akkor 
ennek abban kell mutatkoznia, hogy az egyen-
lítő közelében kisebb távolságba essék egy-
mástól az a két függőleges, amelyik 1° szöget 
zár be egymással, azaz: a délkör fokainak az 
egyenlítőtől a sarkok félé menve fokozatosan 
liosszabbodniok kell. 

Ennek megállapítása végett 1683—1718 
között francia tudósok megmérték aDunquerque-
ből Franciaországon áthúzódó délkörívet, ugyan-
azt, amelyiken egy századdal később fokméré-
seket eszközöltek. A mérés 872°-nyi ívre terjedt 
ki, ami elég nagy arra, hogy rajta az egyes fokok 
hosszának a változását észre lehessen venni. 
Ennek a mérésnek különös eredménye volt: 
nem a kisebb, hanem a nagyobb földrajzi 
szélességben találták rövidebbnek a fokokat. 
Ebből következtetve nem szferoid-, hanem 
tojásdad-alakú volna a Föld, olyan ellipszoid, 
amelyik a nagy tengelye körüli forgásból 
keletkezett. Erős vita támadt most az angolok 
és franciák között. Az angolok védelmezték 
Newton következtetésének alapos voltát s 
hivatkoztak az ingamérésekre ; a franciák 
fokmérő csillagászaik munkájának megbízható-
sága mellett kardoskodtak. A vita eldöntése 
végett elhatározta a francia akadémia, hogy 
megismételteti a fokmérést, tökéletesebb műsze-
rekkel. Még pedig úgy, hogy minél különbözőbb 
földrajzi szélességű helyeken méret föl egy-egy 
délkörívet. 1735-ben elküldött egy három 
csillagászból álló bizottságot Peruba, egészen 

, o • o 
az egyenlítő mellé; egy másik öttagú bizott-
ságot pedig Lapplandba, a sarkkör alá. A perui 
bizottsághoz spanyolok is csatlakoztak, a lapp-
landihoz Celsius svéd tudós, a százas beosztású 
hőmérő szerkesztője. Tíz évi munka után 
készültek el a bizottságok s mérésük ered-
ménye kétségtelenné tette Newton következ-
tetésének helyességét. Peruban lV2°-nyira az 
egyenlítőtől 56.737 toisenak, Lapplandban 
66'A0 szélesség alatt 57.419 toisenak * mérték 

* A franciák 200 éven át vezető szerepet vittek a 
fokmérésekben, azért az ő mértékük : a toise hagyo-
mányos mértékegysége lett a fokmérőknek más 
országokban is. A későbbiekben az eredetileg toise-
okban adott méretek át vannak számítva méterekre. 

egy foknyi ív hosszát, ami méterekben 
110.582, illetve 111.910 m. Ez az 1328 m.-nyi 
különbség sokkal nagyobb, semhogy a mérési 
hibáknak lehetne tulajdonítani, tehát mint 
bizonyosat lehetett állítani, hogy a lappiandi 
fokot azért találták hosszabbnak, mert való-
sággal hosszabb. 

A későbbi fokmérések mind igazolták a 
fokok hosszabodását a sarkok felé. Ezek között 
van Liesganig páter kassai tanárnak egy 
magyarországi fokmérése is 1768-ból. Az 
1792. évben megkezdett, első pontosabb nagy 
francia fokmérés 12°-nyi ívének a két végpontján 
kívül még 4 közbeeső pontján határozták meg 
pontosan a ' földrajzi szélességet s az így kapott 
5 szakaszon szabályszerű növekedését találták a 
fokok hosszának délről (3872° szél.) észak felé 
(51° szél.), 111.008 m.-től 111.285 m.-ig. 
A nagy fokmérés jól kidolgozott módszere 
szerint és mindig tökéletesedő eszközökkel 
azután sok és nagyszabású fokmérést hajtottak 
végre a föld különböző helyein. Nevezetesebbek : 
a keletindiai 1802—1825 között 21 °-nyi íven; 
az orosz 1821—1854 között, a Dunától a 
Jeges-tengerig terjedő 25°-nyi íven; Anglián 
végig mintegy 10°-nyi íven, stb. 

Ezeknek és még hat kisebb, de szintén 
pontos fokmérésnek az eredményeit foglalta 
össze 1841-ben Bessel königsbergi csillagász, 
aki maga is megmért egy lV2°-nyi ívet 
Poroszországban. Az ő összefoglaló számításá-
nak eredményei vannak ma elfogadva a Föld 
méretei gyanánt. E méretek egész kilométerek-
ben kifejezve a következők: 

a forgástengely fele 6356 km., 
az egyenlítő fél átmérője . . . 6377 „ 

különbség 21 km., 

a különség az egyenlítő fél átmérőjének 
része; ez a szám fejezi ki a lapultság mér-
tékét. 

A Föld közepes sugara 6370 km. ; ekkora 
sugarú gömbnek van ugyanakkora köbtartalma, 
mint a Bessel-féle szferoidnak, t. i. 1 billió és 
83" millió km.3, míg a felület 510 millió km.1 

A legrövidebb fok 0°—1° földr. szélességen 110"564 km. 
A leghosszabb „ 89°—90° „ „ 111-680 * „ 
A budapesti „ 47°—48° „ „ 111-1,57 „ 
A délkörfokok közepes hossza 111'121 „ 
Az egyenlítő egy fokának hossza . . . 11T307 „ 

A délkörfok közepes hosszának 90-szerese= 
10.000'856 km. a délkörnegyed hossza, tehát a 
méter közel O'l milliméterrel rövidebb, mint 

* Az első lappiandi mérésnek a szövegben közölt 
eredménye később a svédektől megismételt mérés 
szerint igen nagynak bizonyult. 
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amekkorának tervezték. Az egész délkör 
40.003'424km., az egyenlítő köre 40.070-520km. 

Ez volna a Föld mint szferoid; mint olyan 
forgásfelületű test, amelyen a délkörök mind 
egymással egybevágó ellipszisek, az egyenlítő 
és a vele párhuzamos görbék pedig körök. 

De amiközben a fokmérésekkel a gömbalak-
tól való eltérést keresték, még többet is kap-
tak, mint amennyit kerestek. A különböző dél-
körökön végzett mérések ugyanazon szélesség-
ben fekvő fokok hosszában is különbségeket 
mutattak, nagyobbat annál, mint amennyit a 
mérés hibáinak lehetne talajdonítani. Úgy, 
hogy kétségtelennek tekinthető, hogy a dél-
körök nem egymással egybevágó ellipszisek. 
Már ebből is következik, hogy a párhuzamos 
körök sem lehetnek szabatos körök ; de a köz-
vetlen mérés is ezt mutatta. Legelőször a 
Bordeaux és Fiume közötti párhuzamos körön 
megmért mintegy 15V2°-nyi íven (1811—1823) 
találták, hogy a fokok nem egyenlő hosszúak, 
de nem is mutatnak valami szabályszerű vál-
tozást, hanem hol hosszabbak, hol rövideb-
bek, 25—160 m. közt váltakozó értékekkel a 
középértéknél. Általában tehát valamely sza-
bályos geometriai alakkal össze nem egyeztet-
hető különbségeket találtak. Ezzel a Föld alak-
jának már megoldottnak vélt feladata megint 
óriási nehézségű problémává növekedett. Mert 
egy szabályos test néhány méretének a meg-
állapítása meghatározza az egész testet, de a 
szabálytalan testnél nincs más mód, mint neki-
fogni s részletesen fölmérni az egészet. így 
tesznek most a Földdel is. 

1867-ben az európai nagyobb államok — 
köztük Magyarország is — nemzetközi geo-
déziai bizottságot szerveztek, azzal a feladat-
tal, hogy egész földrészünk összefüggő három-
szögelési hálózatát készítse el és mérje fel, 
összekötve ingamérésekkel és magasságméré-
sekkel. 1906-ik év őszén Budapesten volt 
a nemzetközi geodéziai kongresszus, amelyik 
elhatározta, hogy a bizottság programm-
jába fölveszi az Eötvös Lóránd féle nehézség-
mérő módszert is; ezt egy következő közle-
mény fogja ismertetni. A bizottság munka-
programmja sokkal terjedelmesebb, semhogy 
egyhamar várni lehetne a befejezését. Majd, 
ha ki lesz terjesztve a többi földrészre is, 
akkor— talán évtizedek múlva — megtud-
hatjuk, hogy milyen a Föld valóságos alakja, 
amit addig is, amíg keresik, elneveztek 
geoid-nak. 

. Nem kell azonban attól tartanunk, hogy 
nem járunk eléggé közel az igazsághoz, ha a 
Földet egy 6370 km. sugarú gömb-nek tekint-
jük. A gömbtől való eltérés olyan kicsi arányú, 
hogy pl. a Holdról néző szemlélő bármelyik 

oldalról is körnek látná a Föld kerületét s 
csak ha nagyon finom mesízeíátóval mérőleg 
vizsgálná, tudna — talán — különbséget fe-
dezni fel az egyenlítői és a sarki átmérők 
között. Méteres átmérőjű tekintélyes glóbuson 
is mindkét saroknál csak IV2 mm.-nyi rövidí-
tést kellene alkalmazni a lapultság feltünteté-
sére, amit ha egy ügyes mester talán meg tudna 
csinálni, de szemmel nem lehetne észrevenni. 
A glóbusokat mindig gömbalakra csinálják. 
Általában nemcsak amikor az egész Földről 
van szó, hanem amikor csak egyes orszá-
gokat ábrázolnak is, akkor is a gömbalakról 
vetítik át az egyes pontokat a térkép sík 
lapjára. 

Csak a nagyobb arányú részletes térképe-
ken, amelyeket a háromszögelési pontok alap-
ján szerkesztenek, érvényesülnek a lapultság-
nak megfelelő méretek. Ilyenek a katonai föld-
rajzi intézet részletes térképdarabjai. Az ^ I, ö 
lapultságú szferoid a Bessel-féle méretekkel a 
Föld alakjának és nagyságának a gömbnél pon-
tosabb, második megközelítése. Ennél pontosabb 
megközelítésre ma nem vagyunk képesek, 
mindaddig, amíg a valóságnak teljesen meg-
felelő geoidalakot csak keresik. 

Érdekes a fokmérésekből levezetett lapult-
ság értékét összevetni más módszerekkel talált 
értékekkel. Az ingával mért nehézség e'ő-
különbségeiből számítva, , értéket találtak. 
A Föld vonzása által a Hold mozgásában oko-
zott zavarokból Laplace francia tudós ezelőtt 
száz évvel |,15-nek számította a lapultságot. 
Az egymástól teljesen független módszerek 
egyező eredménye megerősíti a bizalmat abban, 
hogy lapultság csakugyan van és hogy akkora, 
amekkorának mérték. 

A többi égi test közül a Jupiter és Saturnus 
bolygók középnagyítású messzelátón is határo-
zottan észrevehető lapultságot mutatnak. A 
Jupiter lapultsága T'?, a Satumusé j1,,, tehát 
igen jelentékeny mind a kettőé. Mindkét 
bolygó nagyon gyorsan forog: Jupiter 10 óra 
alatt, Saturnus IOV2 óra alatt fordul egyet; 
emellett az elsőnek 11-szer, a másodiknak 
9-szer nagyobb átmérője van mint a Földnek ; 
ez adatokból a centrifugális erő a Jupiteren 
több mint 60-szor, a Saturnuson közel 50-szer 
nagyobb mint a Földön: A nagyobb forgás-
sebességgel együtt mutatkozó nagyobb lapult-
ság megerősíti azt a föltevést, hogy a lapult-
ságot a forgás folytán föllépő centrifugális erő 
hozta létre. A többi bolygón, a Napon, a 
Holdon nem sikerült még lapultságot mérni. 
Forgásukból számítva nem is lehet akkora, 
lapultságuk, hogy a Földről mostani műsze-
reinkkel megállapítható lenne. 
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Az ember anyagforgalma. 
(Második közlemény.) 
írta: Quint József. 

H. 
Bélrendszerünk egyes kis laboratóriumai át-

alakítják a táplálóanyagokat oldható anyagokká, 
s az így nyert oldatok legnagyobb része a 
vékonybélben szívódik fel. A vékonybél ezen 
felszívódáshoz szükséges célszerű berendezke-
dést mutat, ugyanis alig V2 m2-es területét a 
felületén levő redők és ráncok 1 m2-re növelik. 
Azonkívül egész felületének csak mikroszkóppal 
látható apró bolyhai és az azok tövénél nyíló 
kis kripták (mirigyek) még ötszörösen meg-
nagyítják ezen felületet. Ha tehát a vékonybél 
összes egyenetlenségeit kisímítva gondoljuk, 
körülbelül 5 m2-es területet kapunk. Ezen 
5 m "-es területet egyetlen hámsejtréteg takarja. 
Amidőn a bélben az emésztéskor keletkezett 
oldatok kisebb kémiai változások mellett a 
hámsejteken át az azok alatt elterülő hézagos 
kötőszövetbe jutottak, befejeződött a felszívó-
dás első szakasza. A felszívódás sem tisztán 
egyszerű szűrés, sem átszivárgás, hanem kémiai 
változásokkal járó életjelenség, melynek első 
feltétéle a hámréteg s így érthető annak nagy 
területen való kiterjedése. 

A felszívódás után az átszivárgásra alkalmas 
anyagok — mint a víz, sók, cukor, szappa-
nok — a szövethézagokból egyenesen a hajszál-
erekbe s innen a belek közös gyüjtőerén, a 
portaéren át a májba jutnak. 

S itt alkalmunk van a májnak egy igen 
nevezetes munkájával megismerkedni. Ugyanis 
az emésztés alatt felszívódott cukortartalom 
megváltoztatná a vér sűrűségét és összetételét, 
pedig testünk összes szervei csak a vér állandó 
sűrűsége és összetétele mellett működnek ren-
desen. Nem is következik be ezen zavar, mert 
a portaér elágazik a májban és a cukortartal-
mat (glytogén alakjában) leraktározza. A máj 
most a benne leraktározott cukorral gazdál-
kodik s szükség szerint juttat belőle a dolgozó-
izmoknak. Látjuk tehát, hogy a máj az epe-
elválasztás fontos munkája mellett a vér állandó 
sűrűségének és összetételének fenntartását élő-
segíti és a táplálóanyagok takarékos felhasz-
nálhatását biztosítja. 

Azon anyagok, melyek átszivárgásra alkal-
matlanok, nem jutnak közvetlenül a véredény-
rendszerbe, hanem összegyűlnek a szövethéza-
gokban. A szövethézagok nyirok-hajszálerekben 
folytatódnak s így a felszívódott anyagok is 
a szövethézagokból a nyirok-hajszálerekbe ke-
rülnek. Majd a nyirokerekbe, s azok útjában, 
a bélfodor lemezei közt fekvő babalakú apró 
nyirokcsomókon át, végül az összes nyirok-

edények összenyílásából keletkező két nagy 
háti nyiroktörzs útján a gyüjtőerekbe, tehát 
közvetve szintén a véredényrendszerbe jutnak. 

Mialatt ezen nedvek a szövethézagokból a 
gyűjtőerekbe vándorolnak, a fehér vérsejtek, 
melyek a nyirokerek mentén található nyirok-
csomókban képződnek, teljesen átalakítják. 
A részint állat-, részint növényeredetű és kü-
lönböző összetételű anyagokat az emberi test 
kémiai összetételével azonos anyagokká alakít-
ják a fehér vérsejtek. 

A nyirokedény-rendszernek ezen részét, mely 
a vékonybél szövethézagaiból a főnyiroktörzsbe 
szállítja a felszívódott táplálóanyagokat, kilus-
edényeknek is nevezik. Amidőn a megemésztett 
anyagok közvetlenül vagy közvetve a vérbe 
jutottak, befejeződött a felszívódás. 

III. 
Elkísértük a táplálóanyagokat egészen 

addig, míg a véredényrendszerbe jutottak. 
További sorsukat már csak úgy érthetjük meg, 
ha a véredényrendszer rendeltetését vizsgáljuk. 
A véredényrendszer az egész testet áthálózza 
s a benne keringő életnedv, a vér, a szervezet 
szállító-vállalata, mely egyfelől az ismert táp-
lálóanyagokat és az oxigént a test minden 
egyes sejtjéhez szállítja, de ugyanakkor össze-
gyűjti minden sejt szénsavleheletét és bomlási 
termékeit, hogy a vese és tüdő közvetítésével 
a testből kilökje ; másfelől pedig központi 
fűtés is, mely a test különböző helyein ter-
melt meleget egyenletesen osztja el mindenütt. 
Azonkívül a vér, a máj és vese segítségével a 
test összes nedveinek állandó sűrűségét bizto-
sítja, ami szintén igen fontos, mert a szervezet 
egyes sejtjei csak meghatározott és állandó 
sűrűségű folyadékokban élhetnek és működ-
hetnek. Végül testünk egyes szövetei között 
kémiai kapcsolat létesült, melynek megzava-
rása az egész szervezet egyensúlyát megboly-
gatná. S ezen kémiai kapcsolatot is a vér-
edényrendszer tartja fenn, azáltal, hogy az 
egye.: szervek — vérmirigyek — által termelt 
különös anyagokat felveszi és rendeltetésük 
helyére juttatja. 

Hogv a vér ezen sokoldalú munkáját ele-
mezhessük, ismernünk kell összetételét és útját. 

Felnőtt egészséges embernek körülbelül 5 1. 
vére van, melyből 3 1. folyékony vérplazma 
és 2 1. alakos elem esik. A vérplazma híg 
oldat, melynek 7°/o-a fehérje és l°/o-a só, 
azonkívül van benne kevés zsír és kevés cukor. 
Sebekből a vérzés elállta után kiszivárgó 
sárgás nedv a vérplazma. A vérplazmába 
úszkálnak a vér alakos elemei: a vörös és 
fehér vérsejtek és a vérlemezkék. A vörös 
vérsejtek apró, korongalakú testecskék (átmé-
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lőjük 0'007 mm.), melyeknek piros színét a 
vastartalmú hemoglobin okozza. A hemoglobin O . 
laza vegyületet alkot az oxigénnel, az oxi-
hemoglobint, mely könnyen hasad hemoglobinra 
és oxigénre. Az oxihemoglobin élénk piros-
színű, a hemoglobin sötétebb. Az ember véré-
ben nagyon sok piros vérsejt van. Mikroszkóp 
alatt meg lehet számlálni a piros vérsejteket. 
Egészséges férfi vérének 1 mm3-ében 5 millió 
(nőében 4 72 millió) vörös vérsejtet számláltak. 
A fehér vérsejtek különböző nagyságúak, 
általában kétszer akkorák, mint a piros vér-
sejtek s körülbelül 5000 van 1 mm3-ben. A vér 
tehát híg oldat, melyben apró sejtek úszkálnak. 

A vér folytonos keringő mozgásban van 
s egy perc alatt kétszer befutja az egész 
testet. Ezen munka szabályozója a szív, a vér 
zárt útját pedig a véredényrendszer szabja 
meg. A véredényrendszer a szívből induló 
osztóerekből, azok végső elágazását képező 
hajszáledényekből és a gyűjtöerekből áll. A 
hajszáledények behálózzák az egész testet s 
keresztül kasul szőnek minden szövetet, majd 
gyüjtöerekbe mennek át, amelyek a szétosztott 
vért a szívbe gyűjtik össze. A vér mozgását ezen 
zárt edényrendszerben vérkeringésnek nevezzük. 

Ha a szív gyomrainak erős izomzata össze-
húzódik, a gyomrokban levő vér nyomásával 
egyfelől becsapja a vitorlás billentyűket s 
elzárja a gyomor és pitvar közti nyílást, 
másfelől pedig nagy erővel tódul a gyomrok-
ból eredő osztóerekbe. 

Midőn a szív gyomrainak izomzata elernyed, 
a vér visszafolyna az osztóerekből a szívbe, 
de ezt megakadályozzák az osztóerek kapujá-
ban elhelyezett félholdalakú billentyűk, melyek 
mint csapóajtók zárják el azok nyílásait a vér 
nyomása alatt. A vitorlás billentyűk azonban 
megnyílnak és a gyomrok szívó hatása a 
pitvarokban időközben összegyűjtött vért a 
gyomrokba szívja. 

A szív izomzatának ezen munkája állandó s 
percenként 72-szer ismétlődik. Megolvashatok 
ezen összehúzódások, ha valakinek a mellén 
tartjuk a kezünket, ha hallgatjuk a szívhan-
gokat (bű-tűp), vagy ha kitapintjuk a pulzust. 
Ilyenkor azt is tapasztalhatjuk, hogy a gyer-
mekek s aggastyánok szíve többet vei', hogy 
futás után vagy más testi munkánál is gyor-
sabb a pulzus verése. 

Tudjuk a vér keringő mozgásának okát, 
nézzük annak útját. A vér a szív baloldali 
gyomrából, az aorta elágazásai útján, az egész 
testet behálózó hajszálerekben eloszlik. S míg 
az aortában körülbelül 7s m.-nyi utat tesz 
másodpercenként, a hajszálerekben alig 1 mm.-
nyi sebességgel áramlik. Ezen lassú áramlása 
alatt lerakja a szövetek hézagaiban keringő 

szövetnedvbe a táplálóanyagokat s a sejtek 
milliárdjainak juttat éltető oxigént. De egy-
szersmind fölszedi a sejtek bomlási, fáradsági 
termékeit és szénsavát. Az osztóerekben keringő 
élénkpiros vér piros vérsejtjeinek oxihemoglo-
binja szétbomlik s az oxigént otthagyja a 
szövetekben. A vér színe sötétebb lesz (hemo-
globin szín), plaszmájának és sejtjeinek fehérje-
anyagához köti a szénsavat s a gyűjtőerekben 
lassan továbbáramlik. A vér a hajszálerekben 
tehát anyagcserét végez. A gyüjtőerek vérét 
két nagy főgyűjtőéi- szállítja a szív jobb pitva-
rába. Innen a szív jobb gyomrába s a szív-
izomzat összehúzódásakor a tüdő osztóerén át 
a tüdő hajszálereibe jut a vér. A tüdőben 
fizikai okokból — mert a vérben a szénsav 
nyomása nagyobb, mint a tüdő hólyagjaiban 
levő levegőben — a szénsav elszakad a vér 
fehérjéitől és a tüdőhólyagok levegőjébe áramlik. 

Ugyanakkor azonban a vér hemoglobinja is 
egyesül a levegő oxigénjével és a vér az oxi-
hemoglobin jellemző élénkpiros színével hagyja 
el a tüdőt, s a tüdő négy gyűjtőerén át a szív bal 
pitvarába ömlik. A bal pitvarból a bal szívgyo-
morba kerül a vér s újból megkezdi körútját. 

A vér ezen kőrútjában a következő neve-
zetes állomásokat érinti : 

a) A tüdő. Oxigén nélkül nincs élet. Tes-
tünk egész felütetét bőr fedi, melyet a levegő 
alig járhat át. Csupán a tüdő hólyagocskáinak 
körülbelül 70 m2-nyi felületén juthatunk éltető 
oxigénhez. A tüdő mikroszkopikus hólyagjai-
nak falában keringő vér közvetítő szöveteink és 
a külső levegő közt, úgy, hogy a tüdőben 
oxigént vesz fel, azt elszállítja a szövetekhez, 
lerakja s ott szénsavat vesz fel (szövetlégzés). 
A szénsavat visszahozza a tüdőbe, itt kibo-
csátja s újból oxigént köt meg (tüdőlégzés) 
stb. A tüdő levegőjét a lélegzés cseréli ki a 
külső körlég levegőjével. 

Kilégzés alkalmával a tüdőhólyagok szénsav-
dús levegőjét leheljük ki. Belégzéskor a kör-
nyezet oxigéndús levegője tódul tüdőnkbe. 
A mellkas izomzatának és a rekeszizom ön-
kéntelen működése következtében percenként 
16—20-szor kitágul a mellkas s az így meg-
nagyobbodott űrt a tüdő betölti s ezzel lég-
ritkulás áll be hólyagjaiban, irfelyet a betóduló 
levegő azonnal kiegyenlít ; ez a belégzés. Ezt 
azonnal a mellkas összeesése és a tüdő össze-
húzódása követi, mire a levegő nagy része 
kiszorul ; ez a kilégzés. A ki- és belégzés 
folytonos légárama szellőzteti a tüdőt s így 
a tüdő hólvagocskáiban mindig lesz elegendő 
oxigén. Egészségtani szempontból tanácsos a 
tüdőt tiszta levegőn mély lélegzéssel naponta 
néhányszor jól kiszellőztetni. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
E o v a t v e z e t o : J A N C S O B E N E D E K . 

A Szabad Lyceum közgyűlése. 
A magyar trón első tanácsosa, Wekerle 

Sándor dr. kormányelnök, tíz év óta áll a 
Szabad Lyceum élén. Az utolsó májusi napon 
ülte meg az egyesület közgyűlése ezt a neve-
zetes évfordulót. Maga Wekerle Sándor dísz-
elnök nyitotta meg az ülést. Biztosította 
hallgatóságát, hogy a Szabad Lyceum idei 
munkálkodása haladás a múlt évihez képest. 
Növekedett az előadók és hallgatók száma. 
Azon igyekeznek, hogy ne csak a főváros, de 
a vidék is hozzájusson a szabad tanítás áldá-
saihoz. Hogy csak szórványosan működhetnek 
a vidéki gócpontokon, ennek oka az előadó 
szakerők elfoglaltsága és az anyagi források 
elapadása. A szakszerű előadásokon kívül a 
közmívelődés másik erőtényezőjével, a köz-
könyvtár felállításával is foglalkozott a Szabad 
Lyceum, karöltve testvérintézetével, az Erzsébet-
Népakadémiával. Az egyenjogúság e korszaka 
az anyagi szükségletek növekedését vonja maga 
után. A műveltség fokozásával pedig fejleszt-
hetjük a nemzet értelmiségét, népünk lelki 
míveltségét, boldogulásunk e másik alapfelté-
telét. A mi tevékenységünknek gyorsnak kell 
lenni, tétovázásra nincs idő. Figyelmeztet, értsük 
meg idejében a kor intő szavát : munkára fel ! 

Féllner Frigyes dr. titkár jelentése szerint 
23.895-en épültek az idén a Szabad Lyceum 
és Erzsébet-Népakadémia előadásain, 3009-cel 
többen, mint az elmúlt esztendőben. E hatal-
mas szám az 1000-ről 3000 K-ra emelt állami 
segítség jóltevő hatása. Munkába állították a 
külső váci-úti telepet, hol a vetített képekkel 
kísért előadásokon kívül különböző tanfolya-
mokon is gyarapították műveltségüket azok a 
gyári munkások, kik fogékonyságot éreztek 
iránta. Az ismeretközlés mellett nemes szóra-
kozásról is gondoskodtak. Szervezték a mun-
kások daloskörét. Könyvtárt és ingyen jog-
védelmet kínált tagjainak a Szabad Lyceum 
fiókintézete. Mindent megtettek, míg pénztáruk 
győzte, sőt még azon túl is, mert terheket is 
szedtek magukra. Az állam foglalkozni kíván 

fj o 
a felnőttek oktatásával. Azon kezdhetné, hogy 
bő anyagi segítségben részesíti a Szabad Ly-
ceumnak tizenöt évi működése alatt szellemileg 
kifejlődött intézményét. 

Népszerű előadásait két hathetes tanfolyamon 
tartotta. Az államvasutak északi főműhelye 

munkásainak művelésénél nagy érdemeket 
szerzett Gorzó Dénes áll. isk. igazgató, ki tíz 
éve szakadatlan erősíti a kapcsot a tudomány 
és a munkások között. Tizennégy kirándulást 
is rendezett, 1048 munkás részvételével. A 
Szabad Lyceum és Erzsébet-Népakadémia 
mozgalmat indított, hogy ő Felsége 40-éves 
uralkodása emlékére állítson fel az állam ma-
gyar népházat. Az 1907. évi 28. törvénycikk 
a női ipariskola eddigi épületét és az átalakí-
tásokhoz 100.000 koronát engedett át az 
állandó otthon céljára. 

Az egyetemi könyvtár igazgatója, Ferenczi 
Zoltán dr., az amerikai közkönyvtárakat vetí-
tette lelki szemünk elé. 

Valamint az ókorban, a győztes spártaiak 
nyomán, minden nép athlétákká akarta nevelni 
fiait, ma a kultúra és nemzetgazdaság mezején 
futják versenyüket a nemzetek. Az iskolán 
kívül, az iskolák mellett leghatalmasabb művelő-
eszközünk a könyvtár. Míg iskoláival utóiérte 
Amerika Európát, közkönyvtáraival messze 
túlszárnyalta. Már 1903-ban 6869 oly köz-
könyvtára volt, melyek mindenike 10.000-nél 
több művet számlált. Ezeken kívül állanak a 
kisebb méretű köz- és szakkönyvtárak. Jó-
formán minden mezővároskának megvan a 
maga közös szellemi kincse illő keretben, meg-O ' Q 
lepő fénnyel berendezett díszes épületben. 
Minden egyes ember szívesen adózik e célra. 
Eddig Boston vezet. Ott van a világ leghatal-
masabb közkönyvtára. Az államnak egy fillérje 
sincs benne. A társadalom bőkezűségéből vi-
rágzott fel. 1895-ben nyilt meg. Sárga már-
vány lépcsőháza, 8000 embert befogadó olvasó-
termei és több mint két millió könyve van. 
A gyermekek külön olvasószobába vonulnak. 
A chikágói közkönyvtár 10 millió költséggel 
épült. 1906-ban 1200 hírlapot járatott. A 
vakoknak, nekiek való nyomásban, 1000 mű 
áll rendelkezésükre. New-York lakossága 20 
milliót áldoz épülő könyvtárára. 800 emberre 
szánt olvasóteremmel és 60, a tanulmányozók-
nak fenntartott szobával. Ezenkívül 35 fiók-
és 358 vándorkönyvtár terjeszti a tudományt 
New-Yorkban. Az amerikaiak nem szeretik a nép-
könyvtárakat. Nem akarnak tenni különbséget 
népi és úri rang között. A közkönyvtár egye-
sítő hatású. Alapgondolata Franklin szellemé-
nek szikrája. „Tegyük össze könyveinket, — 
mondá ötven nyomdásztársának. — így, ha 
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eddig mindenikünknek volt egy könyve, ezentúl 
mindenikünknek ötven könyve lesz." E szerény 
kezdetből nőtt hatalmassá a társadalmat egye-
sítő, nemzetnevelő intézet. Egész nap nyitva 
áll. Washingtonban öt perc alatt megkapja a 
kívánólap tulajdonosa azt a könyvet, melyért 
Párisban egy óra hosszat, Londonban 15—30 
percig álldogál. Filadelfiában 1904-ben 812.140 
kötetet adtak ki. Egy lakosra 58 fillér teker 
jut. De szívesen is fizeti közkönyvtár-adóját 
minden polgár, még ha fejenként 2 K 82 f 
is esik, mint pl. Bostonban. Európában Jena 
26 ezer lakosa tündököl áldozatkészségével. 
Egyénenként 96 fillért nyújt könyvtárának. 
Már Rotterdam lakói csak 4 fillérekkel adóz-
nak. De a köteles adón kívül egyre-másra 
jelentkeznek a milliós adakozók. Fejedelmük 
a takácsfi Carnegie András, ki egymaga 
közel 600 közkönyvtárt állított fel, 1000 
millió korona értékkel. Majdnem annyi ez, 
mint a mi országos költségvetésünk pénz-
forgalma. 

Az bizonyos, hogy a nevelés és tanítás 
egyik fontos eszköze az olvasás. A könyvtárak 
nemcsak elősegíthetik, de pótolhatják is a 
tanítást. Akármennyire szükséges is, nem az 
állam feladata könyves palotákat építeni. Ez 
a társadalom kötelessége. Ez a magyar társa-
dalomra is áll, még annak ellenére is, hogy 
szentül hiszi mindenikünk és alighanem igaz 
is, hogy a magyar ember erszényéből nem 
futja az a milliónyi millió. De ha nem is 
követhetjük Amerigo földjét, igyekezzünk a 
magunk viszonyaihoz mérten szépet, nagyot 
teremteni. Tudós előadónk szerint csak akkor 
fogjunk hozzá a közkönyvtár meghonosításá-
hoz, ha amerikaiasan nagy arányokban léte-
síthetjük a benne rejlő szépet és nagyot. 
Reméljük, hogy a felolvasó úr nem kifogásolja, 
ha nem tévesztjük szem elől, hogy még a 
Carnegie milliárdos könyvtáradománya sem 
valósul meg talán sohasem, ha Andersen ezre-
desnek pár száz könyvéből egyberótt zsenge 
könyvesháza nem éleszti a dús tőkepénzesben 
szegény legény korában az olvasókedvet s 
nem kedvelteti meg vele a könyvgyűjtemény 
gondolatát. De állhatna-e ma oly magasan 
könyvtári intézmény, ha a szedőinas Franklin 
nem buzdítja pajtásait könyves vagyonuk 
egybehordására ? 

Annak az államférfiúnak nagy lelkét is 
hevíté a példa, ki velünk együtt figyelt a 
tanulmányra ; ott lebeghetett a Carnegie és 
Franklin szelleme, midőn megköszönte az 
egyetemi könyvtár igazgatójának értekezését 
és kijelentette, hogy az előadás megérlelte 
benne a tudatot, hogy végre nekünk is a 
cselekvés terére kell lépnünk. 

Magát az ülést Joanovics György elnök 
zárta be, miután kihirdették az időközben a 
tisztikarra megejtett választás eredményét. 

A közoktatási miniszter képviseletében Haláss 
Ferenc miniszteri tanácsos jelent meg. Ott 
láttuk még Csiky Kálmánnét, Borszéky Somá-
nét, Heinrich Gusztávot, Beöthy Zsoltot, Iíavass 
Rezsőt, Hegedűs Istvánt, stb. 

Havas Irma. 

Az Erzsébet-Népakadéniia 
beszámolója. 

Hegedűs István dr. elnöki megnyitójában a 
nemzet áldozatkészsége iránt érzett hódolattal 
mond köszönetet a képviselőháznak és kor-
mánynak, azért a törvénycikkért, mely ott-
hont adott az Erzsébet-Népakadémiának és a 
Szabad Lyceumnak. Képzelete a jövőbe ragadja 
és látja az óriássá nőtt Népakadémiát: a 
magyar nép tudománycsarnokát, tanítási ter-
meit, tanulószobáit, laboratóriumait, közkönyv-
tárát. Mindezt megteremtheti a társadalom 
adakozó kedve. Most mintha lankadna e kedv. 
Pedig a magyar kultúra, a magyar társadalom 
becsületkérdése e nagyra hivatott intézmény fel-
virágoztatása. Rengeteg feladat vár az Erzsébet-
Népakadémiára. Eddig sem henyélt. Nyugodt 
lelkiismerettel hivatkozik például a szabad 
tanításnak Pécsett rendezett kongresszusára. 
Az országos értekezlet naplója hü képét adja 
a heves küzdelemnek, melyet a jövendő 
Magyarország nevében vívtak. A hű napló 
szerkesztésének érdeme a Vörösváry Ferencé 
és Bátyi Sándoré. 

Az idei tanfolyamok egyaránt foglalkoztak 
a tudomány legújabb kérdéseinek fejtegetésé-
vel, valamint az irodalom, a különböző nyelvek, 
a könyvvitel stb. tanításával. Igyekeztek a 
hallgatók önállóságát fokozni, jellemük erejét 
kifejteni. 

Elismeréssel emlékezik meg az Uránia tudo-
mányos egyesületnek az iskolán kívül történő 
oktatás érdekében kifejtett működéséről, úgy-
szintén Bárczy Istvánnak, Budapest polgár-
mesterének kiváló, nagyjelentőségű népművelő 
törekvéséről. 

Apponyi Albert gróf, közoktatási miniszte-
rünk, átérzi a szabadtanítás értelmi és erkölcsi 
súlyát. Hozzá is fogott a szervezéshez. A ki-
alakításnál nem hiányozhatik az Erzsébet-Nép-
akadémia. Már most is figyelmet fordítanak 
tevékenységére. Az állam három, a főváros 
kétezer koronával segíti. A társadalom tagjai 
közül is kiemel néhány jóindulatú adakozót a 
lelkes elnök. Többen is lehetnének. 
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Pályi Sándor alelnök évi jelentése szerint 
az Erzsébet-Népakadémia a várakozás évét 
töltötte. Várakozott és vágyakozott új ottho-
nára. így, bérelt helyiségekben szétdarabolva, 
hiányzott otthon jellege. A népi főiskola idei 
munkálkodása szép eredménnyel járt. Az összes 
tanfolyamokon számos hallgató okult. A ki-
tartók vizsgálatot is tettek és bizonyítványt 
szereztek. Adataik vannak, hogy többeket a 
tanfolyamon szerzett bizonyítvány segített meg-
felelőbb kenyérkeresethez, A rajznak, az egyszerű 
és kettős könyvvitelnek, helyesírásnak, szép-
írásnak, gépírásnak, valamint a nyelvtanításnak 
óráit egyaránt látogatták. A mintázást az idén 
tanították először. Leginkább cukrászok gyúr-
ták az agyagsüteményt. Legtöbben az angol 
nyelv tudására áhítoztak. Az általános művelt-
séget emelő előadásokat felváltva tartotta az 
Erzsébet-Népakadémia, a Szabad Lyceum és 
a Munkásképző-Kör. A tudomány mellett a 
zeneművészet élvezetét is osztogatták. A filhar-
móniai-társaság népszerű előadásaira ötszáz 
kedvezményes jeggyel kedveskedtek. Megünne-
pelték március 15-ét és május 17-ét, a béke 
napját. 

Lendl Adolf dr. vetített képek kíséretében 
számolt be az új világban az argentínai pam-
pákon tett kutató útjáról. 1400 km.-t gyalo-
golt, hogy egyetlen csúszó-mászó állatfaj se 
kerülhesse el figyelmes szemét, gyüjtőszekré-
nyét. Gerhard brüsszeli tudós, két katona és 
egy félvér indián szolga kíséretében vágott 
neki a pampák még jórészt lakatlan vidéké-
nek. Az egyik katona hamarosan megbetege-
dett, tehát visszaküldték kiindulásuk helyére, 
Neuquen tartománynak Confluenza városába. 
A hűséges szolga pedig, miután nem ültették 
lóra, felültette gazdáit: első éjjel megszökött, 
így hárman indultak el célpontjuk felé, a 
Cordillerák lábához. A vállalkozás merész. 
Állandó derült időben haladtak, gyűjtve az 
apró állatkákat; nagyobb vadállat nem él e 
tájon, hanem annál több félvad ménes, gulya 
és birkatábor vágtat az egykori spanyol hódí-
tók élő emlékeképen. Vizet szerencsére min-
den napi járóföldön találtak. Megtörtént ugyan, 
hogy mocsári vizet ittak, de még ettől sem 
betegedtek meg. Fő táplálékuk rizs, cukor, 
kétszersült kenyér és csokoládé volt. Ha jó 
szerencse mosolygott rájuk, birkahús. Szeszes 
italt nem ízleltek. Ezért érhették el — előadó 
szerint — friss egészségben a 38. napon cél-
pontjukat. Ha néhanapján emberlakta helyre 
kerültek, megvendégelték őket. így például egy 
indián család structojás-rántottával szolgált. 
Már csak elvétve akadtak indián kunyhóra. 
Kiirtotta a rézbőrű népességet a civilizáció 
tűzzel-vassal és pálinkával. Mindössze tán 300 

maradt meg itt, 30.000 kényszertelepítésben 
a Tüzföldön. 1879-ben ugyanis százezrével öl-
ték le őket. A félvér indiánok, a gaucsok is 
egyre pusztulnak. 

Az igazságszolgáltatás elől menekülő mun-
káskezek eldorádója most e táj. Föld van elég, 
gyapjúját kínálja ezer birkanyáj. Csak szekeret 
kell készíteni, lóban, marhában nincs hiány, 
viheti a gyapjút a vasútállomásra a betelepült. 
Arannyal fizetik az európai posztógyárak ügy-
nökei. A vasútállomáson talál aztán mindent 
a puszta embere, ami után hiába sóvárgott ott-
hon. Meg is szabadul hamarosan gazdagságá-
tól. De legalább nem megy üres kézzel. Visz 
fonográfot, fényképezőgépet (esetleg lemez 
nélkül) kis kunyhójába, hol egy pohárból iszik 
a család és talán egyetlen tányérja sincs. 

Ha tíz-húsz sátor kerül össze, jön a kor-
mány vagy nagybirtokos embere, hogy fel-
mérje és árát szabja az eddig ingyenföldnek. 
Még mindig olcsóbb ott a göröngy, mint mi-
felénk. Egy hektár 1—2 K. De aztán kárpót-
lásul kapnak katonát, bírót, tanítót. Húsz har-
minc ház már vasútat is követel. Ilyen nagy 
várost azonban legfeljebb négyet találtak 
hosszú útjukon vándoraink. Néhol német urak 
a letelepülők. 

A Cordillerákhoz közeledve, változatosabb a 
vidék. Már más fát is találnak, nemcsak egy-
egy vízparti árva füzet. A derült ég is el-el 
borul, érzik a havasok, a gletcser hűs lehel-
letét. 

Szeptembert, októbert — ott a tavasz hó-
napjai — ezeket választották hős utasaink. Ked-
ves meglepetésül a sivár pusztaságon két virágzó 
almafa toppant eléjük. A hittérítő jezsuiták 
emlékei ezek. Úgyszintén azok a faragott kő-
lapok, kapuzatok, melyek itt-ott arról beszél-
nek, hogy vezetőik nyomán a fürge indiánok 
is elindultak a modern civilizáció ösvényén. 

A közönség csaknem ugyanannyi perc alatt 
futotta át a vigasztalan mezőséget, mint ahány 
napot szánt reá magyar tudósunk belga társá-
val. Kétségkívül nagyobb élvezettel, mint ők, 
mert egy pillanatra sem fáradott meg. Viha-
ros tetszészajjal kísérték az érdekes előadást, 
melyet diadaltól sugárzó arccal köszönt meg 
a költő-tudós, Hegedűs István dr. 

Havas Irma. 

A budapesti MÁV. ifjúsági egyesület. 
(Beszámoló.) 

Az ifjúsági egyesületek kultúrfontosságát e 
helyen emlegetni : a tengerbe való vízhordás 
lenne. Annak szükségessége köztudat, annak 
minden vonalon való szervezése közérdek, an-
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nak vezetése, az a körül való forgolódás a köz-
megbecsüléshez vezető út. 

Mindenütt megbecsülhetetlen fontosságú kul-
túrmissziót teljesít, ki idealizmusának teljes-
ségével pótolja a népoktatásügyi törvények 
hiányait, hézagait akkor, amikor az ifjúsági 
egyesületek szervezésével s céltudatos vezeté-
sével azokat a népoktatás egyik szerveül be-
állítja, de nemzetiségi vidéken s különösen itt 
a székesfővárosban, hol a szociáldemokrácia 
hatalma, a morál gyengesége mindinkább 
több-több tért hódít, életszükség egy ily egye-
sületnek egészséges működése. 

Mint a kötelező iskoláztatásnál, úgy az ifjú-
sági egyesületek munkájánál is a nevelői be-
folyásnak kell inkább érvényesülni. A tanítás 
és oktatás mellett az intenzív nevelői behatás 
sokkal maradandóbb alkotás, mint az előbbi 
önmagában. 

Az ifjúsági egyesületek tagjai szabad elha-
tározásból lesznek tagokká. 

Az egyéneknek, a tagoknak szabad akarat 
folytán történt elhatározásából táplálkozó ön-
képzése és önfegyelmezése — ha az kellő fel-
ügyelet mellett történik — a legbiztosabb alap 
a morál megteremtésére. 

A budapesti MAY. ifjúsági egyesület fenn-
állásának 2. évében már rendszeresen dolgo-
zott. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1901. évben az ifjúsági egyletek alakítása tár-
gyában kiadott rendelete s az ezzel kapcso-
latos alapszabálytervezete — mely kevés mó-
dosítással alapszabályul is szolgál — alkották 
a gerincet, mely a vezetésem alatt álló tagok 
lelkesedéséből táplálkozott s nyert duzzadó 
életerőt. 

Az alapszabály sorai között is olvasva, 
áthatva annak intenciójától, rendezkedtünk be 
az iskolai év elején. A MÁV igazgatósága az 
egyesület céljaira külön helyiséget bocsátott 
rendelkezés alá. 

Az egyesületnek jelenleg 37 férfi-, 28 nő-
tagja van. Csaknem kizárólag az északi főmű-
hely munkásainak gyermekei, kik részben ott 
alkalmazva is vannak. Összejöveteleit hetenként 
háromszor : hétfőn, csütörtökön és vasárnapon 
(heti 10 óra) tartotta. Az összejövetelek alkal-
mával társasjátékok (sakk, dominó stb.), haza-
fias és kedélyes estélyek, kirándulások rende-
zése, mulatságok tartása, szavalatok, monoló-
gok, kuplék, páros jelenetek, színdarabok elő-
adása; az egyesület körében szervezett ének-
és zenekarban való munkálkodás, különböző 
lapok (IJj Idők, Háztartás, Uránia, Jó Egész-
ség, Tolnai Világlapja, Nemzeti Sport, Kakas 
Márton, Divat Szalon, Magyar Lányok stb.) 
olvasása, könyvtár használata mind-mind hozzá-

járult a nemes cél megközelítéséhez s alkal-
mat nyújtott a tag egyéniségének megfelelő 
részvételre, érvényesülésre. 

Hazafias ünnepélyt tartott az egyesület az 
aradi gyásznap emlékére 1907 okt. 6-án, a 
szabadság hajnalhasadását 1908 márc. 15-én 
ünnepelte, az ezeréves Magyarországról május 
3-án emlékezett meg. 1907 nov. 17-én, dec. 
31-én, 1908. év február 10-én kedélyes esté-
ket rendezett, mindenkor gazdag s változatos 
műsorral. 

Hatalmas eszközül bizonyultak munkánk meg-
könnyítésében az Uránia magyar tudományos 
egyesület vetített képekkel kísért felolvasásai. 
Egyesületünk az Uránia t. e. kötelékébe tagul 
lépett be. így 3 0 % engedménnyel kölcsönözte 
a képeket s felolvasásokat, melyek minden 
vasárnap oktatva szórakoztatták a tagokon 
kívül azok ismerőseit és rokonait. A vetítés 
az iskola gépjével, az egyesület helyiségében 
történt. 

Magyarország történetéből a következő elő-
adásokat tartottuk : A honfoglalás. Első kirá-
lyaink. Szent István. Szent László. A tatár-
járás. Az Anjouk. A Hunyadiak. A nemzeti 
sülyedés korszaka. Erdély története. A kuru-
cok. A nőkirály. Szabadságharc. Petőfi. Akik 
e felolvasásokat ismerik, tudják, hogy egy ily 
sorozatos összeállításban Magyarország törté-
netének tanítására, a hazafias érzés fölélesz-
tésére, táplálására azok a legalkalmasabb, vagy 
legalább is igen alkalmas eszközök. 

A földrajz köréből a következőket vettük : 
Debreczen. Az Alduna. A Tisza. A Balaton. 
A Magas-Tátra. A Vág völgye. Fiume. Az Al-
pesek és a Rajna vidéke. Keletázsia világfor-
galma. Egyiptom. 

Különböző irányú : Az alkohol. Pompéji. 
Babilon és a biblia. Katona J . élete. Képek 
Vörösmarty életéből. 

Ez 28 felolvasás. Képző hatása elvitázhatat-
lan. Ezeknek bővítéséül szolgáltak azok a be-
szédek, előadások, melyek az estélyeken, ünne-
pélyeken gyakoroltak oktatva nevelői hatást. 

Ily irányban közreműködtek e közlemény 
íróján kívül Rosenberg Auguszta tanárnő, 
Gorzó Dénes ig.-tanító, Müller Antal tanító. 

A tavasz eljöttével a kirándulások rendezé-
sére fektettük s fektetjük a súlyt. Eddig 4 
kirándulást tettünk, ú. m. Visegrádra, a szép-
művészeti, néprajzi múzeumba s Aquincumba. 

A színházak látogatására kedvezményt kap-
tunk a Népszínház-Vígoperától, az Uránia s a 
Világpanoráma igazgatóságától. A Nemzeti 
Szinház és a m. kir. Opera kedvezményes lá-
togathatása ügyében benyújtott kérelmünkre 
ezideig választ nem kaptunk. 
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Könyvtárunk bővítésére a Múzeumok és 
könyvtárak országos tanácsa 2000 koronás 
könyvtárat ajándékozott. 

Az egyesület ének- és különösen zenekara 
a kezdet nehézségeivel küzd. Mindkettőt e so-
rok írója vezeti. Az egyesület nyilvános ünne-
pélyein a közönség elismerését azonban máris 
kiérdemelte. Ezek hangulatkeltő működése, az 
érzelmi világra gyakorolt jótékony hatása el-
fogadott és bebizonyított tény. 

Az egyesület vagyona jelenleg egy zongora, 
egy könyvtár, 50 drb, szék, 4 asztal, 1 szek-
rény, 4 fogas, színpadi díszletek, játékok (sakk, 
dominó) képezik. 

Evi bevétele 1184 K 65 fillér, kiadása 
1182 K 72 fillér. A tagsági díjak szedhetését 
a kormány csak ismételt kérésre engedélyezte. 
Anyagi támogatásban még az állam sem része-
sítette az egyesületet, noha a pártfogó anyagi 
támogatásra az egylet rá volt és rá van utalva. 
A jelentékeny pénztári forgalom legnagyobb 
részben az estélyek tartása révén állott elő. 

Örömmel említhetem meg, hogy az egye-
sület működését úgy a székesfőváros tanfelü-
gyelősége, mint az északi főműhely főnöksége 
élénk figyelemmel kísérte, sőt úgy Mosdóssy 
Imre kir. tanácsos, tanfelügyelő, mint Podocsky 
Béla máv. főfelügyelő, műhelyfőnök személyesen 
győződtek meg annak munkálkodásáról. 

A szociáldemokrácia bűbájos, hangzatos sza-
vai munkásaink józan részére is csábító ha-
tásúak. Azok ellen küzdeni elsőrangú hazafiúi 
kötelességünk s erős a hitem s reménységem, 
hogy ezen az exponált helyen — hol a nem-
zetköziesség polipkarjaival máris körülölelte 
az egyeseket — jövőben nem leszünk az állam 
mostohagyermekei. 

Tantestületünk különben, áthatva az ügy 
fontosságától, kezdeményező lépést tett illeté-
kes helyen az ifj. egylet vezetőjének a tanítás 
alól történendő felmentése tárgyában, hogy az 
ifjúsági egyesület teljes célját érje az odaadó 
munkásság révén. 

Munkánk eddigi sikere, a jövő bíztató re-
ménye serkent a további cselekvésre, 

(Budapest.) Háda József. 

A Bihar vármegyei Népnevelési 
Egyesület. 

A Biharvármegyei Népnevelési Egyesület 
május 31-én tartotta közgyűlését, melyet 
választmányi ülés előzött meg. A nagyváradi 
Népnevelési Közlöny nyomán a következőkben 
ismertetjük a két gyűlés lefolyását. 

A választmányi ülésen Sipos Orbán. Bihar 
vármegye ny. tanfelügyelője, 100 koronás 

pályadíjat tűzött ki a következő tételre: „A 
szociálizmus tartalma, hatása, feltételei, eszközei 
s az iskola feladata a szociálizmust illetőleg 
magyar nemzeti szempontból." 

Egyben Szüts Izsó indítványára hasonló 
feltételek mellett a Népnevelési Egyesület is 
kitűz egy 50 koronás pályadíjat. 

Bodnár János indítványára elhatározták, 
hogy az Első Magyar Altalános Biztosító 
Társaság magyar kultúrális egyesületek szá-
mára hirdetett jubileumi alapítványának fel-
tételeit beszerzik s amennyiben a Népnevelési 
Egyesület jelen céljaiban és törekvéseiben a 
pályázati feltételeknek megfelel, az alapítvány 
kamatait, vagy annak egy részét megpályázzák. 

A közgyűlés a vármegyeház nagytermében 
volt. Vasady Lajos ügyvezető alelnök körül-
belül a következő szavakkal njitotta meg: 
Az államnak a polgárok nevelése s a nemzeti 
állam kiépítése a legfőbb célja. A polgár csak 
eszköz, aki arra hivatott, hogy az állam 
céljait megvalósítsa. Bár az államnak meg-
vannak a maga törvényei, amelyeket céljainak 
keresztülvitelében pro és kontra fölhasználhat, 
azért a társadalom nincs fölmentve ama 
kötelességek alól, amelyek az állammal szem-
ben a segítő kéz nyújtására kötelezik. Külö-
nösen a közművelődési egyesületek ilyen 
segítőkezei az államhatalomnak, amelyeknek 
a fokozottabb munkásságái'a a mai nehéz 
időkben kétszeresen szüksége van. Emelt fővel 
mondhatja, hogy a Népnevelési Egyesület, 
amely immár 23 éve teljesíti szakadatlan 
munkássággal e kötelességeket, az elmúlt esz-
tendőben is hű maradt a multak tradícióihoz 
s hiszi, hogy a jövőben is minden tőle telhető 
eszközzel azon fog munkálkodni, hogy az 
egységes magyar nemzeti állam mihamarabb 
kiépüljön. Ebben az erős hitben nyitja meg 
a Népnevelési Egyesület 24-ik évi rendes 
közgyűlését. 

A lelkes elnöki megnyitót a tagok zajosan 
megéljenezték. 

Réz Mihály titkár terjesztette ezután elő a 
választmány 1907. évi jelentését, amelyből 
adjuk a következő fontosabb részleteket : 

A mult évi munkaprogramra főrésze a 
Szabadiskola működése, amelyet dr. Kováts 
S. János indítványára az elmúlt év szeptem-
berében létesített az egyesület közgyűlése. Az 
új intézmény életrevalóságát mi sem igazolja 
jobban, mint az az örvendetes körülmény, 
hogy az iparosok és kereskedők részére a 
kereskedelmi számtan és könyvvitelhez tartozó 
ismeretek elsajátítására rendezett tanfolyamra 
124 hallgató jelentkezett, úgy, hogy a tan-
folyamokat parallel kellett tartani külön a 
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kereskedők részére, akiket Kerekes Manó és 
Pálosi Ferenc felső kereskedelmi iskolai taná-
rok oktattak s külön az iparosok részére, akiket 
Molnár Béla és Pálosi Ferenc szaktanárok 
tanítottak meg a kijelölt ismeretekre. A hall-
gatók mindvégig (körülbelül 4 hónapon keresz-
tül) szorgalmasan látogatták a tanfolyamokat, 
melyek vizsgával s a tanfolyam látogatásának 
okmányszerü igazolásával nyertek befejezést. 

Nem kevésbé sikerültek — a kezdet nehéz-
sége miatt egyelőre csak Nagyvárad város 
területére szorítkozva — az irodalom, törté-
nelem, földrajz, fizika és egészségtan köréből 
tartott s részben vetített képekkel élénkített 
szabadelőadások, amelyeket az Uránia tudo-
mányos egyesület hathatós támogatásával ren-
dezett az iskola vezetősége. Vasárnap dél-
utánonként 19 ilyen előadást tartottak, dr' 
Kováts S. János elnök, dr. Edelmann Menyhért, 
dr. Gerő Sándor, dr. Grósz Menyhért, dr. Kovács 
Aladár, dr. Schivarz Illés orvosok, Kotzmann 
János felső kereskedelmi iskolai, Hartman 
János főreáliskolai, Horváth István tanítóképző-
intézeti és Mikusay József polgári iskolai 
tanárok, továbbá Bodnár János elemi iskolai 
igazgató és Vadász Ödön könyvelő közremű-
ködésével. Ez előadásokat átlag 139 hallgató 
látogatta. Az iskola fenntartásával járó költ-
ségek fedezésére a közoktatásügyi miniszter 
240, Nagyvárad városa 400, a Kereskedelmi 
és iparkamara 150, az ipartestület 100 koronát 
adományoztak. 

A közgyűlés a választmány javaslatára dr. 
Kováts S. János felső kereskedelmi iskolai 
igazgatónak, mint az iskola megteremtőjének 
és éltető lelkének, nemkülönben az összes elő-
adóknak és adományozóknak, valamint dr. Dőry 
Ferenc vál. tagnak szíves fáradozásukért hálás 
köszönetét nyilvánította. Ugyancsak a választ-
mány javaslatára felhatalmazták az elnökséget, 
hogy Bihar vármegye térképeinek a kiadása 
iránt intézkedni szíveskedjék. 

Köszönetet mondottak még a Nagyváradi 
Gazdasági és Iparbanknak, amely az egyesület 
céljaira 50 koronát adományozott. Valamint 
egyúttal üdvözölték az újonnan belépő alapító-
tagokat : Andrássy János és Grósz Béla kano-
nokokat, Lányi József tinini püspököt és 
Palotay László nagyprépostot, akik mint ala-
pítók léptek be, továbbá: Gábrielly Lajos és 
dr. Karácsony János kanonokokat és Laurán 
Ágoston püspöki helynököt, akik rendes tago-
kul léptek az egyesület kötelékébe. 

Az elmúlt évben a bihar-félegyházi réf., az 
érkeserüi és érmihályfalvai rk., iskolákat segé-
lyezte az egyesület tanszerekkel. 

A tanítók jutalmazására felvett 400 koronát 
a jutalomra nagy számban érdemes tanítók 

közül Eszenyi Károly mezőkeresztesi réf., 
Csicsmányi János újpalotai rk., Váradi József 
felsőábrányi és Szabóné K. Laura feketeerdői 
állami tanítók részére szavazta meg a választ-
mány. 

Az Erzsébet-alapítvány két évi kamata állván 
rendelkezésre, a választmány az 50—50 koro-
nás jutalmakat Kriszta József marciházai áll. 
isk. VI., Tóda Virág esküllői áll. isk. VI. és 
Gritz Mária feketeerdői áll. isk. V. oszt. 
tanulóknak ítélte oda; utóbbi részére Sipos 
Orbán 40 K-val és dr. Dőry Ferenc 10 K-val 
járultak hozzá. 

A közgyűlés a választmány jelentését, mint 
az évi munkásság hű tükrét, megnyugvással 
vette tudomásul; egyben Sipos Orbán javas-
latára Vasady Lajos ügyvezető alelnöknek 
— aki a megkezdett úton ilyen szép ered-
ménnyel vezette tovább az egyesületet céljai 
megvalósítása felé — hálás köszönetét nyilvá-
nította. 

A számvizsgáló-bizottság jelentését vette 
ezután tudomásul a közgyűlés. Az elmúlt 
esztendőben bevétel volt 4856 K 70 f. Kiadás: 
Tanszerekre, tanítók és tanulók jutalmazására 
594 K 74 f. Egyleti közlöny költségei 1765 K 
40 f. Tiszteletdíjakra 500 K. Szolga fizetésére 
és levelezésre 185 K 41 f. Alapítványokra 
1600 K. Pénzmaradvány 211 K 15 f. Összesen 
4856 K 70 f. Vagyon: Takarékpénztárakban 
elhelyezett tőke 8788 K 50 f. Alapítványi 
kötvényekben 2540 K. Tagdíjhátralék 745 K. 
Pénzkészlet 211 K 15 f. Összesen 12.284 K 
65 f. 

Összehasonlítva ezt az 1906. év hasonló 
tételével, mutatkozik vagyonszaporulat : 1649 K 
79 f, amiért nagyrészben Számborovszky Rezső 
pénztárost illeti a dicséret. 

Vasady elnök indítványára köszönetet mon-
dott még a közgyűlés Sipos Orbán ny. kir. 
tanfelügyelőnek, aki költséget, fáradságot nem 
kímélve, messze földről eljött, hogy az általa 
alapított egyesület munkásságából kivegye a 
részét. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Az amerikai iskolán kívüli oktatás 
köréből. 

i l 
New-Yorkban és az Unió többi nagy, népes 

városaiban már évek óta állanak fönn esti 
iskolák (evening schools). Tudvalevő, hogy a 
világ minden részéből New-Yorkba özönlő 
bevándorlók csak elenyésző töredéke, 1—2 
százaléka, lépi át az Újvilág földjét az angol 
nyelv ismeretével. Tudja ezt jól a metropolis 
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előljáró tanácsa és azért létesítette és szervezte 
az úgynevezett esti iskolákat. 

Minden elemi népiskola épületében nemcsak 
a nappali órákban folyik az emberi lélek ki-
művelésének és oktatásának a munkája, hanem 
az esti órákban is. Este 7 órakor, mint varázs-
ütésre, egyszerre kivilágosodnak az elemi isko-
lák nagy ablakai. Azonban este 7 órától 9 óráig 
azokat nem a kicsi emberek, hanem felnőttek 
töltik meg, helyet foglalván a két- vagy három-
üléses padokban. A fiúosztályokat megtöltik 
minden korú és foglalkozású ifjak és férfiak, 
a leányosztályokat meg fiatal és éltesebb nők. 
Látni ott az esti tanfolyamokon 16 éves, 
még gyermekszámba menő fiatalok mellett a 
40—60. életév között levő mindkét nembeli 
egyéneket is ősz hajjal, de fiatalos tanulás-
vággyal. E meglett korú növendékek túlnyomó 
kontingensét szolgáltatják a „zöldek", azaz 
a nem régen bejött idegen nemzetbeli mun-
kások és munkásnők, kik csakhamar arra a 
tapasztalatra jutnak, hogy az angol nyelv 
tudása nélkül sehogy sem boldogulhatnak a 
munka tipikus hazájában; náluknál sokkal 
csekélyebb számban látogatják ezeket a tan-
folyamokat a született analfabéta amerikaiak, 
mert nagy ritkaság, hogy született amerikai 
ne tudjon írni-olvasni. 

Ezek az esti tanfolyamok tartanak október 
elejétől március végéig, tehát feléven át, azaz 
amikor a gyárakban a munka nem sietős. 
Mindenik iskola tanítószemélyzete, amely leg-
inkább nőkből áll, köteles ezt a tanítást el-
vállalni, de szívesen is teszik, mert minden 
esti tanításért személyenként 3 dollárt kapnak, 
melyet még tanítás alatt kezeikhez juttatnak, 
csak alá kell írniok egy nyomtatott nyugtat-
ványt. Hetenként négy estén át folyik ez ok-
tatás. Péntek, szombat és vasárnap este a zsidó 
és keresztény nyugalomnapokra való tekintet-
ből szünetel. Ekkép tetemes mellékjövedelemre 
tesznek szert az oktatók az esti iskolák révén. 
Azonban szükséges, hogy minden tanítónő 
legalább 20 rendes látogatót oktasson, külön-
ben feloszlik az osztálya, melynek létszáma 
másrészt a 40-et meg nem haladhatja. Azért 
•a tanítónők utána járnak, hogy állandó növen-
dékeik legyenek. Szükség esetén párhuzamos 
osztályok állíttatnak. Vannak alsóbb és felsőbb 
osztályok. Az alsóbb osztályokban tanítják az 
angol beszédet, írást, olvasást, számolást és 
rajzolást, a felsőbbekben az angol nyelvtant, 
az Egyesült-Államok földrajzát, történelmét, 
államszerkezetét, polgárainak jogait és köteles-
ségeit ; azonkívül tanulnak még különféle kézi-
ügyességeket, a nők pl. kalap- és ruhafeldíszí-
téseket, gépen való harisnyakötést és javítást, 
a férfiak meg különböző faragvány-, szalma-, 

kefe-, könyvkötő- és díszítő-munkákat, üveg-
festést, stb. 

Beíratáskor minden tanuló bejelenti a nevét 
és lakását. Nem követelnek tőle semmiféle 
bizonyítvány vagy írás felmutatását. Minthogy 
Amerikában a gyári munkanap már 6 órakor 
végződik, így 7 órakor mindenki megjelenhet 
az esti iskolában. Nem ritkán okoz a véletlen 
olyan, kissé furcsa esetet is, hogy ugyanabba 
az osztályba, sőt padba kerül este az apa 
vagy anya, ahol nappal a fia vagy leánya 
tanulta a tudomány elemeit. A felnőttek is 
úgy, mint a gyerekek ott az iskolában kapják 
a szükséges kézikönyveket, író-, rajz- és egyéb 
szereket, melyeket használat után megint be-
szednek tőlük. 

Az angol beszédet a direkt módszer szerint 
tanítják, már szükségből is, hisz az oly tanítónő, 
ki az angolon kívül más nyelven is beszélni 
tudna, ritka, mint a fehér holló. Némelyike 
anyanyelvén kívül egy kicsit németül vagy 
franciául is tud. A szemléltetés, mutatás és 
gesztikulálás hatalmasan elősegíti a megértést. 
Hamar is tanulnak meg a „zöldek" angolul 
beszélni, írni, olvasni és számolni. Az évi tan-
folyam sikeres elvégzése után kap a növendék 
egy szépen kiállított bizonyítványt, — diplo-
mát, amint ők nevezik — mely a felsőbb 
osztály látogatására jogosít. Rendesen három 
évig tart a teljes tanítási kurzus. Hogy ha 
valaki azt teljesen befejezte, müveit, intelligens 
amerikai honpolgárrá válik s az amerikai hi-
vatalnoki pálya is megnyílik előtte. 

Azonban nemcsak az elemi népiskolákban 
vannak esti tanfolyamok, hanem majdnem 
minden más fokozatú és rangú iskolában is, 
így a „grammar schools", „high schools", 
„college" és „university" nevűekben is, vagyis 
minden felsőbb népiskolában, alsó és felső 
középiskolában, sőt az egyetemen is van nap-
pali tanításon kívül esti tanítás olyan diákok 
számára, kik napközben kénytelenek kenyér-
kereset után látni, fizikailag dolgozni és csak 
esténként folytathatják tanulmányaikat. így 
nem egy ifjú lett orvossá, ügyvéddé vagy 
mérnökké. Ez esti tanfolyamok fenntartása 
több millió dollárjába kerül a városnak évente. 

Fóti Bernát. 

Tartalom. Tudományos Ismeretek : A lélek mű-
ködés -iről. — A Föld megmérése.(Második közlemény.) 
Dr. Kovács János. — Az ember anyagforgalma. 
(Második közlemény.) Quint József. — Iskolán Kívüli 
Közoktatás : A Szabad Lyceum közgyűlése. Havas 
Irma. — Az Erzsébet-Népakadémia beszámolója. 
Havas Irma. — A budapesti MÁV. ifjúsági egyesület. 
Háda József. A Biharmegyei Népnevelési Egyesület.— 
Az amerikai iskolán kívüli oktatás köréből. Fóti Bernát. 

Felelős szerlcesztő: Benedek Elek. 
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1T07 5 45 „ Máramarossziget, Stanislau 401 1 00 gyv. Lemberg, Lawoczne 
909 6 00 „ Belgrad, Bosznabrod, 903 1 05 „ Konstant inápoly, Brod 
607 6 05 „ Brassó, Arad 6014) 1 15 „ Bukarest,1) Arad 

17 • 6 10 „ Komárom 1 1 35 „ London, Paris, Wien 
11 6 25 H Wien, Tries t 603 1 40 „ Tövis, Kolozsvár, Sz.-Németi 

406 6 35 n Lemberg, Kassa, M.- ziget 
1901 1 50 

(Gyékényes, Eszék, Pécp, 
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szv. Paks, Brod, Eszék 1601 t 55 „ Bártfa, Kassa 
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319a 7 30 t, Gödöllő 323 4 50 ,t Gödöllő 
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gyv. 
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19») 8 00 8ZV. Bicske 825 6 55 „ Gödöllő 
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313 8 45 Hatvan 605 7 25 „ Brassó, Arad 

1007 9 05 Fiume, Brod, Pécs 407 00 tt Munkács, Máramarossziget 
13 9 20 Győr, Székesfehérvár 1009 8,15 „ Fiume, Brod, Pécs 

911 9 40 
" 

Szabadka 1705 8 20 „ Stanislau, Máramarossziget 
807 9 50 Berlin, Rut tka 833 8 35 „ Péczel 

6 10,15 gyv. Sopron, Győr 23 8 35 „ Bicske 
27 10 35 szv. Triest , Nagykanizsa 1607 8'45 „ Csorba, Kassa Triest , Nagykanizsa 

335 
9 

9,05 
9 10 

Péczel 
Wien, Graz, Tr ies t 

335 
9 

9,05 
9 10 „ Péczel 

Wien, Graz, Tr ies t 
') Csak vasár- és ú i .nepnapot kővető köznapon, 303 9 15 gyv. Berlin, Rut tka 

továbbá minden l e d d e n és pénteken közi. 1001 9 35 
ÍRóma, Fiume, Vinkovcze, 

3) J ú l i u s 2-tól szept. 16 ig közlekedik. 1001 9 35 í Pécs 
' ) Csak jún ius 1-től közlekedik. 

603 9 40 
9 55 

4 Nagyszeben Brassó,7) 
4) Május havában csak Brassótól közi. 603 9 40 

9 55 
( Kolozsvár. Stanislau 

s) Belgrádtól csak má jus 14-től közlekedik. <03 
9 40 
9 55 Lemberg, Mun I; ács. M. Sziget 

«) Vasar- és ünnepnapokon má jus 17-tol be- 905') 10 00 Belgrad.') Újvidék 
zárólag szept. 13-ig közlekedik. 13U3 10 10 „ Graz, Fehr ing 

' ) Május hóban csak Töv s t í l közlekedik. 1503 10 20 „ Csorba, Kassa 
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25. SZÁM . NÉPTANÍTÓK L A P J A . 
1-3 

Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok és a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. í r ták: FARKAS SÁNDOR és KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r ták: FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r t a : FARKAS SÁNDOR. Boltiára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák Y—VI. osztályai számára. í r ták : DB. BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Boltijára 1 K, nettó-ára 75 f. 

Y. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR. BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz árában azonban 40 f beküldését kér jük . 

Ax egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
38.030/1908.számhoz. Pályázat . A Karlitzky Albert 

féle alapítványból a ternes-, torontál- és krassó-szörény-
vármegyei róm. kath. iskolák tanítóit, valamint ezek 
özvegyeit és árváit illető tizenkét, évi egyszáz (100) 
koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás segélydíjra 
pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra jogosítvák : 1. 
az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizsgát le-
tették s illetőleg ennek letétele alól hatóságilag föl-
mentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülönben a 
tanítói pályán kifejtett működésük által magukat ki-
tüntették, s a tanításra agg koruk vagy pedig testi 
fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká váltak, az orsz. 
tanítói nyugdíjalapból azonban ellátást nem élveznek. 
2. A jogosult tanítóknak a) özvegyei, kik kifogástalan 
erkölcsi magaviseletet tanúsítottak, férjükkel életfogy-
tiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül válasz-
tattak el, b) árvái, kik tizennegyedik életévüket még 
nem érték el. A jelzett segélydíj a tanítóknak élet-
fogytiglan, a tanítók özvegyeinek szintén életfogytig-
lan s illetőleg újból való féijhezmenetelükig, az ár-
váknak pedig 14-ik életévük betöltéséig adományoz-
tatik. A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallás- és közokt. 
m. kir. minisztériumnál f. évi aug. hó 15-ig bezárólag 
nyújtandók be. Budapest, 1908. évi május hó 30. A 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 

(40/h—III—1) 
Elekmajori (Tótkeresztúr) községi jellegű nép-

iskola tanítói állása lemondás folytán megüresedvén, 
arra június hó 30-iki lejárattal pályázatot hirdetek. 
Javadalmazás: 800 korona, 2 szobás lakás, 400 Ql-öl 
kert, 16 m. tűzifa, ebből az iskola is fűtendő. A 800 
korona fizetésből 400 korona államsegély, 400 koronát 
pedig az iskolafenntartó fizet. Pályázhatnak tanítónők 
is. Elekmajor, 1908 május 22. Bálványossy Zoltán, 
iskolaszéki elnök. (491—1—1) 

A kolozsvári ág. hitv. evangélikus, magyar-német 
tannyelvű elemi népiskolánál a 4-ik tanítói állás 
betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. államsegély -
lyel 1200 korona készpénzfizetés, 2. 420 korona 
lakáspénz, 3. az eddigi szolgálati éveket az iskola-
fenntartó egyházközség beszámítja, illetőleg az ötöd-
éves pótléknak államsegélyként való engedélyezését 
kéri. A zenében és énekben jártasok előnyben része-
sülnek. Az egyháztanácshoz címzett folyamodásokat 
f. évi június 21-ig kell beküldeni. Az állomás f. évi 
szeptember 1-én foglalandó el. Kolozsvárt, 1908 május 
28-án. Br. Mannsberg Sándor, gondnok. (522—II—2) 

Francia nyelv- vagy kézimunka-tanítónői állást 
keres elemi iskolai oklevéllel és működési bizonyít-
vánnyal: Martincsek Irén, Nyitra, plébánia-út 7. 

(519—III—2) 
A bogoltlni községi elemi népiskolánál a Il-ik 

tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. A 
magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizo-
nyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellá-
tott és a nagyméltóságú vall.- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz címzett folyamodványok folyó évi június 
hó 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi június hó 
11-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (41/h—I—1) 

Tab anyaegyházhoz tartozó Zala fiókhitközség róm. 
kath. iskolaszéke pályázatot hirdet egy most szerve-
zett osztálytanítói állásra. Javadalom : lakás, 800 
korona államsegély, 200 korona hitközségtől. Állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Kérvények június 
27-ig plébánia-hivatalhoz, Tab intézendők. Iskolaszék. 

(550—1-1) 
Gróf Batthyány Ervin nyilvános elemi népiskolá-

jában felmondás folytán egy osztálytanítói állás üre-
sedett meg. Azon nőtlen tanítók, akik ezen állásra 
pályázni óhajtanak, forduljanak az iskola gondnoká-
hoz : Nadler Herbert, Bögöte (Vas m.). (546 -II—1) 
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A szentesi református egyház pályázatot hirdet 
egy tanítói állásra. Javadalma: 1100 korona törzs-
fizetés és az 1907. évi XXVII. törvénycikkben bizto-
sított korpótlékok; tisztes lakás, melyet az illető el-
fogadni tartozik, vagy ha azt nem kap, helyette a 
törvényes lakbér. Kötelessége : az egyház által részére 
kijelölt osztályt, vagy osztályokat az egyházi törvé-
nyek és egyházhatósági végzések értelmében tanítani, 
mindenkor fenntartatván az egyház azon joga, hogy 
őt a tanügy érdekei szerint bármelyik iskolájában 
alkalmazhassa. Sikeres működés után egy év múlva 
állandósíttatik. Kérvények június 20-ig Futó Zoltán 
ref. lelkész, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. (537—I— 1) 

Szmrecsán i (Liptó megye) kántortanítói állo-
másra f. évi július hó l-re pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás: Tanítói : készpénzben 181 korona 04 fillér ; 
államsegély 428 korona, esetleg az 1907. évi XXVII. 
t.-c. alapján még nagyobb; tandíj körülbelül 40 ko-
rona ; természetben : szántóföldjei, erdeje évi jövedelme 
100 korona. Kántori : vallásalapból 72 korona 04 fillér ; 
stóla és offertórium körülbelül 20 korona ; szabad, 
kényelmes lakás. Tannyelv : tót-magyar. Pályázatok 
Herbszt László proszéki plébános úrhoz (u. p. Szielnicz), 
mint kerületi tanfelügyelőhöz küldendők. 

( 5 4 3 - 1 - 1 ) 
A t e m e s k u b i n i magyar tannyelvű községi elemi 

iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői 
állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak a szerb 
nyelvet beszélő, gör. kel. szerb vallású, magyar honos, 
oki. tanítónők. Pályázati határidő : 1908 június 30. 
Javadalmazás : alapfizetés 1000 korona, útiátalány 
(személyes bevásárlásra) 32 korona, írószerátalány 4 
korona 20 fillér, 24 köbméter puha hasábos fa, '/2 hold 
kat. föld haszonélvezete, 300 korona lakáspénz, törvé-
nyileg biztosított korpótlék. Pályázók bélyegeit és ok-
mányolt kérvényüket Temes megye közigazgatási 
bizottságához, a vallás- és közoktatási miniszter úrhoz 
címezve, a határidőre küldjék be. Pályázó okmányilag 
köteles igazolni magyar honosságát és a szerb nyelv-
ben való jártasságát. Temesvár, 1908 május hó 18. 
Kir. tan., tanfelügyelő hiv. távollétében : Molnár József, 
kir. s.-tanfelügyelő. (544—1—1) 

M á r l a k é m é n d (Baranya megye) közs. népiskolájá-
nál megüresedett magyar tannyelvű rendszeres osz-
tálytanítói állásra július 5-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése: 1. Egy polgári évre 600 korona, az iskola-
szék pénztárából havi részletekben. 2. A második szoba 
és kertilletmény ellenértéke fejében évi 200 korona. 
3. Tűzifa fejében 30 korona, havi részletekben. 4. Egy 
szobából álló bútorozott lakás. 5. 1000 korona fizetés-
kiegészítésért a község államsegélyért fog folyamodni. 
Kötelessége : az I. és II. osztályt önállóan vezetni, az 
ismétlő-iskolában felváltva tanítani. Csak okleveles 
tanító pályázhat. A német nyelv ismerete kívánatos. 
A fölszerelt kérvények július hó 5-ig Kerner Ádám 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állomás szeptember 
hó 1-én foglalandó el. (547—1—1) 

Dés rendezett tanácsú város közs. iskolaszéke a dési 
közs. jellegű, hatosztályú, magyar tannyelvű, vegyes 
el. isk.-nál újonnan szervezett, második tanítói (férfi) 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 1.törzsfizetés 1100 
korona havi előleges részletekben, melyből 100 koronát 
az iskolai pénztárból, 1000 koronát az állampénztárból 
élvez; 2. ötödéves korpótlék, az 1907. évi XXVII. 
t.-c. szerint esedékes időben ; 3. természetbeni lakás 
2 szoba, konyha, éléskamra, pince, padlás és más 
mellékhelyiségek ; 4. kertpótlék 20 korona az iskolai 
pénztárból. Szabályszerűen (keresztlevél, magyar honos-
sági bizonyítvány, magyar tannyelvű tanítói oklevél 
s esetleg működési bizonyítvány) fölszerelt pályázatok 
folyó évi július hó 8-ig Hatfaludy József elnök címére 
(Dés) küldendők. Dés, 1908 június 2. Hatfaludy József, 
elnök. Daday István, jegyző. (553—II—1) 

Az alsólyübkovai községi elemi népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 
800 korona készpénzfizetés. 2. 72 korona értékű tűzifa. 
3. Tisztességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, 
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok folyó évi június hó 30-ig Krassószörény vár-
megye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1908. évi június hó 11-én. Berecz Gyula, kir. 
tanfelügyelő. (42/h—I—1) 

A zlat iczal községi elemi népiskolánál a tanítói 
és tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000—1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes 
lakás. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honos-
sági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeg-
gel _ ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közokt. 
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi 
június hó 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi június 
hó ll-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(43/h—I—1) 
A m e h a d i k a i községi elemi népiskolánál a H-ik 

tanítói állás betöltendő. Az állás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. A ma-
gyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyít-
vánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott 
és a nagyméltóságú vallás- és közokt. minisztériumhoz 
címzett folyamodványok folyó évi június hó 30-ig 
Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához 
küldendők be. Lúgos, l'J08. évi június hó ll-én. Berecz 
Gyula, kir. tanfelügyelő. (44/h—I—1) 

Az ö r m é n y e s i községi elemi népiskolánál a III-ik 
tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági 
bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közokt. minisz-
tériumhoz címzett folyamodványok folyó évi június 
hó 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi június hó ll-én. 
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (45,-h—I—1) 

A weidenthali községi elemi népiskolánál a 
tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági 
bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi 
június hó 30-ig Krassószörény vármegye közigazga-
tási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi 
június hó ll-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(40/h—I—1) 
A ruszkai községi elemi népiskolánál a Il-ik 

tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági 
bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodmányok folyó évi 
június hó 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi június 
hó ll-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(47/h-I— 1) 
A szokolovácz i községi elemi népiskolánál egy 

tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági 
bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi 
június hő 30-ig Krassószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi június hó 
ll-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (48/h—I—1) 
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A nagyszalatna- ír tványi evang., tőt tannyelvű 
népiskolai állomásra pályázat nyittatik. Jövedelme : 
a kérendő 235 korona állami fizetéskiegészítéssel 
készpénzben és terményekben évi 1000 korona s azon-
kívül lakás kerttel, istállóval és legelőilletménnyel. 
Nagyszalatna, Zólyom megye. Fábry János, evang. 
lelkész. (551-1—1) 

Zalaszentbalázs iskolaszéke július 1-től augusz-
tusig bezárólag, vagyis két hónapra, nyári menház 
vezetésére pályázatot hirdet, 100 korona fizetéssel 
Lakásul egy bútorozott szobát kap, ágynemű nélkül. 
Iskolaszék. ( 559 -1 -1 ) 

A kispalugyai (Liptó m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra július 3-ra pályázat hirdettetik. A tót 
nyelv ismerete szükséges. Csak okleveles tanító pályáz-
hat. Évi javadalmazása: 809 korona, mely 1000 
koronáig fog kiegészíttetni. Kényelmes lakás. Boda-
falva, 1908 június 10-én. Omaisz Ignác, iskolaszéki 
elnök. • (557-1 -1 ) 

Az 1908/9. tanév elején megnyitandó új állami 
elemi népiskolákhoz ezúttal a következő tanítói és 
tanítónői állásokra hirdettetik pályázat : Betöltendő : 
1. Győr vármegyében : aj a györi-gyárvárosi áll. 
el. iskolánál egy igazgató-tanítói, egy tanítói és két 
(2) tanítónői állás ; b) a saághi áll. el. iskolánál egy 
tanítói állás (ref. vallás igazolandó). 2. Krassószörény 
vármegyében : a gyulatelepi áll. el. iskolánál egy 
tanítói állás (róm. kath. kántori képesítés igazolandó). 
3. Ternes vármegyében : a csákovai áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás (róm. kath. vallás igazolandó). 4. 
Trencsén vármegyében : a kaszakisváraljai áll. el. 
iskolánál egy tanítói állás. 5. Zala vármegyében : a) a 
dekanoveczi áll. el. iskolánál egy tanítói és egy 
tanítónői állás (róm. kath. vallás igazolandó) ; bj a 
domasineczi áll. el. iskolánál egy tanítói és egy 
tanítónői állás (róm. kath. vallás igazolandó). A kel-
lően fölszerelt kérvények f. évi július hó 1 -ig bezárólag 
azon vármegye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyúj-
tandók be, amelynek területéhez az illető iskola tar-
tozik. Az illetékes tanfelügyelő megkerülésével akár 
közvetlenül, akár más hatóság útján fölterjesztett kér-
vények figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1908 
július hó 13-án. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium. (49/h-I—1) 

A rakamazi (Szabolcs megye) községi népiskolá-
hoz két fitanítói és két nőtanítői állásra június 
hó végéig pályázatot hirdet az iskolaszék. Az egyes 
állások javadalmazása : lakbér 200 korona ; kertillet-
mény 20 korona ; készpénzfizetés 1000 korona, mely 
összegből 900 korona államsegély. Az állás a válasz-
tásnak miniszteri jóváhagyása után, szeptember hó 
1-én foglalandó el. A családi állapotot is feltüntető 
és kellően fölszerelt kérvények, melyekhez a magyar 
állampolgárságról szóló illetőségi bizonylat is csato-
landó, Halász János plébános, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Az előző 24. számban az e tárgyban közzé-
tett pályázati hirdetmény, kir. tanfelügyelői közbe-
lépés folytán, semmisnek tekintendő. (565—I—1) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 
P c p r p l ^ tan erős iskolától áll. tanító és tanítónő 
voCl Cl Vasútállomás, pósta, távirda és telefon hely-
ben. Cím : Nagy Sándor, áll. tanító Bélmegyer, u. p. 
Békés. (518—II—2) 

W p v p l í i n n t t p r p c p k k é t kisleányom mellé IICVCIUUOI HCl CoCA szeptembertől, kiket a 
11. és III. polgári osztályokra kellene előkészíteni és 
levizsgáztatni. Zongorázni és németül tudjon. Lehető-
leg róm. kath. vallású legyen. Fizetés megegyezés 
szerint. Schaffet- Józsefné, Lajosfalva, Torontál. 

(480—II—2) 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az i sko lák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustiess-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-19) 

BÁRD FERENC nyomtatásában most jelent meg 
K e l l e m e s N a p o l i 

c. rezgőpolkám, melyről ismerős zeneértő kartársaim 
igen kedvező nyilatkozatot adtak. A zongoramű ára 1 K. 
Allbauer János kántortanító, Gödre. (.505—II—2) 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentea szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától fe l jebb. 

Tanerőknek külön százalékengedinény. (373—2(i—9) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, is-
kolaborendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi ú j o n n a n 

kiadott á r j egy -
zékét , i n g j e n és 

bérmentve-
('24—52—25) 

! Helyiség változtatás miatt! 
raktáron levő kézimunka-szö-
vetek rendkívül olcsó árban 
lesznek kiárusítva. 3500 mé-
ter, 40 cm. széles futószö-
vetek kanavaalappal és színes 

ajour-szegéllyel, méteije most 1 korona (ren-
des ár 2'80 korona). 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott duplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje most 3—(í koronáig (rendes ár 6 —10 kor.). 

Vidékre mintákat küldök 

BÉKCZI I). SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos, (ie-52-25) 

Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. sz. 
(Váci-körút sarok) saját árúház. 

Nagy képes árjegyzék díjtalanul. Vidékre kiválasz-
= = = = = tásra is küldök. = = = = = 
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P o o r ü l ^U- óvónő, fölvidéki nagyközségből, bárhova. 
lOCI Cl Ajánlatot kér : Kutka Gizella, áll. óvónő. 
Bakabánya, Hont m. (512—1—1) 

Iskolatársak találkozója. 
Hauptmann Pál és Frey József kérik osztálytársaikat, 
hogy júl. 3-án a találkozón megjelenni szíveskedje nek. 

(545-1—1) 

Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1"80 K, 3 oszt. 1'ßO K, 2 oszt 
1'40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (539—X 1) 

Új! Biztos eredmény! ÚJj 
Szeml. szárny, olvasókönyvemet 
(I. oszt kötve 50 f) tekintélyes iskolákban kitűnő si-
kerrel használják. Falusi iskoláknak 20°/o engedmény. 
L impel R. kereskedésében is kapható. Mutatvány 
utasítással 1 K ; bevezetés esetén levonásba hozom. 
Fűzi Márk, nyug. tanító, Kassa. (540—I—1) 

O l í ' w n liarmóniumokat és orgonákat készít, 
V f l L ö U javítást, hangolást és átalakítást elvállal : 
Kiepszel István, Beszterczebányán. Árjegyzék ingyen. 
5 évi jótállás. (556—II—1) 

T û i i l r û ' f CkT»Tf a fal*18'» uem szaktanítós gazd. 
I j t í l l t t j l i t í l V ismétlö- (leány- és fiú-) iskolák 
részére kapható Tölgyesi Lajosnál Kölese, Szatmár 
megye. 80 fill. (528-11—Íj 

I i f n r i n f p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
1 J l U I l l H C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 09. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—22) 

f c p v p l 10.000 lakossal bíró, gyönyörű fenyves-
v a C l Cl vidékű községből, 5 tanerős áll. iskolánál 
működő tanító bárhová. Pósta, távírda, orvos, gyógy-
szertár stb. helyben. Cím : „Áll. iskola", Máramaros-
Borsa. (536—1 — 1) 

készpénzért vagy részletfl ietésra 
legjutányosabb i ron 

EHBENTREU ÉS FUOHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon »8—59. " (193—40- 17) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. bőv. kiadás. 256 oldal. Új kotta !) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11 -ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(408—X-6) 

Délmagyarországon, magyar községben í ) ü / n > Á | 
működő áll. tanítópár, a férj igazgató, 
hasonminőségben, vagy nagyobb iskolánál működő 
tanítópárral. Ajánlatok : „Páros csere", Pancsova, poste 
restante. (558—1—1) 

Felvidéki megye székhelyén « c / v f û f l r í H * A C 
működő áll. el. isk. tanítónő . , 
megyeszékhelyre. Ajánlatok „Állami tanítónő" jeligével 
a kassai fopóstára, postrestant küldendők. 

( 5 2 7 - 1 - 1 ) 

Kalotaszeg vidékéről, 4 n n a r ó l o l / Perhez legfel-
tanerős állami iskolától vûCI ClCft. jebb 100 km.-
nyire fekvő helyre. Az illető Nyírbátorra is mehet, 
hármas cserével. Cím: „B. M.", Kalotaszentkirály. 

( 5 3 8 - 1 - 1 ) 

Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
mert R E M É N Y I M I H Á L Y mííhegedü-készítő, 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („hangfokozó" 
gerenda") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítmény ű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűművésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-féle új hegedűn sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87—84. 

Árjegyzék bérmentve. (447—30—4) 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, vnr., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészet i gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Használati utasítás ingyen! 

(23—43—39) 

Tanítói I Y a d a y József Szakkönyvek 

K 
3-20 
2 — 

1. A vizsgázás módszere és reformja . . . 
2. Madarak és fák napja, dalosfiizettel . . 
3. Vezérfonal az isk. Ünnepélyekhez, beszé-

dekkel 
4. Tananyagbeosztás mindenféle isk. számára 
5. A földrajztanítás vezérkönyve, két kötet 
6. Vizsgái jutalomkönyvek hazafias, jellemképző 
tartalommál, díszkötésben ; Tanulók Vezérkönyve 
1 K és 1-30 K; Rákóczi 150 és 2 K. Megrendel-
hetők : VADAT JÓZSEF közs. isk. igazgatónál, 
Nagyváradon. (Utánvétre 55 f.) (402-III—3) 

2 — 
3-50 
7-50 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik « l»p minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) éa az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak ig 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Till. KER., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Az ingyenes népoktatásról. 
Apponyi Albert gróf m. kir. vallás-

és közoktatásügyi minis/.ter a képviselő-
ház június 16-iki ülésén a következő 
beszédet mondotta: 

tási rendszernek megerősbödésére fog szolgálni. 
Aki tehát a jelenlegi rendszer híve és bízik e 
rendszer jóságában, ez alapon ezt a javaslatot 
bátran megszavazhatja. Ha pedig azoknak van 
igazuk, akik kulturális, társadalmi és nemzeti 
szempontból az állami oktatás kizárólagosságát 
hirdetik, ezek szempontjából áll az, hogy ha 
ezek az intézkedések, amelyeket én javasoltani, 
nem fogják meghozni kielégítő mértékben a 
gyümölcsöket társadalmi, kulturális és nemzeti 
irányban, akkor ezek a javaslatok az általános 
állami közoktatás behozatalához fognak vezetni. 
Mindegyik elv képviselője tehát megnyugod-
hatik azokban a javaslatokban, amelyeket a 
jelen rendszer keretében benyújtani bátor va-
gyok, ha bízik a maga elvének igazságában, 
mert aszerint, amint beválnak, fogják a jelen 
rendszer megerősítését vagy elhagyásának szük-
ségét bebizonyítani. (Igaz ! Úgy van !) 

Azt a közoktatási programmot, amelyet 
Vázsonyi Vilmos t. képviselőtársam szerint 
Tisza _ Istvántól vettem át, nem találta fel 
Tisza István, nem találtam fel én sem, ez egy-
szerűen folytatása annak a közoktatási rend-
szernek, amelynek alapjait lerakták oly férfiak, 
akiknek szabadelvűségéhez a kétely árnyéka 
sem fér, ez egyszerűen folytatása és kiépítése 
az Eötvös József által teremtett 1868-iki elemi 
iskolai törvényjavaslatnak, (Tetszés jóbbfelől.) 
a históriai kontinuitás és fejlődés törvénye 
szerint kiegészítve ott, ahol az hiányokat mu-
tatott, mind nagyobb támaszokat adván az 
állami és nemzeti szempontoknak, (Igaz ! Ügy 
van!) következetesen előrehaladva ebben az 
irányban, módot nyújtva tehát az államnak 
ott, ahol a többi iskolafenntartók a kulturális 
és nemzeti szempontoknak megfelelni nem tud-
tak, hogy a maga tanintézeteit felállítsa, de 
félre nem lökve ama kulturális tényezők segít-
ségét, amelyek félrelökésével az analfabéták 

T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Nagyon 
röviden óhajtom a törvényjavaslatnak elvi és 
gyakorlati indokait, céljait kifejteni, mert azok 
az ellenvetések, amelyeket a törvényjavaslat 
ellen hallottam, mind olyan kontroverziákra 
vonatkoznak, amelyek tulajdonképen nem a 
jelenlegi törvényjavaslat feletti tárgyalás kere-
tébe tartoznak, nagyrészt pedig a helyzetnek, 
bocsánatot kérek, nemtudásán vagy meg nem 
figyelésén alapulnak. 

Különösen azt a nagy elvi kontroverziát az 
állami közoktatásnak az egész vonalon való 
behozatala és a jelenlegi vegyes rendszernek 
fönntartása közt ez a törvényjavaslat nem 
dönti el, hanem abban a stádiumban hagyja 
(Zaj. Halljuk ! Halljuk !), amely stádiumban az 
előbb volt. Ez a törvényjavaslat és azoknak 
az alkotásoknak a sorozata, amelyeket hasonló 
szellemben a t. háznak már javaslatba hoztam 
és javaslatba hozni fogok, ezek részesülhetnek 
az én meggyőződésem szerint támogatásában 
azoknak, akik elvileg a kizárólagos állami ok-
tatás alspján állanak, és azoknak támogatásá-
ban is, akik az ellenkező állásponton állanak, 
már ha t. i. mindegyik fél a maga álláspont-
jának erejében bízik. Megmondom, hogy miért. 
Ha azoknak a rendszabályoknak, amelyeket a 
jelenleg érvényben levő népoktatási rendszer-
nek keretében javaslatba hozok, meglesz az a 
hatása, hogy ezen rendszer keretén belül a 
nemzet kulturális, társadalmi és nemzeti fel-
adatait meg lehet óvni, akkor igenis e rend-
szabályok keresztülvitele a jelenlegi népokta-



2 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 2 5 . SZÁM. 

száma ebben az országban nem liogy fogyna, de 
ijesztő mértékben szaporodnék. (Igaz ! Úgy van !) 

Nagyon szomorú állapot, hogy az analfabéták 
és az iskolába nem járó gyermekek száma 
még nagy, de ne túlozzunk semmit ebben a 
tekintetben és ne engedjük át magunkat túl-
zott pesszimizmusnak. Mert ha vesszük, hogy 
1875-ben az iskolában járó gyermekek száma 
csak egy és fél millió volt, 1905-ben pedig 
két és fél millió, hogy tehát az iskolába járó 
gyermekek száma 66%-kal emelkedett, holott 
ugyanakkor a népesség száma csak 23%-kai 
emelkedett, lehetetlen félreismerni a nagy emel-
kedést. amelyet akarok, igenis, gyorsítani, de 
amelynek gyorsításához a lehető leggyakor-
latiatlanabb út volna azoknak a tényezőknek 
egy részét félrelökni, amelyeket mi minden 
elvi állásponttól eltekintve, épen abból a szem-
pontból, hogy az analfabétizmusnak gyorsan 
véget vessünk, nem nélkülözhetünk, (Igaz! 
Úgy van!) amelyeket azonban én is, dacára 
ezen gyakorlati szempontoknak, félre akarok 
tenni — és erre az én javaslatom és az eddig 
meghozott törvények erős eszközöket adnak az 
állam kezébe — ott, ahol meg nem felelnek 
a nemzeti hivatásnak, amelyeket tehát ott, 
igenis, félre akarok tenni, de nem látok okot 
arra, hogy félre tegyem őket ott, ahol e nem-
zeti és kulturális hivatás teljesítésében kielé-
gítő módon közreműködnek. (Helyeslés.) 

Azt az ellenvetést tették a törvényjavaslat 
ellen és ez talán a legelmésebb, mindenesetre 
a legmulatságosabb az összes ellenvetések közt, 
hogy a törvényjavaslat a maga nevét csak 
uzurpálja, mert nem hozza be az ingyenes 
oktatást, csak a tandíjmentes oktatást, mert 
hiszen a községek, a felekezetek továbbra is 
meg fogják magukat adóztatni, úgy mint eddig. 

É szerint az álláspont szerint ingyenes okta-
tás csak az volna, ha kellő számú és vagyo-
nilag jól szituált egyén csupa passzióból, fize-
tés nélkül arra vállalkoznék, hogy tanítsanak 
az iskolákban (Igaz ! Úgy van!) és ha az isko-
lák építéséről épúgy, mint a madaraknak fészek-
rakásáról a jó Isten gondoskodnék. Valakinek 
csak fizetni kell azt az iskolát, és az ingye-
nesség tagadásának szempontjából tökéletesen 
mindegy, hogy az a valaki az állam-e, a min-
den állampolgárra kivetett adónak alakjában, 
vagy pedig a község, illetve hitközség az ön-
adóztatás alakjában. Ez tehát egy olyan elmés-
ség, amely élcnek talán jó, de komolyan ezzel 
az érvvel foglalkozni nem szükséges. (Helyeslés.) 

Sokkal komolyabb az, amit ezzel kapcsolat-
ban Bozóky Árpád t. képviselőtársam felem-
lített, aki rámutatott azon nagy aránytalansá-
gokra, melyek az egyes községi és hitközségi 
hozzájárulások közt vannak. Ezeket az arány-

talanságokat igazságtalanságoknak akkor le-
hetne nevezni, ha az államhatalom ily módon 
vetette volna ki a különböző községekre, illetve 
hitközségekre. De mivel a hitközségeket ille-
tőleg ez tisztán önkéntes vállalkozás, mert a 
törvény nem kényszerít egy hitközséget sem 
arra, hogy felekezeti iskolát fenntartson, és ha 
fenntartja, a maga jószántából és akaratából 
teszi, az iskolalétesítésí kényszert csak a poli-
tikai községre állapítja meg az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. — ennek folytán ez a törvény 
által megparancsolt mértéken túl váló önmeg-
adóztatás nem igazságtalanság, mert a szabad 
akaratnak kifolyása, és egy oly erő, amelyet 
mi nem nélkülözhetünk ma, mert nem .volnánk 
képesek budgetünknek megrendülése nélkül 
ezt az általános adóztatásnak forrásaiból pótolni. 
(Igaz! Úgy van!) 

Panaszkodunk lépten-nyomon, hogy a társa-
dalom tehetetlen és mindent az államtól vár, 
hogy a társadalmi tényezők semmit sem akarnak 
maguk erejéből és jószántából tenni. Itt pedig van 
egy társadalmi tényező, mely a maga jószán-
tából, a maga erejéből önként tesz és pedig 
többet, mint amennyit az állam tőle igazságo-
san követelhet. Már most arról, hogy minő 
rendszer volna ideálisabb, későbben disputál-
junk; de épen addig, míg annyi százezer gyer-
mek van, ki iskolai oktatásban nem részesül 
épen akkor, mikor ez millióba és millióba 
kerül, melyeket elő nem tudnánk teremteni 
budgetszerüleg, az önkéntes közreműködésnek 
bármely forrását bedugaszolni szerintem kul-
turellenes politika volna. (Helyeslés balfelől.) 

Azt sem látja Bozóky t. képviselőtársam, 
hogy ezen aránytalanság megszüntetésére most 
mennyi történt. Hiszen ezen aránytalanság meg-
szüntetésére szolgál részben az 1848 : XX. t.-c. 
3. §-ában első sorban az egyházi adózások le-
szállítására a protestáns egyházaknak adott 
segély, melynek körében legnagyobbak ezen 
aránytalanságok. Ezen aránytalanságok leszál-
lítására vagy legalább azoknak jövőben való 
megakadályozására szolgál az 1907 : XXVII. 
t.-cikk is, amely épen ott, ahol beáll a sze-
génység, ahol a további áldozatot nem bírják, 
az állam segítségét biztosítja az iskolafenn-
tartóknak. (Igaz! Úgy van!) 

T. képviselőház! Énnek a törvényjavaslat-
nak elvi alapja nagyon egyszerű. Abból indul 
ki, hogy az elemi oktatással összekötött mű-
veltségnek megszerzése nemcsak az egyénnek 
érdeke, hanem a társadalomnak és az állam-
nak is érdeke, hogy tehát az állam megköve-
telheti minden polgárától, hogy gyermekeit, 
gyáinoltjait legalább is az elemi oktatásnak 
megfelelő műveltség birtokába juttassa. Ez 
tehát közérdek, ez nem egyéni érdek, amely-
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ről valaki lemondhat vagy le nem mondhat, 
amint neki tetszik. Ennek folytán társadalmi 
és —» a társadalomnak legfőbh orgánumaként 
az állam szerepelvén — állami kötelesség 
arról gondoskodni, hogy ez az oktatás min-
denkire nézve hozzáférhetővé tétessék, hogy 
lehetőleg elháríttassanak azok az akadályok, 
melyek annak elérését vagy lehetetlenné teszik, 
vagy nagy mértékben megnehezítik. 

Ebből az elvből kifolyólag helytelen, inkon-
veniens, ha nem is mondom, hogy abszolúte 
igazságtalan, de legalább inkoveniens az, hogy 
az elemi oktatás megszerzésével járó terheket 
azokra hárítsuk, kik az elemi oktatást meg-
szerzik, vagy azok szüleire vagy azokra, akiket 
a törvényhozás erre kötelez. 

Ezen a helyzeten úgy is segíthetünk, amint 
eddig segítettek is több államban és az is 
plauzibilis, hogy a vagyonosok fizessenek, a 
szegények pedig a tandíj alól felmentessenek. 
De kicsoda vonja meg a határvonalat a vagyo-
nos és a szegény között ? Vájjon a tandíj 
szempontjából nem szegény-e az a három-négy 
holdas zsellér-ember, akinek esetleg két vagy 
nyolc gyermeke van, a tandíj elengedésére pedig 
nem számíthat, vagy esetleg szemérmes arra, 
hogy utána járjon, vagy esetleg belefárad a 
sok adminisztracionális retortába, amelyen ke-
resztül kell mennie. (Élénk helyeslés.) S végül 
épen a demokratikus követelményekkel hom-
lokegyenest ellenkezik, hogy ugyanabban az 
iskolában két kategória legyen, az egyik, aki 
fizet, s a másik, aki csak türelemből, csak 
irgalomból van ott. (Élénk helyeslés.) 

Ezért tartottam én az ingyenesség behoza-
talát az ország egy becsületbeli adósságának, 
egy elsőrendű szociális követelménynek. (He-
lyeslés.) És ha én vártam volna az ingyenes-
ség behozatalával — én vagy más valaki, 
vagy a törvényhozás várt volna — mindaddig, 
míg a helyzet megérik arra, ha ugyan vala-
mikor megérik, hogy a kötelező általános ál-
lami oktatás hozassák be, akkor még igen sok 
évig megmaradtak volna a tandíjszedéssel és 
a beiratással járó inkonvenienciák, pedig nincs 
ok, hogy azok tovább megmaradjanak. 

En ezért a jelenlegi oktatási rendszerre 
építettem rá ezt a reformot és pedig úgy, 
hogy az imperative hozassék be, ha a tör-
vényhozás a javaslatot elfogadja, mindazon 
tényezőkre nézve, melyek az elemi oktatás 
hivatalos szervezetének részesei. Jelenleg ebben 
a feladatban osztozik az állam, a községek és 
a hitfelekezet. Ezek képezik együttvéve azt a 
hivatalos szervezetet, amelynek úgy kell ki-
építve lennie, hogy annak keretén belül min-
den gyermek hozzájuthasson az elemi iskoláz-
tatáshoz. (Helyeslés.) Ennek folytán nem bíz-

hattam ezen oktatási szervezet egyetlen ágának 
jóakaratára sem azt, hogy az ingyenességet 
be akarja-e hozni, vagy nem. Nem is úgy áll 
a dolog, amint Goldis képviselőtársam mondja, 
hogy én feltételeket tűzök akkor, amikor vala-
mit elveszek. Én hozok és nem veszek el. 
Elveszem — igenis — az intéző ' köröktől azt 
a lehetőséget, hogy az ő híveiket megterhel-
jék, hanem az ő híveiknek, az ő polgártársaik 
millióinak és családjaiknak hozom a tandíjmen-
tességet. (Élénk helyeslés.) És ha hozok valamit, 
akkor megvan az az erkölcsi jogom, hogy 
ehhez feltételeket is szabjak. (Élénk helyeslés.) 

Mik ezek a feltételek ? Csodálatos dolog, 
hogyha az ember azt a nagy apparátust látja, 
amellyel a felekezeti autonómiák megsértéséről 
panaszkodnak, és hogy ha ezt összehasonlítja 
a tényleges helyzettel, akkor alig lehetséges 
nagyon komolyan venni azokat a panaszokat. 
Itt kapcsoljuk ki mindenekelőtt a magyar 
nyelv oktatásának kérdését. A magyar nyelv 
oktatási kényszerének kérdésével ez a törvény-
javaslat csak nagyon csekély mértékben és 
indirekte áll összeköttetésben, mert a magyar 
nyelv kötelező oktatására vonatkozó intézke-
dések, melyek az 1907:XXVII. t.-cikkben fog-
laltatnak, kötelezőleg szólnak minden iskolára, 
akár részesül az állami segélyben, akár nem. 
Tehát ezt a szempontot ez a törvényjavaslat 
nem érinti. Ez a törvényjavaslat az iskolák 
nagyobb számára vonatkozólag érvényre fogja 
juttatni azokat a feltételeket, amelyeket a min-
den iskolára nézve kötelezőleg kimondott és 
részletezett magyar nyelv oktatási kényszerén 
felül állapít meg a 1907. : XXVII. törvénycikk. 

Tehát mik azok a többletkötelességek ? Az, 
hogy a számtant, — ez igenis összefügg a magyar 
nyelv oktatásával, amennyiben a számtan erre 
felhasználandó a tantervben, de különben a többi 
aztán semmi összefüggésben nincs — a hazai föld-
rajzot, a hazai történelmet, a polgári jogok és 
kötelességek ismertetését a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által is jóváhagyott tankönyvek, 
tanszerek és methodusok szerint adják elő és 
hogy az olvasókönyvek is a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter által is jóváhagyassanak 
abból a szempontból, hogy azok hazafias tar-
talmúak. Már most kérdem: lehet-e itt jó-
hiszemüleg arról beszélni, hogy a hitfelekezeti 
autonómiának, az iskolai önrendelkezésnek sé-
relme van? Az állam csak azt veszi igénybe, 
hogy őrködjék afelett, hogy az iskolákban 
hazafias szellem legyen és ezért bizonyos be-
folyást biztosít magának arra, hogy azokban 
az előadási tárgyakban, amelyek a hazafiúi 
gondolkozással leginkább összefüggésben van-
nak, a hazafias szempontok érvényesülését biz-
tosítsa. Ennyi az egész. 

2 6 * 
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Lehet-e ezen megütközni ? Azt hiszem, hogy 
valamint nem áll az a mondás, hogy az 1907 : 
XXVII. t.-c. és ezen törvénycikk által állami 
iskolák létesíttetnek felekezeti költségen, nem 
áll az sem, amit Vázsonyi mond, hogy fele-
kezeti iskolák létesíttetnek állami költségen, 
hanem létesíttetik az, liogy felekezeti iskolák 
vannak felekezeti költségen és állami támo-
gatással, amelyekben a hitfelekezetek bizto-
síthatják az iskolaoktatásnak azt az irányát, 
amely az ő vallási meggyőződésüknek megfelel, 
az állam viszont biztosítja az iskolaoktatás-
nak azt az irányát, amely az állami és nemzeti 
követelményeknek megfelel. (Élénk helyeslés.) 

T. képviselőház ! Még csak arra az ellen-
vetésre akarok felelni, hogy jobb volna ezt az 
összeget, amelyet a népoktatás ingyenességére 
fordítok, új iskolák létesítésére fordítani. Meg-
engedem, hogy ez a legkomolyabb ellenvetés 
valamennyi közt, amely itt felmerült. Ez állana 
akkor, ha egyidejűleg nem gondoskodnám 
iskoláink gyorsabb tempóban való szaporítására 
más pénzügyi forrásokból. Ámde a költségve-
tés tárgyalásakor már megmondottam, hogy a 
pénzügyminiszterrel elvi egyetértésre jutottunk 
a tekintetben, hogy olyan törvény alkottassák, 
cmely az iskolai adó alól kibúvó összes jöve-
delmeket megadóztatja a népiskola javára. 
Ebből az igazságos új adózásból tetemes,milliókra 
menő évi bevételt remélek, úgy hogy ebből 
a forrásból — az első években legalább — 
valószínűleg több pénz fog rendelkezésemre 
állani, mint amennyit ugyanabban az időben 
új iskolák felállítására fordíthatok. Mert hiszen 
nem elég, hogy a pénz rendelkezésre álljon; 
bizonyos határa van az iskolák expanziójának, 
melyet az ugyanabban az időben nevelhető jó, 
megfelelő tanítói személyzet is szab. Ismétlem 
tehát, az iskolák szaporításának semmiféle hát-
rányát, semmiféle lassítását nem fogja előidézni 
az, hogy az elemi iskolai oktatásnak ingyenes-
ségéről gondoskodunk ebben a törvényjavaslat-
ban. Az egyik és a másik párhuzamosan fog 
együtthaladni. 

T. képviselőház ! Nem folytatom tovább. 
(Halljuk! Halljuk!) Nem akatok minden el-
lenvetésre válaszolni, amely a vita folyamán 
felhangzott, csak fel akarom hívni a t . Ház 
figyelmét arra, hogy az én legbensőbb meg-
győződésem szerint Magyarországnak és a 
magyar nemzetnek a kulturnemzetek sorában 
való elhelyezése tekintetében egy nagy lépést 
teszünk előre, ha ezt a törvényt megalkotjuk. 
(Igaz! Ugy van!) 

És abban a meggyőződésben is élek, hogy 
nemzetünk kulturális haladása tekintetében is 
egy horderejében még kiszámíthatatlan lépést 
teszünk előre. (Helyeslés.) Abban a meggyő-

ződésben élek továbbá, hogy az 1907: XXVII. 
t.-c. munkáját kiegészítjük ezzel abban az 
irányban, hogy felkarolva mindazon iskola-
fenntartókat, akik nemzeti és állami irányban 
velünk karöltve akarnak haladni, egyszersmind 
lehetetlenné tesszük az olyanoknak működését, 
akiknek az iskola csak ürügy, (Úgy van! Ugy 
van!) hogy az állami és nemzeti célokat meg-
tagadják vagy legalább is elhanyagolják. (Élénk 
helyeslés.) 

Ezen törvényjavaslatnak az éle nem irányul 
egyetlen felekezet, egyetlen egy nemzetiség 
ellen sem ebben az országban. (Igaz! Ugy 
van!) Mindenkinek oda van nyújtva a magyar 
államnak baráti jobbja. Ha ezt a baráti jobbot 
nem akarja megszorítani hasonló szeretetteljes 
érzelemmel, akkor ám vessen magára, ha ez a 
jobb őt össze fogja törni. (Zajos helyeslés.) 

Ajánlom a t. Háznak, hogy a törvényjavas-
latot elfogadni méltóztassék. (Hosszantartó 
élénk helyeslés, éljenzés és taps.) 

Pedagógiai akadémiák. 
írta : Molnár Ferenc. 

Álláspontomat, mellet a föntírt tételről e 
lap folyó évi 9 ik és 15 ik számában vázlato-
san kifejteni bátor voltam, én is a .,szellemi 
haladás, a jobbnak győzedelme" érdekében 
tettem meg s bátor leszek megtenni most is, 
még pedig teljes tudatával annak, hogy mit 
írtam és írok s nem csupán az eszmei kény-
szerűség hatása alatt, mintegy öntudatlanul. 

Az adott esetben szóbanlevő tételről a 
gyakorlati életben szerzett és alkalmasnak vélt 
gondolataimat tudatosan rendeltem alá állás-
pontom támogatására, ezt pedig egy magasabb 
célnak, t. i. a jövő nemzedék eredményesebb 
nevelhetése, kiképzése érdekének, mely pedig 
egy a haza biztatóbb létföltételeivel. Ezt leg-
kevésbbé szerénytelenségből, mint inkább annak 
igazolásául vagyok bátor fölemlíteni, hogy 
engem nem csupán a tanítóság saját, önös 
érdeke, hanem magasabb szempontok késztet-
tek a tanítóképzés reformjára vonatkozó javas-
latom, illetve hozzászólásom megtételére. 

Előző cikkeimben igyekeztem álláspontomat 
röviden, lehetőleg úgy kidomborítani, hogy 
abból észrevehetővé váljon a tanítóképzés új 
alapokra való fektetésének nemcsak sürgőssége, 
hanem egyúttal az új alap szükséges voltának 
okai is. Mert ha belátom is, hogy a tanterv-
és az ezekhez hasonló revíziók a közoktatás-
ügy tökéletesítését, általános és speciális föl-
adatainak, céljainak gyorsabb, eredményesebb 
megvalósítását célozták több - kevesebb ered-
ménnyel, de ama feltűnő körülmény, hogy 
valahányszor valami tanterv- vagy ehhez ha-
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sonló revízió merül fel — sőt anélkül is — 
azonnal előtérbe lép a tanítóképzés reformja 
iránt való törekvés is : csak azt bizonyítja, 
hogy mindaddig nem sikerül a közoktatást 
megfelelőbb alapokra fektetni, míg a tanító-
képzés problémája — értve ezalatt az összes 
iskolák tanítóinak képzését — helyesen meg 
nem oldatott. Ezért elsőrendű fontosságú eme 
probléma megoldása minden más egyéb tan-
ügyi kérdésnél, s míg ez be nem következett, 
„látszólagos" sürgősségű és súlyú minden tan-
terv- és ilyenféle revízió. 

A föntírt probléma helyes megoldása pedig 
nem könnyű feladat, az bizonyos. Eme problé-
mát külföldön többfáleképen igyekeztek meg-
oldani. Részemről e tekintetben a külföldre 
való hivatkozást — amint első cikkemben is 
kifejezést adtam — mellőzni kívánom. Nem 
azért, mintha az én álláspontom támogatására, 
az alapképzésre, az egyetemre való beirat-
kozásra nem tudnék példát fölemlíteni, — mert 
hiszen Svájcban Basel, Solothurn, Schaffhausen, 
Graubünden kantonokban, továbbá Salvador-
ban, Japánban középiskolai érettségi bizonyít-
vánnyal veszik föl a képzőbe, Szászországban, 
Hessenben, Szász-Weimarban az egyetemre ren-
des hallgatókul iratkozhatnak a tanítók be, — 
hanem azért, mert a mi 12-féle nemzetiség, 
8-féle vallásfelekezet szerint, tehát nyelvben 
és érzelemben széttagolt, iparilag, kultúrailag 
fejletlen államunk oly megoldását kívánja meg 
a tanítóképzés reformjának, hogy ez kedvezőtlen 
s egymással sokszor összeütköző ellentétek 
dac ira is megfeleljen, minden körülmények 
között beváljon a mi viszonyainknak. Tudom, 
hogy Angliában, melyre Kóródy Miklós úr 
hivatkozik, a „monitor" rendszer alapján a 
tanítójelölteket 13 éves korban veszik föl s 
több fokozaton (probationers, pupil teachers) 
átmenve, le kell tenniök a „királyi iskola-
vizsgálat"-ot („Queens Scholarship Examina-
tion'"-t) s azután léphet be a jelölt a tulajdon-
képeni tanítói szemináriumba, ahol tanulmányait 
tovább folytathatja. Csakhogy ott egészen má-
sok a viszonyok. Ipara, kereskedelme már 
régóta nagy fejlettségű. Kultúrája már akkor 
fejlett volt, mikor kötelező népoktatásról még 
nem is gondolkoztak. Emialt aztán ott a tanító-
képzés sokkal kisebb jelentőségű, megfelelhet 
szerényebb képzettséggel feladatának a tanító-
ság mint nálunk, mert Angliában az elemi 
iskolát végzett gyermeket, bármily pályára 
lépjen is, maga a társadalom műveli tovább, 
miről nálunk ezidőszerint majdnem szó sem 
lehet. Németország, Dánia, Svédország és 
Norvégia, Belgium és Hollandia szintén évszá-
zadok óta fejleszthette kultúráját, míg nálunk 
a mai értelemben vett kultúra fejlesztéséről a 

szó szoros értelmében csak 1868 óta beszél-
hetünk. És ebben, hazánknak eme kedvezőtlen 
viszonyaiban, ezeknek tekintetbe vételében, 
miként való elbírálásában, valamint abban, 
hogy minő feladatok megoldását fogják a 
tanítóságra bízni : vélem megtalálni azt az 
„ütközőpontot", melyen a tanítóképzés reformja, 
a tanítói akadémia kérdése „így, vagy amúgy 
eldűl" s nem ott, ahol Kóródy Miklós úr. Nem, 
mert az a körülmény, hogy az Y—VI-ik osz-
tály még nincs beállítva kivétel nélkül minden 
elemi iskolában, az nem a tanítóképzés emelé-
sére hathat vissza kedvezőtlenül, hanem a 
népoktatási törvényeknek a közigazgatás által 
való szigorúbb végrehajtására igen is adhat 
és ad is okot. De egyúttal okot adhat a tanítói 
kvalifikáció emelésére is. Miért? Egy pilla-
natig ne tekintsünk másra, csak az iskolára. 
Azért, mert amint épen Kóródy úr első cikké-
ben írja, még hatezer oly tanító van, ki sem-
mit sem tud, vagy igen keveset tud magyarul, 
akik tehát az V—Vl-ik osztályt (sőt az alsób-
bakat is) oly értelemben és intenzívitásban 
vezetni, tanítani, mint ahogy a törvény és 
tanterv, előírja képtelenek, valamint azok is, 
kik tudnak magyarul, de nincs meg a kellő 
képzettségük. Hogy ezen állapotnak vége vettes-
sék, már csak amiatt is emelni kell sz alap-
képzés magasabbra való tételével a tanítóképzést, 
hogy többé ily tanítók, főleg a nemzetiségi egyhá-
zak kezén lévő képzőkből, ki ne kerülhessenek. 

Mielőtt tovább mennék, még egy kis kité-
rést kell tennem. A középiskola fölemelését az 
V—Vl-ik osztály, tehát a tanköteles kor fölé, 
mi is örömmel vennők. Ennek beismerése, sőt 
óhajtása azonban nem rontja le azon érveket, 
melyek miatt a tanítóképzés alapjául a közép-
iskola teljes bevégzését javaslom. Nem, mert 
a középiskola ez esetben is megmaradna a 
magasabb képzettséget kívánó állások, a további 
önképzésre legmegfelelőbb alapokat lerakó isko-
lának. Alsó két osztálya anyagát, sőt még 
többet, ugyanis elsajátíttatná az elemi iskola 
V—Vl-ik osztálya, azon túl pedig folytatná a 
középiskola III- ik osztálya, mely esetben való-
színűleg ez lenne az I-ső osztály s ennek meg-
felelően a jelenlegi 8 osztály helyett hat. 
Ismétlem azonban, hogy ez esetben sem szen-
vedne a középiskola lényegében semmiféle 
változást, kivéve a latin nyelvet, melyet a 
leánygimnáziumhoz hasonló módon, a mostani 
III-ik osztályban kellene kezdeni. Tekintve 
pedig, hogy érettebb, fejlettebb korú és kép-
zésű tanulók mennének a középiskolába, a 
jelenlegi latin tananyagot a hat évre arányo-
san beosztva, el lehetne végezni. Az elemi 
iskola V—Vl-ik osztálya különben nem azért 
néptelen, mert hatféle iskolába megy a IV-ik 
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osztály elvégzése után a tanuló, hanem első-
sorban és főleg azon okok miatt, melyeket 
előző cikkemben megjelöltem s melyeknek 
megszüntetésére javaslatot tettem. 

Abból a körülményből pedig, hogy az 
V—Vl-ik osztály nincs mindenhol beállítva, 
nem az következik, hogy tényleg nincs meg. 
Engedelmet kérek, de e tekintetben Kóródy úr 
van önmagával kontradikcióban. Ha a közélet-
nek bármely szerve nemcsak törvényileg s a szó-
banlevő esetben nemcsak az 1868 : XXXVIII. t.-c. 
és az ennek alapján 2202/905. ein. sz. miniszt. ren-
delettel kiadott tantervben van előírva, meghatá-
rozva és kötelezővé téve, hanem az nagyon sok 
helyen, talán az elemi iskolák túlnyomó részében 
a maga egészében és valóságában keresztül is 
van vive : akkor arról többé nem lehet azt 
mondani, hogy tényleg nincs meg. Legfeljebb 
csak azt lehet és kell is kívánni, hogy a tör-
vény idevágó részét hajtsák végre ott is, ahol 
még nincs végrehajtva. Többet pedig — hogy 
úgy mondjam — rárakni nem tanácsos az 
elemi iskolára, mint amennyit a föntemlített 
tanterv előír. Nem a tanítók miatt nem lehet, 
hanem a tanulók miatt. 6 —12 éves gyermek 
részére az az anyag bőven elegendő. Erre — 
hacsak ettől függ — bátran föl lehet emelni 
a középiskolát a tanköteles kor íölé. Ezek 
miatt írtam előző cikkemben, hogy amit 
Kóródy úr az elemi iskolák szervezésére vonat-
kozóan ír, az most is megvan, mert első cik-
kében nemcsak a két felső, hanem a két alsó 
négy osztály szervezéséről is szólt. Az alsó 
négy osztálya pedig — egy-két hely kivételé-
vel — mindenhol megvan. Ha pedig Kóródy 
Miklós úr többet értett ezalatt, úgy ez a 
„több" az elemi iskola körén kívül esik, 
melyet „iskolán kívüli oktatás", „ne'pikadémia", 
„szabadtanítás" vagy ehhez hasonló módon 
jelölnek meg. Népoktatás alatt az elemi iskolai 
oktatást értik, tudtommal mindenütt. Minden 
más egyéb kultúrális vagy szociális irányú 
tevékenység, amennyiben nem az iskoláról van 
szó, a föntírt fogalmak körébe vág. Nem a 
szavakba kapaszkodom bele, midőn ezeket 
állítani bátorkodom, csak igazolni akarom, 
hogy Kóródy Miklós úr első cikkében az ide-
vágó részletet, t. i. az elemi iskolák szervezé-
sét nem lehetett másként értelmezni. 

Az a körülmény, hogy az elemi iskola két 
felső osztálya — melynek beállítását különben 
sok helyen nagyon is sok körülmény befolyá-
solja — nincs mindenhol beállítva, a maga-
sabb tanítói kvalifikációt egyáltalán nem teszi 
fölöslegessé, sőt arra — szerény nézetem sze-
rint — nem is hathat hátrányosan vissza, 
mert hiszen a tanítóságnak „ . . . mint kultú-
rális tényezőnek hatásképessége körülbelül nap-

jainkban bekövetkezett, nyilvánvalóvá lett". A 
cél tehát, mely miatt a tanííóképzés emelése 
szükséges, nem a két felső elemi iskolai osz-
tály, amely — amint láttuk — adva van és 
megvan, hanem a tanítóknak az elemi iskola 
keretén, anyagán felülálló, azt meghaladó 
társadalmi, tudományos és szociális tevékeny-
sége a „szabadtamcás" stb. útján és alapján. 

Es most rátérhetünk a tanítóképzésre. Kóródy 
Miklós úrnak az erre vonatkozó javaslatát 
— akár az iskola, akár a „szabadtanítás" stb. 
érdekét tekintjük — részemről most sem találom 
megfelelőnek, noha sokat gondolkoztam fölötte. 
Érveimet, melyeket javaslata ellen s az én 
javaslatom mellett fölhoztam, megingatva nem 
találom. Nem pedig a következők miatt : 

Bármily kis mértékben emeljek a tanítókép-
zés színvonalát s nemcsak „időbelileg", hanem 
a mainál tartalmasabban, nagyobb tárgyisme-
rettel — értve ezalatt úgy a nem bölcsészeti 
(földrajz, számtan stb.), mint a szorosabb 
értelemben vett bölcsészeti (lélektan, módszer-
tan stb.) vonatkozású tárgyakat, melyek együt-
tesen teszik tulajdonképen a „szakműveltséget" 
— a tanítók ennek megfelelő javadalmazását 
szükségképen maga után vonja akár érettségi 
vizsgálat alapján, akár anélkül történik a java-
dalmazás. Ennek a javadalmazásnak szükség-
képen arányban kell állania a hasonló képzett-
ségű egyének javadalmazásával. Igen, mert az 
államkormányzat máris fölismerte, hogy egy 
testületet sem lehet sem az erkölcsi elismerés-
ben, sem az anyagi ellátás, sem az előléptetés 
tekintetében a vele egyforma képzettségű egyé-
nekből álló más testületed hátrább tartani, 
mivel ez abban a hátrább szorított testületlen 
nemcsak elégedetlenséget szül, hanem e testü-
let munkájára bénítólag hat. Megjegyzem, hogy 
itt túzott igényekre egyáltalán nem gondolok, 
csak a jogos és méltányos igényekről beszélek. 
Hogy mi lesz e jogos és méltányos igény, azt 
a tanítósággal egyforma képzettségű testületek 
részére megállapított javadalmazás fogja eldön-
teni, valamint az, hogy mennyire fogják a 
kultúra erejét nálunk, a mi államunkban be-
csülni, mely államnak még akkor is a kultúra 
erejével kell imponálnia, ha önálló nemzeti 
hadserege fog lenni. 

Az 1907. évi XXVI-ik és XXVII-ik t.-cikk, 
mely a minimumot megállapítja, nem lthet 
örökéletű, mint a 600 K minimumot meg-
állapító törvény sem volt az. Az idők folya-
mán, a közvagyonosodás emelkedésével, a köz-
vagyon és a megélhetési viszonyoknak meg-
felelően, az a minimum is megfelelő emelkedő 
változásnak lesz alávetve, mely egyúttal a 
fizetés maximumát is megfelelő mértékben 
emeli. Ha pedig emiatt, az isko'afönntartók 
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támogatása végett, az államnak „a zsebét meg 
kell nyitnia", úgy ezt elsősorban önmagáért 
kell megtennie. Ezzel legalább még több jogot 
nyer a felekezeti és községi iskolák ellenőrzé-
sére, melyre pedig — nemzetiségi vidéken 
élek ! — nagyon is szükség van. A fizetés 
megfelelő emelését a tanítók száma nem be-
folyásolhatja. A tanítók száma az államot 
alkotó lakosság számával áll arányban. A 
tanítók részére fordított javadalmazás tehát a 
lakosság között trányosan oszlik föl, még 
pedig a lakosság, illetve az állam fizetőképes-
ségének megfelelő mértékben. Ezt a fizető-
képességet pedig nemcsak a tanítókkal szem-
ben kell figyelembe venni, hanem a többi 
tisztviselőkkel, alkalmazottakkal szemben is, a 
kellő egyensúly végett, mely egyensúly meg-
állapítása a már írt ok miatt nem történhetik 
a tanítóság rovására. A tanítóság száma végül 
egyenes arányban áll nemcsak a lakosság szí-
mával, hanem a végzendő munkával is. Ezért 
az ő reája fordított javadalmazás is legalább 
is egyenes arányban térül meg az államnak, 
melynek keretébe pedig minden iskolafönntartó 
beletartozik, annak szerves része. 

(Befejező közlemény következik.) 

A tamilt ember és a nép. 
(Levelek egy fiatal paphoz.) 

Irta : Gaal Mózes. 
A fajhoz és a sz ilőföldhöz való ragaszkodás, 

vagyis a hazaszeretet, szintén egyike azoknak 
a fogalmaknak, amelyek heves támadásoknak 
vannak kitéve. Lekicsinylés jut ki annak, aki 
erről btszél, szűklátókörűnek nevezik azt, aki 
nemzetről, nemzeti érzésről beszél. A szociá-
lizmus hívei közül számosan a nemzeti törté-
nelemből csupán azokat a mozgalmakat tartják 
figyelemre méltóknak, amelyek a proletárok 
küzdelmét tüntetik fel, s minden egyéb esemény 
másodrendűvé válik az ő szemükben. Hősükké 
teszik Dózsa Györgyöt, s nem közönséges elme-
éllel boncolgatják a történelem többi szereplői-
nek az életét s kiszakítva őket a saját korukból, 
szigorú ítéleteket hangoztatnak el felettük. 

Ez az eljárás teljesen érthető az ő állás-
pontjukból. Szükségük van arra, hogy hitelüktől 
megfosszák mindazokat, akikről a nemzeti érzés, 
a hazaszeretet hívei jót és dicséretest tudnak 
mondani. Ügy vélik, hogy elvetvén a multat s 
a múlthoz való ragaszkodást, az új nemzedéket 
fölösleges előítéletektől szabadítják meg, melyek 
nyűgöznék a jövő kialakításának merész mim 
kájában. Az érzést eltompítani, az értelmet úrrá 
tenni : ez a cél. Fokozni a részvétet a prole-
táriátus mellett s épen ilyen arányban táplálni az 
ellenszenvet a vagyonos osztály ellen. Ez a 

leplezetlen cél s ennek az elérésére szolgál a 
történelemnek ilyetén tanulmányozása. 

Helyes úton járnak e ? 
Azt hisszük, hogy nem, mert az emberi ter-

mészettel ellenkezik az, amit cselekszenek. Az 
emberi természetben rejlő tulajdonság, hogy a 
nemzeti érzés megvan, hogy őseink sorsa érdekel, 
hogy a föld, melyet szülőföldünknek nevezünk, 
nekünk kedves a megszokás és a hozzáfűződő 
emlékek miatt. Az egész világot nem ismer-
hetjük, a világ minden nemzetét nem szeret-
hetjük, mert létünk arasznyi, érzésünk épen 
olyan korlátolt, mint értelmünk határa. Az 
emberek egy csoportja velünk egy nyelven be-
szél, ezeket megértjük, az emberek nagy soka-
sága más nyelven beszél, ezeket nem értjük 
meg ; akikkel a jelen intézményei s a mult 
emlékei összekötnek, azokat akar va-akaratlan 
hozzánk közelebb állóknak érezzük s lám, még 
ezeket sem tudjuk mindig szeretni, hát a világ 
többi lakóit, akikről csak hallunk, akiket nem 
ismerünk, akikkel évszázadok óta ellenségképen 
állottunk szemben : hogy tudnók szeretni ? Való-
ban, a fajhoz való ragaszkodásnak lerontoi elmé-
leteik papirosbástyái mögül nem látnak messzire, 
midőn ki akarják tépni az emberek szívéből 
embertársaik becsülését, a hozzájuk való tartozás 
érzését az emberiség szeretetének a nevében. 
Nemde, ebben van némi ellenmondás ? 

Hirdetik, hogy közös, egyetértő munka teszi 
az embert boldoggá s nem mulasztanak egy 
alkalmat sem el arra nézve, hogy a nemzet 
egyes tagjait, hahogy a társadalom másik, 
esetleg jobb anyagi helyzetben levő réti ge'hez 
tartoznak, egymásra lázítsák. Szándékosan válasz-
tottam ezt az erős kifejezést, bár fáj nekem 
megtévelytdésük. Mert ez megtévelyedés, a 
szenvedélyes harci kedv elfajzása. Ezt az általános 
emberszereteten, mint puszta jelszón alapuló 
megtévelyedést nevezik nemzetköeiscijiieli. 

íme, egy és ugyanannik a nemzetnek a kebe-
lében a társadalmi osztályok egész sora helyez-
kedik egymással szembe ellenség gyanánt és 
több százados fejlődés nem tudta ezeket a 
választófalakat lerontani, pedig közös nyelv teszi 
egységessé, közös intézmények lánca kapcsolja 
össze : miként képzelhetik el a nemzeti érzés 
lekicsinylői azt, hogy más nyelven beszélő mil-
liók szeretete felépülhet a nemzeti érzés, a 
fajszeretet romjain ? 

Ez az a szomorú megtévelyedés, melyet 
károsnak ítél minden gondolkozó ember. 

Igaz, hogy a haza-zeretet sok tekintetben 
elvesztette hitelét épen azok által, akik „alkusz 
és tőzsér" módjára piacra vitték s „olcsó 
malac "-ként hirdették. Ámde mikor nem volt 
ez s mikor nem lesz így ? A hazaszeretetnek 
szószátyár demagógjai minden időben eljátszot-
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ták kisded s nem épen dicséretes játékaikat. 
Puffogtatták a cifra szavakat, verték a mellüket, 
nagyokat ittak a hazáért, hasznát is látták, 
dicsőséget is élvezték. Ámde kinek jutna eszébe, 
hogy ezt a hazaszeretetet hirdesse? A fajszeretet 
káros elfajzásának tekintjük, ha valaki a hibát 
is erényül magyarázza, mivelhogy fajában meg-
van; ha az idegen fajok erényeit is hibáknak 
minősíti s ítéletében tudatlanul vagy szándé 
kosán elfogult, sőt igazságtalan. 

Nem, az ilyen faj- és hazaszeretet csak piaci 
árúcikk, melynek az ostobák és ámítók között 
örvendenek kelendőségnek, a gondolkozó és 
becsületes ember elfordul az ilyen faj- és haza-
szeretettől, mint ártalmas dologtól. 

Az a faj- és hazaszeretet melyet én hirdetek, 
mélységesen ethikai alapú. Szeretem a fajomat, 
ha munkás, ha előre halad, ha nemes eszmék 
szolgálatába szegődik, ha jólétben él, ha más 
fajok mellett a kultúra harcában megállja a 
helyét. Ez nekem jól esik, ez örömmel tölti el 
szívemet, ez engem is.sarkal, hngy az előre-
haladok, küzdők sorába lépjek. így cselekszik 
minden faj, minden nemzet. A tudós a maga 
nemzetének a nyelvén írja műveit, a feltaláló 
lángelme találmányát először a maga hazájában 
teszi közkinccsé s veleszületett nemzeti érzés 
folytán öröme telik ebben. Ám, hadd terjedjen 
tovább, legyen minden nemzetnek erkölcsi vagy 
anyagi haszna belőle, de először a maga nem-
zetéé legyen a dicsőség. Ez természetes, ez 
emberi dolog. Ez a nemzeti érzés nem aka-
dályozott még senkit abban, hogy elől e haladjon, 
szépet és nagyot alkosson, sőt akárhányat ösz-
tökélt munkára, akárhányat idegen nemzetek 
lángelméi inspiráltak arra, hogy a maga nem-
zetének hasznos tagjává legyen, előbbre vigye 
a kultúrát, szárnyakat adjon a művészetnek. 
A hazának és a fajnak ez az okos szeretete 
nem akadályoz meg senkit abban, hogy az 
embert is szeresse általában, sőt annak a szere-
tetnek a kifejlődését sok tekintetben elősegíti, 
mert hathatósan munkálván a maga nemzetének 
kultúrális emelkedésén, közelebb hozza a művelt 
nemzetekhez, a talajt készíti elő arra, hogy a 
kiművelt nemzetek az emberiség közös céljait 
hamarább felismerjék s szövetkezve, ha emberi 
természetünk gyarlósága megeqgedi, e közös 
célokra együtt törekedjenek. 

Azt mondom és vallom, hogy a faját nem 
szerető egyed az emberiség szeretetének óriási 
magaslatára sem emelkedhetik. A testvéri érzés-
ből kell a faji érzésnek kiindulnia, a faji érzés 
visz az általános emberszeretet felé. Aki a nem-
zeti multat elfogultan dicsőíti s nem látja meg 
fajának hibáit a múltban, az gondolkodás nél-
kül szereti faját s értelme nem termékenyíti 
meg agyát ; aki a nemzeti multat egyoldalúan 

nézi s az azzal való kapcsolatot elveti, az elbiza-
kodottságában vakon indul neki a jövő felé 
vivő útnak s levegőben épít várat, melynek 
szilárd alapja nincs. Lehet nagyon tanult elme, 
de az anyaföldet összetéveszti a papirossal, 
melyre tömérdek elméletet lehet felírni, de egy 
pásztorkunyhót sem lehet építeni. 

Amiképen a gyermek apja és anyja iránt fog 
valamit érezni, valamit, ami különbözik a szom-
szédjai, vagy a zulukafferek iránt érzettől, úgy 
a föld iránt is, ahol született, a faj iránt is, 
amelynek nyelvén beszél, fog valamit érezni, 
ami más országok s más fajok iránt való érzel-
métől különbözik. 

A családi érzést csak akkor lehetne az em-
berből kiirtani, ha a szociálizmus utópiája meg-
valósulna s a gyermeket elszakítanák az anyától 
és apától, államilag nevelnék és soha sem mon-
danák meg, hogy ki az apja, ki az anyja ; a 
faji érzést akkor lehetne az egyénből kiirtani, 
ha különféle országokban nevelnék, minden 
esztendőben egy másikban, s megtanulna sok 
nyelvet s végül maga sem tudná, hogy hova 
tartozik. 

Vagyis a képtelenségig vittem a kérdést, 
aminthogy képtelenségnek tartom azt, hogy 
valaki az emberiséget szeresse s a maga faját 
ne, a világot szeresse és a hazáját ne. És meg-
tévelyedés a történelemnek lekicsinylése épen 
azok részéről, akik az emberi értelem fejlődé-
sének kérdésével foglalkoznak, akik a társa-
dalom újjáteremtését vallják céljokul, akik 
valami újat akarnak építeni a régi rossznak a 
helyén az emberiség számára, mely tudvalevőleg 
a földön él és nem a levegőben, amely ezer 
év inulva is csak olyan erényekkel és hibákkal 
lesz teljes, mint sok ezer évvel ezelőtt volt, 
amely tulajdonképen nem új lesz, hanem a 
réginek folytatása, tegyük hozzá jámbor óhajtás-
képen : a réginek javított kiadása. 

Ezek alapján, kedves barátom, csak ápoljuk 
tovább is a fajhoz való tartozás érzését tovább, 
tegyük ezt az érzést derék cselekedetek moz-
gató erejévé ; a hamis bálványokat úgy a múlt-
ban, mint a jelenben kíméletlen, de igazságos 
kézzel döntsük le; ámde az igazi érdemet tegyük 
kívánatossá minden időben. És szeressük a 
földet, amely a miénk s ez a szeretet lelkesítsen 
minket arra, hogy minél gazdagabbá, virágzóbbá 
tegyük. Legyen drága nekünk a hant, mely 
okosan munkálva kenyeret ad s egykoron be-
fogadja testünket, hogy az oda, mint közös 
anyaggal elvegyüljön. 

Jusson eszünkbe a költő : 
llgész világ nem a mi birtokunk, 
Csak amit a szív felfoghat magába, 
Sajátunknak csak annyit mondhatunk. 
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SZÉPIRODALOM. 
Forgács. 

Mit így is, úgy is magyarázha t sz , 
S ha t ízea, h á t tíz féleképen : 
Ott egy kis b a j van a szövegben, 
H a nem az í ró — elméjében. 

Öröm és b á n a t , bűn, erények, 
Csak közönséges j e l enségek ; 
De m i n d j á r t é rdeklődve nézed, 
Ha o t t van bennök a — művészet. 

Avult mondás , de szent igaz m a r a d : 
Nincs s emmi ú j a n a p a la t t . 
Mit a n n a k képzelsz, ho lnap veszve bá j a : 
Rárakódik a vénség p a t i n á j a . 

Világosság ! t e vagy az ón eszményem, 
S ha mi sötétség, á rnyék , v a g y homály : 
Az is csak úgy nyer i meg m ű b e c s é t , h a 
A te szo lgá la todban áll ! 

Merész s a sokkén t kezd jük repülésünk, 
Borongunk rozzant szir tek o rmán , 
S végezzük t isztességes ko t lós t y ú k k é n t , 
Tipegve csöndes házi p o r t á n . . . 

Endrődi Sándor. 

Pihenőben. 
Az iskolánkban beállott a csend 
S valami fénynek sugara dereng, 
Mint nyugaton a nap lementekor 
Bujkál egy bájos, haldokló mosoly. 

Az a derengő fény mi volna más, 
Mint ittfelejtett édes kacagás — 
Hang nélkül táncol száz üres helyen, 
Meg-megcsillan a hulló porszemen. 

Miként egy fojtott sóhajt: — néha még 
Valami dalt is ringat itt a lég . . . 
Ajkunkról kapta el más száz ajak 
S emlékül őrzik a fehér falak. 

Elmentek mind s a padsorok, íme, 
ügy állnak, mint a feltúrt föld színe — 
Mosolygó rózsák sora tünt el itt, 
Magukon vive lelkünk gyöngyeit . . . 

Kis vadvirágok voltak mind előbb, 
Mi adtunk nékik új, nemes erőt. 
A gyökerük a szívünkbe szaladt 
S lelkünk szórt rájuk égi sugarat. 

Most már kelyhükön ott pirult a vágy : 
Naggyá és széppé tenni a hazát ; 
Égai a jóért, szeretni, mi szent, 
Mi üdvözíthet : ott keresni fent . . . 

így mentek el, így hagytak minket itt 
S amit szívünkből gyökerük kiszítt, 
Az éltető, lelki táp helyén 
Díjul maradt egy bíztató remény. 

Hogy azok le;znek majdan egyig ők 
Az Isten, haza s emberek előtt, 
Akiknek látjuk álmainkba1 mink, 
Akik pihenjük fáradalmaink'. 

Fiák András. 

It ni usv ik. Beethoven és Pestalozzi. 
Irta : Lakatos Lajos. 

A németországi tudományos folyóiratok most 
azon fáradoznak, hogy Goethe, Beethoven és 
Pestalozzinak egymáshoz való viszonyát meg-
világosítsák s az erre vonatkozó adatokat össze-
hordják. 

A Berlinben megjelenő „Neue Rundschau" 
Beethoven és Pestalozzinak egymáshoz való 
viszonyáról írván, azt mondja : „Bennünket 
nem az ösztönöz arra, hogy e két, reánk nézve 
oly szent nevet itt egymással kapcsolatba hoz-
zuk, hogy az életben tán valamelyes jelentéke-
nyebb viszony fűzte őket egymáshoz, hanem 
ama harmadik név, mely ideális mélységgel és 
benső szeretettel övezé magát kettejük közé s 
ez : Brunsvik Teréz grófnő neve, Beethovennek 
halhatatlan imádottja!" 

Minthogy a „Neue Rundschau" megkapó 
jellemrajza telve van magyar vonatkozásokkal, 
meg nem állhatom, hogy rövid kivonatban ne 
közöljem lapunk olvasóival. 

La Mara, immár jobblétre szenderült hírneves 
zenetörténet-írónő, egyik jeles dolgozatában 
arra irányítja a szaktudósok figyelmét, hogy 
nem Quiccardi Ginlietta grófnő, hanem unoka-
huga: Brunsvik Teréz grófnő volt Beethoven-
nek ama halhatatlan imádottja, kinek azt a 
nevezetes, szenvedélytől áradozó levelet írta, 
melyet a mester halála után szekrénye titkos 
rekeszében találtak s amely az évszám és egyéb 
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pontos adatok hiánya miatt mai napig is vita 
tárgya Beethoven életrajz-íróinak . . . Annyi 
bizonyos, hogy Brunsvik Teréz grófnő 1806-ban 
tanítványa volt Beethovennek és arcképét e 
pompás fölirattal ajándékozza neki: „A ritka 
genie-nek, a nagy művésznek, a jó embernek ! 
B. T. . . B e e t h o v e n pedig 1809-ben az általa 
is nagyon kedvelt fis-dur szonátát, Op. 78. neki 
ajánlá . . . Az említett levélben pedig nemcsak 
annak gondolata van megpendítve, hogy örök 
időkre egymásé legyenek, hanem egybekelésük 
is el van határozva. De hogy ez miért nem való-
sult meg, azt még most is homály borítja . . . 
Már pedig az is tény, hogy ez Isten kegyelte 
nő — sohasem ment férjhez s későbbi éveiben 
szíve egész melegével s igaz rajongással szen-
telte magát a népnevelésnek és a gyermek-
védelemnek. S e nemes ténykedésében — itt 
záródik a gyűrű — nem kisebb ember, mint 
Pestalozzi volt útbaigazítója, tanácsadója és lel-
kesítő barátja . . . Brunsvik Teréz grófnő 
1775-ben, június 27-én született Pozsonyban. 
Öt évvel fiatalabb volt Beethovennél és kerek 
harminccal Pestalozzinál. Nemcsak nemes szép-
ségével, hanem kiváló szellemi és jellembeli 
tulajdonságaival tűnt ki . . . 

1806—1810. időszakba esik Beethovennel 
való ismeretsége s majdnem ugyanakkorra Pes-
talozziéval is. Ugyanis 1808-ban nővérével s 
annak gyermekeivel 6 hétig Pestalozzi svájci 
nevelőintézetében, Yverdonban tartózkodott. 
Nagy érdeklődéssel és őszinte méltánylással 
avattatta magát be a geniális férfiú terveibe, 
aki a legnagyobb készséggel olvasta föl neki 
iratait. „Svájc ébresztője" című lelkes műve 
pedig annyira meghatotta a nemesszívű gróf-
nőt, hogy könnyező szemekkel borult térdeire. 
Itten fogamzott meg agyában a magasztos 
gondolat, hogy népe gyermekeinek nevelésében 
található meg hazája újraszületésének útja. S e 
gondolaté volt — különösen Beethoventől való 
válása után — egész élete . . . 

Pestalozzival és nejével nagyon sokáig sűrű 
levelezésben tartotta fönn a legideálisabb ba-
rátságot. La Mara e levelekből is hármat közöl. 
Mutatóul álljon itt az egyik : „1809 május 16. 
Nagyságos Grófnő ! Ha szerencsém lehetett 
nemes szívére befolyást gyakorolnom, úgy 
bizonyára egész nemzetére gyakoroltam azt s 
remélem, nem fog sokáig váratni értesítéseire. 
Brunsvik, óh nagy- és nemesszívű Brunsvik ! 
Az ön nemes lelke csak a jó után törekszik ; 
csak a hazájáért és (az emberiségért dobog! 
Nekünk nem szabad egymástól elidegenednünk !" 
Később így n- Pestalozzi : » A Gondviselés müve 
volt, mi bennünket együttlétünk alkalmával az 
emberiség tökéletesítésére irányuló magasztos 
és nemes eszme megvalósítására megihletett. 

Ne tántorodjon el ettől, óh, nemes lélek ! Az 
ön elhatározása nagyjelentőségű lesz az emberi-
ség számára, ha kész azt szolgálni s meg vagyok 
róla győződve, hogy törhetetlen magyar hűség-
gel és magyar tetterővel fogja terveit megvaló-
sítani! . . . 

S meg is valósította! 1828-ban „Angyal-
kert" címmel Budán alapította az első magyar-
országi kisdedóvót s véletlenül épen egy évre 
nagy barátjainak elhalálozása után. Ezt sok 
más követé s a grófnő halálával már 88 volt 
Magyarországon. 

Ezrekre rúg azon ifjú lelkek száma, kiknek 
sorsát Brunsvik Teréz grófnő helyes útra te-
relte. Soknak későbbre is anyai gondozója és 
őrzője maradt, sőt családi tűzhelyet is épített 
számukra . . . 

Nagy utazásokat tett Olaszországban, Német-
országban, Angolországban és Svájcban a 
gyermeknevelés tanulmányozása érdekében és 
irodalmilag is nagy tevékenységet fejtett ki . . . 

Kiterjedt levelezést folytatott. Fölötte érde-
kes és becses nevelési eszmecserét váltott levél-
belileg Schober Ferenccel, Fesztetics Leó grófi 
család nevelőjével, a későbbi nenzeti színház 
főintendánsával s egyik örökb< csü levelét e 
biblikus szavakkal fejezé be: „Csak ne aludjunk! 
Eljő az éj, amidőn már mitsem alkothatunk". 
S ez az éj végre őt is elérte. Pesten, 1861 
szeptember 23 án, 85 éves korában hunyta 
örök álomra jóságos szemeit. 

A Nemzeti Múzeumban állították föl „ Magyar-
ország legnagyobb honleányának" emlékszobrát. 
Harmincnégy évvel élte túl a nagy művészt, 
kinek egykoron szerelmét áldozá . . . S önkén-
telenül merült fel bennünk a kedves gondolat, 
hogy a grófnő, hallgatva Pestalozzi ember-
szerető oktatásait, mindenesetre említést tett 
nagyhírű ifjú zenemesteréről s viszont alig 
képzelhető, hogy Beethovennek nem mondotta 
volna el a svájci nagy népnevelőnél szerzett 
tapasztalatait s ne ültetett volna egy-egy dús-
termő magocskát szívébe, annak nagy tár-
házából . . . 

De kármint is volt, Brunsvik Teréz grófné-
dicsteljes neve örökké elválaszthatatlan marad 
a két halhatatlan jagyogó csillag nevétől. 

— Űj polgári fiúiskola. Hunyad vármegye 
Bród községében a jövő tanévben áll. polgári 
fiúiskola nyílik meg. A latin nyelv is taníttatik, 
tehát gimnáziumot pótol. Mivel fokozatosan fog 
kifejlesztetni, szeptemberben csak az I-ső osztály 
nyílik meg. Tandíj és más díjak az áll. polg. 
iskolákban szokásos módon és nagyságban fize-
tendők. A szegények tandíjmentesek. Ezen új 
iskolára fölhívjuk az érdekeltek figyelmet. Föl-
vételre már most előjegyzik a jelentkezőket. 
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KÖNYVESHÍZ. 
Regényalakok. 

(Bródy Sándor novellakötete. Megjelent az Egyetemes 
Regény tárban. Singer és Wolfner kiadása.) 

A „Regényalakok" című könyvből sajnálattal 
látjuk, hogy Bródy Sándornak, az ismert elbeszélő-
írónak hevülete kissé ellankadt. Olyan hatást tesz 
ránk e könyv, mintha egy élvsóvár ifjút évek 
múlva idősb s már-már rokkant arszlánként látunk 
viszont. S melankolikus érzés vesz rajtunk erőt, 
észlelvén, mily hamar fonnyad el az az irodalom, 
mely érzéki gerjedelmekből merítette hevét ! 
Mintha a szerző csak igen nehezen tudott volna 
íróasztala fiókjából egy egész kötetre való kézirat-
maradékot összekeresgélni. „Regényalak" már alig 
van abban a fiókban, olyan mesetöredék is kevés, 
amiből egy-egy hírlapi tárca telnék ki. A szerző 
hát úgy segít magán, hogy ujságcsevegést, úgy-
nevezett „krokit" is vesz könyvébe, sőt szer-
kesztői üzenetfélét is. Ehhez járul néhány han-
gulatos tárca, bohó visszaemlékezés, vázlatszerű 
zsánerkép, szóval különböző cikkecskék kedves 
egyvelege. S mindez szép kötésben a regénytár 
kiadásábrn „Regényalakok" hangzatos címet nyer. 

De bár a szerző kissé szegényes és kopottas 
színben áll előttünk, a régi Bródy Sándoiból még 
van benne valami. Ma is szeretne még érzékies, 
ingerlő élményekről, a szexuális élet kalandjairól 
írni. Mindjárt a könyv első elbeszélése is — az 
Orgonista című — egy dekadens kis ifjúról szól, 
akit buja vágyai Konstantinápolyba csalnak, ott 
a serail körül lebzsel s addig sóvárog élvezetekért, 
amíg agyon nem ütik. E nyomtatvány még erősen 
emlékeztet a régi Bródy Sándor költői képzele-
tére. Az egész világegyetem telve van érzéki 
vágyakkal. „A gyönyörű mecsetek domború kupolái 
és karcsú fehérsége is csak annyiban hatottak rá, 
amennyiben az asszonyi nem egy és más tulaj-
donságára emlékeztették." így festi Konstanti-
nápolyt s még a Boszporus is csak bizonyos 
ösztönök képeit kelti e gazdag képzeletben. „Top-
hane városrésze még egészen feketeségbe borulva 
olyan volt, mint egy óriási Léda, amely magához 
szorítja az óriási hattyút, a Boszporus egy fehér-
vizű, csillogó öblét." Ugy-e bár, ragyogó, fölemelő 
költői hasonlat ! 

Hasonló költészet lengi át az Egy fiatal tanár 
búcsúztatója című pikáns csevegést, amely rózsák, 
rozmaringok, krizantémumok és kakukfüvek köl-
tőies díszletével egy állatias ember önemésztő 
érzéki gerjedelmeit ós ettől való sorvadását írja 
meg. Ugyanebből a fajtából való a Nászvirág 
című elbeszélés is, amely egy ártatlan hajadon 
nász előtti epedésének és várakozásainak festésével 
kíván érdeklődést kelteni. Ennek is poétikus 
színezefe csak a benne rejlő cinizmus szépítésére 
szolgál. Végül kitűnik, hogy az epekedő hölgy 

sóhajai hiábavalók voltak, mert a férj megölte 
magát. Az öngyilkosság oka is kiderül: „A meg-
boldogult azért végzett magával, mert nem tartotta 
magát érdemesnek, de képesnek sem, hogy letörjön 
egy gyönge nászvirágot. " Szóval, ebben a mű-
alkotásban is a tehetetlen és elaggott érzéki vágy 
talál megéneklőre. 

S hol nem ilyen, ott másnemű, de ehhez méltó 
„regényalak" ragadja meg a szerző képzeletét. 
Itt a Pipőke, a tisztalelkű hajadon, akit zárdából 
hívnak haza. A papa közli a kis ártatlannal, hogy 
anyagi okokból férjhez kell mennie. Pipőke ebbe 
rögtön belenyugszik, még azt sem kérdi, kicsoda-
micsoda a leendő ura. Aludni megy s az előtte 
teljesen ismeretlen és névtelen vőlegényről mind-
járt édes álmokat sző. A tiszta hajadon utolsó 
gondolata már beleolvadt az álmokba, „megbújt 
egy légies, de igen erős ölelésben*. Ilyenek a 
szerző romlatlan leányaiakjai, korlátoltság és érzé-
kiség poétikus keverékei. S ha sem korlátoltak, 
sem érzékiesek, akkor oly élelmesen önzők, mint 
a Fehérblúzos leány, aki tanítónőnek megy egy 
faluba s mindjárt a leggazdagabb urat készül 
megkaparítani. Férfihősei meg egyáltalán csak 
érzékiesek és csak korlátoltak. Egyet már emlí-
tettünk ezek közül, az Orgonistát, aki érthetetlen 
módon Konstantinápolyba megy, holott asszonyt 
Magyarországon is találhatna. Hasonlóképp egészen 
gyöngeelméjű az Egy katonatiszt, aki Csehország-
ból kerül hazánkba s rendkívül naiv és falánk. 
Egy úri családban addig etetik-itatják, mi^ elveszi 
a ház leányát. Pedig kiderül, hogy nem is szereti 
igazán, csak a vélt jóllét kötötte oda az ínyenc 
balekot. Nem kevésbé hígvelejű Az orosz, akivel 
a szerző egy szanatóriumban találkozik s ki szin-
tén rabjává lesz egy asszonynak. 

Ezeken a sajátságos írásműveken kívül, amelyek 
félemberek ösztöneit, némelyeknek szexuális haj-
lamait, másoknak étvágyát festik, találunk a 
könyvben még hírlapi tudósítást egy régebben 
meghalt politikai újságíróról, Neuhauser Neszmélyi 
Artúrról s végül egy szerkesztői üzenetet, amely-
ben a szerző azt tanácsol ja egy hozzáfordult sze-
relmes ifjúnak, ne törődjék azzal, hogy meny-
asszonyának anyja erkölcstelen életet folytat. 

Már egészen elcsüggednénk a szerző irodalmi 
jövőjén, ha a könyvtől való búcsúzás közben nem 
ötlenék szemünkbe a Modell című elbeszélés. 
Mintha ebből igaz, fájdalmas érzés áradna felénk. 
Az ifjú évek emléke, diaknyomor, diákábránd, 
a rég letűnt első szerelem édes-bús emlékeinek 
föléledése. Emellett a külvárosi ház képe a kül-
városi leánnyal s annak lelketlen csábítójával. 
Nagyvárosi realizmus és fiatalos romantika színes 
keveréke — s az egészen végig a hanyatló élet-
pálya őszi melankóliája. Ez az egy elbeszélés 
még tartja bennünk a reményt. Hátha a szerző 
megtisztulva, beteges szenzualizmusából fölépülve, 
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egyszer maradandóbb művet is alkothatna s jóvá-
tehetné mindazt, amit az irodalom ellen vétett. 

Paláyyi Lajos. 

A vezérkönjvek világa. 
(A második osztály tanítója. Gyakorlati vezérkönyv az 
elemi népiskola második osztályában kötelezett összes 
tantárgyak tanítására. A miniszteri tantervhez alkal-
mazva írta Juhay Antal. Második javított, és a változott 
viszonyokra való tekintettel bővített kiadás. Az Athe-

naeum kiadása. Ára 6 korona.) 

Nagyon szeretjük a jó kézikönyvet. Leginkább 
azonban azt a kézikönyvet, mely fölösleges. Hisz-
szük és reméljük, hogy eljő annak az ideje, mikor 
az olvasókönyvön kívül más könyv nem terheli 
a népiskolai tanuló táskáját. Akkor fog ez az idő 
bekövetkezni, amikor beköszönt a vezérkönyvek 
világa. Mulhatlan előfeltétele tanítóképző-intéze-
teinknek pedagógiai reformja. Ezt egyhamar alig 
várhatjuk. Addig is örömmel kell üdvözölnünk 
minden vezérfonalat, mely megüti a mértéket, 
habár hagy fenn kívánni valót. Örömmel fogad-
juk Juhay vezérkönyvét is, melynek szép múltja 
van és amelynek szép jövőt jósolunk. Mert hasznos 
és bölcs munka, habár hasznosabb és kevésbé 
bölcs is lehetne. A bölcseségnek, vagy mondjuk 
bölcselkedésnek, az elmélkedésnek az a szomorú 
tulajdonsága, majdnem azt mondhatnók, az a sötét 
végzete van, hogy, ha nem a maga helyén alkal-
mazzák, unalmas. Ez megbocsáthatlan hiba. Kivált 
a népiskolai légkörben, melyben kész veszedelem, 
mere kockáztatja a sikert. A siker biztosítéka az 
érdekkeltés, az érdekesség. Juhay munkája elején 
és meglehetősen sokáig hosszadalmasan, szárazon, 
végtelennek tetsző mondatokban értekezik, amivel 
kifarasztja a tanítót, ki nem elméletet, hanem 
gyakorlati útmutatást vár tőle. Ha mindjárt a 
beszéd- és értelemgyakorlatot tartalmazó résszel 
kezdi, lekötötte volna a tanítók figyelmét. A 
beszéd- és értelemgyakorlat tárgyalása a könyv 
legerősebb oldala. Már azért is jó dolog, mert a 
tanítóság nagy része épen ez óráktól húzódik 
leginkább. Juhay teljesen tisztában van felada-
tával. Gondja van a nevelésre ; ügyesen vezeti 
be a gyermekeket kötelességeik megismerésébe. 
Elénk, fürge, néhol még kedélyes is, szerencsésen 
használja fel az alkalmat, találja meg a helyes 
átmenetet, választja ki a mesét, verset. í gy pl. 
remekel Rákosi Viktornak „A kéményseprő és 
pékinas" című elbeszélése nyomán készült minta-
tanításával. (297.1.) Gaal Mózesnek „Mátyás Jóska" 
című története is kedves, csak nem való az év 
elejére. A mesternek ma sem szokatlan fegyelmi 
eszköze elriasztja az újdonsült tanulókat az isko-
litól. De hát könnyen lehet ehelyett más elbe-
szélést találni. Épen Juhay utasítja e célból 
Benedek Elek „Magyar Mese- és Mondavilág "-ához 
az osztályvezetőt. (202. 1.) 

Kár, hogy legtöbbször maga a „Második osz-

tály tanítója" közli a tudnivalókat. Még azt is 
ő jelenti ki, hogy: „ha a tanterem ajtaján ki-
lépünk, akkor a folyosóra jutunk". (216. 1.) 
Ahelyett, hogy kivezetné növendékeit, illetve 
velük találtatná ki, amit úgyis tudnak. Többször 
megtörténik, hogy elmulasztja a szemléltetést és 
ezzel az értelemfejlesztés egyik gyakorlati célját, 
a megfigyelésre szoktatást is. 

Az egész munkán meglátszik, hogy két irány 
vívódik benne, a korszerűség é3 a hagyomány. 
Ha a korszerűség kerekedik felül, ami a beszéd-
érteleragyakorlatnál dicséretre méltóan túlnyomó 
eset, akkor szemléltet, a gyermek lelkéből fejleszti 
ki az igazságokat. Ha azonban a hagyomány ha-
tása alatt áll, a tanító mondja ki a szabályt. 
Aztán következik a gyermekek kara. Idegenül 
ismét az idegen gondolatot, melynek kiformálá-
sában semmi részük sem volt. A karban felel-
tetésnek ma már legföljebb az I. osztályban és 
az idegenajkú iskolákban van jogosultsága. A II. 
osztályú magyar gyermek nyelvérzékét inkább 
rontja, mint fejleszti és megteremti azt a bizonyos 
kellemetlen hanghordozást. 

Csak helyeselhetjük, hogy nyelvtani magya-
rázatai közben sokat írat és a leírottak állandó, 
pontos számbavételét sürgeti. De már azt nem, 
hogy ugyanaz a gyermek ír és vezényel a táb-
lánál. Pedagógiai elv, hogy egyszerre minél több 
tanulót foglalkoztassunk. 

A találós kérdések jól fognak, mert hangu-
latot keltenek a szürke falak között. Több élén-
kítő szellemet is önthetne szerzőnk könyve nyelv-
tani és számtani részébe. Különösen az utóbbi 
tárgy tanítása rideg. Minden újabb számkör 
ismertetésénél ugyanaz a menet. Példái meg-
választásánál nem törekszik arra, hogy egy óra 
keretében lehetőleg ugyanazon tárgykörben mo-
zogjon. Csak azt nézi, hogy a számok eredménye 
ne lépje át a tanításterv szabta határt. Példái 
ritkán leleményesek és nem eléggé észképzők. 
Mikor a szorzótáblára kerül a sor, megcsendül a 
régi nóta: „Tanuljátok meg ezt és mondjátok 
el valamennyien karban délelőtt, mielőtt a tanítási 
idő megkezdődik: 1-szer 1 az 1 stb." (13-5. 1.) 

Könyve első részében az olvasmányok tárgya-
lását irányítja. Helyes pedagógiai érzékkel teszi, de 
a kérdések föltevésének helyes irányításával adós 
marad. Könyve végén hamarosan végez a kézimunka 
oktatásával, valamint a művészeti tárgyakkal. 

Ha nem soroljuk elő a mű összes előnyeit, 
nem szaporázzuk az árnyvonalakat sem. Utóbbi 
eljárással a hűtlenség bűnébe eshetnénk még 
Juhayval szemben, kinek irodalmi válla ata föl-
tétlenül pártolásra méltó. Annyira, hogy tanító-
képző-intézeteink is nyomába léptethetnék tanítói 
ifjúságunkat. Általában annyira hívei vagyunk a 
vezérkönyvi rendszernek, hogy hajlandók lennénk 
köteleztetni az iskolafenntartókat, szerezzék meg 
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tanítói könyvtáruk számára a hazai vezérköny-
veket. A vezérkönyvek világa azonban csupán az 
esetben volna teljes, ha nem magyar tannyelvű 
iskoláink számára is megíratnák a vezérfonalat. 

Havas Irma. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
=r A Marostordamegyei általános tanító-

testület görgényi köre 25 éves fönnállása emlé-
kére rendezett jubiláris gyűlését május 26-án 
tartotta meg Görgényszentimrén, igen nagy 
érdeklődés mellett. A testület örömében nem-
csak a helyi és vidéki, hanem messze vidékek-
ről összegyűlt intelligencia is osztozott. Gyűlést 
megelőzőleg istenitisztelet volt a réf., azután a 
róm. kath. templomokban. A gyűlést Pallós Albert 
kolozsváii polg. isk. igazgató, díszelnök nyitotta 
meg. A megnyitó, mely a társadalmi nevelés 
hiányairól, a nemzetiségek hazafiatlan nevelésé-
ről emlékezik meg, méltán megérdemelte a jegyző-
könyvi elismerést és emlékkönyvbe való iktatást. 
Nagy Lajos alkalmi költeményét Felméri Sándor 
gyak. iskolai tanító szavalta, nagy hatással. A kör 
25 éves történetét Tályai György köri elnök, 
a kör alapítóinak életrajzát Szabó Miklós olvasták 
föl. Fáradságos munkájukért a gyűlés köszönetet 
szavazott. Appel Etelka és Tályai György hosz-
szas tapssal jutalmazott zenei előadásai után 
elnök a gyűlést bezárja. 

i À Fogarasmegyei tanítóegyesület 
„alsó járásköre" a Negoj aljában fekvő Porumbák 
községben tartott gyűlésének menete eléggé 
bizonyságot tett arról, hogy minő pezsgő és 
minden ízében hazalias szellem kísérte a tan-
kerület vezetésével megbízott Szabó Elemér 
s.-tanfelügyelőnek Fogaras megyében kifejtett 
alig felesztendei munkásságát. A gyűlésre a hiva-
talos tagokon kívül — mint soha máskor — 
tömegesen megjelentek a gör. kel. és gör. kath. 
tanítók is, akik jelleg- és személyi különbség 
nélkül a többiekkel eggyé olvadva, egyforma lelke-
sedéssel zengték el a helybeli róm. kath. temp-
lomban nemzeti imánkat, a Himnuszt. Zvada Győző 
jól sikerült földrajzi tanítást tartott. Az elnöki 
megnyitó után pedig a helybeli gondnokság 
elnöke, Szőts János rk. főesperes-plébános, a 
leghálásabb szavakkal mondott köszönetet a tan-
ügyi kormánynak, hogy a porumbákiak régi 
óhaját meghallgatva, megteremtette nekik az 
állami iskolát. Erre a kör általános lelkesedés 
között táviratilag üdvözölte gróf Apponyi Albert 
közokt. minisztert, Tóth János államtitkárt és 
Halász Ferenc miniszteri tanácsost. A gyűlés 
további folyamán Vágner Adolf élénk érdeklődés 
mellett bemutatta az új rajztanítási módszert, 
Fedák János pedig a hazaszeretetre való nevelés-
ről értekezett. 

Q A Nagyküküllömegyei ált. tanítóegye-
sület f. évi június 3-án tartotta évi közgyűlését 
Segesvárt, az áll. el. iskolában, 80 r. tag jelen-
létében, Benedek Mihály elnöklete alatt. A tagokon 
kívül megjelentek : báró Kemény Béláné, Druisner 
György kir. tanfelügyelő, Gyöngyössy István polg. 
isk. igazgató a tanáii karral stb. A közgyűlést 
Benedek Mihály elnök nyitotta meg tartalmas 
elnöki megnyitóval, melyben a modern iskola 
nevelési feladatait fejtegette szakszerűen, a mostani 
korszak gyakorlati életének megfelelő eszmékkel 
s tanácsokkal. Az elnöki megnyitót a közgyűlés 
lelkesen megéljenezte. Kovács Bálint titkár jelen-
tésében hű, részletes és terjedelmes képet festett 
az egyesület egyévi buzgó munkálkodásáról ; 
a közgyűlés jegyzőkönyvi elismeréssel adózott a 
munkás titkárnak. László Gyula kőhalmi áll. 
tanító szabad előadása a „Természettani eszközök 
házi úton való elkészítéséről" nagyon fölkeltette, 
de jutalmul le is bilincselte a hallgatóság figyel-
mét, mert a legegyszerűbb hulladékokból elő 
tudja állítani a legkomplikáltabb fizikai műszereket. 
A közgyűlés sokáig tartó tapssal jutalmazta ezen 
érdekfeszítő előadást. A „ Tapintat "-ról felolvasott 
Varga Zsigmond, ürmösi áll. isk. igazgató. Az 
irattár, könyvtár és pénztár vizsgálatára kiküldött 
bizottságok jelentéstételei után Bácz Sándor 
korelnök elnöklete alatt egyhangúlag elfogadtatott 
a jelölő-bizottság javaslata. Elnök lett : Benedek 
Mihály, alelnök : Gábos Dénes, titkár : Kovács 
Bálint, jegyző : Szieghart Elek és Sipos Mihály, 
pénztárnok : Bálás Imre, ellenőr : Benedek 
Mihályné, könyvtárnok: Hoffmann Erzsi, s 12 
választmányi tag. A régi tisztikarnak eme meg-
választása is elismerése a buzgó munkálkodásnak. 

O A Trencsénvármegyei ált . tanítóegye-
sület csaczai járásköre folyó hó 11-én Csaczán 
tartotta évi rendes közgyűlését, melyen a tanító-
kon kívül több érdeklődő vendég is megjelent. 
A formalitások elintézése után Priborszky Ferenc 
csernei tanító „A tanítómester műhelyéből" című 
érdekes dolgozatát olvasta fel. A felolvasó ezen 
értekezésben egy dióhéjba szorított módszertant 
mutatott be, amelyben a tanító egyéniségéről és 
teendőiről szakszerű, hasznos tudnivalókat adott 
elő. Katz Vilmos turzófalvi tanító „Iskola és 
élet" című felolvasásában azon tételt illusztrálta 
talpraesett példákkal, hogy a tanítás nem szorít-
kozhatik a holt betűkre és az iskola négy fala 
közé, hanem minden kínálkozó alkalmat meg kell 
ragadnia, mellyel a gyermek értelmet és érzelmét, 
illemét és erkölcsét, szépérzékét és a természet 
iránti szeretetét fejleszteni és képezni lehet. Erre 
— főleg a nemzetiségi vidékeken — alkalmasnak 
véli a tornát, kirándulásokat és beszélgetéseket. 
Mindkét felolvasót lelkesen megeljenezték s mint 
indítványt egyhangúlag és köztel széssel határo-
zattá emelték Kostyál Béla körelnök javaslatát, 
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hogy Apponyi gróf vallás- és közoktatásügyi 
minisztert az ingyenes népoktatásról szóló tör-
vényjavaslat beterjesztése alkalmából üdvözöljék.— 
A nagybicscsei tanítói járákör hasonlóképen f. 
hó 11-én és pedig Nemeskutason tartotta gyűlését. 
A gyűlés kiemelkedő mozzanatai voltak Kamen 
Karola ottani tanítónő mintatanítása „A fono-
mimika szerint való írva-olvasás köréből" és Vándor 
Soma nagybicscsei tanító értekezése „A magyar 
nyelv és grammatika a nemzetiségi népiskolában" 
cím alatt. Mindkét előadónak jegyzőkönyvi köszö-
nettel honorálták tanulságos előadását. 

] / Az Abaújtornamegyei ált. tanítóegye-
sület gönczi járási köre e hó 10-én tartotta 
Abaújszántón rendes évi közgyűlését, melyen 
Zagróczky Gyula kir. tanfelügyelőn kívül a járás 
tanítósága és a város intelligenciája nagy szám-
ban megjelent. A gyermekkar által énekelt szózat 
elhangzása után Nevetős Lajos igazgató, a kör 
elnöke, szép beszéddel nyitotta meg az ülést. 
Utána Füleky Lajos áll. tanító tartott a hang-
jegy szerinti énektanításról gyakorlati előadást, 
ami általános tetszést aratott. Azután Nevetős 
Lajos az ifjúsági egyesületek szervezete, működése 
és hasznáról tartott értekezletet. Kifejtette, hogy 
minden tanító a legkisebb faluban is könnyen 
szervezhet ilyen egyesületet, hacsak egy kis jó-
akarat van benne. Kimutatta az ifjúsági egye-
sületek nagy hasznát, mert elvonja az ifjúságot 
a bűzhödt levegőjű korcsmától s emellett műveli 
hasznos olvasmányok-, szavalatok- és előadásokkal. 
Utána Várady József áll. tanító tartott előadást 
a kézügyesítésről, kimutatván ennek nagy jelen-
tőségét. Könnyű azt bárhol behozni, eszközök 
nélkül is. Nem az a fő, hogy a gyermek valami 
nagyot produkáljon, hanem hogy megszeresse, 
megszokja a munkát, melyet majd az életben sem 
fog elhagyni. Többen fognak aztán menni ipari 
pályára és megteremtik végeredményében a ma-
gyar ipart. Mind a két előadást megéljenezték. 
Az abaújszántói áll. iskola tanítótestülete ez 
alkalommal igen szép kiállítást rendezett a gyer-
mekek kézimunkájából. 

X A Fogarasmegyei ált . tanítóegyesület 
május 10 én Fogarason tartotta meg évi nagy-
gyűlését. Vágner Adolf fogarasi áll. el. iskolai 
tanító az elemi iskolai rajztanításról, Hámorszky 
dr., tb. vármegyei főorvos az iskolában előforduló 
apróbb balesetekről, Kodrea György alsóucsai 
áll. el. iskolai tanító a tankönyvekről tartottak 
előadást, illetve felolvasást. A pénztári jelentés 
kapcsán kimondatott, hogy az egyesület minden 
tagja hivatalból tartozik tagja lenni az Eötvös-
alapnak. Elhatároztaiott, hogy iskolai ünnepélyek 
tartásából és a Lampel R. könyvkereskedő-cégtől 
a vármegyei iskolákban vásárolt minden tankönyv-
példány után fizetendő fillérekből gyűjtés ren-
deztetik a Tanítók Házában teendő szobaalapítvány 

javára. A gyűlésből meleghangú távirati üdvözlet 
küldetett Apponyi Albert gróf miniszternek, 
Tóth János államtitkárnak és Halász Ferenc 
miniszteri tanácsosnak, továbbá hálás köszönet 
szavaztatott Széli József vármegyei főispánnik, 
aki a tanítóság iránt nagy jóakarattal viseltetik 
s aki az elemi iskolák iránti meleg érdeklődésének 
gyakori iskolalátogatásai által is kifejezést ad. 
A vármegyeház nagytermében megtartott gyűlésen 
az egyesületnek csaknem kivétel nélkül megjelent 
tagjain kívül nagy számban részt vettek a nem-
zetiségi iskolák tanítói is, továbbá Szabó Elemér 
kir. s.-tanfelügyelő, Nemes Károly piskitelepi és 
Urbán József kőrösbányai áll. el. iskolai igazgató-
tanítók, Limpé Ferenc piskitelepi áll. el. iskolai 
tanító, a fogarasi főgimnázium tanári testületének 
több tagja, a helybeli egyházak papjai és sok 
érdeklődő vendég. A gyűlést nagyszabású közebéd 
fejezte be, amelyen a többek között Kelemen 
Adolf dr. főrabbi által a magyar hazafias nevelést 
éltető felköszöntő nagy lelkesedésre ragadta a 
jelenvoltakat. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. I. Sz.-Újfalu. Az iskolaszék határozata a fennálló 

rendelkezésekkel nem ellenkezik. Elvégre a felhozott 
esetre még ast a közmondást is lehetne alkalmazni, 
hogy : a szükség törvényt bont. — Iskolaszék, l'éczel. 
Az 1875. évi XXXII. t.-c. 42. §-a értelmében minden 
iskolafenntartó az iskolájában levő mindegyik tanítói 
állomás után a 24 K-s nyugdíjiatázeti járulékot még 
abban az esetben is tartozik megfizetni, ha valamely 
tanító nem tagja a nyugdíjintézetnek. — H. It. E.-gelle. 
Az iskolafenntartónak módjában áll oly határozatot 
hozni, mellyel a szorgalomidőt tíz hónapban állapítja 
meg. Éi ha ekként határozott, akkor önnek minden 
körülmény között kötelessége azt betartani. Ne tessék 
ott kibúvó útakat keresni saját kényelme szempont-
jából, ahol az iskolafenntartó a közoktatás előmozdí-
tása végett másutt is követendő például szolgálható 
elhatározásra jut. — Fertötó. Miképen ajánlhatnánk 
mi az illetőnek irodai foglalkozást, mikor képességeit, 
hajlamát nem ismerjük ? Mint nagykorú egyénnek, 
tudnia kell azt, hogy mely pílyán érvényesülhet leg-
inkább és boldogulhat legjobban, ha már okvetet-
lenül fel kell hagyni jelenlegi foglalkozásával. — 
M. 1). Verpelét. Megengedjük, hogy egyes üzletvezető-
ségek rendszeresen adnak félárú vasúti jegy váltására 
jogosító igazolványt felekezeti tanítóknak is, de azt 
határozottan állíthatjuk, hogy az ily kivételes ked-
vezmények gyakorlásának felsőbb hatósági intézkedés-
ben gyökerező alapja nincs. Ismételjük tehát, hogy a 
községi és hitfelekezeti tanítókat — tekintet nélkül 
arra, hogy kapnak e államsegélyt, vagy sem — iga-
zolvány jogosan meg nem illeti. Próbáljon csak folya-
modni az igazgatósághoz. — V. M, Gesztely. E '.en 
üzenetünk önnek is szól. — Sell. A. Neinsó. Ha az 
elemi iskolát a hitközség tartja fönn (soraiban ezt 
mondja), akkor nem lehet magánjellegű ós ebben az 
esetben a tanítinak; törvényes joga van az évötödös 
korpótlékra. Ha azonban az iskola a tanító által fenn-
tartott magániskola, megadhatja ugyan a hitközség a 
korpítlékot és ebből a kivételes kedvezménybölahitköz-
ségre más kötelezettség nem háramolhatik, de semmi-
féle alapon nem lehet annak megadására kötelezni. — 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Jóváhagyta : az Udvarhely vármegyében lévő 
udvarhelyi róm. kath. espereskerületi tanító-
egvlet módosított alapszabályait. 

Jelenlegi állomáshelyén igazgató-tanítóvá, 
illetve tanítónővé léptette elö : Kováts Mihály 
bodollói, Vass Gáspár ránkfüredi, Gáspár Albert 
magyarsülyei, Derzsi Jenő marosújvári, Barabás 
Sándor alvinczi, Zathureczky Béla nagyenyedi, 
Popperné Reichenberg Irma nagybuttyini, Süttő 
László oszrói, Mozsáry János aranyosmaróti, 
Nagy Lajos beregszászi, Bóna József macsolai, 
Majorossy István ilosvai, Szatmári Jakab ent-
radámi. Zsigmond Albert tacsi, Nagy Árpád 
beszterczei, Sebestyén József beszterezei, Mihály 
Gábor beszterczei, Nagy Sándor miskolczi, Sziráky 
Béla kisjenoi, Hermann Mózes magyarremetei, 
Zajzon János brassói, Papp Péter brassói, Claus-
nitzer Erzsébet cs ernátfal vi, Borka Lajos gyergyó-
remetei, Hatvani Endre szegvári, Missuray 
János csongrádi, Szarka Ödön csongrádi, Tetz 
János horgosi, Józan József debreczeni máv., 
Polly Ferenc pusztasámori, Gábor Dániel foga-
rasi, Vonga Gyula felsősajói, Zimann Ede márton-
házi. Timkó Mihály, Vari János és Fülöp Ben-
jámin rimaszombati, Demeter Lajos rozsnyói, 
Pravlik Mihály garamszécsi, Nagy Zoltán rima-
szombati, Vető Károly, Berose Gyula győrszigeti, 
Bánliidy Gyula egri, Seftsik László gyöngyösi, 
Pákh -János hatvani, Lukács Albert beregszói, 
Lampe Ferenc piskitelepi, Molnár Zsófia zárni, 
Ungur Gábor felsőszilvási, Szévaldné Skolerda 
Vilma szolnoki, Udvary Ferenc szolnoki, Kurucz 
Vazul kisküküllömegyei királyi tanfelügyelőség-
hez szolgálattételre berendelt, özvegy Gaálné 
Farkas Teréz kidéi, id. Nagy József kolozsvári, 
Mendly Lajos lugosi, Mayer József stájerlaki, 
Sehlanger Malvin orsovai, Pap Ferenc gödemes-
térházi, Szabó Lajos nyárádszeredai, Tályai 
György marosvécsei, Terébessy Sámuel hosszú-
mezői, Pataky Ferenc és Nyéki György márma-
rosszigeti, Holczer József királyhidai, Scheitz 
Mihály magyaróvári, Horváth Ferenc mosoni, 
SzenUssyné ltátai Katalin királyhidai, Kovács 
Bálint segesvári, Völgyi István balassagyarmati, 
Hasza József újpesti, Csáp Sándor dévénykároly-
falvi, hassa Mátyás szentgyörgyi, Törzs Kálmán 
Pozsony rendező pályaudvari, Boldizsár Ödön 
búrszentgyörgyi, Kovács János lemesi, Banda 
Jakab sósgulyvészi, Schönwitzky Gyula bártfai, 
Lonkay József kaposvári Hollósiné Mácsovics 
Ilona kaposvári, Halász Ferenc lorettomi, Szan-
csek Dániel kapnikbányai, Mikula György nagy-
peleskei, Tóth Julia szatmári, Barabás Sándor 
nagyszebeni, Bendesi László határhelyi (grarnasz-
tói), Ludwigh János szepesbélai, Tyukody Alajos 

szászbrétei, Glósz Sámuel rnálomi, Juhos Béla 
zilahi, Szabó Lajos zilahi, Jenei Ferenc szinér-
szegi, Ondrejkovics József fehértemplomi, Schin-
delman Irma fehértemplomi, Harangozó Julia 
majláthfalvi, Gyulai Ferenc komjáthszegi, Molnár 
Berta marosdécsei, Erőss Antal offenbányai, 
Kovács Samu tordatúri, Martin Fülöp sándor-
egyházai, Okrössyné Csepreghy Ilona kiszombori, 
Básztorszky József kiscsepcsényi, Dráveezky 
Ilma perétei, Dvorszky János kisuczaújhelyi, 
Mikulkáné Orbán Mária sásvári. Kőszeghy János 
tiszaújlaki, Jankovics Béla nagyszőllősi, Schenk-
ner Antal turjaremetei, Kolozsváry Ferenc mező-
vári, Eigl Maxenc vághegyi, Vértes Sándor 
úrdombi, Darvas Ferenc gyanafai, Terenta János 
murakeresztúri, Záborszky In re zalaegerszegi, 
László E. Flóris nagymihályi, Takács János 
karzsói, Gönczi Bertalan tokaji, Petrovay Béla 
sátoraljaújhelyi, Kapuszta Kárpáti Béla olmány-
falvai, Bázga János zólyombrézói, Sztodola Pál 
pancsovai, Dus Gábor pancsovai, Schneider 
Dániel nagyvázsonyi, Martin Ádám őscsanádi, 
Küliszy Nándor békésgyulai áll. el isk. tanítót, 
illetve tanítónőt. 

Jelen minőségében áthelyezte: Nika Trifon 
fehértemplomi és Mály Lyubomir pancsovai áll. 
el. tanítókat 1908. évi szeptember 1 i hatállyal 
kölcsönösen ; Maurerné Szikszay Ilma nagyteremi 
és Kerekes Irma bélapatakai áll. el. isk. tanító-
nőket 1908. évi szeptember 1 i hatállyal kölcsö-
nösen. 

Végkielégítést engedélyezett: Egner Ervin 
petrovai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
1400 K t. 

Nyugdíjat utalványozott: Darvas Salamon 
Sámuel óbecsei munkaképtelen izr. el. isk. tanító-
nak évi 1560 K-t; Szuper Teréz újpesti munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 1320 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Balázs Ferenc erősdi nyug. áll. el. isk. 
tanító özv, szül. Szász Juliannának évi 380 K-t; 
néh. Kurucz Sándor gombási nyug. gör. kath. 
tanító özv., szül. Fedeles Máriának évi 300 K-t; 
néh. Dobosán Illés nyug. kricsovai gör. kel. 
tanító özv., szül. Popa Drozilának évi 350 K-t; 
néh. Ballauer János gyergyámosi közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Görlich Máriának évi 586 K-t; 
néh. Kovács Lajos szentesi ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Kristó Nagy Teréziának évi 620 K-t; 
néh. Milenkovics Milán nyug. bavanistei közs. 
tanító özv., szül. Dursza Jusztinának évi 628 
K-t ; néh. Kuncz Miklós mezőketrii róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Reiz Máriának évi 500 
K-t; néh. Palczer Ede nyug. péterrévei rk. el. 
isk. tanító Teréz nevű árvájának 14 K 59 f-t 
egyszersuiindenkorrai és Ede nevű kkorú árvájá-
nak pedig évi 150 K 22 f-t. 
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Országgyűlés. 
(Június 15-18.) 

A képviselőház június 15-iki ülésén az in-
gyenes népoktatásról szóló törvényjavaslatot 
három-négyféle oldalról is és különböző színű 
világításban igyekeztek a Ház szónokai az ország 
szeme elé állítani. így a különben is nagy-
fontosságú javaslat vitája csak élénkebbé lett. 
_ Érdekes volt a szász képviselők felszólalása. 

Ügy Lindner Gusztáv, mint Greskowitz Vilmos 
a javaslat ellen beszéltek. Békés hangon tették 
meg figyelmeztető megjegyzéseiket. Lindner 
attól tart, hogy a javaslat nemzetiségi háborút 
fog felidézni. Greskowitz azért aggódik, hogy 
a szász fajnak ellenállóképességét gyengíti 
majd az új törvény és így a románokkal szem-
ben elveszti a küzdelmet a szász nép. Ez pedig 
szerinte igen fontos a magyarságra nézve is, 
mert így felmerül a kérdés, meg tudja-e Magyar-
ország tartani Erdélyt? Mikor a szász szónok 
arról beszélt, hogy hazájuknak mily rendület-
lenül híveik ők és közben dicsérte az új Vörös-
marty-szobrot, Banff y Dezső báró megmoso-
lyogta Greskowitzot. 

A román Goldis László már élesebb hangon 
bírálta a javaslatot. Mikor arról szólt, hogy a 
javaslat csak a magyar nyelv tudását erősza-
kolja, elnöki figyelmeztetésben is részesült. 
Szerinte a javaslat egyszerűen csak a tandíjakat 
engedi el ; s ez nagyrészt eddig is megtörtént 
a román elemi iskolákban. Beszédét azzal fejezi 
be, hogy az ország lakosságát nem a nyelvben, 
hanem a szívekben kellene egyesíteni. A javas-
latot persze nem fogadja el. 

Más és tiszta világításban tüntették fel a 
javaslatot Ábrahám Dezső, Dezseffy Emil gróf 
s különösen Giesswein Sándor. Ábrahám vázolja 
a külföldi államok iskolapolitikáját és Norvégiát 
tűzi ki követendő például. Norvégia nemcsak 
ingyen oktatja a gyermekeket, de szegényebb 
fiait még könyvekkel, sőt ruhával is ellátja. 
Úgy ez a szónok, mint Dezseffy gróf nagy el-
ismeréssel szólnak Apponyi gróf kultúrpoli-
tikájáról. Dezseffy gróf utal arra, hogy az új 
törvényt a szeretet sugallta ; hivatva van a 
javaslat eredményesen ellensúlyozni egyrészt a 
szociális, másrészt a nemzetiségi izgatást. A 
nemzetiségeknek be kell látniok, hogy az állam-
nak joga van hivatalos nyelvére megtaníttatnia 
nem magyar ajkú gyermekeit. 

Ily irányban beszélt nagy precizitással Giess-
wein Sándor is. Néppárti létére egyáltalán nem 
osztja Molnár János aggodalmait. A fiatal 
nemzedék szívében az új törvény meg fogja 
szüntetni az eddigi egyenlőtlenséget; egyenlő 
lesz az iskolában a bíró fia is, meg a csősz fia 
is ezután. Hivatkozik külföldi példákra, hogy 

a gyermeket kétféle nyelvre is meg lehet taní-
tani. A szabadság hozza magával, hogy az 
állam mellett taníthat az egyház is. A tanítás-
nak hazafiasnak és valláserkölcsinek kell lennie ; 
és e tekintetekben csak elismeréssel szólhat az 
állami iskolákról. Természetesen mindhárom 
szónok elfogadta a javaslatot. 

Egészen más szempontból beszélt Leitner 
Adolf, ki a kizárólagos állami népoktatás híve. 
Ez irányban^ határozati javaslatot is nyújtott 
be. Bozóky Árpád nem fogadja el a javaslatot, 
mert a ta'idíj elengedése — szónok szerint — 
jutalom a felekezeti és hazafiatlan iskolák szá-
mára. A javaslat igen nagy hatalmat ad majd 
a mindenkori kultuszminiszter kezébe. Itt találón 
vetette közbe Zakariás János: Hát még ha 
minden iskola állami volna ! (Szónok t. i. a 
teljes állami népoktatás híve.) 

A képviselőház június 16-iki ülésén a vita 
színvonala tetőpontját érte el. Általános érdek-
lődés és nagy tetszés mellett mondta el beszédét 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. E beszédet egész terjedelmében la-
punk más helyén közöljük. 

Egyébként a vitában újra két nemzetiségi, 
— Pop- Csicsó István és Dámján Vazul — 
továbbá TeszeJszky József és Vázsonyi Vilmos 
vettek részt. Pop-Csicsó — ki beszéde közben 
elnöki figyelmeztetést is kapott — Giessweinnel 
polémizált, Dámján pedig a felekezeti auto-
nómiát féltette a javaslattól. A két nemzetiségi 
a javaslatot nem fogadta el. Teszelszky — szem-
ben Molnár Jánossal — hangoztatta, hogy a 
javaslat egyáltalán nem ütközik a kath. egyház 
érdekeibe. Vázsonyi, ki az iskolák teljes álla-
mosításának luve, csak félbeszédet mondott, 
mert elnöki rendreutasítás miatti neheztelés 
következtében beszédét abbahagyta és leült. 

A Ház általánosságban elfogadván a javas-
latot, a részletes tárgyalás során több érdekes 
módosítást is elfogadott. Olvasóink e módosí-
tásokat az új törvényben majd meg fogják 
találni. Miután a Ház részleteiben is elfogadta 
a nagyfontosságú javaslatot, hamarosan végzett 
egy új, az állattenyésztés fejlesztéséről szóló 
javaslattal is. Az ülés végén az illető előadók 
a mentelmi ügyeket ismertették és egy csomó 
képviselő mentelmi jogát a Ház felfüggesztette. 

A Ház június 17-iki ülésének elején egy 
csomó új interpellációt olvastak fel. Bennünket 
két interpelláció érdekelhet : Bozóky Árpádé 
az egyik, a kunszentmártoni népiskola és a 
népoktatás hiányai ügyében, Nagy Györgyé 
a másik, a szamosújvári áll. főgimnázium érett-
ségi botránya ügyében. 

Következett volna a végrehajtási eljárásról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása; de felállott a 
miniszterelnök, és tekintettel arra, hogy a napi-
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renden levő javaslattal szemben aggályok me-
rültek fel, azt indítványozta, hogy adassék ki 
a javaslatot újból az igazságügyi bizottságnak. 
A Ház a miniszterelnök indítványa értelmében 
döndött. 

A beérkezett kérvények letárgyalása után a 
miniszterelnök válaszolt több korábbi interpel-
lációra, így a fővárosi lakásszükség ügyében 
előterjesztett és a képviselők kitüntetése ügyében 
tett interpellációra. Az első ügyből kifolyóan az 
interpelláló Nagy Dezső köszönetet mondott a mi-
niszterelnöknek. Nagyobb élénkséget keltett a vá-
lasz Bozóky Árpád interpellációjára, amely inter-
pelláció szerint az osztrák császári jubileumot 
a szófiai magyar állampolgárok is megünnepel-
ték, és pedig épen az osztrák-magyar követ 
felszólítására. A miniszterelnök ez ügyben is 
megnyugtatta a Házat; nem szófiai követünk, 
hanem maguk a szófiai magyar polgárok in-
téztek felhívást a konzulhoz az ünneplés iránt. 

Az ülés végén megszámlálták a jelenlevőket ; 
31-en voltak jelen. Ekkor az elnök elrendelte 
a katalógus-olvasást. De a katalógus-olvasás 
után sem volt határozatképes a Ház. így az 
elnök az ülést bezárta. (Űrnapján nincs ülés.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Külföldi kritika 

a magyar népiskolai énekoktatásról. 
Amidőn a művészi nevelésnek a népoktatásban 

minden kultúrállam oly kiváló szerepet juttat, 
helyénvalónak tartjuk röviden megemlékezni arról, 
hogy miként nyilatkozik a berlini „Die Stimme" 
című tekintélyes zenepedagógiai folyóirat a ma-
gyar népiskolai énekoktatásról. 

„A magyar kultuszkormány által kiadott új 
népiskolai tantervben az énekoktatásnak fontos 
szerep jutott, amennyiben általa az ének és zene 
a nép legszélesebb rétegeinek válik hozzáférhetővé. 
Különösen nagy súlyt helyez a tanterv a népdal 
ápolására és fejlesztésére, mert valamint a nép-
költészetnek a nemzet szíve a célja, bízvást hozzá-
tehetjük, hogy a népdal forrása szintén a nemzet 
szívében rejlik . . . 

A magyar fajnak kiváló zenei érzéke van. 
Nagyon kedveli a zenét és van tehetsége zene-
alkotásra és a zene gyakorlására . . . 

A magyar néplélek gyönyörű eredeti zenét 
teremtett magának, melynek ritmusa egyezik 
nyelvével, timbre-je temperamentumával. Eszerint 
énekli a nép elég jó hangon nem- és korkülönb-
ség nélkül dalainak szövegét, szívesebben szóló, 
mint karban, és ekkor is uniszonó. E népdalokat 
énekli a művelt magyar ember is és ezek motí-
vumaiból, vagy szellemében alkotják tehetséges 
magyar zeneköltők magyar zeneműveiket . . . 

Az új tanterv főbb alapelvei következők; 

A tanterv úgy intézkedik, hogy minden osz-
tály tanítási anyagául a zenei tudnivalók teoré-
tikus meghatározása helyett a dalok és énekek 
elsajátíttatását helyezi első sorba ; ebből kifolyóan 
a tanterv azt a kérdést, hogy vájjon az ének-
tanításnál szóbakerülhető kétféle eljárásmód (a 
hallás és hangjegy után való tanítás) mennyiben 
érvényesüljön, a tárgyi körből jóformán kikap-
csolja s azt inkább a módszer keretébe teszi á t . . . 

Ekképen a hallás utáni és hangjegy szerinti el-
járás nem zárják ki egymást, hanem egymásnak 
kiegészítői ; a helyes módszert együtt alkotják . . . 

Az osztálypároknak ezt illetőleg az lesz az 
általános karaktere, hogy az alsó tagozatban 
(I—II. oszt.) a hallás utáni, felső tagozatban 
(V—YI. oszt.) a hangjegyszerinti tanítás foglal 
helyet, a középső tagozatban (III—IV. oszt.) egy-
mással párvonalosan mindkét eljárás jogosult 
marad . . . 

A tanítónak mindenekelőtt arra kell töre-
kednie, hogy a gyermekek lelkét valóban az a 
hangulat töltse be, melyet a dallal kifejezésre 
óhajt juttatni . . . 

A tanterv abban a sokat vitatott kérdésben, 
hogy a népiskolai énektanítás az ú. n. abszolút, 
vagy a relatív rendszerek szerint történjék-e, 
szintén szerencsésen megtalálja az összeegyezte-
tést, midőn a hangjegyszerinti énektanítási anya-
got a lehető minimumra redukálja s az anyag 
közlési módjára nézve fenntartja a tanító sza-
badságát . . . 

A tanterv a tanítási anyag felsorolásánál ki-
terjeszkedik minden zenei alkotóelemre, sőt utal 
ezeknek egymást átszövő, metódikus elrendezé-
sére is . . . 

Az új tantervben mindenütt a dal ós ének 
áll előtérben, a maga magyar nemzeti, hazafias, 
vallásos és esztétikai vonatkozásaival s tartalmá-
val. Ezáltal e tárgynak elsősorban pedagógiai 
jelentősége nyert kifejezést és elismerést. De 
csakis így fog a tanítás gyakorlativá is válhatni, 
mert anyagát az életből veszi s az életnek adja . . . 

Lakatos Lajos. 
— Tájékoztató a kereskedőtanonc-iskolai 

tanítók részére Pozsonyban rendezendő nagy-
szüneti szaktanfolyamról. Pozsonyban az állam-
segélyes Felső Kereskedelmi Iskolával kapcsola-
tosan kereskedőtanonc iskolai tanítók részére köz-
ismereti szaktanfolyam nyílik, amelynek célja : 
kereskedelmi és általában közgazdasági ismeretek 
közlésével a kereskedőtanonc-iskolai tanítók szak-
szerű továbbképzésére alkalmat nyújtani és ezáltal 
a gyakorlati kereskedelem számára nevelkedő 
ifjú nemzedékek oktatását szakszerűbbé és sike-
resebbé tenni. A tanfolyamra Mártonffy Márton 
iparoktatási főigazgató az ország vidéki városai-
ban fennálló kereskedőtanonc-iskoláknál alkalma-
zott tanerők közül 25 tanítót, ill. tanárt vett 

2 * 
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föl, egyenként 100 — 1 0 0 K állami segélydíj 
nyújtásával. A tanfolyamon az előadások július 
7-én kezdődnek és augusztus 5-én vizsgálattal 
zárulnak A tanfolyam szervezésére és vezetésére 
a Pozsonyi Felső Kereskedelmi Iskola igazgatója, 
Szojka Gyula nyert megbízást. Az előadások 
mindazokra az ismeretekre terjednek ki, amelyek 
a kereskedőtanonc-iskolában a tanítás anyagát 
teszik. A tanítás tárgyai : 1. Kereskedelmi isme-
retek, kereskedelmi levelezéssel. 25 elméleti, 8 
gyakorlati óra. Előadó Szilágyi S. Aladár, felső 
keresk. isk. r. tanár. 2. Kereskedelmi számtan, 
irodai munkálatokkal. 25 elméleti, 8 gyakorlati 
óra. Előadó Greiner Mihály, felső keresk. isk. r. 
tanár. 3. Könyvvitel. 25 elméleti, 8 gyakorlati 
óra. Előadó Kürschák Endre, felső keresk. isk. r. 
tanár. 4. Kereskedelmi földrajz, árúismerettel. 
17 elméleti, 18 gyakorlati óra (gyártelepek lá-
togatása). Előadó Márton Béla, felső keresk. isk. 
r. tanár. 5. Olvasmányok. 12 elméleti, 4 gyakor-
lati óra (próbatanítás). Előadó Klug Gyula dr., 
felső keresk. isk. r. tanár és kereskedőtanónc-
iskolai igazgató. Előzetes olvasmányok és az elő-
adásokhoz kézikönyvekül alkalmas szakmunkák : 
Schaek Béla dr.: Magyar kereskedők könyve, I. 
és II. kötet (az összes tárgyakra). Jónás-Schack : 
A magyar és német kereskedelmi levelezés kézi-
könyve, egyszersmind kereskedelemismertető (a 
nagy kiadás, esetleg ugyanaz a felső kereskedelmi 
iskoláknak szánt kiadásban). Bogyó-Havas : Keres-
kedelmi számtan, felső kereskedelmi iskolák részére. 
Bogyó-Havas : Irodai munkálatok. Trautmann H. : 
A könyvvitel tankönyve. Kuntner Róbert : Könyv-
viteltan, I. rész. Kürschák-Szilágyi : A kettős 
könyvvitel vezérfonala. Asbóth Sándor dr. : Árú-
ismeret. Kirchner-Pataki vagy Péter J. : Kereske-
delmi (közgazdasági) földrajz felső keresk. iskolák 
számára. Az 1884: XVII. t.-c. (Ipartörvény) stb. 

— Árraházi alapítványi hely betöltése. 
A Magyarországi Tanítók Árvaházi Egyesületének 
budapesti árvaházában (I., Alkotás utca 44. sz.) 
a jövő iskolai évre a pestpilissoltkiskúnvármegyei 
általános tanítóegyesület által Tóth József kir. 
tanácsos, tanfelügyelő nevén létesített alapítványi 
hely betöltendő. Ez alapítványi helyre pályázhat-
nak a vármegye területén működésben levő, 
illetve működésben volt és a tanítóegyesület kö-
telékéhez tartozó, illetve tartozott tanítók, taní-
tónők, óvók és óvónők 6 —16 év közötti teljes 
vagy félárvái, vagy ilyenek hiányában Pest vár-
megye területén bármely jellegű elemi népisko-
lánál tényleges működésben levő és vagyontalan 
tanító fia, aki valamely középiskolát vagy polgári 
iskolát látogat. A pályázati kérvények a pest-
vármegyei általános tanítóegyesület elnökségéhez 
címezve, augusztus l - ig Ónody Gusztáv h. elnök 
nél, Erzsébetfalván nyújtandók be. A folyamod-
ványhoz melléklendők : 1. az árva keresztlevele 

(születési bizonyítványa), 2. a testi épséget és a 
megejtett himlőoltást igazoló orvosi bizonyítvány, 
3. a mult évi iskolai bizonyítvány és látogatási 
bizonyítvány a jelen iskolai évről, 4. az atyja, 
esetleg az anyja halálát igazoló bizonyítvány, 
5. a testvérek számát és azok korát feltüntető 
családi értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi 
bizonyítvány, mely tanúskodik arról, hogy az árva 
teljesen vagyontalan és hogy az özvegy anya 
minő jövedelmi forrásból tartja fönn magát, 7. 
hivatalos okirat arról, hogy az özvegy anya és 
annak árvái kapnak-e és mennyi segélypénzt a 
tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy bármely 
más alapból, 8. az atya esetleg az anya tanító vol-
tát igazoló bizonyítvány és 9. az anyának, esetleg 
a gyámnak két tanú előtt aláírt abbeli nyilat-
kozata, hogy az árva számára a tanítói nyugdíj-
alapból járó nevelési pótlékot és az általa esetleg 
élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak szolgál-
tatja át. 

— Pályázat. A Borsodmegyei általános tanító-
egyesület által Budapesten, a „Ferenc József 
Tanítók Házá"-ban létesített s Hídvégi Benő kir. 
tanfelügyelő úr nevét viselő szobaalapítványi 
helyre az 1908—09. iskolai évre ezennel pályá-
zat hirdettetik. Pályázhatnak a tudomány- ós 
műegyetemen vagy egyéb fő- és szakiskolákon 
tanuló azon tanítók, tanítónők, óvók, óvónők és 
tanfelügyelőségi hivatalnokok szorgalmas és jó 
magaviseletű fiai, akik általános tanítóegyesüle-
tünknek rendes tagjai. A felvételre folyamodók 
pályázati kérvényükhöz mellékelni tartoznak: 1. 
születési bizonyítványukat ; 2. végzett tanulmá-
nyaikról és erkölcsi magaviseletükről szóló bizo-
nyítványaikat ; 3. vagyoni és családi viszonyaik-
ról szóló hiteles és kimerítő bizonyítványt ; 4. 
legújabb keletű orvosi bizonyítványukat ; 5. Iga-
zoló-okmányt bármi oldalról és bármi csekély 
összegű segély vagy ösztöndíj élvezetéről vagy 
ellenkezőjéről ; 6. az illető tanító szülőjének az 
Eötvös-alaphoz való viszonyát feltüntető okmányt, 
nyugtát vagy részesjegyet. A hiánytalanul föl-
szerelt kérvények az Eötvös-alap elnökségéhez 
címezve, f. évi július hó 3-ig Csiky Béla, egyleti 
elnökhöz nyújtandók be. 

— Fogaras megye közigazgatási bizott-
ságának június havi üléséből az iskolaépület 
meg nem felelő volta s a magyar nyelvtanítás 
sikertelensége miatt : a sárkányi gör. kath., az 
alsóárpási, galaczi, oprakerczisórai, rukkori, stréza-
kerczisórai és újsinkai gör. kel. el. iskoláknak 
megintése — s ezen megintésekkel kapcsolatosan : 
Tarcea Péter és Flukus Fiion tanítóknak fegyelmi 
alá való vonatása kéretett a közokt. magy. kir. 
minisztertől. Ugyanezen ülésben az alsóárpási és 
a lucai gör. kel. el. isk. tanítói részére állam-
segély iránt benyújtott kérvények elutasíttattak ; 
Bráza, Galacz, Felsőporumbák, Oprakerczisóra és 
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Reusor községekben a közs. el. iskola szervezése 
elrendeltetett s egyidejűleg utasíttattak a köz-
ségek elöljáróságai, hogy a felekezeti iskolák 
részére adott községi hozzájárulások további 
kiszolgáltatását szüntessék be s azokat a fölállí-
tani rendelt közs. el. iskolák javára vegyék elő-
irányzatba. Kir. tanfelügyelő ugyanekkor jelen-
tette, hogy Széli József vármegyei főispán is, 
időt és fáradságot nem kímélve, szíveskedett az 
iskolák meglátogatásában részt venni ; továbbá, 
hogy Sperehez Miklós zernesti gör. kel. el. isk. 
tanitót a brassói kir. törvényszék bűnvádi eljárás 
alá fogta. 

- Magyar iskolai fel í rások. Csanád megye 
közigazgatási bizottságának legutóbbi ülésén újból 
fölvettetett a nagylaki és pitvarosi tót-magyar 
tannyelvű iskolák épületein levő idegen felírások 
ügye, melyekre vonatkozóan a bizottság már 
előzőleg elrendelte, hogy a miniszteri rendeletnek 
megfelelő magyar felírásokat alkalmaztasson az 
egyházi hatóság. Scholtz Gusztáv püspök a köz-
igazgatási bizottság ezen megkeresését folytonos 
zaklatásnak és a tanfelügyelő túlbuzgóságának 
minősítette s azt állította, hogy a tanfelügyelő 
a nemzetiségi iskolákkal szemben túlkövetelő. A 
bizottság Scholtz püspöknek ezen jelentését nem 
fogadta el és egyben Láng tanfelügyelő eljárását 
a nemzetiségi iskolákkal szemben kifogástalanul 
helyesnek minősítette, neki bizalmat szavazott és 
biztosította arról, hogy hazafias irányú működé-
sében a vármegye továbbra is legmesszebbmenő 
támogatásban fogja részesíteni. 

— A Mária Dorothea Egyesület tagjai 
részére a fürdői kedvezmények a következők: 
1. Penyőházán a fürdő- és idénydíjból 2 5 % 
engedmény. 2. Czemétén (Eperjes mellett) az 
egyesület üdülőházában több tag kaphat az egész 
idényben szobát, havonta 20 koronáért. 8. Szob-
ránczon az egyesület két tagja az egész idény-
ben a lakás árából 50% ot, ingyen-fürdőt és idény-
díjmentességet. 4. Szentmargitszigeten július és 
augusztus hóban a lakások áraiból 20% kedvez-
mény. 5. Stoósz-fürdőben július és augusztus 
hóban két kétszemélyes szobában 2—2 tanítónő-
tag részére orvosi gyógykezelés, az összes gyógy-
eszközök használata, élelmezés, sőt beleszámítva 
minden egyéb más illetményt is, naponta 8 
korona 50 fillérért; üdülők részére csak 7 koro-
náért. 6. Csízi jód-bróm forrás fürdőben az elő-
és utóidényben a gyógyhelyilleték és fürdőárak-
ból 50% kedvezmény. 7. Lipik fürdőben a gyógy-
illetékből 33%, a fürdődíjakból 50% kedvez-
mény. 8. Pöstyén-fürdőben 4 tagnak a kád- és 
medencefürdők árából 25% engedmény. 9. 
Bártfa-fürdőben a fürdők ái-ából délelőtt 25%, 
délután 4 0 % engedmény, III-ad oszt. gyógy-
és zenedíj (6 korona 80 fillér). 10. Szent Lukács-
fürdőben 30 darab fürdőjegy ingyen. 11. Zál-

nokon, Szilágy megyében, a szoba és fürdő 
árából az egész idényben 20%. 12. Buziás-
fürdőben több tagnak az egész idényben a fürdők 
árából (láp- és mészfürdők kivételével) 30°/o 
engedmény. 13. Tordán egy tanítónő tag részére 
a szobaárból 50% kedvezmény. 14. Feketehegy-
fürdőben több tagnak az elő- és utóidényben a 
lakás árából 75%, a fürdőből 2 5 % engedmény; 
gyógy- és zenedíj nincs. 15. Borszéken egy tag 
kaphat az egész idényben ingyen - hidegfürdőt, 
zene- és gyógydíj - elengedést. 16. Erzsébet 
királyné sósfürdőben minden 10 darab fürdőjegy 
árából 4 korona árleengedés az egész idényben, 
június, július és augusztus kivételével. 17. Zaj-
zon fürdőben, Brassó mellett, az összes idény-
díjak elengedése és olcsó árak. 18. Vihnyén az 
elő- és utóidényben a fürdők árából 50% és a 
lakások árából 4 0 % engedmény. 

— Iskola társak találkozása. Barna Jenő. 
m.-szigeti áll. tanító fölkéri mindazon iskolatár-
sait, kikkel 1903-ban a m.-szigeti áll. tanító-
képzőben oklevelet nyert, hogy f. évi aug. hó 
8-án a „Koronában" tartandó találkozón való 
részvételüket és lakáscímüket vele közölni szí-
veskedjenek. 

— Gyógynövény-gyűjtés. Kérjük az igen 
tisztelt tanító urakat, hogy azok, kik gyógy-
növény-gyűjtéssel foglalkoznak, velünk címüket 
közöljék ; nemkülönben kérnők, ha a hivatásos 
gyógynövény gyűjtőket cégünkre figyelmessé tenni 
szívesek volnának. Minden gyógynövényt bármily 
mennyiségben jó áron veszünk. Illóolaj-gyár, 
gyógynövénytermeló-, földolgozó-telep. Privigye 
(Nyitra m.). 

— Halálozások. Krém Ádám nyug. volt 
nagyteveli kántortanító 83-ik évében, f. évi június 
hó 10-én meghalt Bakonyszentivánban. 57 évet 
töltött a tanítói pályán, 7-et nyugdíjban. Az 
elhalt német szülőktől született s csak felnőtt 
korában tanult meg magyarul. Szorgalmas, munka-
szerető ember volt s különösen a magyarosítás 
terén szerzett kiváló érdemeket, melyért a magas 
kormány és a megye részéről több ízben el-
ismerés ós jutalmazásban részesült, 1900 ban 
pedig érdemkeresztel lett kitüntetve. — Pálmai 
Ödön, közs. el. isk. tanító, a „Vasvármegyei 
Ált. Tanítóegyesület" elnöke, f. hó 13-án elhunyt 
Szombathelyen. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Az ingyenes népoktatásról. — Peda-
gógiai akadémiák. Molnár Ferenc. — A tanult ember 
és a nép. Gaal Mózes. — Szépirodalom: Forgács. 
Endrödi Sándor. — Pihenőben. Fiák András. — 
Brunsvik, Beethoven és Pestalozzi. Lakatos Lajos. — 
Könyvesház. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Hivatalos rész. — Országgyűlés. — Külön-
félék. — Menetrend. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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701') 12 50 k.o.e.v Konstant inápoly, Bukares t 157 12 05 

Rákospalota-Újpest 143 4 08 SZV. Rákospalota-Újpest 159 12 55 Jszv. Rákospalota-Újpest 

145 5 25 „ Dunakeszi-Alag 183 1 25 „ Nagymaros 
721 5 30 „ Czegléd 703 1 30 gyv. Bukarest , Báziás 
721a 5 45 „ Czegléd 103 1 40 Paris, Wien 

4101 5 50 „ Esztergom 161 2 25 szv. Dunakeszi-Alag 
13» 6 00 „ Nagymaros 163 3 00 Rákospalota-Újpest 

6505 6 10 „ Lajosmizse 6607 3 20 Kecskemét, Lajosmizse 
147 6 15 „ Rákospalota-Újpest 163a1) 4 00 Rákospalota-Újpest 

6701 6 20 „ Szolnok, Czegléd 6703 4 05 Szolnok, Ozegléd 
1407 6 35 „ Berlin, Zsolna 127 10 >» Nagymaros 

217 7 05 tvszsz. Párkánynána 4107 00 Esztergom 
708 7 15 SZV. Bukarest , Báziás 216 5 30 Érsekújvár 
708a 7 25 „ Czegléd 165 5 38 szv. Rákospalota-Újpest 
149 7 30 „ Rákospalota-Újpest 135«) 5 45 „ Nagymaros 

4103 7 40 „ Esztergom 115 5 55 „ Wien, Berl in 
117 7 45 Paris, Wien 707 6 35 gyv. Bukarest , Bázias 

Rákospalota-Újpest ' ) 6601 7 50 „ Kecskemét, Lajosmizse 167 7 00 szv. 
Bukarest , Bázias 
Rákospalota-Újpest ' ) 

161 7 55 „ Göd 106 7 10 gyv. Wien 
131 8 10 „ Nagymaros 711 7 35 szv. Temesvár , Báziás 
713 8 20 » Kiskunfélegyháza 41114) 8 10 „ PiliscBaba 
123 8 45 Párkánynána 187 8 20 „ Nagymaros 
163 9 10 „ Dunakeszi-Alag 169 8 35 „ Dunakeszi-Alag 
705 9 20 gyv. Szeged 125 8 50 „ Párkánynána 

1403 9 30 „ Berlin, Zsolna, Pozsony 107 9 05 gyv. Wien 
4105 9 55 szv. Esz te rgom 711a4) 9 20 8ZV. Szolnok, Czegléd 

158 10 20 „ Rákospalota-Újpest 4108 9 25 „ Esztergom 
716 10 40 „ Szeged 6603 9 35 „ Kecskemét, Lajosmizse 
118 10 55 „ Galánta 1405 9 45 gyv. Berlin, Zsolna 

171 10 05 
gyv. 

Dunakeszi-Alag 171 10 05 Dunakeszi-Alag 

') Érkezik m i n d e n hé t főn és csütör tökön. 4113») 10 15 „ Piliscsaba 
141») 10 20 Vácz 

1 Vasár- és ünnepnapokon m á j u s 17-től be- 128 10 45 „ Szob 
zárólag szeptember 13-ig közlekedik. 728 10 50 

keleti 
expv. 
kel. o. 

Szeged, Szolnok 

») Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 17-től kőz- 801s) 10 55 
keleti 
expv. 
kel. o. 

1 Konstant inápoly, Belgrád 
lekedik. 

101 
171a 

11 05 
IV 20 

keleti 
expv. 
kel. o. í London, OBtende, Paris , 

4) Vasár- és 
lekpdik. 

ü n n e p n a p o k o n m á j u s 3-tól köz- 101 
171a 

11 05 
IV 20 

expv. 
szv. 

1 Wien 
Rákospalota-Újpest 

121 11 35 Érsekújvár 
') Érkezik minden kedden , csü tör tökön és 

Érsekújvár 

szombaton . 

A vonatok érkezésé Buda-Császárfürdőbe. 
4001 53 szv. Esztergom 4007 5 17 szv. Esztergom 
4003 7 48 „ Esztergom 40114) 8 21 „ Pillsosaba 
4006 10 04 „ Esztergom 4009 9 31 „ Esztergom Esztergom 

40135) 10 24 Piliscsaba 
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Értes í tés . 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok és a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. í r ták : FARKAS SÁNDOR és KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

n. Földrajz a népiskolák Y—VI. osztályai számára. í r ták : FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

ni. Polgári jogok és kötelességek. í r t a : FARKAS SÁNDOR. Boltiára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r ták : DB- BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Boltijára 1 K, nettó-ára 75 f. 

V. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR- BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapjaa mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz á rában azonban 40 f beküldését kér jük . 

Âz egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
88.030/1908.számhoz. Pályázat . A Karlitzky Albert 

féle alapítványból a ternes-, torontál- és krassó-szörény-
vármegyei róm. kath. iskolák tanítóit, valamint ezek 
özvegyeit és árváit illető tizenkét, évi egyszáz (100) 
koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás sogélydíjra 
pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra jogosítvák : 1. 
az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizsgát le-
tették s illetőleg ennek letétele alól hatóságilag föl-
mentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülönben a 
tanítói pályán kifejtett működésük által magukat ki-
tüntették, 8 a tanításra agg koruk vagy pedig testi 
fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká váltak, az orsz. 
tanítói nyugdíjalapból azonban ellátást nem élveznek. 
2. A jogosult tanítóknak a) özvegyei, kik kifogástalan 
erkölcsi magaviseletet tanúsítottak, férjükkel életfogy-
tiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül válasz-
tattak el, b) árvái, kik tizennegyedik életévüket még 
nem érték el. A jelzett segélydíj a tanítóknak élet-
fogytiglan, a tanítók özvegyeinek szintén életfogytig-
lan s illetőleg újból való féijhezmenetelükig, az ár-
váknak pedig 14-ik életévük betöltéséig adományoz-
tatik. A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallás- és közokt. 
m. kir. minisztériumnál f. évi aug. hó 15-ig bezárólag 
nyújtandók be. Budapest, 1908. évi május hó 30. A 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 

(40/h—III—2) 
Francia nyelv- vagy kézimunka-tanítónői állást 

keres elemi iskolai oklevéllel és működési bizonyít-
vánnyal: Martincsek Irén, Nyitra, plébánia-út 7. 

(519—in—3) 
Gróf Batthyány Ervin nyilvános elemi népiskolá-

jában felmondás folytán egy osztálytanítói állás üre-
sedett meg. Azon nőtlen tanítók, akik ezen állásra 
pályázni óhajtanak, forduljanak az iskola gondnoká-
hoz : Nadler Herbert, Bögöte (Vas m.). (546 -II—2) 

I A szegedi református orgonista-kántortanítói ál-
] lásra pályázat hirdettetik. Kötelesség : elemi iskolai 

osztályok tanítása, vallás- és egyházi énekoktatás, 
valamint kántori szolgálatok végzése. Javadalom : 420 
korona lakbér, melyet az egyháztanács esetleg tisztes 
lakással helyettesíthet ; 20 korona kertváltság ; 1000 
korona alapfizetés, melynek 1200 koronára leendő 
kiegészítéseért, valamint a törvényszerű korpótlékért 
az egyház államsegélyért folyamodik, és stóla. Díjlevél-
másolat kívánatra megküldetik. Pályázatok július 16-ig 
a szegedi református lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Esetleg előnyt biztosító kántori próbaéneklés — költ-
ségmegtérítés nélkül — július 19-én délelőtt. Az állás 
augusztus 16-án elfoglalandó. Szegedi református egy-
háztanács. (529 -III—2) 

Dés rendezett tanácsú város közs. iskolaszéke a dési 
közs. jellegű, hatosztályú, magyar tannyelvű, vegyes 
el. isk.-nál újonnan szervezett, második tanítói (férfi) 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: l.törzsfizetésllOO 
korona havi előleges részletekben, melyből 100 koronát 
az iskolai pénztárból, 1000 koronát az állampénztárból 
élvez ; 2. ötödéves korpótlék, az 1907. évi XXVII. 
t.-c. szerint esedékes időben ; 3. természetbeni lakás 
2 szoba, konyha, éléskamra, pince, padlás és más 
mellékhelyiségek ; 4. kertpótlék 20 korona az iskolai 
pénztárból. Szabályszerűen (keresztlevél, magyar honos-
sági bizonyítvány, magyar tannyelvű tanítói oklevél 
s esetleg működési bizonyítvány) fölszerelt pályázatok 
folyó évi július hó 8-ig flatfaludy József elnök címére 
(Dés) küldendők. Dés, 1908 június 2. Hatfaludy József, 
elnök. Daday István, jegyző. (553—II—2) 

Egy négy képzőt végzett, jóerkölcsű és jó zenész 
egyén segédtanítói, kántori vagy nevelői állást keres. 
Pécs , Árpád-u. 11. (578-1—1) 

Tanítópár jövő tanévre állást keres. Szíves meg-
keresést kér „Tanítópár". Cím: Komárom-Szemere. 

(566—II—1) 
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A községi állandó gyermekmenedékház óvónői állá-
sára ezennel pályázat hirdettetik, amelynek elnyerése 
iránti folyamodványok, a szükséges kellékekkel föl-
szerelve, az itteni községi iskolák iskolaszékéhez folyó 
hó 30-ig benyújtandók. Évi fizetés : 700 korona kész-
pénzben és szabad lakás. Folyamodónak föltétlenül 
kell szerbül tudnia, mert a lakosság túlnyomó része 
szerbajkú. Bïozsoron, 1908. évi június hó 5-én. 
Iskolaszék. (541—11— 1) 

Az üresedésben levő Fönlak községi óvónői állásra, 
ezennel pályázat nyittatik. Felhívatnak pályázni óhaj-
tók, hogy okmányokkal fölszerelt pályázati kérvényei-
ket folyó évi július hó 20-ig annál is inkább adják 
be, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek. 
Az állás javadalmazása : 600 korona fizetés, 20 [ j-öl 
méterfa, szabad lakás és körülbelül 250 Cj-öl házi-
kert haszonélvezete. Fönlak, 1908 június hó 4-én. 
Elnökség. (562—1—1) 

A biissüi (Somogy megye) reform, kántortanító-
fágra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 1010 korona, 
előleges havi részletekben, lakás, kert, stóla. Előre-
láthatólag az őszig előkönyörgőnek is kell lenni, havi 
8 korona fizetés mellett. Pályázatok oklevéllel július 
12-ig Varga Sándor lelkészhez, Kazsok (Büssü), kül-
dendők. A pályázók közül a presbitérium által egyesek 
saiát költségükön megjelenésre felszólíttatnak. 

(568—II—1) 
A nagymajlát i községi óvodánál lemondás foly-

tán üresedésbe jött óvónői állásra az óvodafelügyelő-
bizottság pályázatot hirdet. Az óvónő javadalmazása : 
készpénzben, előleges havi részletekben az óvoda pénz-
tárából 600 korona ; egyszobás lakás, konyha, kamra, 
tüzelésre fa és világítás. Miután a községi óvoda 
államosítás alatt áll, ezen fenti javadalmazás az 
államosítás megtörténtéig marad érvényben. Pályázni 
óhajtók szabályszerűen fölbélyegzett és fölszerelt 
kérvényeiket a nagymajláti községi óvodafelügyelő-
bizottság elnökéhez címezve, folyó évi július hó 4 -ig, 
bezárólag d. u. 5 óráig annál is inkább adják be, 
mert a később érkezettek figyelembe nem fognak 
vétetni. Személyes megjelenés nem kötelező, de elő-
nyös. Kelt Nagymajláton, az óvodafelügyelő-bizott-
ság 1908. évi május hó 31-én megtartott gyűlésében. 
Gulyás Domokos, óvodafb. elnök. Cser János, óvodafb. 
jegyző. ( 5 7 2 - 1 - 1 ) 

A martonyi i ref. egyház kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 444 korona állam-
segély a megfelelő korpótlékokon kívül, 16 hold föld, 
2 hold rét, 16 köböl gabona, 20 korona mustpénz, 
4 darab legelőilletőség, 20 méter fa behordva, föl-
vágva, 200 korona tandíj. Az adó 2/i> részét egyház 
fizeti. A földből 4 holdat megmunkálni, a szénát 
lekaszálni, behordani hívek tartoznak. Van kényel-
mes 2 szobás lakás a megfelelő mellékhelyiségekkel 
s nagy kerttel. Növendékek száma : 40—50. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Okmányokkal fölszerelt 
pályázatok f. évi július 15-ig alulírotthoz adandók be. 
Martonyi, u. p. Szalonna, 1908 június 12. Szent-
mártoni Dániel, ref. lelkész. (573—I—1) 

Zoványl (Szilágy megye) községi iskolaszék a köz-
ségi iskolánál . lemondás folytán megüresedett refor-
mátus kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom, mint községi tanítónak : lakás, nyolcszáz (800) 
korona törzsfizetés, az iskolaszék pénztárából. Kántori 
illetmény : kétszáz (200) korona. Kötelessége : I—VI. 
fiúosztályok és fiúismétlősök oktatása, valamint a 
faiskola kezelése, melyért az államtól száz (100) korona 
tiszteletdíj jár. Megjegyzem, hogy az iskola 1909 
szeptember 1-én államosítva lesz. Okleveles kántor-
tanítók kellően fölszerelt kérvényeiket július hó 8-ig 
a községi iskolaszék elnökéhez adják be. A megvá-
lasztott kántortanító 1908 augusztus hó 10-én tartozik 
állását elfoglalni. Zovány, 1908 júniufs hó 20-án. Orbán 
Gyula, iskolaszéki elnök. (576—1—1) 

A szentesi ref. egyház által a Néptanítók Lapja 
25. számában hirdetett tanítói állásra a pályázati 
határidő július 12-ig megho,szabbíttatik. (592—1—1) 

Facsa (Zala m.) községben nyári menedékház-
vezetőnői állásra pályázat hirdettetik. A nyári mene-
dékház július és augusztus hóban tartatiir fönn. Ezen 
időre a vezetőnő fizetése 120 korona. Kérvények július 
l-ig az elöljárósághoz adandók be. Székely, körjegyző. 

(588-1 -1 ) 
Pályázat Okányban újonnan szervezett községi 

fitanítói állásra. Fizetése : a) a község pénztárából 
200 korona törzsfizetés és 200 korona lakbér, évnegye-
denként előre fizetve ; b) fizetéskiegészitésül az államtól 
800 korona ; c) az államtól ötödéves korpótlék. Köte-
lessége : azon osztálynak vagy osztályoknak az összes 
tantárgyakban tanítása, — beleértve a ref. vallást és 
énektanítást is — mely számára kijelöltetik. Az állás 
folyó évi szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati 
kérvények alulírotthoz, Okány (Bihar megye), július 
15-ig beadandók. Márk Ferenc dr., iskolaszéki elnök. 

(574-1 -1 ) 
Az 1908/9. tanév elején megnyitandó, újonnan szer-

vezett állami elemi iskolákhoz a következő tanítói és 
tanítónői állásokra nyittatik pályázat. Betöltendő : 
1. Arad vármegyében a gyoroki áll. el. isk.-nál egy 
tanítói állás. 2. Bihar vármegyében a borosteleki 
áll. el. isk.-nál egy tanítói állás. 3. Brassó vármegyé-
ben a brassói vasútál lomási áll. el. isk.-nál egy 
tanítói állás. 4. Győr vármegyében a) a györ-révfalui 
áll. el. isk.-nál egy tanítói és egy tanítónői állás; 
b) a kunsziget i áll. el. isk.-nál egy tanítói állás 
(róm. kath. kántori képesítés igazolandó). 5. Pozsony 
vármegyében a) a csal lóköznyéki áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás ; bj a dimburgi áll. el. isk.-nál egy 
tanítói állás ; ej a középcsöponyi áll. el. isk.-nál 
egy tanítói és egy tanítónői állás ; d) a papfai áll. 
el. isk.-nál egy tanítói állás (ezek mindegyikénél róm. 
kath. vallás igazolandó). 6. Zala vármegyében a szent-
ilonal áll. el. isk.-nál egy tanítói állás. A már műkö-
désben levő áll. el. iskoláknál üresedés folytán a 
következő tanítói és tanítónői állásokra nyittatik pá-
lyázat. Betöltendő: a talpasl (Arad vármegye) áll. 
el. isk.-nál egy tanítói állás, a felsötöőki (Szolnok-
doboka vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítói állás, 
a mezöszentmihályte leki (Kolozs vármegye) áll. 
el. isk.-nál egy tanítói állás, a nagykovács i (Pest 
stb. vármegye) áll. el. isk.-nál egy tanítói állás a (róm. 
kath. kántori képesítés igazolandó), a kisgarami' 
(Zólyom vármegye) áll. el. isk.-nál egy tanítónői állás, 
a pi l isszentkereszt i (Pest stb. vármegye) áll. el. 
isk.-nál egy tanítói állás (róm. kath kántori képe-
sítés igazolandó). Végül betöltendők a következő igaz-
gató-tanítói állások : 1. a nagyilondai (Szolnokdoboka 
vármegye) áll. el. isk.-nál az igazgató-tanítói állás 
(róm. kath. kántori képesítés igazolandó) ; 2. a szat-
márnémeti i (Szatmár vármegye) áll. el. iskolánál az 
igazgató-tanítói állás ; 3. a kolozsvári (Kolozs vár-
megye) áll. el. iskolánál az igazgató-tanítói állás ; 
4. a zi lahi (Szilágy vármegye) áll. el. isKolánál az 
igazgató-tanítói állás ; 5. az eleki (Arad vármegye) 
áll. el. isk.-nál az igazgató-tanítói állás ; 6. az izsó-
pal lagai (Bihar vármegye) áll. el. isk.-nál az igaz-
gató-tanítói állás; 7. a tornyai (Csanád vármegye) 
áll. el. isk.-nál az igazgató-tanítói állás. Valamennyi 
állással az 1907. évi XXVI. törvénycikkben megálla-
pított illetmények vannak egybekötve, az igazgató-
tanítói állásokkal pedig a fentidézett törvénycikkben 
biztosított rendes illetményeken kívül szabályszerű 
igazgatói pótlék is van egybekötve. A kellően föl-
szerelt kérvények f. évi július hó 10-ig bezárólag azon 
vármegye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtan-
dók be, amelynek kerületéhez az illető iskola tar-
tozik. Budapest, 1908 június 21. M. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium. (54/h—I—1) 
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Pályázat ösztöndíjra. A „Gromon Dezső magyar 
nyelvterjesztő egyesület, mint a D. M. K. E. pancsovai 
fiókja", '200 koronás „Milleniumi ösztöndíjra" pályá-
zatothirdet. Folyamodhatnak érte oly magasabbrangú, 
magyar tannyelvű intézetek látogatói, akiknek apja 
vagy anyja Pancsova városában, Hertelendyfalva, 
Sándoregyháza és Székelykeve telepes községekben, 
Almás, Glogon, Franzfeld, Crepaja, Torontálvásárhely, 
Kévaújfalu, Dolova, Sztarcsova, Homolicz, Beresztócz, 
Bárányos és Borcsa községekben, nyilvános iskolánál 
működött vagy működik. Az igazg.-tanácshoz címzett 
és dr. Graber László titkárhoz június 30-ig benyúj-
tandó kérvényekhez vagyoni és iskolai bizonyítvány 
csatolandó. (575—1— 1) 

Alberti (Pest megye) községhez tartozó puszta-
dánszentmiklósi községi iskolához két tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. I. Mitsky-majorbeli iskola tanító-
jának javadalmazása : az iskolai pénztárból havi elő-
leges részletekben fizetendő 600 korona, államsegély 
200 korona, természetbeni megfelelő lakás, körülbelül 
'/a hold termő szőlő és körülbelül hold föld hasz-
nálata. II. Rakovszky-majorbeli iskola tanítójának 
javadalmazása : az iskolai pénztárból havi előleges 
részletekben fizetendő 100 korona, államsegély 900 
korona, természetbeni megfelelő lakás, ' 2 hold kert 
használata. Pályázati kérvények folyó évi július 8-ig 
alulírotthoz küldendők. Választás napja : július 12-én. 
Gara Béla, iskolaszéki elnök. Alberti (Puszta-Dánszent-
miklós). (582—1—1) 

Jászapátin a községi óvónői állás megüresedvén, 
arra pályázat hirdettetik. Javadalma : 800 korona 
fizetés, 240 korona dajkatartás ós természetbeni lakás. 
Pályázók kérvényeiket július 4-ig küldjék Berente 
Miklós, községi iskolaszéki elnök címére. Bory János, 
iskolaszéki jegyző. (586—I—1) 

Versecz város községi elemi fiúiskolájánál egy 
újonnan szervezett, évi 1100 korona fizetés, 360 ko-
rona lakbér, 20 korona kertváltság és az 1907 : XXVII. 
t.-c. értelmében hat ízben esedékes ötödévi korpótlék 
élvezetével egybekötött rendes tanítói állás betöl-
tendő. A tanítási nyelv magyar, de a német nyelv 
tudása okvetlenül megkívántatik és okmányilag iga-
zolandó. Szabályszerűen fölszerelt és egykoronás bé-
lyeggel ellátott folyamodványok alulírott iskolaszéki 
elnökseghez címezve, július 5-ig küldendők be. Hiá-
nyosan fölszerelt avagy elkésve érkezett folyamodvá-
nyok figyelembe nem vétetnek. Az állás 1908 szep-
tember 1-én elfoglalandó. Versecz, 1908 június 19-én. 
Olvashatatlan, iskolaszéki elnök. Frank István, iskola-
széki jegyző. (587—11—1) 

A pervovai községi elemi népiskolánál a tanítónői 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. l'iOO 
korona készpénzfizetés ; 2. tisztességes lakás. A magyar 
nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvány-
nyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
hoz címzett folyamodványok f. évi július hó 5-ig 
Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához 
küldendők be. Lúgos, 1908. évi június hó 19-én. 
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (53/h—I—1) 

A lovas ! ref. praeoians tanítói állásra július 12-ig 
nyújtandók be a pályázatok az esperesi hivatalhoz, 
Balatonfüredre. Javadalom : készpénzben, földben, 
gabonában, fában, közmunkában és 800 koronáig 46 
korona államsegélyben. 1000 koronáig kiegészítésért 
az egyház folyamodik s azt biztosítja. Lakás, kert. 
Nem gazdálkodás esetén földek kiadhatók s a köz-
munka tisztességes árban megváltatik. Kötelesség : 
a törvényszabta tanítói, kántori és előkönyörgői teen-
dők. A község Zala megyében, Balatonfüred és Almádi 
közt, balatoni fürdőtelepről, most épülő vasútállomás-
tól 20 percnyire. Fölvilágosítást ad Szűcs József lelkész, 
Alsóörs, u. p. Felsőörs. Alsóörs, 1908 június 19. Szűcs 
József, ref. lelkész. (597-11—1) 

Nádalja (volt katonai határőrvidék) községi jellegű, 
magyar-szerb tannyelvű, négy tantermes elemi nép-
iskolájánál egy rendes tanítói állás betöltendő. Java-
dalma : 800 korona fizetés, 48 korona failletinény, 
szabad lakás, '/* holdnyi kert és 60 korona iskola-
szolga-átalány. Az ezen állomást kérő tanítók kereszt-
levéllel, tanképesítő-oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
valamint nyelvismeretüket és magyar honosságukat 
igazoló okiratokkal fölszerelt folyamodványukat Bács-
bodrog vármegye közigazgatási bizottságához címezve, 
legkésőbb f. évi július hó 31-ig nyújtsák be. (Idegen 
nyelvű okmányok hiteles magyar fordítása mellék-
lendő.) Faragó János, kir. tanfelügyelő. (5l/h— l—1) 

Boldogasszonyfalva (volt katonai határőrvidék) 
községi jellegű, magyar-szerb tannyelvű elemi nép-
iskolájánál betöltendő egy tanítói és egy tanítónői 
állás. Ezen tanítói, illetve tanítónői állással a követ-
kező javadalmak vannak egybekötve : ÍOOO korona évi 
fizetés, 200 korona lakbér, 2 öl kemény tűzifa és 
30 korona kertilletmény. Ezen állásokra folyamodó 
tanítók és tanítónők keresztlevéllel, tanítói oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, magyar honosságukat • és nyelv-
ismereteiket igazoló okiratokkal fölszerelt kérvényüket 
Bácsbodrog vármegye közigazgatási bizottságához cí-
mezve, legkésőbb f. évi július hó 31-ig nyújtsák be. 
Faragó János, kir. tanfelügyelő. (52/h—I—1) 

A kosdi református egyház újonnan szervezett 
elemi iskolai tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : 
1000 kor. készpénz, 20 kor. kertilletmény, 100 kor. 
lakáspénz. Kötelességek : iskolaszéki tanács által ki-
jelölendő három osztály növendékeinek tanítása ; 
kántortanító esetleges helyettesítése ; ifjúsági dalárdá-
ban összhangzatos ének tanítása ; külön díjazás mellett 
netalán a gazdasági ismétlő-iskola vezetése. Kellően 
fölszerelt kérvények f. évi július végéig Biczó Pál 
lelkész és iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állás 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. Kosd (u. p. Váczl, 
1908 június 14. Fábián Lajos kántortanító és iskola-
széki jegyző. (584 — 1—1) 

A gödreszentmártonújtelepi községi jellegű 
iskolánál megüresedett tanítói állásra pálvázat hi r 
dettetik. Javadalmazás . készpénzfizetés 800 korona, 
fapénz 100 korona, kisebb róm. kath. kántori teendők-
ért páronként '/a mérő gabona (fele búza, fele rozs. 
jelenleg van 46 pár), ennek pénzbeli egyenértéke 
200 korona. Ideiglenesen 1 szobás lakás és 1000 -öl 
kert haszonélvezete. Kötelessége : az összes tanítói és 
róm. kath. kántori teendők végzése. Pályázati határ-
idő : július 5. A választás napját a kir. tanfelügyelő-
ség fogja kitűzni. Kérvények alulírott iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Gödreszentmártonújtelep, 1908 
június 13. Horváth József, iskolaszéki elnök. 

(591-1—1) 
Pályázat . A kir. tanfelügyelőségi hivataloknál be-

töltendő huszonnégy (24) tollnoki állásra a XI. fizetési 
osztályú illetményekkel pályázat nyittatik. Ezen állá-
sokra csak magyar honosságú oly egyének pályázhat-
nak. akik az 1883. évi I. t.-c.-ben megszabott minő-
sítéssel bírnak, feddhetlen előéletűek, ép, egészséges 
testalkatúak. A folyamodók születési, erkölcsi és egész-
ségi bizonyítványokkal, valamint végzett tanulmá-
nyukról szóló és eddigi szolgálatukat igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt és a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez intézett kérvényüket legkésőbb 
folyó évi július hó 31-ig, a közszolgálatban levők 
ületékes felsőbbségük útján nyújtsák be. Budapest, 
1908 június hó 9. A miniszter helyett: Tóth, állam-
titkár. (50/h-I —1) 

Az ózdi izr. hitközség most szervezett osztatlan 
elemi iskolájánál egy tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése : évi 1000 korona és természetbeni lakás. Pá-
lyázati határidő : június 28. Csak nős tanítók pályáz-
hatnak. Klein Vilmos, hitközs. elnök. (593—1—1) 
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Gyertyámos (Torontál megye) községi népiskolá-
jához két férfitanítói állásra folyó évi július hó 10-ig 
pályázatot hirdet az iskolaszék. Mindegyik állás java-
dalmazása: törzsfizetés 960 korona (melynek 1000 
koronára és a törvényszerű korpótlék kiegészítéseért 
az iskolaszék folyamodik), 14-38 ár pótkert, 8'95 ár 
szántóföld és szabad lakás vacy 200 korona lakbér. 
A megválasztottak kötelesek a reájuk bízandó osztá-
lyokban a mindennapi és gazdasági ismétlő-tanköte-
leseket a törvények és tanterv szerint oktatni, a férfi-, 
illetve ifjúsági egyesületi énekkarokat vezetni, miért 
is zenében és énekben jártasok előnyben részesülnek, 
ami azért is szükséges, mert a megválasztottak egyike 
néhány év múlva a kántori teendők ellátásával lesz 
megbízva, mely állás körülbelül 600 koronát jövedel-
mez. Mindkét állás szeptember 1-én foglalandó el. 
mely időtől jár a fizetés is. Fölszerelt kérvények 
Klosz Miklós, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(579-1—1) 

u i D n r T c c r i / t i l n U t 1 t o t . l v 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-20) 

O l p & n harmöniumokat és orgonákat készít, 
\ J l v S U javítást, haugolást és átalakítást elvállal : 
Kiepszel István, Beszterczebányán. Árjegyzék ingyen. 
5 évi jótállás. ' (556—II—2) 

Lecketerv 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40- 18) 

a falusi, nem szaktanítós gazd. 
ismétlő- (leány- és fiú-) iskolák 

részére kapható Tölgyesi Lajosnál Kölese, Szatmár 
megye. 80 fill. (528—II—2) 

NdVßlnnnt Irprpcpt faluhelyre, Bpesthez közel, 
llCVClUllUL HCl tJacJi 4 gyermek mellé. Egyik 
legidősebb leánykámat első polgárira készíti elő. Fize-
tése : havi 40 korona és teljes ellátás. Az állásra komoly 
okleveles tanítónők, bárha idősebbek is, pályázhatnak. 
Belépés azonnal. Bővebben levélben, fiáczkeresztúr, 
u. p. Martonvásár. Halász Géza. (570—1—1) 

K p r p c p t 3 elemista és 2 óvodás gyermekem mellé 
IlCl CoCÜ nevelőnőt vagy óvónőt, ki hegedülésben 
is jártas. Állását folyó évi július 1-én foglalja el. 
Ajánlatokra föltételeimet levélben közlöm. Szalay 
Józsefné, Paripás (Bács megye). (569—II—1) 

Falusi gör. kath. priarólní Ó h a í t bárhol lakó 
tanító júliustól töCICllll UllOJl gör. kath. ta-
nítóval. Hodász, Szatmár. (560—I—1) 

M a ( v á n t a n í t á a I Keresek első gimnázista fiam 
luagdl i ldunaa! s p0lg. iskolás leányom mellé 
oly tanárjelöltet, ki őket magánúton eredménnyel 
tanítani képes lenne. Zongoratanítási képesség előny. 
Ajánlatokat Masznyik Dániel gyógyszerész, Gyorok 
(Arad m.) kérem küldeni. (564—1—1) 

Párosított fajtiszta ezüstnyulak, 
remek hímek eladók. Válaszbélyeg ! Debreczen. Szent-
jóby, tanító. Tárja 12-24 korona. (577—1—1) 
D í j y ! nprj7f vásárolok; gyűjtőkkel leveleznék és 

pCllti l csereviszonyba lépnék. Szentgáli 
Károly főv. tan., I., Fehérvári-út 16/B. II. em., 7. a. 

(468—II—2) 

A legújabb rendszerű zon-
gora- és hangszer-hitel-
osztály megnyílt, a legol-
csóbbtól a legíinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagy 
banknál törleszthet» rész-
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek értékét egy 
bank rögtön kifizeti, a vevő 
pedig a banknak marad 
adósa. A hangszer ára tehát 
csak annyi, mintha készpén-

zért venné. 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
nagy zongora- és hangszertelepén. 

BUDAPEST, Ki rá ly-u tca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékek minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447—30—5) 

> 3 : 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
FEIWEL LIPÓT utóda 

sek, • tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyáía. 

Kívánat ra in e l -
küldi ú j o n n a n 

kiadott á r jegy-
zéké t . ingyeu és 

bérmentve , 
(24—52—26) 

! Helyiségváltoztatás miatt! ^ 
raktáron levő kézimunka-szö-
vetek rendkívül olcsó árban 
lesznek kiárusítva. 3500 mé-
ter, 40 cm. széles futószö-
vetek kanavaalappal és színes 

ajour-szegéllyel, méterje most 1 korona (ren-
des ár 2'80 korona) 550 méter, 170 cm. széles 
mintázott duplaszövetek kanavaalappal, mé-
terje inost 3—6 koronáig (rendes ár 6—10 kor.). 

Vidékre mintákat küldök. 

BÉKCZI D. SÁNDOR, 
női kézimunka-nagyiparos, (ie-52-26) 

Budapest, VI., Dessewffy-n. 5. sz. 
(Váci-körűt sarok) saját áruház. 

Nagy képes árjegyzék díjtalanul. Vidékre kiválasz-
. tásra is küldök. = 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR.V M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábü sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

K é z i r a t o l t a t n e m acixi i ik v i s s z a . 

A közművelődési kongresszus. 
(p) Műveltebb, gazdagabb országokban 

az állami feladatoknak jó részét a tár-
sadalom végzi el. A fölvetődött új esz-
mék megerősítésére és népszerűsítésére 
egyesületek alakulnak, melyek rövid idő 
alatt hihetetlen eredményeket szoktak 
elérni. Működésük hasonlít a kémszem-
lére küldött csapatokéihoz ; útat törnek, 
a törvényhozás munkáját előkészítik s 
a velük működő, vagy nyomukba lépő 
állami hatalom előkészített talajt talál. 

Magyarországon nincs egyesületekben 
hiány, de egymástól elszigetelve, csekély 
anyagi erejükre támaszkodva képtelenek 
voltak a maguk elé kitűzött nagyszerű 
célokat elérni. Ha végignézett az ember 
az országban, látott közművelődési egye-
sületeket s az az érzés keletkezett benne, 
hogy egy alföldi pusztán áll s nézi az 
éjszakában köröskörül fölgyúladó pásztor-
tüzeket, melyek fényt terjesztenek ugyan 
maguk körül, de e fény még jobban ki-
emeli a tőlük távolabb eső pontok sö-
tétségét. Ezt a melankolikus képet fogja 
megszüntetni közművelődési egyesületeink 
együttes működése. Egy hatalmas szerv 
alakult meg a napokban, az Országos 
Közművelődési Tanács, melynek az a 
hivatása, hogy az egyes közművelődési 
egyesületek részéről fölvetődött gondola-
tokat, hírül adott bajokat — melyek 
eddig szűk körben voltak ismeretesek és 

így orvosolhatatlanok — meghallgassa 
s mint egy vetítőkészülék az egész 
nemzet szeme elé varázsolja. A Közmű-
velődési Tanács hatalmas karjai el fog-
nak nyúlni az ország legelhagyottabb 
részére, hogy átöleljék, talpra állítsák, 
megmentsék az egyes pontokon veszé-
lyeztetett magyarságot, el fognak nyúlni, 
hogy az egységes magyar állam ellen-
ségeit elnémítsák. Ezekbe a karokba 
bizalommal kapaszkodhatik • az üldözött, 
az elhagyatott, de futni fog előttük a 
tudatlanság, a bűn, a hazaárulás. 

Közművelődési egyesületeinket kisebb-
nagyobb körre világító pásztortüzekhez 
hasonlítottuk. Mióta az országos tanács 
megalakult, képzeletünkben e pásztor-
tüzek máglyákká alakultak át, máglyákká, 
melyeknek fénye és melege el fog hatolni 
az országban mindenüvé, máglyákká, 
melyeknek lángja bevilágítja a hazaárulók 
alattomos munkáját s megégeti a sötét-
ben ólálkodókat. 

Nem szeretnénk, ha nemmagyarul 
beszélő honfitársaink félreértenék az ú j 
egyesület célját. Az új egyesülés nem a 
harcot hirdeti, hanem a békés munkál-
kodást. Azt a békés együttműködést, 
amelyet hirdetünk mi is örökké, minden 
hátsó gondolat nélkül. Ez a békés együtt-
működés mentette meg hazánkat az el-
pusztulástól a török-tatár harcok rette-
netes napjaiban. Az utódoknak pedig 
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folytatniok kell azt a politikát, amellyel 
az elődök a haza megmaradását bizto-
sították. A magyarság folytatja; nem-
magyarul beszélő testvéreinknek egy része 
azonban elpártolt tőle. Lidércfény után 
szalad, közelünkben lakó idegen álla-
mokkal való egyesülésről ábrándozik. 
E hiú ábránd megakadályozza őket, hogy 
az állami életben elfoglalják azt a po-
zíciót, amit könnyen megszerezhetnének 
fiaik, ha szorosabban csatlakoznának a 
a magyar fajhoz. A magyarság cserébe 
csak azt kéri tőlük, hogy becsüljék 
többre a hosszú és viszontagságos múlt-
ban együtt szenvedett fájdalmakat, együt t 
érzett örömöket, miut az érvényesülésre 
törekvő izgatók által eléjük rajzolt 
ábrándképeket. 

Sok gondolat, sok értékes eszme ve-
tődött föl a kongresszus folyamán. E 
gondolatokat és eszméket tetté változ-
tatni a köíel jövő feladata lesz. Mi leg-
jobbnak tartjuk, ha Rákosi Jenő szép 
hasonlatával zárjuk be mostani cikkün-
ket. Figyelmeztetés van Rákosi szavai-
ban, visszatartás a tátongó örvénytől; 
bár megértenék azok, akiknek szánva 
van. „Itt van ez a fényes mindenség, ez 
a gyönyörű naprendszer,— szólt Rákosi— 
amelynek egy porszeme vagyunk mi. 
Mit gondol a t. kongresszus, mi ta r t ja 
össze e naprendszert, amely oly titokza-
tosnak látszik előttük, amelynek törvé-
nyeit keressük, amelynek csodáit csodál-
juk, amelynek fényét, ragyogását élvez-
zük, amelyben lélekzünk, vagyunk ós 
amelynek csodái az életet ránknézve 
kedvessé és kívánatossá teszik. Világos, 
hogy a nap, a napnak tömege, a napnak 
fénye, tüze, ragyogása, melege : az ta r t ja 
össze ezt az egész naprendszert. Et től a 
fénytől, ettől a melegtől, ettől a ragyo-
gástól keringenek az összes bolygók kö-
rülötte, elválaszthatatlanul, és ha vala-
melyik kitér pályájából, belesodródik a 
nap vonzásába és ot t vész el. Vegyétek 
el a naptól fényét, ragyogását, meleg-
ségét, tömegét és az egész naprendszer 

szertehull idegen világokba é3 semmivé 
lesz. A magyar nemzet a napja ennek 
a rendszernek, ennek a mi világunknak. 
Emeljétek fényét, gyarapítsátok tömegét, 
szerezzétek meg dicsőségét, anyagi, er-
kölcsi erejét, szeretetét, tar ta lmát: és ez 
úgy fog vonzani, hogy minden, ami most 
innen centrifugális erővel távolodni lát-
szik, közeledni fog, körülötte fog kerin-
geni, és ha mégis kitér pályájából, ön-
kéntelenül belehull, beleolvad, megsem-
misül." 

Pedagógiai akadémiák. 
(Második és befejező közlemény.) 

, írta : Molnár Ferenc. 

Hogy az érettségi vizsgálathoz kötött tanító-
képzés illetékes körökben semmi mozgalmat 
nem keltett volna, abban tisztelettel kételkedem. 
De ha tényleg így lett volna is, akkor annak 
csak az lehetett az oka, mert — mint minden 
mélyebben járó reformnál — először önmagától 
kellett mintegy kiforrnia ; ki kellett tűnnie elő-
ször a tanítóságnak „mint kultúrális tényezőnek 
hatásképessége". Ha e hatásképesség napjaink-
ban „bekövetkezett", úgy bizonyára nem tűnik 
el nyomtalanul az érettségihez kötött tanító-
képzés eszméje. Ha egyéb hatása és eredménye 
nem lett volna ezen eszmének, mint az, hogy 
a tanítóképzés emelésére ráterelje a figyelmet, 
azt megérlelje és talán más cím alatt, de hasonló 
előképzettséggel megvalósíttassa : már akkor 
sem volt „holtan született, gyönyörű délibábok 
alkotására" való eszme. Sokszor az „ábrándok" 
is megvalósulnak, jóllehet először „délibáb"-ként 
mutatkoztak. 

Kóródy Miklós úr javaslata különben a végső 
pontban megegyezik a Köveskuti Jenő úr, illetve 
az én javaslatommal. (Hogy aztán az alapképzés 
elbírja-e azt a „végső" pontot, arra alább té-
rek ki.) Ebből önként következett, hogy az 
anyagi lehetőséget „a priori" adottnak vette, 
tehát a tanítók fizetésének megfelelő emelését is. 
Épen ezért kissé feltűnő, hogy mikor az ő 
javaslata egy másik javaslattal a végső pontban 
egyezik s a saját javaslatánál egy körülményt 
már kezdettől adottnak vesz, akkor a másik 
javaslattal szemben épen e kezdettől adottnak 
vett körülményt használja fel ama másik javaslat 
érveinek megingatására. 

Hátha e körülmény miatt a Kpródy Miklós 
úr javaslata is csak „ábrándkép" marad? Vagy 
talán oly reformot óhajt, mely az érettségihez 
kötött tanítóképzéssel lényegében egy színvonalú 
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képzést fog nyújtani, anélkül azonban, hogy ez 
egyúttal a megfelelő javadalmazást, a tanítók-
nak a magasabb tanügyi pályára való előlép-
tetését is lehetőbbé tenné a fiatal korban elért 
tudományos képzettség, családi állapot, szor-
galmas munkásság alapján? Ha ezt akarná el-
érni Kóródy Miklós úr, úgy az ő javaslata 
sokkal nagyobb erőszakot rejt magában, mint 
az enyém, sőt a logika még mellékesebb, mert 
ha minden pályán jogosult a fentírottak elis-
merése, úgy a tanítói pályán is az. Épen ezek 
miatt kissé csodálom, hogy mikor „a sokaság 
nézetegységének kialakulására" törekszik,ugyan-
akkor a sokasághoz tartozó tanítóság határo-
zatát, az érettségihez kötött tanítóképzés*; „holtan 
született eszmének" jelenti k i . . . 

A fokozatosság elvének az iskolai képzettség 
alapján való megállapítása nemcsak természetes, 
hanem szükséges is. Pl. világos, hogy egy levél-
hordónak kevesebb képzettség kell, mint egy 
postatisztnek, egy iskolaszolgának kevesebb, mint 
a tanítónak, egy járási vagy bírósági írnoknak 
kevesebb, mint a szolgabírónak vagy járásbíró-
nak stb. De ha ezt a tételt más szempontból 
bíráljuk el, akkor rögtön kitűnik, hogy a kúriai 
elnök általános és szakbavágó iskolai képzett-
sége nem több, mi at a joggyakornoké, a pénz-
ügyi igazgatóé nem több, mint a pénzügyi 
gyakornoké, tehát mindkettő csak az életben 
elsajátított képzettsége és szorgalma alapján 
jutott oda, ahol van. Ezt a fokozatossági elvet 
azonban más körülmény is befolyásolja. Ennek 
a fokozatnak megállapítása ugyanis mindig az 
illető pálya vagy, mondjuk, hivatal természetétől 
függ. Pl. nincs falusi és városi, gyermekek és 
felnőttek részére lelkész- vagy orvosképző iskola. 
Nincs, mert pláne az utóbbinál egyszerűen kép-
telenség volna. Miért ? Mert mindkét pályának 
a legsajátabb tulajdonsága az, hogy magát az 
embert kezeli. Az előbbi az embernek az er-
kölcsét igyekszik folyton javítani, irányítani a 
jóra, mely törekvésének legnehezebb része a 
gyermekkel, az ifjúval szemben áll elő. Az orvos 
az ember testének, sőt ennek alapján igen 
gyakran lelkének egészségét igyekszik egyen-
súlyban tartani, óvni és helyreállítani. Épen ilyen 
elbírálás alá esik a tanítói pálya is. Fejleszteni, 
művelni az emberbe oltott isteni szikrát, fel-
ismerni és nyesegetni a lélek vadhajtásait, ké-
pessé tenni őt arra, hogy jóságban, erkölcsben 
és értelemben megközelítse Alkotóját : semmivel 
sem könnyebb feladat a lelkész, az orvos fel-
adatánál. De nem könnyebb a tanárénál sem. 
Az elemi iskolai tanítónak azzal a 6—12 éves 
gyermekkel megértetni, elsajátíttatni a tudni-
valókat, vezetni a jó úton, sőt sokszor arra 
visszaterelni, felismerni a gyermeki lélek leg-
kisebb villanását s annak megfelelő módon 

cselekedni : épen oly nehéz feladat, mint egy 
egyetemi professzornak megértetni a 20—24 
éves, tanult ifjúval pl. Kant bölcsészetét, a római 
jogot, a felsőbb geométriát, vagy pl. a venereás 
betegek gyógyítását. A jó ízlés tiltja, hogy ön-
magammal foglalkozzam, de példaképp fel kell 
említenem, hogy hányszor volt eset, hogy egy-
egy rakoncátlan vagy figyelmetlen, vagy gyenge 
felfogású, vagy hanyag tanítványom miatt nem 
tudtam nyugodt lenni, míg rá nem jöttem, hogy 
mit kell tennem, hogy azzal a tanítványommal 
is lehetőleg célt érjek. S talán apró ügyes-
ségekkel értem azt el ? Nem, hanem a gyermek 
minden viszonyát figyelembe véve gondolkoz-
tam. míg az egyéniségéhez megfelelő eljárásra 
rájöttem. Épen ezért merem állítani, hogy a 
tanítónak elsősorban nagy képzettségre van 
szüksége, nemcsak az iskola, — ami elsősorban 
irányadó — hanem az iskolán kívüli teendői 
teljesítése végett is. Még azon apró ügyességek 
alkalmazásának helyes eltalálása is jórészben 
ettől függ. Különben is, hogy valamely pályá-
nak, mondjuk, a tiszta képe, tudata, körül-
ményei stb. mintegy húsunkká, vérünkké váljon, 
azt csak a bizonyos időn át tartó, a gyakorlati 
életben szerzett tapasztalat képes eredményezni. 
Bármelyik és bármily kitűnő iskola ezt meg-
tenni képtelen. A tanítóképzés már átment azon 
a fejlődési fokozaton, mely a legnagyobb súlyt 
— az iparostanoncok képzéséhez hasonlóan — 
az apró ügyességek elsajátítására fektette. Abban 
az időben, a régi „normális" iskola idejében, 
mikor a „Schulmeister"-eket, „mestram"-okat 
úgy képezték, hogy a „mestrami" routine gépies 
dresszurájára fektették a fősúlyt s nem arra, 
hogy a „mestram" működésében módszertani 
belátásra tudjon fölemelkedni : csakugyan mű-
ködött — ha volt ok rá, ha nem — a kéz, a 
láb, de legkevésbé az — ész. Erről az állapot-
ról — épen az akkori képzés hibás volta miatt — 
nehezen tudott a tanítóság a mai „tanítóvá" 
válni, többé oda nem óhajt visszajutni, előre 
kíván haladni. A módszertani belátásra s a 
gyermek egyéniségéhez alkalmazott, lélektani 
alapon nyugvó, tudatos módszertani ítéletre 
pedig egyszerű, természetes modoron, hajlamon, 
nyugodt kedélyen kívül főleg erkölcsös érzésre, 
elfogulatlanságra és nagy tárgyismeretre van 
szüksége a tanítónak. Ezért szükséges az elő-
zetes, nem bölcsészeti vonatkozású nagy tárgy-
ismeret a jelöltnél, mert erre lehet csak építeni 
a szorosabb értelemben vett bölcsészeti vonat-
kozású tárgyak (lélektan, módszertan stb.) el-
sajátíttatását, sőt a szükséges ügyességek ön-
tudatos begyakorlását is. Ezek miatt nem vélem 
Kóródy Miklós úrnak az alapképzésre vonat-
kozó javaslatát megfelelőnek, mert, amint előző 
cikkemben is említettem, 13—19 éves ifjaknál 
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a szorosabb értelemben vett szakképzést öntuda-
tossá tevőleg nem lehet vonatkozásba hozni a 
tanítói hivatással. Azzal az elemi iskolából ki-
került 13—19 éves ifjúval hiába akarják meg-
értetni, hogy ezt vagy azt a dolgot a tanítónak 
miért kell így és nem másképp tennie, mert 
túlnyomó része nem fogja megérteni, nem képes 
az okozati összefüggést tudatosan felfogni. Épen 
ezért, ha megfelelő alapképzést akarnak nyúj-
tani, hogy a szorosabb értelemben vett szak-
képzést eredménnyel tudják eszközölni, azt az 
elemi iskolából kikerült 13 éves gyermeket 
mind a hat éven általános (nem bölcsészeti 
vonatkozású) ismeretekre kellene tanítani, leg-
feljebb csak az utolsó két évben lehetne némi 
„szak"-ismeretet nyújtani. Ez pedig semmivel 
sem tenné jobbá a tanítóképzést a mainál, mert 
csak „időbelileg" hozná be a most is meglevő 
4 meg 4 évet, „műveltség szempontjából is" 
csak „annyira emelné fel a tanítót, mint a mai", 
anélkül, hogy az írt okok miatt a szakszerű-
ségre nagyobb súlyt tudna fektetni, mivel hiá-
nyozna a megfelelő előképzettség, életkor és az 
ez adta bizonyos fokú élettapasztalat. Hisz' a 
mai tanítóképzésnek is ebben rejlik a hibás 
volta, hogy ez utóbbiakat nélkülözni kénytelen. 
Ha az álláspontom — az érettségihez kötött 
tanítóképzés — hibás, téves, akkor sokkal jobb 
lenne, ha a négy középiskolai, vagy hat elemi 
iskolai osztály után a jogász, mérnök-, orvos-
stb. jelölt az előismeretek továbbfolytatásával 
egyszerre sajátíthatná el a szakképzettséget s 
nem az érettségi után, mikor már megvan az 
alap és bizonyos élettapasztalat. 

Arra lehetőleg föltétlenül kell törekedni, hogy 
a tanítói pályára benső hajlamból lépjenek. 
Épen az a baj nálunk, hogy a hajlamra — át-
lagos tehetségű emberekről beszélek — nincse-
nek a legnagyobb tekintettel, hanem csak 
„blindre" vágnak bele. A pályaválasztás — üzleti 
nyelven szólva — nem olyan gscheft, mellyel, 
ha nyerünk jó, ha nem, az sem nagy baj, hanem 
olyan, mely az illető „bőrére" megy. Ha tehát 
azt akarjuk elérni, hogy az illető rálépve egy 
pályára, abban az élet minden körülményei 
között örömét lelje, akkor hajlamát, rátermett-
ségét kövesse. Csak így képes lelkesedéssel dol-
gozni. Ha valaki hajlama, mondhatni ösztön-
szerű, belső kényszerből lép valamely pályára, 
akkor legkevésbé sem vágott „blindre" bele. 
Az előzetes hajlam nem azt jelenti, hogy az 
illető a pálya minden részletét már előre tudja, 
ismerje, hisz' pl. egy orvosnövendék sem tudja 
előre, hogy miben áll pl. a dúcidegrendszer 
időleges bénulásának meggyógyítása, hanem 
csak azt, hogy körülbelül tudja, hogy majd 
mit kell tennie. Szóval elég, ha pl. a tanító-
növendék első éves kora kezdetén, sőt azelőtt 

tudja, hogy neki majd tanítani kell, a mérnök-, 
orvosjelölt, hogy neki majd mérni, gyógyítani 
kell stb. s hogy az illető ehhez kedvet érezzen 
magában már előre, ne idegenkedjék már előre 
azon bizonyos pályától. A többi aztán a kikép-
zéshez tartozik. Ennek pedig az illető örömmel 
veti alá magát, ha előre érez már belső kény-
szert. A kiképzés aztán ezt a hajlamot kifej-
leszti, tudatossá teszi, megerősíti, vérünkké, 
húsunkká való átalakulásához lehetőséget nyújt. 
De a legtöbb esetben csak akkor, mondom, ha 
a hajlam megvan, ellenkező esetben a jó kikép-
zés magában nem elegendő. Mayert hiába 
vetették alá az orvosi kiképzésnek, mert hajlama 
más térre sarkallta és tette híressé. Ezt bizo-
nyítja különben Pasteur, Rousseau, Carey is, 
valamennyi hajlamát követve lett híressé. Annál 
inkább kell tehát az átlagembereknél is arra 
törekedni, hogy lehetőleg hajlamuk szerint lép-
jenek valamely pályára, hogy ennek alapján a 
kiképzés is jól sikerüljön. É véleményem pedig 
legkevésbé sem ütközik az egyéni szabadságba. 
Nem, sőt ellenkezően, az egyéni szabadság 
lehető és helyes érvényesülését célozza, „a köz-
vetlen hajlam"-ra van tekintettel, melyet Kóródy 
Miklós úr minden pályánál, mondhatni, fölös-
legesnek jelentett ki. 

Cikkem máris hosszúra nyúlván, csak rövid 
indokolását adom még ama tételemnek, hogy 
a tanügyi pályán mindenki az elemi isko-
lában kezdje pályáját s úgy haladhasson feljebb. 
Ezt azért vélem helyesnek, hogy az elemi iskola 
az, ahol pl. a középiskolai kezdő tanár kitűnő 
módszerre tehet szert, főleg, ha kitűnő peda-
gógus tanító mellé rendelik egy bizonyos időre. 
Igen, mert az elemi iskolában csakhamar rájön, 
hogy prelegálással nem boldogul s mert buk-
tatni sem lehet oly könnyen, kénytelen mód-
szerében a hibát keresni, azt tökéletesíteni, a 
gyermeki lélek nyilvánulásait jobban és komo-
lyabban figyelembe venni stb. Továbbá nemcsak 
1—2, hanem az elemi iskola minden tárgyát 
kell tanítania, melynek alapján csakhamar rájön 
nagy tárgyismerete segélyével, hogy miképen 
kell az egyes tárgyakat vonatkozásba hozni, 
összekapcsolni egymással, miképen kell azt az 
egyes tanulók egyéniségéhez alkalmazni. így 
kialakulna önmagában az egyes tárgyak termé-
szetének megfelelő módszer, melyeknek segé-
lyével lélektani alapon nyugvó metodikai be-
látásra és ítéletre tudna szert tenni. Mikor aztán 
az eleminél felsőbb iskolába lép, mondjuk 2—3 
év múlva, a saját tárgyát nem elfogulva, hanem 
helyes módszerrel tudná kezelni a tanulók 
korának, egyéniségének, a tárgy természetének 
megfelelően. Ily módon lehetne összekapcsolni 
a ma egymást alig ismerő elemi, közép- és 
felsőbb iskolát s megteremteni a különböző 
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iskolák tanítóinak egymás iránt való nagyobb-
fokú megbecsülését, a közös hivatás elismerését. 
Ez a módozat egyúttal lehetővé tenné, hogy 
azok a tanítók, kik szorgalmas önképzéssel 
magukat tovább képezték valamely tárgyban 
s erről akár vizsgálat letevésével, akár valami 
más módon tanúságot tettek, az elemi iskolánál 
magasabb iskolához léptessenek elő, vagy a 
tanfelügyelői karba jussanak be. íme, a közép-
iskolai végzettséghez kötött tanítóképzésnek 
előrelátható üdvös eredménye, mely nemcsak 
pezsgőbb életet öntene az iskolák életébe, ha-
nem radikális módon megoldaná a túlterheltség, 
a nevelve-tanítás kérdését. De egyúttal bizto-
sítaná a tanítóknak is az „egyéni hajlam, a 
fiatal korban elért tudományos képzettség, csa-
ládi állapot" stb. minden erőszak nélkül való 
méltó elismerését. Egyúttal lehetővé tenné a 
tanügyi irályán is nem a mesterségesen felállí-
tott, hanem a más, tudományos képzettséget 
kíváuó pályákhoz hasonló természetes fokoza-
tosságot is. Ez pedig a szorgalmas munkásságra 
lévén alapítva, sokkal inkább biztosítaná a sze-
reteten és méltányosságon alapuló jó fegyelmet 
és egységet, mintha mesterséges módon igye-
keznének azt tovább is fenntartani. Végzem 
szavaimat: „Győzzön a jobb, ezt kívánja a 
haza!" . . . 

Fővárosi tanítók névmagyarosítása. 
írta : Varyyas Endre. 

Ha az ember végigforgatja a Budapesti 
Címtár vaskos köteteit, elámulva látja, hogy 
ebben a mi szépséges magyar fővárosunkban 
mily roppant uagy az idegen hangzású, ugyan-
azonos nevek tömege. Egyik-másik név lapokat 
foglal el. így például: Adler van 230, Bauer 
229, Berger 353, Braun 360, Deutsch 503, 
Engel 212, Fischer 546, Friedmann 324, Grosz 
360, Hoffmann 272, Klein 845, Kohn 734, 
Krausz 450, Müller 374, Neumann 363, Pollák 
334, Roth 368, Singer 266, Schmidt 304, 
Steiner 501, Sehwarcz 935, Stern 442, Weisz 
1351 : köztük Adolf 54, Dávid 26, Ignác 51, 
Jakab 48, József 52, Lipót 46, Mór 69, Samu 62. 

A főváros tanítói közül is számosan vannak, 
akik szintén gyarapítják ezeket az idegen tömeg-
neveket. Csupán a polgári és elemi iskolai 
férfitanítók között ezidőszerint 238 idegen 
nevű tanító van, bele nem számítva külön az 
ugyanazonos neveket. Az illető tanítók idegen 
hangzású névsora, betűrendbe szedve, így 
hangzik : 

Augusztin, Bauer, Baumann, Baumgarten, 
Bednarik, Bélák, Bell, Bellovics, Bexheft, Bielek, 
Binthoffer, Bittenbinder, Blaschnek, Brandl, 
Bredl, Buries, Bursics, Cigoj, Cserven, Cservik, 

Cimmermann, Dancsics, Dankánics, Dausz, 
Dermár, Dietz, Dittrich, Dörflinger, Drajkó, 
Dibas, Ebner, Edelmann, Ehmann, Ehrlich, 
Eitner, Ekamp, Ekker, Eller, Emberger, Engel, 
Eschenbach, Fallenbückl, Faller, Fetter, Fischer, 
Forstinger, Frimel, Frits, Fuchs, Fusz, Füh-
ringer, Gabel, Ganter, Gebe], Gebhardt, Gerhard, 
Glück, Gotléb, Grentzner, Grósz, Gröber, Gsell, 
Gútfinszky, Gyurkovics, Gyurikovics, Hackl, 
Hangl, Hanisch, Hanl, Hauer, Haugg, Hauzer, 
Hermann, Hesz, Hetszer, Hittig, Hlavatsek, 
Hochrein, Hock, Hofecker, Hoffer, Hofrichter, 
Hoppe, Hrivnyák, Huber, Hugl, Iritsek, Irtzing, 
Ispanovics, Jakopovics, Jakubovics, Jambrik, 
Jancsek, Jellinek, Jirzsik, Jovicza, Kaiser, 
Kameiár, Kammerlohr, Kaveggia, Kegl, Keller, 
Kempf, Kenderovics, Kettner, Kindlovics, Klasz, 
Kleiszner, Knapp, Kneif, Kohaut, Kolbe, Koller, 
Koncsek, Krammer, Krausz, Krébesz, Kreizler, 
Krén, Kristó, Kugler, Kuncze, Kurzenreiter, 
Laczkovics, Latwesen, Lehner, Linczenpolcz, 
Lindl, Lindner, Liszák, Lohr, Loschdorfer, 
Macher, Magdics, Mann, Marks, Martin, Mathei-
desz, Maurer, Mazurek, Melczer, Mihalik, Mora-
vitz, Moussong, Mustetz, Müller, Néder, Neuhold, 
Novoszád, Oleják, Orel, Palkovics, Patacsics, 
Paulovics, Petzina, Poriszka, Pritz, Puhr, Rakita, 
Reichelt, Reisinger, Reiter, Remes, Riedl, Rigell, 
Ross, Roth, Rozmanith, Rozsics, Sattinger, 
Schandl, Scharf. Schirl, Schlegel, Schmidt, 
Schmitt, Schnöller, Schöberl, Schön, Schön-
viszky, Schramm, Schröder, Schuck, Schuler, 
Schütz, Schwarcz, Sehr, Soltész, Sonnenberger, 
Spannberger, Specziár, Stretvizer, Starker, 
Stefka, Steiner, Sterz, Stolmár, Streiling, Sturcz, 
Szlemenics, Sztankovics, Sztojánovics, Taxner, 
Tirpák, Trajtler, Trenkusz, Turcsek, Turmayer, 
Ullerik, Valnicsek. Vancsik, Vanger, Vaszkó, 
Verner, Vlaszah, Voith, Waldbauer, Waldmann, 
Walter, Watzka, Watzke, Weber, Wehner, 
Weisz, Weitzenfeld, Welwarth, Weninger, 
Weszel, Westermayer, Wilde, Wi'ndisch, Zachár, 
Zanker, Zettner, Zimmer, Zimmermann, Zipser, 
Zsinkó. 

Nos, ez a névsor bizony nem válik előnyére 
a főváros magyarságának. Maguk a tanítók is 
érzik, hogy magyar érzelmeik mellett tartoznak 
valamivel névszerint is magyar mivoltuknak s 
egyik-másik iskolánál meg is indult már a 
mozgalom a tanítók tömeges névmagyarosítása 
iránt. Az általános elhatározást bizonyára öröm-
mel üdvözölné minden igaz magyar ember. 
Mielőtt azonban valaki új nevet venne fel, jól 
körül kell tekinteni, hogy az az új név meg-
felelő is legyen a jó magyar névképzés köve-
telményeinek. A magyar nyelv igen gazdag a 
névképzés változataiban. Csak a használatban 
igen elterjedt magyar tömegnevek között ne 
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keressen senki ú j nevet. Mert például ha valakit 
Grósznak hívnak s Nagyra magyarosítja a nevét, 
csöbörből vödörbe kerül, lévén csupán Buda-
pesten 841 Nagy nevű család. Balog van 332, 
Farkas 436, Fekete 168, Halász 197, Horvát 
851, köztük János 105, Kovács 946 s csupán 
József 106, Molnár 481, Német 402, Pap 229, 
Szabó 769, csupán József 68, Tóth 626, csupán 
József 68, Varga 419, csupán János 46, Jó-
zsef 50. Az egész országban pedig némelyik 
név 50—60 ezer számban van forgalomban, 
úgyannyira, hogy faluhelyeken alig győzik, néha 
gúnyos jelzőkkel vagy csúfnevekkel megkülön-
böztetni a hasonnevű családokat. Tehát nagy 
figyelemmel kell eljárni az ú j név kiszemelé-
sénél. Hogy példával is szolgáljak, részemről 
megpróbáltam a föntebb elősorolt mindegyik 
idegenhangzású nevet egy-egy szép magyar 
névvel helyettesíteni. Az illető nevek sorrend-
jének és kezdőbetűinek megtartása mellett ez 
a névsor ilyképen hangzanék: 

Ásványi, Barkás, Bándi, Babos, Bedőházi, 
Beledi, Bérces, Bélafi, Beszédes, Béli. Bihar, 
Bikoli, Bánfalvi, Barnagi, Berhidai, Burján, Büki, 
Cirmos, Cserjés, Cseraljai, Cinfalvi, Dánosi, 
Darázs, Daróci, Dara, Deli, Dinnyés, Darufalvi, 
Diósdi, Dabasi, Ebedi, Edefi, Ernyős, Élő, 
Ettesi, Ekés, Eresz, Elekházi, Emsei, Endrédi, 
Esegvári, Faluvégi, Fakó. Fenyér, Fürdős, 
Forró, Frigyesi, Fürjes, Fudi, Fűzi, Fürge, 
Gádor, Gannai, Gelsei, Gerendás, Gerőfi, Gö-
bölyös, Gondos, Gerencsér, Góri, Göndör, Gecsei, 
Gubacsi, Gyopáros, Gyúró. Hali, Hangos, Hányi, 
Házhelyi, Haraszt. Hangyás, Házos, Hervadó, 
Hetes, Henye, Hidi, Hamvas, Herkályi, Hináros, 
Hevesdi, Homoki, Hosszú, Hidegségi, Hutai, 
Hugód, Iratos, Irtás, Istvándi, Jaki, Jutás, 
Járom, Jánosi, Jenei, Juharos, Jászolyi, Karvai, 
Kampós, Kamocsai, Kifia, Kengyel, Küllős, 
Kemenes, Kenderes, Kötélgyártó, Kicsindi, 
Kaszás, Keszeg, Kandi, Keddi, Kohó, Kosár, 
Köles, Kulcsodi, Kamarás, Kúszó, Kecskés, 
Kékesi, Kéri, Kistói, Kupi, Kujon, Kurta, Lac-
házi, Lászlófi, Legény, Lencsés, Litvai, Liszkai, 
Lovász, Lókuti, Lozsi, Márkói, Maglocai, Manó, 
Makkos, Marosi, Mátéfi, Morzsa, Mázos, Meder, 
Mihályi, Muravölgyi, Mozgó, Mustos, Mecséri, 
Nádas, Nedecei, Naszádos, Ollós, Orda', Pallos, 
Palaházi, Páldi, Perjés, Porvai, Piros, Pörge, 
Ritka, Reggeli, Rezi, Révparti, Rezes, Rivó, 
Rigó, Rozsos, Rőti, Romándi, Rőzsés, Savó, 
Sándorházi, Saru, Sólyi, Sellő, Simándi, Sitkei, 
Süveges, Söjtöri, Som, Sövény, Samuházi, Sóvári, 
Satu, Sudár, Süllő, Sötét, Seves, Sobori, Som-
hegyi, Sárföldi, Sérci, Sédvölgyi, Serte, Suba, 
Sikos, Serlegi, Sólyom, Seregély, Suta, Szelemen, 
Szanji, Szováti, Tarlós, TJ IÓ, Tarjáni, Tenkei, 
Tar, Toronyi, Ujjas, Valgóci, Vonó, Varsányi, 

Vasvári, Vermes, Valló, Vödrös, Vadászfi, Vadas, 
Vasadi, Városi, Várföldi, Veréb, Verő, Vizi, 
Virányi, Valkányi, Véneki, Vesés, Vezekényi, 
Vidra, Vidám, Zagyva, Zabos, Zeke, Zugló, 
Zirci, Zergényi, Zsédenyi. 

Egy ilyen névsor bizonyára illendőbb lenne 
a magyar fővároshoz, melynek magyaros jel-
legét gyarapítani feladata minden magyar 
embernek. Ezzel az összeállított névsorral egyéb-
ként csak azt óhajtottam megmutatni, hogy 
minő alapon lehet tí'.meges magyar nevet alkotni. 
Hogy azonban kiki minő nevet választ magá-
nak, egyéni ízlés dolga. A fő az, hogy az ú j 
név magán hordja a magyarság bélyegét. És ha 
a főváros tanítói csakugyan rászánnák magukat 
a főváros magyarsága érdekében a tömeges 
névmagyarosításra, ezzel nemcsak önmaguk 
szolgáltatnának fényes bizonyságot hazafias 
érzelmeikről, de példájuk hatalmas ösztönzésül 
szolgálna az ország összes tanítóira is. A példa 
vonz. 

Országgyűlés. 
(Június 19—25.) 

A június 17-iki katalógus-olvasás után 19-én 
ismét igen kevés képviselő volt a Házban. Az 
elnök, Návay Lajos bemutatta a távol voltak 
jegyzéket s egyszersmind megtette javaslatát 
arra nézve, hogy a távol voltakra „ezúttal" ne 
alkalmazzák a házszabályoknak azt a szigorú 
intézkedését, hogy az igazolás nélkül távol vol-
tak negyedévi napidíjukat (ez 1600 korona) 
elvesztik. A Ház elfogadta az elnök indítványát. 

A szeszadó-javaslat volt napirenden, melyet 
az előadó, Hoitsy Pál elfogadásra ajánlott. 
Utána egy horvát képviselő, Magdics Péter 
szólalt föl, horvát nyelve*-, a javaslat ellen. 
Magdics Péter után Nagy Sándor függetlenségi 
képviselő beszélt a javaslat ellen hosszasan, de 
végül a javaslatot — megszavazta. Nagy Sándor 
után ismét egy horvát következett, Eojcs Milán, 
horvát beszéddel, majd egy magyar képviselő, 
Máriássy Mihály, aki formás beszédében azt bi-
zonyította, hogy a szeszadó-reform a kisgazdák-
nak is javára fog válni. Az ülésen az utolsó 
szónok Lengyel Zoltán volt, aki természeten 
nem fogadja el a javaslatot. Az ülés végén 
Melczer Géza indítványozta, hogy az ülések 
idejét a szeszadó-javaslat tárgyalásának befejez-
téig hosszabbítsák meg egy órával. 

A június 20-iki ülés az egyik balpárti szó-
nok hosszú beszéde és az elmondott nyolc 
interpelláció miatt este hat óráig tartott. A 
képviselőház ezen ülése különben ünnepléssel 
kezdődött. A Háznak egyik tekintélyes tagja, 
Hoitsy Pál, a napirend előtt fölszólalt és 
képviselőtársainak jó kívánságait fejezte ki 
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Madarász József iránt, aki 20-án ünnepelte 
képviselőségének hatvanadik évfordulóját. A Ház 
Nesztorát, aki jelen volt az ülésen, az egész 
Ház zajosan megéljenezte. Alig kezdődött meg 
az ülés : mindjárt föl kellett függeszteni. Arról 
kellett határozni, hogy félkettőkor térjen-e át 
a Ház az interpellációkra, - mint az elnök 
indítványozta — vagy már egy órakor, — 
ahogyan Bozóky Árpád indítványozta. A sza-
vazás előtt a balpárt kifogásolta a Ház hatá-
rozatképességét, és mivel csakugyan nem volt 
jelen száz képviselő, az ülést negyedórára föl 
kellett függeszteni. A szünet után a szeszadó-
javaslatot tárgyalták. Kecskeméthy, Sur min 
György, Lázár Pál, Liszarácz Mladen, Burdia 
Szilárd és Farkasházy Zsigmond vett részt a 
vitában. Az ülés végén előterjesztett inter-
pellációk közül csak Hoffmann Ottóénak van 
némi jelentősége — az amerikai görög katho-
likusok ügyében. 

A hétfői, június 22-iki ülésen még mindig a 
szeszadó-javaslat vitája tartotta magát. Ez 
ülésen nyolcan szólaltak föl ; négy horvát : 
Babies Lyuba, Modrusán Gusztáv, Lorkovics 
Iván és 71 íuacsevics Vazul, egy szociálista : 
Mezőfí Vilmos, egy balpárti : Nagy György, 
egy nemzetiségi : Dámján Vazul és egy függet-
lenségpárti : Csányi Sándor. 

A június 23-iki ülésen míg benn egy nem-
zetiségi szónok, Maniu Gyula és hat horvát 
képviselő (Novoszel Mátyás, Vinkovics Tivadar, 
Pribicscvics Szvetozár, Budiszavlyevics Bude, 
Lukinics Ödön és Popovics Dusán) beszélt a 
szeszadó-javaslat f i ler , addig a folyosón gyűj-
tötték az aláírásokat a sürgősségi indítványhoz. 
Délután 2 órakor már együtt volt a százötven 
aláírás ; Ugrón átvette az ívet, fölment vele az 
elnöki emelvényre és átadta a sürgősségi indít-
ványt Návay Lajos elnöknek. Návay áttekin-
tette az ívet és csakhamar, valami felmerült 
aggály miatt, visszaadta Ugronnak. 

Az ülés Wekerle beszédével végződött. Po-
povics Dusán beszéde után a miniszterelnök 
felszólalt s egy óra hosszáig sikeresen cáfo'ta 
a javaslat ellen felhozott érveket. Foglalkozott 
Mezőfi Vilmos minapi beszédével és a horvátok 
felszólalásaival. Kimutatta, hogy a kisüstön 
való pálinkafőzésnek megadóztatása nem valami 
szörnyű csapás a kisgazdákra és bogy a horvá-
toknak nincs semmi joguk arra, hogy érde-
keiknek mellőzése miatt panaszkodjanak. Be-
széde közben kijelentette, hogy a bán helyén 
marad mindaddig, míg a magyar kormánynak 
exponense és amíg a magyar kormány politi-
káját érvényesíteni fogja. 

E kijelentés miatt a horvátok oly nagy 
zajongásban törtek ki, hogy a miniszterelnök 
alig folytathatta beszédét. 

— Horvátország királyság ! A bánnak horvát 
politikát kell folytatnia ! — kiáltották Supilóék. 

— A bán magyar zászlósúr és a mi politi-
kánkat fogja folytatni ! — válaszolt a miniszter-
elnök. 

Wekerle bejelentette azt is, hogy a részletes 
tárgyalás alkalmával maga is több módosítást 
fog ajánlani. 

A Ház június 24-iki ülésén benyújtotta Ugrón 
Gábor a sürgősségi indítványt; de hamarosan 

állítólag a miniszterelnök kívánságára —• 
vissza is vette. 

A szeszadó-javaslat általános vitájában már 
csak Sucht János, Banjanin János, Grahovácz 
Mirkó, Bozóky Árpád, Zagorác István és Pilisy 
István szólalt fel a javaslat ellen és az álta-
lános vitát már egy óra után be lehetett 
rekeszteni. Ezután a határozati javaslatok be-
nyújtói mondották el záróbeszédeiket; e címen 
Roics Milán. Farkasházy Zsigmond, Nagy 
György és Vinkovics Tivadar be.-zélt. Az ülés 
végén Gratz Gusztáv az Olt szabályozása és 
a vöröstoronyi vasútvonal miatt interpellált. 

A Ház június 25-iki ülésén a sze-:zadó-
javaslatot általánosságban elfogadták és belé-
kezdtek a részletes tárgyalásba. Balpárti rend-
zavarás u tán felszólalt i t t a miniszterelnök is 
és kimutatta, hogy a gyümölcsfőzdék a javaslat 
folytán nem jutnak kedvezőtlenebb helyzetbe. 

A balpártiak vádaskodása miatt másodszor 
is felszólalt ez ülésen a miniszterelnök. A horvát 
felszólalásokkal szemben konstatálja, hogy a 
fogyasztási adókban Horvátország arányosan 
részesedik. H a a fogyasztási adók leszámolására 
kerülne a sor, Horvátország a rövidebbet húzná. 
Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha Ausztriá-
ban ez a javaslat nem emelkedik törvényerőre, 
azt feleli, hogy nem szabad felülni különböző 
híreszteléseknek, amelyek nemcsak politikai 
érdekből, hanem magánérdekekből is fakadnak. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A Szabolcsvármegyei á l t a lános t a n í t ó -

egyesület nyíregyházi járásköre Nyíregyházán, 
a városháza dísztermében tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Kubacika István elnöklete alatt. Az 
elnök üdvözölve a megjelent tanügy barátok at, 
kik között a város értelmisége szépen volt kép-
viselve, sajnalatát fejezi ki, hogy vannak tanítók, 
kik a felekezeti érdekeket nem tudják meg-
egyeztetni a tanítóság közérdekével és csak a 
felekezeti egyesületek tagjai. Az egyesület tevé-
keny életének legszebb bizonyítéka azon jelen-
tésben nyilvánult, liogy az állatvédő-egyesület 
nyíregyházi fiókja megalakult s madárvedő-
osztályának 1000 iskolásgyermek tagja van. A 
gyűlés kiemelkedő pontja volt Kubacska l i tván 
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jköri elnök előadása s IV. osztályú növendékei-
nek földrajzi vizsgázása. A. térképvázlatok ügyes 
és gyors készítése és készíttetése, a megeleve-
nített kép tartalma tették tanulságossá a 
földrajz-tanítást. Bercsényi Pál a fonomimikáról 
és az írva-olvasásról tartott fölolvasást. Simonecz 
Pál gépószmester kiválóan értelmes beszédben 
ismertette a „Magyarországi Munkások Rok-
kant- és Nyugdíjegylet"-ét, melynek eddig is 
több tanító-tagja van. A rövid, de velős és lel-
kes beszéd jó hatást tett a megjelentekre s 
meggyőzte a tanítókat, hogy félremagyarázásnak 
helye nem lehet, mert a tanító rokkantsága 
csakis a tanítói pályán való munkaképtelenségre 
értendő s így a III. osztály tagja a heti 11'90 
K segélyt az esetben is kapja, ha egyéb foglal-
kozásra, más állásra alkalmas s ilyent vállal is. 
Ezen fölvilágosítás után többen léptek a jótékony 
egyesületbe. A központi választmánytól áttett 
ügyek elintézésével a jkör kimondta, hogy a 
„Kolozsvári Tanítók Házá"-ban szobaalapítványt 
létesít. A közgyűlés ezután az Önsegélyző-egye-
sület elnökévé Ozvald Józsefet, az Eötvös-alap 
helyi gyűjtő-bizottság elnökévé Kuhacska Istvánt 
választotta. 

oo Az Állatvédő-egyesület fiókja Nyír-
egyházán. A nyíregyházi tanítók, élükön Kúbacska 
István jköri és Orsovszky Gyula tanítóegyesület! 
elnökkel, felekezeti különbség nélkül igyekeztek 
az állatvédelem eszméjét terjeszteni, állatvédő-
egyesületet alakítani. Ebbeli törekvésük egyik 
eszköze volt a Gyermeknaptár, melyből a f. 
evben 1350 darabot osztottak szét. A város 
erkölcsi támogatását és áldozatkészségét mutatja, 
hogy 600 darabot azon célból adott át a nyír-
egyházi tanítóknak, hogy azt az iskolák népes-
sege szerint arányosan elosztva, a szegónysorsú 
tanulók közt ingyen szótosszák. Dr. Kukuljevic 
József m. é. okt. 9-én a Szabolcsvármegyei ált. 
tanítóegyesület közgyűlésén tartott fölolvasását 
a város kinyoinattatta s a tanítók rendelkezésére 
bocsátotta. A város a tanítók nemes törekvését 
támogatta és követendő példával járt elől azál-
tal, hogy egyelőre 7 helyen állított föl téli 
madáretetőt, másrészt fészekodút hozatva, jutányos 
áron bocsátotta a nép rendelkezésére. A f. évi 
április 30-án tartott alakuló gyűlésen megjelent 
a város tisztikara, élén Májerszky Béla polgár-
mesterrel. 

X Á Souiogymegyei ált . tanítóegyesület 
évi rendes közgyűlését f. hó 11-én, Lengyeltóti-
ban tartotta meg. A gyűlést Cságoly József 
egyesületi elnök d. e. 9 orakor nyitotta meg, 
melyen a folyó ügyek elintézése után beható 
tárgyalás alá került az országos bizottságnak a 
vármegyei tanítóegyesületet egy országos szövet-

ségbe egyesíteni szándékolt fölhívása. E fölhívás 
ismertetése kapcsán a közgyűlés kimondotta a 
szövetkezés helyes, szükséges voltát, melynek 
végrehajtásában a reá eső részt állja és vállalja. 
E cél érdekében Arany Bálint elnöklete mellett 
egy öttagú bizottságot választott, melynek fel-
adata a szervező-bizottsággal az érintkezést fönn-
tartani, a munkálatokba befolyni és az egyesület 
érdekeit képviselni. A szövetség hivatalos lapjá-
nak minden időre való fönntartását pedig oly-
formán kívánja biztosítani, hogy a tanítóegye-
sületi tagdíjakat az egyleti alapszabályok meg-
felelő módosítása mellett évi 1 koronával fölemeli. 
Tanulságos része volt e gyűlésnek Bíró Sándor 
karánsebesi áll. tanító szabad előadása a nép-
iskolai slöjdről. Szemléleti úton mutatta be a 
slöjd-oktatást és ezzel meggyőzött mindenkit 
arról, hogy nem lehetetlen, sőt mindenütt keresz-
tülvihető az, mit az új tanterv tőlünk megköve-
tel, csak egy kis jószándék és ügyhuzgósag kell 
hozzá. A gyűlés bankettel fejeződött be, melyen 
méltó ünneplésben részesült Vizes János öreg 
kartársunk, kit az akadémia a Wodiáner-díj-
jal jutalmazott. 

] A Nyitramegyei á l t . tanítóegyesület 
galgóczi, pöst.yéni, vágújhelyi járásköre dr. Szabó 
Béla kir. s.-tanfelügyelő, a járáskör tagjainak és 
szépsz iinú vendégek részvétele mellett Verbón 
gyűlést tartott, következő tárgysorozattal : 1. 
elnöki megnyitó, 2. olvasmánytárgyalás a nép-
iskola IV—VI. osztályában, gyakorlati tanítás 
alakjában bemutatta Szűcsné Ötvös Mária verbói 
áll. tanítónő, 3. az új tanterv és utasítás körül 
észlelt megfigyelésekről értekezett Fóti Bernát 
verbói izr. tanító, 4. nyugdíjtörvényünk módo-
sításáról előadást tartott Nemecz Ferenc czejtei 
áll. isk. igazgató, 5. a „Nyitramegyei Tanítók 
Otthoná"-nak létesítéséről pedig Hickl Róza, 
óturai áll. óvónő tartott fölolvasást. Mély sajná-
lattal vette tudomásul a közgyűlés Lázár Lajos 
galgóczi áll. polg. isk. igazgatónak — ki a 
járáskör lelke — az elnökségről való lemondá-
sát s így szükségessé vált a tisztújítás. Elnökké 
lett Vanyó István óturai áll. isk. igazgató, alel-
nökké Zsilinszky István nagybábi áll. isk. 
igazgató, jegyzővé Stepanoy Miklós csejtei áll. 
tanító, pénztárossá Hickl Róza, óturai áll. óvónő. 
Felejthetetlen azon előzékenység, melyben a 
verbói tanítók, különösen a verbói áll. isk. igaz-
gatója, a gyűlésen résztvett kartársaikat részesí-
tették. Közebédnél fönnmaradt 12 kor. 76 fill, 
fölösleget a „Nyitramegyei Tanítók Otthona" 
javára ajánlották föl. 
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SZÉPIRODALOM. 
B o l d o g órák . 

(X-hez.) 
írta : Turi Sándor. 

Munkás élted után hogy már nyugalomba kerülnél, 
Többi között szónk lett : mint kellene élni avégre, 
Hogy rövid egy napot is hosszan s jól töltsön az ember ? 
E kérdést akarom feszegetni előtted ezúttal. 
Nem kitanításul — ki vagyok magam arra szoruló 
S kit feleségem is így korholgat időnte szavával : [kép; 
„Hej, Sanyi, hej, nem ezen mód kén' neked élni,de más-
Igy ördög viszen el, vagy majd én jól kiszapullak !" 
Mégis a fönt leírott kérdésre felelni szeretnék ; 
Abból szőve szavam, hogy test és értelem és szív 
Együtt tesznek egész embert erkölcsi valóvá : 
Egy szép szünnapot átélek jól — képzeletemben. * 

Reggel van. Vágyom pihenésnek utána mozogni, 
Élni szabadjában. Sietek hát kertbe, de útban 
Pár tuskót látok fennen hencegni keményebb 
Voltával : nosza azt hamarándiba' szétüti baltám. 
Lenn azután földet fordít kezem és gyomot írtok, 
Örvendvén, hogy erőm képes lehet így haszonulni 
S hogy neki semmi se árt: nem jajdul, megszokamindent! 
Edzve van elmém is, nem rettentik napi gondok : 
Zordságit tréfám kideríti, felére apasztja. 
Intézem mielőbb. Sétára, mezőre igyekszem. 
Utcán emberi ész remekin ámulgatok, — ott künn 
A természet ezer csodadolgai tűnnek előmbe ; 
Hosszan megfigyelek, nézek minden kicsi dolgot ! — 
Mégis hőn szeretőbb szívvel tán emberi vérim 
Látom. Hogy jövök, itt-ott, a' kit az útba' találok, 
Szót váltok vele ; pórt és nőt és fürge leányzót 
Víg kacagásra hozok könnyen kis tréfabeszéddel, 
így haza fáradozó testem már lankad erőben, 
Vágy leülésre, de jobban friss ételre-italra : 
A' falat, a' csepp mind véremmé változik, érzem. 
E gyönyöröm dehogy is rontom zordon vitatással, 
Sőt fokozom — vidám szerepet juttatva eszemnek ; 
Eldévajkodom asszony s gyermeki főkkel ; a hűvös 
Felhőkből le : család kis völgyire szállva tudandom, 
Mit vett a piacon Kissné, Nagyné, Szekeresné ? 
Mily fura módon járt, mit tett emez ekkor-amakkor ? 
Meghányjuk-vetjük: hova rándulunk, ha időnk lesz 
És pénzünk, — ami fő — de hiszen csak majd ad az Isten. 
Most költőim jönnek, avagy hírlapba tekintek : 
A haza, emberiség hömpölygő létlefolyásán 
Peltündöklik a mult, csillan kiszínezve jövendő : 
Dísze leszen honom egyre-továbbra e szép folyamatnak! 
Színlap ; emitten Meghívó hív este baráti 
Körbe, — de addig még egynéhány óraidőköz, 
Melyre is oly bíbelődni valót keresek, mi lekössön 
S foglalkoztasson kedvvel s tán némi haszonra. 
Vígalmam telik estén színdarabok remekében, 
Hol rövid óra alatt életsor foly le előttem, 
Érzelem izzón ég, fölcsap lobogása szeszélynek ; 
Lendűlök muzsikán, sziláján pezsdülve felejtem 
Túljózan korszak komor árnyit az eszmei fénynél. 

Onnan elindulván, ragyogón néz csillagi tábor 
S soklángú vígadók mellett elmenve, ha nem csal 
Egy víg cimbora: „jöjj !" — szép lassacskán hazaérek, 
S a' hold lantja zenél ágyamnál szenderítő dalt. 

Doktori ügyek. 
írta : Tömörkény István. 

Igaz ugyan, hogy fűben, fában van az orvos-
ság, de azért csak nincs ott orvos, ahol nincsen 
doktor. Az öregasszonyok javaslatai nem mindig 
használnak, néha csak úgy, hogy elmegy tőlük 
a másvilágra a beteg. Bár hiszen jobb ott 
— mondják némelyek, míg mások ismét azt 
vélik, hogy ha már a világon van az ember, 
hát éljen valamennyicskét az életből, ámbár 
igazság szerint jobban tette volna, ha meg sem 
születik. 

Mindenesetre különféle igazságok járnak-kel-
nek a világban és másként fogja föl a dolgokat 
a harangozó, aki hajnalban kel föl, mint, a bakter, 
aki akkor fekszik le Vannak tehát hívei az 
otthonvaló gyógyításnak is a faluban és a rá-
olvasást, valamint a megkenést nem tart ják 
utolsó orvosságnak. Es főznek leveket különféle 
füvekből, továbbá faszenet ásnak el az udvar 
sarkába a boszorkányok és lidércek távoltartása 
szempontjából, ami szintén hathatós dolognak 
mutatkozik. 

Miután azonban az ujjunk sem egyforma, 
természetes dolog, hogy ebben az irányban is 
különbözők a vélemények. Mert mások ismét 
a gyógyulás hitét betegség esetén az orvosba 
vetik. Leginkább olyanok ezek, akik már ma-
gukon is tapasztalták, hogy némelyik ember 
gyógyítani tud, pedig orvos és hát ezt ajánlják 
is. Nagyralátóknak és az urakhoz dörgölőzők-
nek tekintetnek ugyan emiatt, de nem bánják. 
Sőt ez talán hízeleg is nekik, bizonyos előkelő 
önérzetet ad a sáros kis elbújt falu alaesony 
házai között. így Mosolygó János is ebben az 
állapotban van. Sőt tovább ment János, mint 
olyan ember, aki nem all meg a szó egyszerű 
kimondásánál. Már a községházán, a gyűléseken 
is szóbahozta, hogy orvos kellene a faluba, 
azon oknál fogva, mert nincsen. Ezen sokan 
csodálkoztak. Nem azon, hogy nincsen orvos, 
mert azt körülbelül tudták, hanem csodálatukat 
az ébresztette föl, hogy János ennyire neki-
lódult, gondolván, hogy ezzel az erővel akár 
mást is követelhetne. 

— Ha már egyszer valaki követel . . . — 
mondta az esküdt. 
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— Nem én követelem — felelte János — 
hanem a törvén. 

Ilyenkor némi csönd van. A törvény szintén 
ama láthatatlan kardok közé tartozik, amelyek 
a fejek fölött lebegnek. Megsuhogtatásuk min-
dig ijesztős és félelmetes, kár azonban a suhog-
tatásukba olyan embernek fogni, aki nem ért 
hozzá. 

A bíró mondja is csöndesen : 
— A törvén. A törvén olyan, mii.t a nád-

pálca. Ha nem hajlítom : egyenes ; ha hajlítom : 
görbe. 

Hát hiszen annyiszor lehet szót hallani tör-
vénycsavargatásokról és a paragrafusok kacs-
karingósság áról, hogy a bíró beszédére bólin-
tottak az emberek, egyébként semmit sem szól-
ván. Semmit sem szóltak, azt is lassan mond-
ták — véli a példabeszéd s olykor neki is 
igaza van. Vannak azonban kövek, amelyek a 
tóba vetődvén, széles hullámgvűrüket okoznak. 
Akadtak más emberek is, akik gondolkozni 
kezdtek a dolog felől, különösen, hogy abban 
az időben nagyon sok kis koporsónak kellett 
gödröt ásni a temetőben. Nem nagyot, csak 
már amilyen illeti. Akkor sok dolga volt a 
kántornak s az anyák szemei könnyben úsztak. 
Ekkor úgy történt tehát, hogy megint szóba-
vették a községházán a doktorkérdést s a füs-
tölgő pipák mögött lassú, de komoly forrásnak 
indultak az előljárósági agyak. 

— Mégis csak — gondolták egyesek — 
látszik, hogy okos ember ez a János. Nem 
mákolták el a fejit gyerekkorában. 

Már tudniillik, hogy nem a mákhéj levével 
itatták, hogy ne kiabáljon olyan nagyon sokat. 

— De hiszen — szólt a bíró — épen ezért 
kiabál mostan. 

A bírónak is igaza van bizonyos tekintetek-
ben. Tudvalevő és minden hivatalos ember 
tapasztalatai közé tartozik, hogy egy indítvá-
nyozás a világ legkönnyebb dolgai közül való. 
Nem nehéz azt mondani, hogy csináljuk ezt; 
megcsináljuk amazt, de hát itt azt is kell 
keresni, hogy hol vegyük rá a pénzt, a bankó-
kat, ezüstöket és aranyakat ? A fölbillenéstől 
mindig óvakodni kell — ez olyan igazság, 
amelyet különösen árok mentén ajánlatos be-
tartani. 

De a dolog mégis csak annyira ment már, 
hogy az egész falu bele van győződve, hogy 
orvost kell fogadni. Akárhogy is. Azonban egy 
orvos a faluban nem élhet meg, annyit nem 
fizethetnek neki, hogy odamenjen lakni. így áll 
aztán elő a községi orvos, aki s'e nem kör-
orvos, se nem lakik a községben, hanem abban 
a városban, amelyik legközelebb esik a faluhoz. 
Az a dolga, hogy aki a faluból beteg, bemegy 

hozzá lábon, azt tartozik gyógyítani. Ha meg 
kocsit küldenek érte, akkor ki kell menni — 
ha ráér. 

Hiába, ez olyan ügy, hogy azt másként nem 
lehet csinálni, s mikor a városi doktor úrral 
az alkut megkötötték, Mosolygó János is meg 
volt elégedve. Erezte, hogy valami történt, 
amit ő ^csinált, ami ő nélküle ma is csak semmi 
volna. Es várta, hogy nohát most már menje-
nek az emberek az orvoshoz, nemkülönben 
leányok és asszonyok, ha tudniillik betegek 
volnának. Még jobban várta volna pedig, hogy 
valaki kocsit küldjön az orvosért, aztán ki-
hozassa s akkor mindenki tudná, hogy most 
az a doktor van kint a faluban, akit a Mosolygó 
János indítványozott. 

De ez az idő épen akkor késett. Van eset 
rá, hogy olyan a járása a levegőnek, hogy nem 
fázik meg senki, meg más egyéb okoknál fogva 
hétszámra sincsen beteg. 

A kitudhatatlan észjárású sors ekkor Mo-
solygó Jánoson vetett próbát. Egy este sírva 
és reszketve fut haza a házhoz a fiatal menyecske-
leánya és zokogva borul az anyjára. 

— Hát ezt ugyan mi lelte? 
Hát mi lelte volna : megverte az ura. No 

né, az akasztófáravaló. De egyébként — vélte 
magában Mosolygó János — majd csak 
megbékülnek, máshol is megtörtént már az 
ilyesmi. 

A menyecske azonban azt mondta, hogy ő 
nem megy többé az urához haza. Fél nagyon 
és örökké retteg azon is, hogy hátha utána 
jön az ura. Ijedezett, bezárta a kiskapu ajtaját 
kulccsal s megszeppent minden zajra. Egy nap 
is, ebéd alkalmával, hogy a kutya az udvaron 
ugatni kezdett, kiejtette a kanalat a kezéből 
és megszédülve hanyatlott a padra. Pedig nem 
jött érte az ura. De ágyba kellett fektetni, úgy 
fájlalta a szívét. 

János most fájdalommal tapasztalta, hogy 
épen az ő famíliája az első, akihez ki kell 
hozatni az orvost. Hát másnap be is vonul a 
városba gyalogosan, hogy majd megkérdi az 
orvost, mikor van leginkább érkezése, hogy 
kocsival jöjjön érte. János, csöndesen ballagván 
az országúton s a leánya dolgait forgatván el-
méjében, délelőttre lassan be is ér a doktorhoz. 
No, nem nagyon jókor érkezett. A doktor ilyen-
kor szerteszéjjel jár-kel a városban a betegei-
nél, csak későbben kerül haza. 

— Úgy hát ? — mondja János, kissé meg-
ütődve. 

A doktorné asszony leülteti az előszobában 
a padra, hogy várjon. 

De sok a várni való idő nagyon. 
A doktorné, hogy az idő teljen, kérdezgeti : 
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— Hát ki a beteg? 
— A lányom — mondja keserűen János e's 

üti a botjával a csizmája fejét, komoly indula-
tok jeléül. — A mönyecskelányom. 

— Aztán mi baja? 
— Féltékönysége van neki — felel Mosolygó, 

aki városban lévén, úri módon óhajt beszélni. 
Ilyen betegségre a doktorné asszony is kí-

váncsi, mert még nem hallott eddig felőle 
semmit. Azt gondolja, hogy talán félti a me-
nyecske az urát. 

De János folytatja tovább a magyarázatot 
szomorúan : 

— Azám. Aztán nagyon röpdös a szíve szö-
génvnek. 

— Röpdös? — csodálkozik a doktorné — 
hát aztán miért röpdös? 

János gondolkozik, hogy miként mondja el 
szépen és úri módon a dolgot. Idő multán el-
találja : 

— Hát — szól magyarázóiig — nagyon 
enyelgött vele az ura . . . 

No, ebből bizony nem sokat lehet érteni. 
A doktorné úgy véli, hogy a legjobb lesz, ha 
félrevonul s a bánatos embert otthagyja a 
padon a maga gondjaival. 

Majd beszél vele az ura, ha hazaér. Csak az 
a baj, hogy épen ma nagyon sokára ér haza. 
Ennélfogva egy idő múlva újra csak kimegy 
Jánoshoz : 

— No jöjjön, János bácsi, nézze körül a 
házat. 

Mosolygó megy. Óvatosan lépdel a szobák-
ban, megtekint mindent, de nem szól. Csak 
egy nagy kínai vázánál szól, amely igen meg-
nyerte a tetszését : 

— No né ! Hát eztet ugyan ki javasolta 
maguknak, hogy mögvásárolják ? 

Mindent megtekintvén, a padra újból leül 
János. A doktorné nyugodt, hogy most már 
majd rendben hazavájja az urát. De látja egy-
szer csak, hogy János mérgesen topog, a fe-
jibe húzza a sipkát, veszi a botot s ballag 
kifelé. 

— Hát hova megy János bácsi ? — szól ki 
neki az ajtór . 

János haraggal felel vissza : 
— Elmék. Elmék én. Annyi ideje itt vagyok 

már, ugyan hogy nem tudott mögkínálni vala-
mivel ? 

És nem is lehet vele bírni. Elmegy. A mé-
reg ádáz táncokat jár a lelkében. Megy haza, 
egyenesen haza, ott is a községházába, ahol 
azonnal kiadja a jelszót : 

— Nem ér sömmit a doktor, újat köll fo-
gadni . . . 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Apáczai Cser i J ános . (Ünnepi «beszéd 

kolozsvári székfoglalásának 250. évfordulóján. 
Irta : dr. Imre Sándor.) Ha egy nemzetre el-
következnek a megpróbáltatás, keserűség és 
pusztulás napjai, csodálatos bőkezűséggel ontja 
magából a tehetségeket. Mintha a halállal vias-
kodó nemzet ereje néhány fiába költöznék, kik 
hivatásuknak tartják, hogy emberfölötti erővel 
föltartóztassák a romlásba siető népüket, elsiras-
sák a haldokló oroszlánt, vagy százszor újra-
kezdjék a munkát a kopár, kietlen talajon. 
Tragikus bukás, koldusbot, őrület ju t osztály-
részükül, gyakran az a nemzet taszítja ki őket 
magából, melynek jövőjét akarták biztosítani. 

A XVI. és XVII. század zivataros és gyászos 
napjaiban is igaz, önzetlen és jólelkű emberek 
iparkodnak megmenteni nemzetünket a romlás-
tól. Talán egyik sem volt önzetlenebb, egyik 
sem igazabb, mint Apáczai, ez az egyszerű tanító, 
ki beteg testtel sietett külföldről haza, hogy 
föláldozza életét a nemzeti kultúrának. 

Élettörténete néhány szóban elmondható. Kül-
földön tanult, tudományával hasznára akart lenni 
nemzetének, hazajött a gyulafehérvári iskolába. 
Innen kiüldözték. Ekkor keiült Kolozsvárra, hol 
pár év múlva a megfeszített munka sírba vitte. 
Meg nem értve, el nem ismerve szállott sírjába 
a legnagyobb magyar tanító s halálos ágyán 
bizonyára nem a maga kietlen, mellőzésben és 
üldöztetésben eltelő eletére gondolt, hanem népe 
jövőjén aggódott. 

A nemzet nagy embereinek élete még akkor 
sem értéktelen, ha látszólag sikertelen volt a 
küzdelmük. Alakjuk előttünk áll s tétovázásunk 
közben szellemajkaik megnyílnak s erőseiben 
mint éltükben figyelmeztetnek, bíztatnak, erősí-
tenek, munkára, kitartásra buzdítanak. így olvadt 
össze lelkünkben Rákóczi és Kossuth a szabadság, 
Széchenyi a munka, Eötvös a fölvilágosodás és 
kultúra, Deák a törvényesség fogalmával. Vala-
hányszor pedig Apáczaira gondolunk, mindig 
halljuk e mondását: „Ideje felebredned, te álmos, 
mámoros, hályogos szemű magyar nép ! Kelj föl 
és állíts iskolákat!" S mintegy megokolja életé-
nek e valósággal tartalmává vált szavait kolozs-
vári székfoglaló beszédében, a következő mondás-
sal : „A béke megtartásanak vagy visszaszerzé-
sének, a háború dicsőén folytatásának vagy 
bevégzésének egyetlen módja, hogy otthon az 
államban tanult férfiak nagy számmal legyenek." 

Dr. Imre Sándor az Orsz. Reform. Tanáregye-
sület VI. közgyűlésén fölolvasást tartott Apáczai-
ról. Ez e fölolvasás nyomtatásban megjelent s 
ezzel kapcsolatban írunk most Apáczairól. A késő 
utód igazán szép beszédben emlékezik meg hires 
elődjéről. Különösen értékes beszédének az a 
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része, melyben a nagy tanító fejlődését tár ja 
elénk. „A fejlődés kezdete — mondja Imre 
Sándor — olyan Apáczaiban is, mint minden, 
tanulni vágyó akkori magyarban : teológiára 
készül . . . A teológiai tanulmányokért megy 
külföldre is, de itt már bekövetkezik az egyéni 
alakulás. Megragadja figyelmét Descartes bölcsé-
szete ; az önálló vizsgálódás szüksége fölébred 
lelkében s így az idegen viszonyok szemlélete 
mélyebben hat reá. Fölismeri hazája s a külföld 
állapotában a különbségeket, ezek magyarázatát 
a tanultság különböző fokában látja és amint 
ezt megtalálja, az észrevevést nyomon követi a 
javítás gondolata : ,Mi hasza, ha távolról csak 
henyélve nézem kedves hazámnak siralmas álla-
potát?' Elfogja lelkét a cselekvés vágya, keresi 
a módot ennek kielégítésére és meg is találja 
egyik fölismert hiány pótlásában : ír olyan műve-
ket, melyekből a magyar ifjúság lehetően min-
dent magyarul tanulhasson. így válik a teológus-
ból a Magyar Eneyklopédia szerkesztője s ezzel 
meglazul a kapocs, mely Apáczait a tudományos 
tanulmányozáshoz fűzi. Az Encyklopédiával ugyanis 
előszavának bizonysága szerint nincsen semmi 
tudományos célja : csak tankönyvet ír magyarok 
számára. Itt villan meg először későbbi irány-
eszméjének két alkotó eleme : a nemzeti érzés, 
meg u nevelés gondolata. A nemzeti érzés révén 
nemzeti fontosságúnak látja munkáját, a nevelés 
gondolata pedig arra ösztönzi, hogy munkája 
terét, azt az iskolát föladatának betöltésére 
alkalmasabbá tegye. így aztán a gyulafehérvari 
beköszöntőben már nem a teológus beszél, hanem 
a pedagógus. Teljesíti az eleje álló határozott 
feladatot : előadja javaslatát az iskola belső rend-
jének, a tanítás módjának megjavítására. Vagyis 
végzi ugyanazt a munkát, melyet korának pedagó-
gusai : Ratke, Comenius láttak maguk előtt. Ennyi-
vel azonban sem a nemzeti érzésnek, sem a peda-
gógiai gondolatnak nem tett még eleget. Beszédé-
ben ott van már a további fejlődés csírája is. 

A tanítás módjáról szóló fejtegetéseit ugyanis 
az oktatás céljához kapcsolja; ez a cél nem 
csupán egy iskolára, hanem általában az okta-
tásra vonatkozik s egyszersmind a tanulás hagyo-
mányos céljától határozottan elter. Ez az új cél 
többé nem a teológia, hanem a sapientia, a 
bölcseség, ,a tudás szempontjából értékes isme-
retek összessége.' A tanítás célja tehát egészen 
az, amit Széchenyi kiművelt emberfőnek nevez. 
Már csak egyetlen lépés hiányzik Apáczaiban : 
arra van szükség, hogy e sapientia nemzeti 
jelentősége tudatossá váljék benne s azzal a 
nemzeti "talajon fakadt pedagógiai gondolat tel-
jesen kibontakozzék. Fejlődésének ezt az utolsó 
mozdulását az eléje tornyosuló akadályoknak 
köszönheti Apáczai . . . . Világosan látja, hogy 
a magyarságnak jövője függ a tanulástól, tudás-

tól és tisztán látja a helyzetet, mely a jövendőt 
kockáztatja. Úgy ítéli, hogy ami műveltség van 
is, igen kevés ember részesedik benne, inert 
hiányzik a művelődés eszközének legfőbb eszköze : 
a népiskola ; meg nagyon is alacsonyfokú ez a 
műveltség, mert hiányzik fejlődésének föltétele : 
az akadémia. Nem lát senkit, ki a szükségletek 
kielégítésére törekednék, így aztán a pedagógiai 
gondolat ismét parancsol s a kolozsvári szék-
foglalóban már teljesen kialakul minden vonat-
kozásában a fölismert hivatásérzet. Itt már az 
egész közoktatás egységes szervezetéről van szó." 

Apáczai a harc századában a tudomány fon-
tosságát, nemzetfönntartó, nemzetfejlesztő erejét 
hirdette. A gyűlölködés, a féltékenykedés, a 
közömbösség, a harci kürtök hangja elnyelték 
szavát, de mikor elült a pártoskodás, megkez-
dődött a nemzeti állam kiépítése, folyik a munka, 
az Apáczai által hirdetett ösvényre léptünk. 
Imre Sándor Apáczai kolozsvári székfoglalójának 
250 éves fordulóján szép emléket állított annak 
a mesternek, kinek zászlója alatt küzdünk. (I) 

§ Tanulmány az i f júsági egyesületekről. 
Az iskolán kívül való közoktatásnak bölcsőjéül 
elsősorban is" az ifjúsági egyesületet kell tekin-
tenünk. Miként a növendék fa a helyes növés 
és védelem tekintetéből gondozásra és támoga-
tásra szorul, mert különben könnyen tökéletlen 
alakúvá és egészségtelen szervezetűvé válik, 
azonképen az iskolából kikerült ifjúságnak is 
föltétlenül szüksége van még az irányításra és 
a helyes továbbképzésre, mert különben köny-
nyen a szellemi és erkölcsi züllés lejtőjére jut-
hat. Az ifjúság továbbképzése vagyis a szellemi 
és erkölcsi fejlődés helyes irányítása érdekében 
szerveztettek, illetve szerveztetnek az ifjúsági 
egyesületek. Nem volna szabad egy olyan köz-
ségünknek sem lenni, amelyben az iskolával 
kapcsolatosan az ifjúsági egyesület nincsen meg-
szervezve, amely intézménynek a hazafias irányú 
fejlődésre is lényeges befolyása van. 

Ifjúsági egyesületeinkről dr. Petri Mór pest-
vármegyei kir. tanfelügyelő, a „Szabadtanítás 
magyar országos kongresszusáénak pécsi nagy-
gyűlésén előadást tartott, amely tanulmányi 
előadás a „Néptanítók (Népnevelők) könyvtára" 
34. füzetek épen most jelent meg, a következő 
cím alatt: „Az ifjúsági egyesületek a népmű-
velés terén." (Kapható : Lampel Róbert könyv-
kereskedésében, Budapest, Andrássy-út 21. sz. 
Ára 1 korona.) 

Ez az értékes tanulmány négy részre oszlik, 
a következő címek alatt: I. Az ifjúsági egye-
sületek keletkezése. A szervező - rendeletek. II. 
Az ifjúsági egyesületek szervezete, száma és 
megoszlása. ILI. Az ifjúsági egyesületek műkö-
dése. IV. Az ifjúsági egyesületek hatása. Elért 
eredmények. Tennivalók. 
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Dr. Petri Mór valóban hézagpótló munkát 
adott akkor, amidőn sok fáradsággal és után-
járással e tanulmányában olyan hű képet nyúj-
tott ifjúsági egyesületeinkről. Beszámol egyen-
ként az ifjúsági egyesületek állapotával és mun-
kásságával s a gondosan összegyűjtött, helyesen 
és könnyen áttekinthető adadokból röviden és 
világosan megállapítja a máris elért eredménye-
ket s föltárja a tennivalókat. 

Kívánatos volna, ha e nagyértékü és tanul-
ságos munkát hazánk összes iskolái beszereznék 
s tanítóink az abból szerzett ismeretek alapján 
az ifjúsági egyesületet minden községben meg-
szervezni s azt a helyes irányban fejleszteni 
törekednének. A tanítóság e munkásságával nem-
csak a népnevelést szolgálná hatékonyan, hanem 
nemzetiségi vidékeken a magyar nemzeties irány-
zat érvényesülhetését is szélesebb mederhez ju t -
tatná és hathatósan erősbítené. Szabó Elemér. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

( Y a l a m e n n y i t ö r v é n y h a t ó s á g i k ö z i g , b i z o t t s á g n a k . 
— 2294/190S. e i n . s z á m . ) 

A mult évi július hó 8-án 2085. ein. szám 
alatt kelt rendeletemmel kiadott utasítás kiegé-
szítéséül a következőket rendelem : 

1. Városokban és több iskolával és sok utcá-
val bíró nagyközségekben az iskolába beírt tan-
kötelesekről az Utasítás 6. §-a értelmében kiállí-
tandó A) mintájú név- és lakásjegyzékek helyett 
a csatolt AH) mintának megfelelő kivonati lapok 
alkalmazhatók. Hogy e kétféle nyomtatvány közül 
melyik használtassék, ezt az iskolák vezetőinek 
meghallgatása után a város tanácsa, illetőleg a 
nagyközség elöljárósága állapítja meg s a szük-
séges mennyiség megjelölése mellett július hó 
l-ig közli a m. kir. központi statisztikai hivatal-
lal. A város (nagyközség) minden tanintézete az 
ekként megállapított mintát köteles kitölteni ; 
a kétféle nyomtatvány vegyesen nem alkalmazható. 

E kivonati lapok — díjazásra való igény 
nélkül — a fölvételi naplóval egyidejűleg töl-
tendő ki, azonban a város (nagyközség) neve s 
az iskola megjelölése, akár előzőleg, akár utólag 
bélyegzővel is rá juk nyomhatók. 

A kivonati lapokat a beíratások befejezése után 
az iskola vezetője utcák és házszámok szerint 
rendezi s az utolsó beírási naptól számított 
negyedik napon a város polgármesterének (nagy-
község elöljáróságának) kézbesíti. A hatóság 
(elöljáróság) az összes tanintézetektől beérkezett 
kivonati lapokat ugyancsak utcák és házszámok 
s azonbelül családok (lakásszámok) szerint szoros 
sorrendbe szedi s az egyes összeíró kerületek 
anyagát a kijelölő összeíróknak átadja. 

Egyebekben a kivonati lapok kezelését és 
fölhasználását illetőleg az Utasításnak az A) 
mintájú jegyzékre vonatkozó intézkedései irány-
adók. 

2. Az iskolaév elején be nem í ra tot t nem 
tanonetankötelesek szülőinek az 1868 : XXXVIII. 
t.-c. 4. §-ában elrendelt első megintését a jövő-
ben a szintén csatolt B / l ) mintájú s ugyancsak 
tárcám költségén nyomandó s a m. kir. központi 
statisztikai hivatal által rendelkezésre bocsátandó 
intőkön maguk az összeírok tartoznak teljesíteni 
olyképen, hogy a B) mintá jú összeírási lap 
kitöltése után azonnal kitöltik az intőt s az 
annak szelvényét képező átvételi elismervényt 
is s az utóbbit az iskolába nem járó tanköteles 
szülőjével vagy iskoláztatásáért felelős más gond-
viselőjével aláíratják s az intőről letépve maguk-
hoz veszik, az intőt pedig a szülőnek, illetőleg 
más gondviselőnek átadják. 

Az aláírt átvételi elismervények a B ) mintájú 
lapokkal együtt a további eljárás céljaira a 
városi hatóságnak (községi elöljáróságnak) adan-
dók át. 

Ha a tanköteles gyermek az iskoláztatás alól 
fölmentetett, továbbá ha szülője vagy iskolázta-
tásáért felelős egyéb gondviselője nem ugyan-
abban a lakásban lakik, akkor az intő kiállítása 
elmarad s az utóbbi esetben az illető szülővel 
vagy más gondviselővel szemben a hatóság (elöl-
járóság) az Utasítás 16. S-a értelmében tartozik 
eljárni. Ugyancsak az Utasítás megfelelő (18—20. ) 
szakaszaiban körülírt eljárás marad hatályban az 
iskolába nem járó iparos- és kereskedő inasok 
munkaadóival, illetőleg szülőivel szemben. 

Az összeírok egy-egy intőért a hatóság (elöl-
járóság) által a B) mintájú lapok kitöltéséért 
megállapított laponként! egységdíj feléttevő díja-
zásban részesítendők. 

Fölhívom a Bizottságot, hogy ezen rendelete-
met az érdekelt városok hatóságaival és nagy-
községek elöljáróságaival legközelebbi üléséből 
kibocsátandó köriratban közölje. 

Budapest, 1908. évi június hó 1. 

Apponyi. 

B/l. minta. 
kerület, 

városrész, 
puszta, út, tér, 

puszta, száll., tanya, 

I n t ő . 

varos, 
község, 

házszám, 
helyr. szám. 

t, minthogy nevű 
tanköteles gyermeket, akinek iskoláztatásáért a 
törvény szerint felelős, a folyó iskolaévre iskolába 
mindezideig be nem íratta, az 1868 : XXXVIII. 
t.-c. 4. §-a alapján ezennel megintem és föl-
hívom, hogy a nevezett tankötélest 3 nap alatt 
valamelyik iskolába okvetlenül írassa be s ennek 
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megtörténtét az iskoli igazgatójával (tanítójával) 
igazoltassa, vagy lia a mentségére alapos okot tud 

. i i - i i ' a vAroslitizán 

fölhozni, ennek bejelentese vegett - - . s ^ , ^ . « " 
ugyanezen idő alatt jelentkezzék, mert különben 
az említett törvény értelmében terhére 1 korona 
bírság fog kiszabatni. 

: .. 190 . é v i szeptember hó n. 

polgármester, bíró. 

Átvételi elismervény. 
A nevű tanköteles gyermek-

nek iskolába való beíratását elrendelő intőt 
átvettem. 

-, 190 . évi szeptember hó n-

Aláírás. 

A 1. minta. 
varos, 

nagyközség. 

Az iskola megnevezése * 
Kivonat az 190 /190 . i sko laév i fö lvé te l i 

naplóból . 

Az iskolába beírt tanköteles neve : 
Betöltött életéve szept. hó 1-én : óv. 
T i . DtCii. út, tér. Lakasa : :—,.„. . puszta, B/iilltis, tunya, 

házszám. 
Neve: annak, akinél a nevezett 

tanköteles lakik : . 
Foglalkozása (állása) : 
Megjegyzés : 

Az iskola bélyegzője. 
*) Ha az iskola bélyegzője olyan tiszta, hogy minden lapon 

tisztán olvasható, akkor e rovat ki töl tése .e lmaradhat 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
K i n e v e z t e : Sebesztha Károly temesvármegyei 

és Varjassy Árpád aradvármegyei kir. tanfel-
ügyelőket a VI. fizetési osztályba ; Téglás István 
beszterczenaszódvármegyei, Csánky Gyula három-
székvármegyei, dr. Hámos Péter barsvármegyei, 
Schwetz Vilmos esztergomvármegyei, dr. Szabó 
Mihály kisküküllővármegyei, Halmágyi Ferenc 
ugocsavármegyei és dr. Pacséri Károly sopron-
vármegyei kir. tanfelügyelőket a VII-ik fizetési 
osztályba; Kovács Ignác oki. tanítót 1908. 
évi szept. hó 1-i hatállyal a csíkverebesi ú j áll. 
el. iskolához r. tanítóvá; Vargha Elemér oki. 
tanítót 1908. évi szept. hó 1-i hatállyal az éger-
háti ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Káráll Tamás 
oki. tanítót 1908. évi szept. hó 1-i hatallyal a 
lajtafalúi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; MudYy 
Mihály oki. tanítót 1908. évi szept. hó 1-i 
hatállyal a zlatnói ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kollweutz Mátyás és Deák Ferenc oki. tanító-
kat 1948. évi szept. 1-i hatállyal a lajtaszent-
miklósi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Rákosi 

Bálint oki. tanítót 1908. évi szept. 1-i hatály-
lyal a buni ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gal-
lass József, Komendát János, Lakos József, 
Papp Imre, Szabó Antal, Szalay Gyula, Szánthó 
Gusztáv, Viola Lajos és Szalayné Szánthó Klára 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt 1908. évi szept. 1-i 
hatállyal a szentesi-külterületi ú j áll. el. isk.-hoz 
r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Wallner György, 
Láng Ferenc és Matkovits Teréz oki. tanítókat, 
ill. tanítónőt 1 908. évi szept. 1-i hatállyal a védenyi 
ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé. 

KÜLÖNFÉLÉK» 
— Akinek nem kell magyar tol í rás . 

Torontál vármegye közig, bizottsága még április 
havi ülésében elrendelte dr. Vértessy Gyula kir. 
tanfelügyelő indítványára, hogy az 1907. évi 
XXVII. t.-c. s az ennek végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések értelmében az összes iskolák 
láttassanak el magyar fölírással is. Ezen rendel-
kezés ellen a temesvári gör. kel. szerb püspök 
fölírt a közig, bizottsághoz, kérve a bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezését, mert a tör-
vény, szerinte, nem kötelezi az idegen tannyelvű 
felekezeti iskolákat határozottan arra, hogy 
magyar fölírást használjanak. Ok tehát nem fog-
nak használni. A vármegye közig, bizottsága tár-
gyalta erre az ügyet s dr. Vórtesy Gyula előadó 
javaslatát egész terjedelmében elfogadva, nemcsak 
nem vonta vissza előbbi jogos rendeletét, hanem 
a magyar fölírástól idegenkedő püspök becses 
tudomására hozva azt, hogy a magyarországi 
szerb tannyelvű iskolák is, mégis csak Magyar-
országon vannak s így talán még törvény nélkül 
is méltányos lenne, hogy az állam nyelve szere-
peljen az iskolák fölírásain s hogy elég szomorú, 
hogy arra törvényt kell hozni egy államnak, 
hogy állampolgárai respektálják s használják az 
állam nyelvét, fölkérte a püspök urat, hogy 
utasítsa a főhatósága alatt álló iskolákat a magyar 
fölírásokkal való ellátásra. Több mint valószínű, 
hogy a tiltakozás tovább fog folyni a magyar 
nyelv használata ellen. Mindenesetre ez is egy 
adat a nemzetiségek elnyomása mellett ! És 
Björnson úrnak ismét tudomására lehet hozni a 
nagy sérelmet, hogy a barbár, zsarnok magyarok 
azt merik követelni, hogy a magyarországi isko-
lák magyar nyelvű fölírással is láttassanak el, a 
szerb, oláh, német, horvát stb. fölírások mellett. 

— Az EÖtvÖS-alap választmánya ma Ujváry 
kir. tanácsos elnöklésével látogatott ülést tartot t , 
amelyben főleg a Ferenc József Tanítók Háza 
gondnoki állásának betöltésével foglalkozott. El-
határozta a választmány, hogy gondnokot csak 
az Eötvös-alap rendes tagjai, tehát csupán nép-
oktatási intézetekben működők közül lehet válasz-
tani. A gondnok fizetése teljes ellátáson kívül 
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(négy szobából álló lakás, élelmezés, mosás, vilá-
gítás, fűtés) évi 1600 korona. A gazdasági fel-
ügyeletetgyakorló gondnoknénak ugyancsak teljes 
ellátáson kívül évi 400 korona tiszteletdíj jár. 
H i azonban a közgyűlés választása oly egyénre 
esik, akit iskolafenntartója teljes fizetésének meg-
hagyásával a választás után a Ferenc József 
Tanítók Háza gondnoki tisztségének ellátására 
kirendelne, az Eötvös-alaptól az illető készpénz-
fizetésre, úgy mint eddig, ezután sem számíthatna. 
A gondnok gyermekeit 16 éves korukig az Eötvös-
alap teljes ellátásban részesíti, a 16 éven felüli 
nem kereső családtagok teljes ellátásukért évi 
240 koronát fizetnek. A gondnoki állásra az 
Eötvös-alap rendes tagjai július 31-ig írásban 
jelentkezhetnek az elnökségnél : VIII , Szentkirályi-
utca 47. A gondnokot, valamint az Eötvös-alap 
tisztikarát az augusztus 22-re egybehívandó köz-
gyűlés fogja megválasztani. A közgyűlés előtti 
napon délután 5 órakor a Ferenc József Tanítók 
Hazában előértekezlet lesz e választás tárgyában. 
Mind a gondnok, mind a tisztikar választását 
illetőleg az elnökség körlevélben hívta fel az 
összes tanítóegyleteket. 

— T a n f é r f i a k m e g b e c s ü l é s e . A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara legutóbbi teljes 
ülésén a közgazdaság és székely akció terén 
sikeresen munkálkodó férfiak közül a következő-
ket választotta meg levelező-tagokul : Barabás 
Endre tanár (Kolozsvár), Beák Lajos tanfelügyelő 
(Marosvásárhely), Fekete Jakab igazgató (Maros-
vásárhely), Jancsó Benedek tanár (Budapest), 
Kreutzer Lipót keresk. akadémiai tanár (Kolozs-
vár), Nagy Győző tanár (Marosvásárhely), T. Nagy 
Imre nyug. gazd. int. igazgató (Csíkszereda), 
Sassi Nagy Lajos tanár (Szeged) és Solymossy 
Endre tanar (Székelyudvarhely). 

— P á l y á z a t ö s z t ö n d í j r a . A „Budapesti 
Tanítótestület" az 1908—09. iskolai évben 
esedékes 800 K utazási (tanulmányi) ösztön-
díjára pályázatot hirdet. A pályázatban csakis 
a testület tagjai vehetnek részt, akik tanul-
mányi tervezetüket Moussong Géza elnök címére 
(I., Czakó-utcai iskola) f. évi november hó l-ig 
kötelesek beküldeni. E tervezetben kijelölendő 
az a szabadon megválasztható, de mindenesetre 
aktuális és az elemi iskolai tanítás- és nevelés-
ügy szempontjából gyakorlati értékű kérdés, 
melynek érdekében a pályázó hazai, vagy kül-
földi területen tanulmányokat óhajt eszközölni; 
Ha a pályázó már meglévő intézkedést vagy 
intézményt akar tanulmányaival javítani, avagy 
fővárosunkban még nem lévőket kívánna nálunk 
meghonosítani : fejtse ki azokat az okokat Í3, me-
lyek céljának kitűzésére indították, valamint az 
eredményeket is, melyeket annak elérésétől vár. 
A pályázat titkos, azért a tervezetek idegen 
kézírással és jeligével ellátva nyújtandók be. 

A pályanyertes tanító köteles tapasztalatairól az 
ez alkalomból kiküldendő bíráló-bizottságnak egy 
éven belül beszámolni. Amennyiben e munkát 
a bíráló-bizottság érdemesnek minősíti, az, a 
szerkesztő hozzájárulásával, a „Néptanítók Könyv-
táráé-bán fog közzététetni. 

— A Mária Dorothea-Egyesület fürrlő-
k e d v e z m é n y e i . 19. Élőpatak május 15-től július 
l- ig és augusztus 20 tói szeptember végéig a 
gyógy- és zenedíjból 5 % , a lakásból 5 0 % s az 
étkezésből 3 0 % több tagnak. 20. Harkány-fürdő-
ben június hóban 30 másodosztályú fürdő. 21. 
Rozsnyó-fürdőben 2 tagnak szobát 1 napra 1 
koronáért, villanyvilágítás heti 1 korona, kiszol-
gálást 1 napra 20 fillérért, az étkezésnél ked-
vezmény, gyógy- és zenedíj elengedése, a fürdők 
árából 2 5 % . 22. Marosújvár-fürdőben 2 tagnak 
mérsékelt árú fürdőjegyek. 23. Kőszegen, a 
dr. Dreinker-féle vízgyógyintézetben egész éven át 
a bentlakóknak 1 5 % , a bejáró betegeknek 1 0 % 
engedmény. 24. Lucski fürdőben 3 tagnak a 
lakás és fürdő árából 5 0 % , gyógy- és zenedíj-
mentesség. 25. Gánóczon az egész idényben a 
szoba árából 2 0 % engedmény. 26. Tárcsán a 
fürdők árából, a gyógy- és zenedíjból 2 5 % 
engedmény. 27. Büdöskő- (Szmrdák) fürdőben 
(Nyitra megyében) a szoba és fürdő árából 2 5 % 
kedvezmény. 28. Óvári fürdőben (vasas, Szatmár 
mellett) 1 tagnak a szoba és fürdő árából 5 0 % , 
több tagnak 3 3 % engedmény. 29. A budapesti 
Császárfürdőben mérsekelt árú fürdőjegyek. 

— Adomány az Eötvös-alapnak. Csorna 
Dénes czeglédi igazgató-tanító 3 koronát küldött 
be lapunknak egy asztaltársaság adományaképp. 
Az Eötvös-alapnak ju t t a t tuk . 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
H. (A növényekről.) Fordítás hatását teszi ránk. 

Néhol értelmetlen s általában sok stílusbeli javítást 
kívánna, hogy közölhetővé váljék. Erre pedig nincs 
szükségünk. A javításra nem szoruló cikkeket sem 
győzzük közölni. — T. (Példaadás ) Július-augusztus 
folyamán közöljük az idáig küldötteket. — H. (Erdei 
iskolák.) Nem mond újat a mi olvasóinknak. Ha újra 
színre hozzuk a kérdést, mélyebb tanulmányon alapuló 
cikkel tesszük ezt. — Sz. (A leányok szellemi világáról.) 
Hosszadalmas cikk. Nem bíztathatjuk, hogy sorra 
kerül. Egy ideig őrizzük a kéziratot. — 1'. (Tanács. 
Hálátlanság.) Az elsőt közöljük. A másik nagyon váz-
latos, elnagyolt. — P. (I.-hoz stb.) Az elsőben van 
néhány bíztató sor, de hirtelen lehanyatlik ez is. — 
M . J . d r . (A tanítóképzés reformja.) Jön. — Pécs . 
Megkaptuk a cikkeket. Sorba jönnek. 

Tarta lom : A közművelődési kongresszus, (p.) — 
Pedagógiai akadémiák. Molnár Ferenc. — Fővárosi 
tanítók névmagyarosítása. Vargyas Endre. — Ország-
gyűlés. — Egyesületi élet. — Szépirodalom : Boldog . 
órák. Turi Sándor. — Doktori ügyek. Tömörkény 
István. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — Külön-
félék. — Szerkesztői üzenetek. — Menetrend. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető : KßOLOPP ALFRÉD. 

kivamlorias és vissza vándorlás. 
(—ó—) A csend, a nyugalom, a béke ott-

hona, az akáelombos magyar falu is megmoz-
dult az utolsó években; fiai elhagyogatták az 
ezer évig változatlan szeretettel müveit föl-
det, rászállottak a hajóóriásokra s kétségbe-
esés és remény, fásultság és kíváncsiság közt 
ingadozva várták, míg a verőfényes mezők 
üdítő levegője helyett a homályos bányák foj-
togató levegője veszi körül őket, míg a szán-
tás-vetés és aratás helyett be kell vonulniok 
az emberírtó gépek birodalmába. Ki hitte 
volna néhány évvel ezelőtt, hogy a földjét 
rajongással szerető konzervatív magyar paraszt-
ból bányász, vagy ipari munkás válik ? Nem 
kapzsiság, nem aranyláz, nem a munkától való 
irtózat ragadja Amerika felé népünket, a föld-
höz való szeretete sem aludt ki belőle, a föld-
míveléssel járó gyönyörűség sem mosódott el 
lelkében, hanem kimegy az újvilágba, mert 
meg akarja szabadítani földjét az adósságoktól, 
vagy szaporítani akarja azt a kis földet, amely 
nem nyújt elég táplálékot számára. A bányák 
fojtó világában, a gépek ezreinek zakatolása 
közben álmodik a magyar paraszt. Míg melle 
lázasan piheg, míg homlokáról csurog a verí-
ték, míg a beszívott méregnek, a forgó szíj-
jaknak a halál képét kellene eléje varázsol-
niok, a magyar paraszt lelkében fölmerül csen-
des falujának képe, fölmerül az adóssággal 
megterhelt földecske, fölmerül akkora erővel, 
hogy a gyárak izzó levegőjében a nap kel-
lemes melegét sejti, a gépek zakatolása, a 
bányák félhomálya az alkonyatkor megkon-
duló harangzúgásra emlékeztetik. Ez az álom, 
ez az illúzió új erőt önt a fáradt tagokba, 
dollár dollár mellé kerül s a kivándorlóból 
pár év múlva rendesen visszavándorló válik. 

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület 
1908 január 24-én és 25-én szakértekezletet 
tartott a kivándorlás és visszavándorlás ügyé-
ben. E szakértekezleten résztvettek mindazok, 

kik a kivándorlás és visszavándorlás kérdésé-
vel foglalkoztak. Az elhangzott beszédeket a 
társaság kiadta, hogy az olvasóközönség a 
kérdést többféle megvilágításban láthassa. E 
mü előttünk van s iparkodunk a felszólalások 
alapján a kivándorlással és visszavándorlással 
kapcsolatos kérdések közül néhányra világos-
ságot vetni. 

A kivándorlók sokkal nagyobb százaléka 
tér vissza hozzánk, mint amennyit a hivatalos 
statisztika kimutat. A visszatérés oka tokép 
abban rejlik, hogy legnagyobb részük nem 
kalandvágyból, vagy végleges elköltözés cél-
jából megy Amerikába, hanem azért, hogy 
földecskéjét megszabadíthassa az adósságtól, 
vagy földet szerezhessen. Mikor aztán egy 
bizonyos összeg együtt van, a kivándorló 
visszatér. Magunk részéről a visszavándorlás 
egyik főokát abban is látjuk, hogy az itthon 
földmíveléshez hozzászokott nép nem tud vég-
legesen megbarátkozni az ipari munkával. 
Mezőgazdasági munkás pedig ott künn nem 
igen lehet, mert a fejlett mezőgazdaság szo-
katlan előtte. Hogy nem igen foglalkozik künn 
mezőgazdasággal, bizonyítja a clevelandi Sza-
badság naptára, mely — a mai amerikai vál-
ságról írva — mondja: „Bezzeg máskép 
volna, ha ez a százezer és százezer nem sietne 
mind a bányákba és itt is, mint odahaza, az 
aranyat érő földet mívelnék stb." Valósággal 
csábító képet fest a naptár arról — mondta 
az egyik felszólaló — hogy milyen jó volna 
a magyaroknak, ha letelepednének és a földet 
mívelnék, illetve földet vásárolnának. Amiből 
is az tűnik ki, hogy ez Amerikában eddig 
nem igen történt meg és hogy a clevelandi 
Szabadság is nem valamely állandó, hanem 
folyvást változó tömegnek tekinti a bányák-
ban, gyárakban dolgozó magyarokat. 

Ha a pénzzel visszatérő vándorlók nagy számát 
tekintjük, felületesen gondolkodó ember előtt 
inkább örvendetesnek tűnik föl ez az ide-oda 
hullámzó tömeg, mint károsnak. De nem sza-
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Íjad megfeledkeznünk arról, hogy mezőgazda-
ságunk és a fejlődés kezdetén levő iparunk 
már is nagyon sínyli a legjobb, legkitartóbb 
munkáskarok távollétét; és nem szabad meg-
feledkeznünk arról sem. hogy főleg a nagy-
méretű bevándorlás folytán megerősödött ame-
rikai ipar már hazánkban is fölveszi a ver-
senyt a magyar iparral. 

Van még a kivándorlásnak egy nagy vesze-
delme. Ez a veszedelem Kanada felől fenyeget 
bennünket. Nem olyan nagy ugyan a baj, 
amilyennek egyes rémlátók rajzolják, dé mégis 
akkora, hogy rendkívül figyelmesen kell tekin-
tenünk erre az államra. Ez az óriási terület 
kb. olyan darab kiváló termőfölddel rendelke-
zik, mint hazánk. Ujabb időben kecsegtető 
ígéretekkel csábítja a kivándorlókat. ígér föl-
det, tanyát. Valószínűnek tartjuk, hogy a kiván-
dorlók egy részét meg fogja nyerni. Ezek aztán 
elvesztek ránk nézve, gyermekeikből, unokáik-
ból már angolok lesznek. Sajnos, az országnak 
kevés ereje van arra, hogy a Kanada felé 
nyomulást megakadályozza, de itt át kell 
venni a munkát a társadalomnak, amely köny-
nyen fölébresztheti a magyar lélekben úgyis 
élő honvágyat. — Míg a kivándorlók Ameri-
kában iparral foglalkoznak és néhány évi ott 
tartózkodás után visszajönnek, a vándorlás nem 
végzetes az országra, de ha a kivándorló földet 
kap odakünn, amely lassanként feledteti vele az 
itthonit, az ország elvérzik. 

A vita szónokai egytől-egyig egyetértettek 
abban, hogy rendőri segítséggel, tilalmakkal 
nincs jogunk visszatartani azokat, kik Ameri-
kában keresik boldogulásukat. A kivándorlást 
csak céltudatos, évtizedek munkája árán meg-
teremtett intenzív mezőgazdaság és fejlett 
ipar állíthatja meg ; azaz akkor fog megszűnni, 
ha a magyarországi bérviszonyok, megélhetési 
feltételek kb. egyenlőek lesznek az amerikaiak-
kal. Az üldözés, akadályozás helyett a kiván-
dorlókat (nem a kivándorlást !) gyámolítani, 
segíteni kell; mindenütt legyen vagy állami 
vagy egyesületi közeg, aki útbaigazításokkal, 
tanácsokkal szolgálhat. Az a kivándorló, ki 
érzi azt, hogy egy minden lépésére 'gondot 
viselő nagy közösségnek részese, hamarább 
visszajön, szívesebben és gyakrabban gondol 

hazájára, mint az, kinek egy sereg tortúrán 
kellett átmenni, míg hazáját elhagyhatta. Föl-
merült több oldalról a gyűlésen az a gondolat 
is, hogy az államnak minden eszközzel rajta 
kell lennie, hogv a kivándorlókat megszabadítsa 
azoktól, kik rajta uzsoráskodnak. A sokféle 
uzsora az, mely nem engedi meg, hogy az 
Amerikát jár t magyar élvezhesse munkájának 
gyümölcsét. Az uzsora rendesen azzal kezdő-
dik, hogy a tengerentúlra készülő olcsón eladja 
vagyonkáját, vagy uzsorakamatra kölcsönt vesz 
föl rá, hogy az útiköltséget előteremthesse. Mikor 
pedig Amerikából visszajön, a pénzére speku-
láló, vágyaira terveket építő parcellázok 
méregdrágán adnak neki földet. Megveszi ő 
bármilyen áron, csakhogy álmainak álma be-
teljesedhessék. Sokszor előfordul, hogy a rész-
letre megvett földet nem tudja kifizetni, neki 
még egyszer meg kell járnia az Óceánt. 

Többen hangsúlyozták tehát, hogy ezen az 
állapoton valahogy segíteni kell. Egyesek a vá-
rosok nagy birtokait szeretnék parcelláztatni, 
mások a latifundiumokat Beksics javaslata 
szerint a nemzetiségi vidékre áttenni. Ezeknek 
a véleménye szerint könnyebben juthatna a 
paraszt földhöz s megszűnnék a földuzsora is, 
mivel nagyobb volna a szabad föld. Mások azt 
az életrevaló indítványt tették, hogy a társa-
ság szorgalmazza olyan állami alkalmazottak-
nak kinevezését, kik a kivándorlókról gondos-
kodnának. Pénzüket gondoznák, lehetővé ten-
nék már neki Amerikában, hogy itthon par-
cellázás alatt levő földre, igényét bejelentse, 
részleteket fizethessen, sőt az állam olyan 
bankintézményt létesíthetne, mely kölcsönt 
adna a mindenképen Amerikába készülőnek 
földjére, házára. Ennek két előnye is lenne : 
az el nem adott ősi föld visszahozná a tenge-
rentúlról gazdáját s az intézmény lehetetlenné 
tenné az uzsorát. 

A társaság egy bizottságot küldött ki, mely 
a kivándorlásra vonatkozó kérdésekkel behatóan 
foglalkozott. E tízes bizottság jelentését a követ-
kező szavakkal fejezi be: „Az bizonyos, hogy ezen 
nagy népmozgalom által hazánk a legmélyre-
hatóbb átalakulás küszöbére jutott, mely annak 
egész anyagi, szellemi és erkölcsi valóját szám-
talan módon bensőleg érinti. Kihat az a népes-
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se'g összetételének egész mivoltára. Megzavarja 
a nemzet, a keresetképes és eltartott elemek 
egyensúlyát. Megbontja a házasság kötelékeit 
s ez intézménvt nemcsak számos esetben mes-J O 
zavarja, hanem az eddigi átlag alá sülyeszti a 
házasodási arányt is ; ellenben szaporítja a vad-
házasságok számát. A legerősebb korosztályo-
kat meggyöngíti és a honvédelem szempontjá-
ból is aggályos fokozódását vonja maga után 
az elcsenevészésnek. Sok helyen a hadkötele-
sek 60 százaléka már kinn van Amerikában. 
A népesség természetes szaporulatát fölemészti 
s egyes nagy megyékben ma már népesedési 
hiánnyal állunk szemben, mert a kivándorlás 
folytán még a születési arány is nagyon rom-
lik. A beküldött milliókkal szemben óriási az 
értékek pusztulása, mivel a nemzetgazdaság 
legbecsesebb tényezőjének, a munkaerőnek 
megfogyatkozása, a tényleg már megszerzett 
m illiók minden irányban való elfecsérlése arány-
talanul nagy. De a kivándorlás erkölcsileg és 
politikailag is veszélyes következményekkel jár, 
mivel a meg nem értett amerikai eszméket 
hozza forgalomba itt, ahol az alsó rétegek 
haladása egyelőre csak fokozatos lehet. A nem-
zetiségi kérdést nem egy szempontból elmér-
gesíti, ami meg az ország belső békéjének 
alapjait támadja meg. 

A szakértekezlet élénk óhaja, hogy ennek a 
tudata minél általánosabbá váljék. Azért jelen 
emlékiratunkat a hazafias egész magyar értel-
miség elé bocsátjuk, kérvén annak minden 
számottevő tényezőjét : a törvényhozást és a 
kormányt, továbbá az illetékes törvényhatósá-
gokat és társadalmi testületeket, végül minden 
honpolgárt, akinek a nemzet sorsa iránt érzéke 
van, hogy beható tanulmányaink eredményeit 
megfigyelve és megszívlelve, mielőbb az átgon-
dolt tettek mezejére lépni és törhetetlen erély-
lyel, míg nem egészen késő, cselekedni mél-
tóztassanak." 

Fegyelem a tanonciskolákban. 
írta: Horváth E. János. 

Napról-napra halljuk, olvassuk, tapasztaljuk, 
hogy àz iparostanonc-iskolákban a fegyelem-
tartás egyre nehezebbé válik, imitt-amott 
szinte majdnem lehetetlen. 

Mi lehet ennek oka? — Sok aprólékos 

dolog, amelyek egyenként jelentéktelenek, 
együttvéve azonban alkalmasak a tanító ne-
velő-munkáját akadályozni, az iskola belső 
nyugalmát állandóan zavarni, tekintélyét — 
kifelé — tönkre tenni, a tanoncok erkölcsi 
érzését megsemmisíteni. 

Hogy most csak a legfőbbet említsem, ott 
van a mindinkább tért hódító szakszervezeti 
szabadosság, amely hatalmába keríti az éret-
len gyerek-embert, aki tetszeleg magának, 
hogy ő szaktárs és büszkén, bátran hordja a 
három nyolcasos, vagy a Jogot a népnek fel-
írású gombot, ki meri tűzni a vörös szalagot 
is, május elsején egyszerűen iskolát kerül, rém-
séges tartalmú szaklapokat olvas, ezeket az 
iskolában árulja, nem énekli a himnuszt, mert 
ő nemzetközi, stb., stb. Es ha ezek miatt 
esetleg összeütközésbejut, ott a szakszervezeti 
védelem, kipellengérezik az iskolát, a tanítót, 
a hazát, Istent, mindent ! Nekik szabad, 
mert ha villámlik és készül a mennykő, elv-
társaik szárnyai alá húzódnak és onnét muto-
gatják oroszlánkörmeiket. 

Ha ezt és az ennek alapján keletkezett és 
a többi ilyesféle fekélyt akarjuk írtogatni, 
akkor az egész tanítási időben egyebet sem 
tegyünk, mert egyesek, a lapok, a tömeg 
elegendő anyagot adnak. 

Ezidőszerint minden szép szó hiába való. 
Még nem találtuk meg a módját, hogyan és 
mivel gyógyíthatjuk a meglévő bajt és milyen 
eszközökkel, bánásmóddal előzhetjük meg a 
terjedését. 

Erre a két kérdésre felelek meg. 

I. 
Miért vadultak el a tanoncok erkölcsei 

ennyire a szakszervezeti szabadosság alatt ? 
Azért, mert a fogékony gyermeki elme 

felült a hangzatos jelszavaknak; a nagyokkal 
együtt, egyesült erővel lepocskondiázzák a tár-
sadalmat, nyársra húzzák (egyelőre még csak 
gondolatban) az urakat, megvetik a burzsoát, 
mert szerintük ezek egyenként és együttvéve 
semmik: nem tesznek a munkásokért semmit, 
sőt egyenesen ellenségei a munkásoknak, a 
szegény óh nép! a maga erejére van utalva; 
kiszipolyozzák, nyúzzák, az ő zsírján híznak 
mások, kínlódik, gyötrődik, éhen hal ! . . . 

Látnivaló, hogy ez így nem mehet tovább. 
Ki kell a tanoncokat szabadítani a szakszer-
vezetek érdekkarmai közül; vissza kell őket 
hódítani és meg kell tartani a józan életnek. 

Hogyan ? 
Úgy, ha bebizonyítjuk nekik, hogy rosszul 

ítélik meg a társadalmat, hogy téves úton 
járnak. 

27* 



2 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 21'. SZÁM. 

Ezt pedig bebizonyíthatjuk, ha felsoroljuk 
azt a tömérdek intézményt, amelyet a társa-
dalom, az egyház, az állam állított és tart 
fenn, — bizony nem a munkások által gyűlölt 
urak számára ! (Holott bizony nekik is elkelne 
holmi biztosítási intézmény, amely megvédné 
őket a jótékony egyesületek kényszertámo-
gatása ellen ! . .) 

Valamennyi olyasféle egyesületet, társulatot, 
intézményt szinte lehetetlen fölsorolni. Hanem 
azért hirtelenében zsinórra fűzök egy csomót. 
Válassza ki mindenki azokat, amelyekkel 
érvelni akar és egészítse ki a sorozatot az 
elmaradtakkal. 

Kezdjük ott, ahol az ember is kezdődik. 
Az a hölgy, aki — „legszentebb" — női 
hivatásának teljesítése előtt áll, jelentkezik az 
egyetemi kórházban, ahol úgy bánnak vele 
(ingyen !), amint álmában sem vélte. Fürösztik, 
etetik, itatják, szórakoztatják, becézik, minden 
lépését aggódó figyelemmel kísérik. Ha át-
esett a bajon, egy pár hétig még pénzbeli 
segélyt is kap. A kicsit, hogy ne gátolja őt 
kedvteléseiben, beadja a bölcsődébe, a Fehér 
Kereszt-he ; vagy egyszerűen kiteszi vala-
melyik kapu alá : jó emberek szárnyaik alá 
veszik. — A községeket törvény kötelezi a 
lelencek gondoztatására. (Budapesten is igen 
szép számmal van városi árva). 

Elhagyott nagyobb gyermekek számára ott 
vannak a gyermekmenhelyek, árvaházak ; a 
rosszcsontúak számára javítóintézetek. 

Munkaképtelenek, testi hibában szenvedők 
gondozást találnak a szegényházban, sínylődök 
házában, vakok intézetében, segíti őket a 
vakokat gyámolító egylet. Ott van a gyenge-
elméjűek iskolája, a siketnémák intézete, nyo-
morék gyermekek otthona stb. 

Ha az állítólagos szegény iskolába kerül, 
beíratási, tanítási, könyvtári stb. díjat nem 
fizet, hanem könyvet, taneszközt, tanszert, ruhát, 
ebédet stb. ingyen kap ; egyik-másik helyen 
rendszeres ingyen-fürdő is van ; iskolai borbély 
is akad, aki az elhagyott gyerek fejét kívül 
rendben tartja. Ha jól tanul (magának!), vizs-
gái jutáimat, ösztöndíjat kap; mutatvány ókat 
ingyen nézi ; iskolai kirándulásokon villa-
moson, hajón, vasúton nem fizet stb. stb., 
mert hiszen ő szegény munkás gyermeke, aki 
azonban — ez az igazság ? ! — már az anya-
tejjel magába szívja az elégületlenséget, haza-
fiatlanságot, vallástalanságot ! 

Ha a drága fiúcska megnövekszik : az állami 
tanoncközvetítő helyezi el őket ; állítanak nekik 
tanoncotthonokat. 

Ha felszabadul, munkáért jelentkezik a munka-
közvetítőben; míg kedvére való helyet kap, 

elmehet a foglalkoztató-műhelybe: ha nem 
tetszik a munka, szállást talál a hajléktalanok 
menhelyén, ha van egy pár fillérje, a munkás-
házakban. 

Mindenféle ösztöndíj, jutalom, segély stb. 
jár nekik az első műhelyi berendezkedésre. Még 
gépet is kap kölcsön. 

Ha aztán a három nyolcas alapján vala-
mennyire tisztességesen végzi teendőjét, minisz-
teri pénzjutalmakat, díszokleveleket is kap. 

De azért bizalmi férfiakat választ, hogyha 
valaki görbén néz reá, vagy (szép szóval !) a 
munkára serkenti, rögtön vigyék a véres szájú 
szaksajtóba és kiszerkesszék. Derűre - borúra 
sztrájkba állnak, hanem a jogvédő-egyesül,et 
ingyen-jogvédelmét nemcsak, hogy igénybe 
veszik, hanem egyenesen követelik. 

A munkanélküliek (és a lustaságban telhe-
tetlenek) számára ott van a népkonyha, ahol 
12 filléren (de a legtöbb ingyen) úgy meg-
ebédelhet, hogy tovább is egészen nyugodtati 
szidhatja a társadalmat. Ha a népkonyha 
kosztja nem tetszik, derogál neki, vagy nincs 
12 fillérje, elmegy az ingyentej-, ingyenkenyér-
osztogató boltba: télen pedig, hogy meg ne 
fázzék, kap ingyenfát, szenet. 

Ha munka közhen baj éri, teljes kárpót-
lást ad neki a baleset-biztosító: ha megbeteg-
szik, a kerületi és munkás-betegsegélyezők 
révén ingyen orvost, gyógyszert, táppénzt, 
specialistát, fürdőt stb. kap, vagy ha tetszik 
(az ápolás kívánja), kórházba mehet, hogy 
meggyógyulván, a szaksajtóban leüvölthesse az 
embertelen bánásmódot. 

Ha a sok mérgelődés, a féktelen szabados-
ság megzavarta elméjét, ott vannak a tébolydák, 
ahol (világos !) szintén az átkozott társadalom 
(és állam) tartja a szerencsétlenekben az életet. 

Ha pedig elkövetkezik, aminek el kell követ-
keznie és a sokat szenvedett szegény szaktárs 
jobb hazába költözik, ahol azonban nincs sem 
szakegylet, sem szaksajtó, sembojkott, sem sztrájk, 
sem semmiféle jó — és nagy szakegyletesdies-
kedésből kifolyólag úgy maradt a család, mint 
a szedett szőlőtőke: ingyen-sírhelyre ingyen 
temetik él, de sírján akkor is ott díszeleg a 
vöröspántlikás koszorú és kócos üstökű élvtárs 
mond búcsúztatót az üldözött testvér sírjánál ! . . . 

Előbb azonban még szórakozásukról is gondos-
kodik a gyűlölt társadalom, mert olvasóköröket, 
népkönyvtárákat, kaszinókat, munkás-otthonokat 
állít és tart fenn számukra ; üdülésre gyógyfür-
dőkbe küldik; népmulatságokat rendeznek a 
szegény elhagyottaknak. — Mikor munkára 
mennek (egyenként vagy csapatosan), igen 
mérsékelt, néha egészen díjmentes jegyeket 
kapnak. 

De ki győzné mind sorba szedni?! . . . 
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Mikor aztán a nagy szabadosság következ-
tében a törvénnyel szembekerült és hűvösre 
jut, akkor sem lehet okuk panaszra, mert 
manapság a börtönök valóságos paloták, ahol 
mindenre kiterjedő gonddal kezelik a fegyence-
ket. Még meg is mérik őket időről időre, hogy 
nem fogy-e túlságosan a becses testük súlya. 
Valóságos gúny, hogy a becsületes társadalom 
fáradhatatlanul izzad és dolgozik, hogy vala-
mennyire tisztességesen megélhessen és pihenés 
nélkül való munkában, örökösen húzva az 
igát, alig bírja előteremteni mindazt, amire 
magának és családjának szüksége volna ebben 
a drága világban, a börtönben pedig azokat, 
akik vétkeztek a becsületes élet törvényei ellen, 
ellátják minden jóval: tiszta lakással, tiszta-
sággal, jó élelemmel, friss levegővel, orvossal, 
gyógyszerrel, pappal, templommal. Van külön 
iskolájuk, könyvtáruk; szórakoztató előadáso-
kat rendeznek számukra ; ellátják a legjobb 
jóval: munkával; van rabokat és kiszabadult 
rabokat gyámolító egylet stb. 

(Jobb volna bizony többet törődni a becsü-
letes emberekkel, akkor több sikerrel bízthatna 
és kevesebb gazt teremne a modern (ál) hu-
manizmus, amely sok haszontalan elméletet 
táplál s vajmi sokszor haszontalanságra fecsérli 
nemes erejét.) 

* 

Ha mindezt megfelelő előadásban megismer-
tetjük a tanonccal, lehetetlenség, hogy, ha 
csak egy csipetnyi épség van lelkében, be ne 
lássa tévedését és meg ne térjen. 

Ne csüggesszen el, ha egyszerre nem kísérné 
teljes siker munkánkat : lassan érünk messzire ; 
aztán a világ sem egy nap alatt lett ! 

II. 
Ami az erkölcsi bajok megelőzését illeti, 

arra nézve egy eszközt látok: ifjúsági egye- | 
sületek felállítását. 

A tanonc a most rendelkezésre álló csekély 
idő, az aránylag sok tananyag és a heti taní-
tási időnek több tanító között való felosztása 
következtében az iskolában nem részesülhet 
olyan intenzív nevelésben, amilyent a mai poli-
tikai, munkás-, ipari és közgazdasági viszonyok 
megkövetelnek. 

Akkor, amidőn az éretlen gyerekember 
társadalmat, hazát, királyt, hitet, istent meg-
tagadó lelketlen izgatók körmei közé jut, lehe-
tetlenség tőle remélni, hogy vele szemben maga 
az iskola sikerrel oldhassa meg nevelő feladatát. 

Kell valami intézmény, amely míg egyrészt 
elvonja a tanoncot a káros társaságtól, lázító 
munkásszervezetektől, másrészt mcdot, alkalmat 
nyújt arra, hogy a tanoncban a jóravaló kész-

ség, erkölcsi szilárdság, a vallásosság és haza-
fiasság érzése felébresztessék, megtartassék, 
erősíttessék. 

Ez az intézmény az ifjúsági egyesület lehet, 
amely kötelességtudó, lelkes, buzgó vezetés 
mellett ki fogja irtani a megtévelyedett ta-
noncok lelkéből a lelketlen izgatók, saját 
anyagi hasznukat kereső ámítók által oda-
plántált Isten- és hazaellenes tanokat, meg 
fogja óvni a jövő iparos- és gazdasági nem-
zedéket, hogy arra az útra tévedjenek, amelyen 
— sajnos! — a mostani ifjúság botorkál 
saját vesztébe. 

Könnyű kitalálni, megérteni, hogy miért ? ! 
Azért, mert mi, tanítók, keveset foglalko-

zunk velük, de annál többet az elvtársak, a 
a szaktársak, a testvérek, a szervezetek ! 

Az meg egészen természetes, hogy az ifjú 
lelke azokat az eszméket teszi magáévá, 
amelyeket sokszor, unos-untalan dicsőíteni hall, 
amelyektől függ — a vezérek szerint — jelene, 
jövője, testi-lelki boldogsága. 

Ebből önként következik, hogy mi a teen-
dőnk. Az, hogy foglalkozzunk velük mi, taní-
tók, többet; állandóan. Plántáljunk szívükbe, 
lelkükbe nemes eszméket, jóravaló gondolato-
kat s nem jut hely a lelket-testet ölő lázító 
meggyőződéseknek. 

Állítsunk nekik iskolai könyvtárakat, alapít-
sunk számukra megfelelő lapot, amelyben helyet 
adjunk az ő szellemi (szakszerű) termékeiknek 
is, hogy így is közvetlenebb legyen a kapocs ; 
torna, sport, kirándulás, felolvasás, szavalás, 
színi előadás stb. stb. mind igen jól felhasz-
nálható eszköz lenne. 

Hogy azonban, az ifjúsági egyesület e felada-
tát igazán megoldhassa, legyen a vezetés 
állandóan egy kézben, a „méltó a munkás a 
maga bőrére" elv figyelembe vételével. 

A folytonos nevelő munka megkönnyítése ha-
tékonyabbá tétele szempontjából jó hatással lenne, 
ha az egyes osztályokban nem 2—3—4 ember 
tanítana. Mert az a tanító, akinek például a 
heti 6 órát 3—4 iskolában kell megadnia, D » 
semmiféle erőlködés mellett sem képes saját 
nevelői eljárását érvényre juttatni. 

Nem állítom, hogy elég egy cikk jótékony 
hatás, változás, előidézésére. Azt sem, hogy egy 
recepttől meggyógyul a beteg. 

Ha azonban több recept lesz előttünk, ezek 
alapján több orvosság, ha mi, tanítók, nevelünk 
is, nemcsak tanítunk, ha a tanoncban nem az 
eredetileg és feltétlenül rosszat fogjuk látni, 
— erősen hiszem, hogy vállvetett munkálko-
dásunkat siker fogja követni és kiírthatjuk az 
iparostanonc-iskolák testéről a bomlasztó ke-
levénvt. 
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Selyem tenyésztésünk. 
Irta Krenedits Ferenc. 

Hazánk legjobbjai már régen buzdítják honfi-
társaikat, hogy boldogulásukra a kisebb köz-
gazdasági ágakat is iparkodjanak minél jobban 
kihasználni. Dacára azonban az elhangzott 
komoly intelmeknek, még manapság is azt 
tapasztaljuk, hogy a kisebb gazdasági ágazatok 
közül az állattenyésztést illetőleg pl. a baromfi-
tenyésztés, méhészet és selyemtenyésztés még 
mindig igen el vannak hanyagolva, és habár 
az újabb időben ép e gazdasági ágazatokat 
illetőleg örvendetes fejlődés mutatkozik is, 
mindazonáltal a gazdatársadalomból, de sőt 
még az egyes szakférfiak közül még manap is 
sokan találkoznak, kik az említett három gazda-
sági ág kçzûl az egyiket felkarolva, a másik 
kettőnek egyidejűleg engesztelhetlen ellensé-
gévé szegődnek. 

Kétségtelen, hogy nálunk ép a selyemtenyész-
tésnek van legtöbb ellensége. Ezt nézik le 
egtöbben. 

Ám volt rá idő, mikor hazánk népe oly 
nagy ellenszenvvel viseltetett a selyemtenyésztés 
iránt, hogy az intéző-körök bizalma teljeseri 
megrendült. 1879-ben ugyanis minden állami 
támogatás mellett s dacára annak, hogy a 
kincstárnak százezrekbe került a selyemtenyész-
tés fejlesztése, mégis mindössze csak 2507 kg. 
volt az ország gubótermése. E szomorú tapasz-
talatok és az ország nyomasztó pénzügyi viszo-
nyai arra bírták a képviselőház akkori pénzügyi 
bizottságát, hogy a földmívelési kormánynak 
azt a javaslatot tegye, hogy a selyemtenyésztés 
érdekéhen minden további költséges kísérlete-
zéssel hagyjon fel. 

Báró Kemény Gábor, akkori földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszternek köszön-
hető, hogy selyemtenyésztésünk hanyatlásának 
ezen szomorú órájában még egy utolsó kísér-
letet tett a kormány, hogy ezen állattenyész-
tési ágból származó nemzetgazdasági hasznot 
a föld népe előtt közismertté tegye s az ezzel 
való foglalkozást megkedveltesse. 

E nemes céltól vezéreltetve, érintkezésbe 
lépett a kormány Bezerédj Pál hidjai föld-
birtokossal, kinek családjában a selyemtenyész-
téssel való foglalkozás szeretete apáról fiúra 
szálló örökség volt. 

Bezerédj a teendőkre nézve egy alapvető 
bölcs memorandumot írt. Ezen memorandum 
alapján létesíttetett a teljesen önálló hatás-
körrel felruházott szekszárdi országos selyem-
tenyésztési felügyelőség. Ennek az intézmény-
nek az élére állott 1880. évi március 15-én 
Bezerédj pusztán önzetlen hazafiságból, még 
a felajánlott vasúti szabadjegyet sem fogadva 

el s ezen időtől fogva mint selyemtenyésztési 
miniszteri meghatalmazott oly dicsőséges mű-
ködést tanúsít, mely egy manap már szilárd 
alapokon álló termelési ággal gazdagítja a 
nemzetet, beigazolva azon mondás igazságát, 
hogy : a gazdagok szép ékességét képező selyem 
ára a szegényeknek szerez jó kenyeret. 

Már az intézmény első évében 1058 csa-
lád foglalkozott hazánkban selyemtenyésztés-
sel, azóta pedig évről évre több, úgy, hogy a 
huszonötéves évfordulón már százezernél több 
honfitársunk kérte Isten áldását selyemtenyész-
tésünk apostolára. 

Ezidőszerint ugyanis már több mint száz-
ezer termelő közel 3000 községben foglalkozik 
selyemtenyésztéssel s kétmillió kg. gubó után 
átlag négymillió korona haszonban részesülnek 
azon pár heti munkáért, melyet a selyem-
tenyésztéssel foglalkozó családoknál rendszerint 
az egyéb munkára nem igen alkalmas öreg-
szülők és gyermekek szórakozásból is könnyen 
elvégezhetnek. 

Ezen anyagi haszonhoz járul még, hogy az 
országos selyemtenyésztési intézmény létesülése 
óta kilenc fonoda épült, ú. m. a pancsovai, 
újvidéki, tolnai, győri, komáromi, lugosi, mo-
hácsi, törökkanizsai és békéscsabai, melyek 
közül már hét üzemben is van s bennük évente 
másfélmillió kg. nyersgubót dolgoznak fel, 
melyből mintegy 115.000 kg. selymet produ-
kálnak. 6,700.000 kg. értékben.' A fonodák 
1900 munkásnőt foglalkoztatnak, kiknek évi 
keresete 700.000 K-ra rúg ; a munkásnőkön 
kívül még egy millió korona évi kereset jut 
a selyemiparral foglalkozó egyéb munkások 
részére. 

A magyar selyem emellett a világ összes 
selyempiacain a jó hírnevet is kivívta magának. 
Mindenhol a legmagasabb árat éri el, amit 
csak fizetni szoktak selyemért. Selymünk szép 
színe, fénye, a szál ereje és rugalmassága által 
tűnik ki leginkább. A selyemfonódák létesítése 
óta több mint 80 millió korona külföldi pénz 
került az országba a termelt selyem eladásából. 

Selyemtenyésztésünk létfeltétele tehát min-
den tekintetben biztosítva van s jövője kizáró-
lag attól függ, hogy mennyire vagyunk képe-
sek emelni szederfa-állományunkat. 

Már a halhatatlan emlékű Széchenyink 
figyelmeztetett bennünket arra, hogy csak 
ültessünk elég szederfát s a többi magától 
fog jönni. Manap is fennáll e mondás igaz-
sága, mert egyedül a szederfahiánynak tudható 
be az, hogy nálunk csak egyharmadát ter-
melik azon gubómennviségnek, amit termelnek 
pl. Franciaországban. 

Az országos selyemtenyésztési felügyelőség 
a maga részéről egyébként a szederfa-állo-
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mány emelése érdekében is minden tőle tel-
hetőt megtesz. Működése óta 51.387 liter 
szederfamagot és 77,976.055 db 2 — 3 éves 
szederfacsemetét és 1,275.588 db szederfát 
osztott ki teljesen ingyen. 

Ezenkívül 35 vármegyében, 5191 községben 
ellenőrizteti a szederfatenyésztést. Ezen ellen-
őrzésnek az a következménye, hogy a községi 
faiskolákból is eddig 3,598.706 db. szederfát 
ültettek ki s belőlük 590.948 db. olyan lom-
bozható szederfa van, mely közterületeken áll 
s így a legszegényebb néposztálynak van 
könnyen hozzáférhetővé téve. Magánbirtokon 
hazánkban aránylag igen kevés szederfa van. 
Mindössze 20-—30 uradalomban és gazdaság-
ban találhatók még a mult század negyvenes 
éveiben ültetett szederfák oly számban, hogy 
azoknak használata mellett a selyemtenyésztést, 
kellően szervezve nagyobb mértékben űzni 
lehetne. De egész fákat is vagy csak tetemes 
árért bocsátják a tenyésztők használatára, mint 
pl. a nagyczenki uradalomban, ahol 1600 K-t 
kell évente fizetni a fák lombozásáért, vagy 
pedig más, terhes ellenszolgálatot követelnek 
a tenyésztőktől a levélszedésért. Vannak he-
lyek, hol 5—10 K ért adják el egy-egy fának 
a lombját a szegény megszorult tenyésztőknek, 
kik kénytelenek ezt az uzsoraárt is megfizetni, 
mert különben hernyóik közvetlen a bekötés 
előtt elpusztulnának. Ezekből kitűnik tehát, 
hogy a magántulajdonban levő szederfák igen 
kétes értékkel bírnak selyemtenyésztésünkre és 
selyemiparunkra, és hogy csakis a közterüle-
teken álló szederíákra lehet biztosan számí-
tani. A közterületeken levő szederfák kiváló 
becse és szüksége mellett szól még azon 
körülmény, hogy selyemtenyésztőink túlnyomó 
részben oly szegények, kik tulajdon területtel 
nem bírnak, hová a maguk számára szeder-
lakat ültethetnének, és így kizárólag a köz-
területeken álló és közvagyont képező szeder-
fákra vannak utalva. 

De van még egy nyomós ok, mely a köz-
területeknek szederfával leendő beültetését a 
selyemtenyésztésre alkalmas vidékeken szüksé-
gessé tenné és ez a következő : 

A selyemtenyésztés Európa nyugati részéről 
mindinkább Kelet felé húzódik, mivel, kivált 
Franciaországban, máris oly magasak a nap-
számok, hogy azok mellett a selyemtermelő a 
selyemgubót, mint a selyemipar nyerstermé-
nyét nem állíthatja elő oly olcsón, miként ezt 
a selyemgyári ipar megköveteli. Nem kevesebb, 
mint 1 millió frank évi segélyt szavazott meg 
a francia törvényhozás a francia termelőknek 
és selyemgyárosoknak, hogy az ország selyem-
iparát biztosítsa. A tenyésztő mir.den termelt 
selyemgubó kilója után 60 cent jutalmat kap. 

Hasonló viszonyok uralkodnak Olaszország-
ban, sőt a szomszédos Ausztriában is, ahol 
Dél-Tirolban szintén rohamosan hanyatlik a 
selyemtenyésztés. 

A magyar selyemtenyésztésre nézve tehát 
életkérdés, hogy a selyemgubó előállítási árát 
a mai drága napszámviszonyok mellett a 
lehetőségig mérsékeljük. Ezt pedig csak űgv 
érhetjük el, ha a közterületeknek szederfával 
való beültetésével módot nyujtunk a tenyész-
tőknek arra, hogy egészen ingyen juthassanak 
a szükséges lombmennyiséghez. Ezzel jelenté-
kenyen előnyösebb helyzethez jutnak a magyar 
selyemtermelők, mint a francia és olasz te-
nyésztők, kik 10, sőt 15 frankot kénytelenek 
fizetni a szederfalomb métermázsájáért. 

Így azután selyemiparunk a magasabb nap-
számok dacára is képes lesz győzedelmesen 
versenyezni az összes államok selyemiparával, 
annál is inkább, mert ma már köztudomású 
a világ minden selyempiacán, hogy a magyar 
selyem elsőrendű minőségű és természetadta 
jó tulajdonságait nem múlja felül semmilyen 
más selyem. 

Íme ! Ekkép néz ki hazai selyemtenyész-
tésünk képe, futólagosan szemlélve. Nagy hibát 
követ el tehát, aki lenézi azt a szerény kis 
férget, amelyik úgy tűnik fel a selyemtenyész-
tés igaz barátai előtt, mintha a természet 
azért választotta volna ki a rovarviláüból a 
kis selyembogarat, hogy az vértanúságával 
nyújtson némi kárpótlást az embereknek azon 
sok kárért, melyet a falánk hernyók nagy 
sokasága gazdaságainkban véghezvisz. 

Tudományos apróságok. 
(A folyékony levegő csődje. — A hamis rubin fel-

ismerése. — A hódító fém.) 
írta: Idősb F erényi József dr. 

A mult század kilencvenes éveiben Linde 
és utána mások a levegőt 144° vC-ra lehűtöt-
ték és 31"5 atmoszféra nyomással összesűrí-
tették úgy, hogy olyan folyékony lett mint a 
víz. Akkortáj t ez a felfedezés nemcsak a ve-
gyészek és a fizikusok között keltett nagv fel-
tűnést, hanem a közönség között is. 

A folyékony levegőnek sokan szép jövőt 
jósoltak, különösen az iparban vártak tőle 
nagy sikert. Először hűtésre és fagyasztásra 
használták. Tudományos kísérleteknél be is 
vált, azonban a gyakorlati életben gyárilag 
nagyobb szabású fogyasztásra nem lett alkal-
mas, mivel ötvenszerte többe került mint, egyéb 
fagyasztó eljárás. Ezért a műjég előállításánál 
nem is alkalmazzák a folyékony levegőt a víz 
megfagyasztására már. 
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Később megkísértettek a folyékony levegőt 
hajtóerőnek felhasználni, még pedig gépek, 
motorok hajtására. Hanem hát itt is az tünt ki, 
hogy ez igen drága mozgató erő. Kiszámítot-
ták, hogy hasonló erőt fűtéssel,, vagy villany-
nyal tízszerte-kússzorta olcsóban lehet előállí-
tani, mint folyékony levegővel. Tehát mint 
hajtóerő sem vált be. 

Megpróbálták a gyógyászat terén a daga-
natok eltávolítására, különösen a „ lupus" 
betegségnél alkalmazni. Kezdetben enyhébb 
eseteknél a lefagyasztás sikerrel járt, de súlyo-
sabb állapotoknál sikertelen maradt. Ilyfor-
mán az orvosok fel is hagytak a folyékony 
levegővel való kezeléssel. 

Thomson Elihn kevesek által ismert alkal-
mazást akart elérni a folyékony levegővel. A 
villanyvezetéknél mint izoláló anyagot használta. 
Habár kitűnő izolá'ónak bizonynlt, a vezeték 
ércét annyira lehűtötte, bogy az erőátvitelt 
csökkentette. Ezért itt is mellőzni kellett 

Végre eljutott az utolsó szerepéhez: a rob-
bantáshoz. Bányákban, alagutak építésénél^ a 
kőzetek szétrepesztésére kezdték használni. így 
legújabban a Szimplon-alagút északi bejára-
tánál Brig mellett felállítottak egy Linde-féle 
sűrítőgépet, mely naponként 150 kg. folyé-
kony levegőt készített. A robbanó löveget 
alkalmas papiroshüvelybe, patronba helyezték, 
amelybe előbb kását és korpát öntöttek, majd 
pedig petroleumot, hogy jól átivódjék. Ez volt 
a gyújtóanyag. A folyékony levegőt pedig 
oxigénnel telitették, hogy robbanó erejét fo-
kozzák. Az ilyen „ oxyliquit " — robbanópatrónt 
a fúrt lyukba dugták és villany szikrával meg — 
gyújtották. A robbanás iszonyú erőt fejtett 
ki, azonban egy nagy baj is keletkezett, ez 
pedig a nagymennyiségű szénsavas gáz volt, 
ami az alagút levegőjét megmételyezte és 
a munkások ottartózkodását veszélyeztette. De 
volt még egy másik baj is, ez pedig nem 
volt más, mint ami gyakran megtörtént, hogy 
a patronok csütörtököt mondottak. Mindezen 
okoknál fogva a Szimplon-alagútban felhagy-
tak az oxyliquit felrobbantásával. Ilyformán 
eljutnánk a folyékony levegő csődjéhez, ha az 
amerikaiak nem jönnének egy kis prolongá-
lással segítségére. 

Ok ugyanis a folyékony levegőt pusztán 
magában használják robbanószernek, minden 
más idegen anyag hozzáadása nélkül. Az ő 
eljárásuk azon a fizikai tulajdonságon alap-
szik, ha a folyékony levegőt, épúgy, mint egyéb 
folyékonyosított gázt, oly kritikus hőponthoz 
engedik jutni, amelyben mint folyadék sem 
maradhat meg, hanem ismét légnemüvé válik, 
akkor abban a pillanatban oly hirtelen ter-
jed ki. hogy robbanó erőt fejt ki. Eszerint 

más szerkezetű patronokra volt szükség, mint 
az „oxyliquit"-robbantásnál. Az angol szén-
bányákban foszforbronz - patronokat használ-
nak, még pedig olyanokat, melyeknek egyik 
végén ólom- és antimónból készült fedelkéje 
van, a patron másik része vékonyan kinyúlik, 
de olyan szelepe van, mely befelé nyílik, de 
kifelé nem. Ezt a patront beleteszik üresen 
a fúrt lyukba és amelyen át alkalmas 
nyilt tölcsérrel megtöltik folyékony levegővel. 
Körülbelül 7—8 percre a patronban oly hő-
fokra emelkedik, hogy eléri a kritikus álla-
potot, mire a fedélke felé, miután ez lágy és 
vékony, felrobbanva kitódul és iszonyú repesz-
tést végez. A patron ezáltal nem megy tönkre, 
csak a fedele, ezt pedig újjal pótolni lehet. 
Az ilyen robbantásnak a szénbányában több 
előnye van, mint a dinamitnak vagy más rob-
banó anyagnak. Először is láng nem kelet-
kezik, tehát a levegőben lebegő finom szén-
por nem gyulád meg, ami rendkívül fontos 
a szénbányában. Másodszor mérges és kelle-
metlen gázok nem keletkeznek, tehát a bánya 
levegőjét nem rontja meg. Alkalmazása sem 
valami bonyolult, csupán arra kell ügyelni, 
hogy a folyékony levegő a munkás kezét ne 
érintse, különben összemarja, égeti. Végre a 
7—8 percet menekülésre kell felhasználni, 
nehogy a lezuhanó széntörmelékek a munkást 
eltemessék. Tehát a szénbáuvák mentették meg 
a folyékony levegő teljes csődjét úgy, hogy 
csak a tudományra maradt volna meg szerep-
lése, amennyiben igazolta a levegő második 
halmazállapotát. Vájjon sikerül-e a harmadik 
halmazállapotát, a szilárd levegőt is előterem-
teni ? az a jövő titka. Az egyik alkatrészét, a 
nitrogént már Erdmannak sikerült szilárddá 
tenni, az oxigént azonban még nem. 

Ha mái- a levegőnél vagyunk, még egy 
nevezetes felfedezést mondunk el róla, amelyet 
a mult években Straszburgban észleltek. Isme-
retes, liogy újabb időben olyan gömböket, 
ballonokat szerkesztettek, melyek, ha felszáll-
nak, regisztrálják a levegő hőfokát, nedves-
ségét és a tengerfeletti magasságot. Ilyen 
regisztráló ballont bocsátottak fel Straszburg-
ban 1905 augusztus 3-án. Az illető gömb 
amidőn vissza esett a földre, azt a jelzést 
mutatta a hőfokra vonatkozólag, hogy a föl-
dön -j-17° C volt, akkor 5130 méter magas-
ságban —|— 0*1° C-ra sülyedt le, 15.500 méter 
magasságban pedig a thermométer —63° C 
mutatott, de már 19.000 méter magasságban 
megint —49° C hideg volt és a legmagasabb 
régióban, amelybe a gömb feljutott, vagyis 
25.800 méter magasságban, már —40° C f-t 
mutatott. Tehát a végeredmény az, hogy 15 
kilométer magasságig sülyeg a hőmérő —63 
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C-ig, míg ezenfelül 25.S00-ig a hideg enged 
erejéből —49° C-ig. Ilyformán itt is esődöt 
mondott a teória, mely szerint folyton-foly-
vást hidegedik a levegő a magassággal. Hogy 
miként magyarázza meg az asztronómia ezt 
a különös jelenséget, majd a további feleresz-
tett gömbök jelzései fogják eldönteni, amikor 
még magasabbra lesznek képesek feljutni 
különböző évszakokban. 

Legújabb időben nagy feltűnést keltenek 
még a mesterségesen előállított ékkövek is. 
Különösen a gyémánt, a rubin, a smaragd és 
egyéb drágakő készítése. A gyémánt készítésé-
nek egyik furesa módját Párisban most tár-
gyalják ; hogy milyen csalással áll szemben a 
tudomány e's a kereskedelem, azt a pör vége 
fogja eldönteni. Mi ezúttal az igazi tényről 
akarunk szólani, a mesterséges rubin készítésé-
ről. Mesterséges rubintot 1877-ben Frémy és 
Feit készítettek Párisban, még pedig tiszta 
agyagból, ólom-oxyd és kovasavból. Ezt a 
keveréket összeolvasztották. Hogy az olvadék 
szép piros legyen, mint a rubin, kevés kálium-
chromátot kevertek bele. A kihűlt anyag 
hasonló lett a rubinhoz és az ékkövek között 
úgy is szerepelt, mint valódi rubin. Aki nem 
tudta, vagy nem ismerte fel, az, igazi rubinnak 
viselte. Lacroix Genfben 5 milliméter átméretű 
rubintokat állított elő és mint bizonytalan 
helyről származottakat hoztak forgalomba. 
Jelenleg annyira haladtak a mesterségesen elő-
állított rubintok technikájában, hogy 5—10 
karátos rubintokat tudnak készíteni, melyeket 
aztán meg is csiszolnak. Napjainkban Párisban 
Rabotais vegyész a korundot tette ki rádium 
behatásának és csalódásig hasonló rubintot, 
smaragdot állított elő. Ennek keménysége, 
színe, szépsége teljesen megegyez a valódi 
rubinnal. Ezt nehéz is megkülönböztetni az 
igazitól. De azt a rubintot, melyet olvasztással, 
üvegmódra készítenek, a szakemberek és a 
gyakorlott ékszerészek könnyen felismernek. 
Legbiztosabban fel lehet ismerni vékony csiszo-
latban mikroszkóp segítségével. Azonban lupe, 
egyszerű nagyítóüveggel is eldönthető, vájjon 
igazi vagy hamisított, mesterséges rubinnal van 
dolgunk. Mind a kettőnek belsejében parányi 
üvegecskék vannak. Az igazi rubinnak üve-
gecskéi a kristálylapoknak megfelelőleg szögle-
tesek, míg az olvasztottnak gömbölyűek, mint 
akár az üvegnél. De ennél még fontosabb a 
színanyag kiképződése és feltűnése. Valódi 
rubinban a szín egyenletesen terjed el az anyag-
ban. Az olvasztott rubinban a szín réhol össze-
tömörül, egyik helyen több van, mint a másik 
részen. A színanyag a tömegben, az alapanyag-
ban vagy kör, vagy csavarmenetes alakot mutat, 
ami úgv származott, amikor a kálium-chro-

mátot az olvadt anyagba belekeverték vékony 
platinadróttal, akkor az a keverésnél nyomokat 
hagyott hátra, vagyis nem tudták egyenletesen 
összekeverni az anyaggal. Ezért a kereskedők 
kevert rubinnak is nevezik a mesterséges rubin-
tok Végre, ha a mesterséges rubint éléről, vagy 
szélét tekintjük meg, úgy a felülete fehér 
üvegszínt mutat, a piros szín befelé láng mód-
jára terjed. Ilyformán a valódi és hamisrabin 
nemcsak tudományosan, hanem gyakorlati mó-
don is megállapítható. Hogy a mesterséges 
rubin értéke nem lehet az, mint a valódié, 
az természetes. Mindazonáltal a kereskedők 
30—40 koronáért árusítják karátját. Aki az 
ékköveket kedveli, de módja nincs hozzá a 
valódi rubintot megszerezni, mert az drága, 
az persze megelégszik a mesterségessel, imitá-
cióval. Mindazonáltal a mesterséges soha sem 
fogja kiszorítani a természetadta valódit. Az 
igaz mindig igaz marad ! 
o O O 

A legújabb időben nemcsak a közhasználat-
ban, hanem a gyáriparban is igen kedvelt fém, 
az úgynevezett modern fém az aluminium, 
nagyban kezd tért hódítani. Egyetlen egy régi 
fém, akár a vas, akár a réz, sőt még a nikkel 
sem versenyez az aluminiummal. Nem szólunk 
az aranyról és ezüstről, melyet csak a dúsgaz-
dagok használhatnak házieszközöknek, tányé-
roknak, poharaknak vagy egyéb evőszerszámok-, 
sőt dísztárgyaknak, de a többi eddig haszná-
latban levő fémek, zink, réz, pakfong, bronz 
kezdenek háttérbe vonulni az aluminium elől. 
Szép ezüst fénye, rendkívüli könnyűsége, szívós-
sága, valamint a savak iránti ellentállósága, 
mind oly előnyök, melyek alkalmassá tették 
a hódításra, „előkelőségre". Minden jó tulaj-
donsága mellett nem is oly drága. Jelenleg 
kilogrammját 5 K értékben számítják, ami a 
többi fémekhez képest nem túlságos nagy. 
Használata csak két-három évtized óta indult 
meg. Habár 1827-ben sikerült először Wöhlcr-
nelc tiszta állapotban szétválasztania, még pedig 
aluminium-chloridnak káliummal való kezelésé-
vel, mégis használata nem terjedt tovább, mint 
a laboratóriumokban. Deville 1854-ben Francia-
országban és a híres Bunsen szintén 1854-ben 
az aluminium előállítását aluminium-nátrium-
chloridból elektrolysis útján végezte. Csak 
később, amidőn Héroutt 1887-ben az alumíni-
umot az aluminium-agyagföldből villany által 
megolvasztotta és ezt elektrolysis útján elvá-
lasztotta, kezdett az aluminium-ipar fellen-
dülni. A szabadalmazott Héroult-féle eljárás 
meg is maradt napjainkban is, úgy, hogy jelen-
leg évenként 12.000 tonna aluminiumot állíta-
nak elő. A legnagyobb mennyiségben Schaff-
hausenben a német aluminiumipar-egyesület, 
azután az angol, a francia társaságok hazájuk-
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ban, a pittsburgi Amerikában és Pescorában 
az olasz társaság állítja elő. Legtöbb társulat 
vizierőt basznál a villany előállítására, mely-
lyel az aluminium elválasztását végzi, ami 
olcsóvá teszi az üzemet. Azonban a nagy 
kereslet folytán nem .tudunk elegendőt előállí-
tani, úgy, bogy legújabban olyan berendezése-
ket terveznek, melyekkel 1909. évtől fogva 
már 24—25 ezer tonna alumíniumot készít-
hetnek. Az aluminium nemcsak a házieszközök, 
különösen pedig a konyha-, főzőedények alkal-
mazásánál hódít, hanem olyan gyárakban is, 
ahol savakkal dolgoznak. Miután sem a kén-
sav, sem a salétromsav nem marja meg, ennél-
fogva mindazokat az edényeket, üstöket, merő-
és kavarószerszámokat, melyeket eddigelé réz-
ből, bronzból és porcelánból alkalmaztak, 
jelenleg mind alumíniumból használják. Ter-
mészetes, a porcelánt a sav nem marja meg, 
hanem törékenysége miatt költséges. A sieburgi 
katonai műhelyekben két évig tettek kísérle-
teket az aluminium-edények hasznavehetősége 
felől és az eredmények teljesen kielégítők vol-
tak. Míg azelőtt minden évben fel kellett újí-
tani a vörösréz-, bronz- és sárgaréz-edényeket, 
mivel a savak annyira megrongálták, addig most 
két évi aluminium használata után egyiket ke 
volt szükséges kicserélni. Sőt Amerikában a 
savakat vezető ólomesöveket mind alumínium-
ból gyártják és használják, mert savellenállók. 

Nem érdektelen véletlenség, hogy a leg-
újabb kor két vívmányának gépezetén 
szintén az aluminium kezd nagy szerepet 
játszani ! Az egyik a levegőben működő lég-
hajó, a másik a földön eszeveszetten futó 
automobil. Mind a két gépezetnél a könnyű-
ség miatt használják az alumíniumot. A Zep-
pelin-féle léghajó is alumíniumból van készítve. 
Az automobil teste szintén aluminium. Nem 
csoda, ha sokan arra gondolnak, hogy a 20-ik 
század az aluminium korszaka lesz. Amint 
szokás kőkorszakot, bronzkors. akot és vas-
korszakot megkülönböztetni, úgy meg fognak 
„aluminium-korszakot" különböztetni. A lég-
hajósok megvannak győződve, hogy a 20-ik 
század nem lehet más, mint a „repülés kor-
szaka". A csillagászok szerint a ..Marsba-járó"1 

korszak lesz a lefolyó évszázad. Persze az 
egész csak a reménység, nem pedig az exakt 
számítás folyománya. Mert ha a valóság számí-
tása lenne, akkor mások is elhinnék, hogy 
feljutunk valaha a Mars-csillagba — de így 
csak hiú remény marad. 

Pedig a csillagászok, köztudomású dolog, a 
számításban nem szoktak csalatkozni. Most is 
nagy öröm érte őket, mivel a greenwichi csillag-
vizsgáló intézet nemrég közre bocsátotta az 
öt evig tartó számításait, melyeket az „Eros-" 

csillag 1901-iki megjelenéséből a világ néhány 
csillagvizsgáló tornyában tettek. Az ,Eros"-
csillag nagyon nevezetes csillag, a holdat ki-
véve, egyetlen egy csillag sem közeledik a föld-
höz oly közel, mint ő. De ez csak minden 
37 évben egyszer történik, mikor megjelenik, 
vagyis amikor a nappal szemben áll. Ez 1894-
ben fordult elő, de akkor még az Eros-csillagot 
nem fedezték fel. Tehát csak 1901-ben lépett 
az illető helyzetbe. Jövőre nézve 1981-ben és 
1938-ban fog a jelenség megismétlődni. A 
greenwichi csillagvizsgáló intézet a számítási 
adatokat vizsgálta át, melyeket a többi csil-
lagvizsgáló intézetek az Eros-csillagra vonat-

o O o 
kozólag tettek. Ezekből a megfigyelésekből 
kiszámították, hogy a föld milyen távol van 
a naptól. Vagyis ezesetben arról a szögről 
van szó, melyet a nap és a föld fél átmérője 
az Eros-csillaggal alkotott. Ez a kis szög 
grenwichi csillagvizsgáló intézet szerint 8"800". 
Ez a kis szög tehát megegyez a Venus-csillag 
átvonulásakor észlelt szöggel, melyet, kilomé-
terekben kifejezve a párisi nemzetközi konfe-
rencia 1896-ban megállapított. 

A föld középtávolsága a naptól a fentjel-
zett parallaxisa szerint 11.720-szor nagyobb, 
mint a föld átmérője. Ha már most a föld 
equatorjának félhosszúsága 6378 km., akkor a 
nap parallaxisa 8'800" megfelel 149 "> millió 
kilométernek. Tehát földünk a naptól 149'5 
kilométer távolságban van, miként ezt már más 
alkalommal meghatározták. Ez pedig 20 millió 
földrajzi mérföldnek felel meg. 

A halak életéből. 
lka: Lakatos Lajos. 

Rég elmúlt már az az idő, mikor a Tiszá-
ról azt mondták, hogy több benne a hal, mint 
a víz. A vízszabályozások, emlős, szárnyas 
és hüllő ellenségek nagyon ínegapasztották 
folyóink halállományát s a mesterséges hal-
tenyésztés már hazánkban is elég nagy rekor-
dot ért el. 

A halastavak tanulmányozása igen érdekes 
s talán nem lesz haszonnélküli, ha egy tenyész-
ponty életfolyását leírom. 

Hősünk szép májusi reggelen pillantá meg 
a lét sugarait. Bölcsője egy nagy rét volt, 
melyet csak időszakonként borít víz. A jóté-
kony nap által kiköltve, mint alig néhány 
milliméternyi nagyságú, átlátszó legényke bújt 
ki az ici-pici, sárgásszínü petéből. Eleinte 
nagyon ügyetlen volt s a hasán lógó kis pete-
zacskó, melynek sárgás tartalma szolgált kez-
detben táplálékául, nagyon akadályozta moz-
gásában. Ezer meg ezer testvérkéjével volt a 
rét füvéhez tapadva. A potykapárnak tudva-
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levően végtelen sok ivadéka van : egy kifejlett 
nagy anyaponty egyszerre közel 700.000-nyi 
petét rak. Ebben az állapotban az újszülött 
ponty egy írásvesszőhöz (kommá) hasonlít: 
fenn a vastag fej a nagy, sötét szemekkel és 
az egyre vékonyodó, átlátszó fark lenn. Másod-
vagy harmadnapra megnyílik az eddig csukva 
volt száj s megkezdődik a létért való küzde-
lem. Azonban a tenyésztő védencének élelmi 
kérdését a leggondosabb figyelemben részesíti. 
A nap melege, meg a tala j tápgazdagsága kö-
vetkeztében zsibongó élet kezdődik pontyunk 
körül, melynek tényleges nagyságáról csak a 
mikroszkópon keresztül győződhetünk meg. 
A legkülönfélébb ínvcsiklandozó lénvek élet-
kedvet keltenek benne ; jó étvággyal kap utá-
nuk s majd egy vigyázatlan szöcskét (Cyclops), 
majd egy bámészkodó remeterákot (Cypris) 
stb. csúsztat le öblös torkán. Legénykénk 
szépen nyújtózkodik s hossza csakhamar eléri 
az 1 centimétert. Az eleinte oly alaktalan fej 
már szépen illeszkedik a kövéredő törzshöz ; 
de a testvérek sem tétlenek ám s a szinte 
kiapadhatatlannak látszott élelemtár rettenete-
sen megfogyott. Erre azonban már ott terem 
a tenyésztő s amint látja, hogy a tömérdek 
pontycsemete szomorúan sütkérezik a napheví-
tett parton, gyorsan elejét veszi a fenyegető 
éhinségnek. 

Halacskánk kéthetes már s a víz és táplá-
lék megint fogyóban : hirtelen puha, sűrű háló 
fogja körül és számtalan testvérével egy pilla-
nat alatt egy másik közeli tóba (a csemete-
fejlesztőbe) kerül, ahol megint a legnagyobb 
kényelem s jólét az osztályrésze. A víz kelle-
mesen meleg s falni valóktól csak úgy sötétlik 
a láthatár. Apró rák- és csigafélék, jó kövér 
rovarálcák szinte kipusztíthatatlan mennyiség-
ben nyüzsögnek körötte, amint első sétájára 
kel a vízben. Csakhamar egészen otthoniasan 
érzi magát új lakásában s nagyon megkedveli 
helyzetét. Vígan fickándozik, teste gyorsan nő, 
farka izmosodik s súlya tetemesen gyarapodik. 

Megint eltelik négy hét s pontyunk hossza 
már 4 cm., súlya pedig 10 gr., erre új tóba 
teszik. Pajtásaink száma ez új lakásban mái-
nem oly nagy, mint kezdetben, de szüleiktől 
kitűnő étvágyat örököltek s annak csillapítá-
sára milliónyi alig 1 mm. nagyságú hizlalt 
rákállatocskák kínálkoznak itten. Halacskánk 
csak fal-fal, kitűnően emészt, csaknem szem-
melláthatóan nő és gyarapodik. Az iszonyatos 
pusztítás rettenetesen megritkítja a táplálékul 
szolgáló állatocskák seregét; rohamosan fogy 
a létszámuk s a pontyok egyszerre csak azon 
veszik magukat észre, hogy nincs mit enni. Erre 
megint közbelép a tenyésztő s más, sokkal 
nagyobb és élelemmel fölségesen és dúsan be-

rendezett tóba (a fejlesztőbe) kerül a pontyfi. 
Középmélvségü víz ez s pompás növények is 
tenyésznek benne. Rettegett ellenségeitől pedig, 
mint a csuka, vizipatkány, jégmadár, gém, 
sólyom, melyek valamennyien nagy barátjai a 
halpecsenyének, a tenyésztő óvintézkedései 
folytán nem kell tartania. Gondtalanul él ott , 
nagy kényelem mindenfelé s ahová tekint, állan-
dóan a legjobb ételekkel terített asztal várja, 
tehát csak fal-fal, nő és hízik. 

Őszre, amidőn a nap melegének csökkené-
sével kedvenc állatkái egyre ritkábbak, vastag 
hája lett már s súlyát 50 gr.-ra, hosszát pedig 
10 cm.-re becsülte a tenyésztő. 

De mit kezdjünk most ? Késő őszre jár az 
idő; az ennivaló fogytán s a víz egyre barát-
ságtalanabb és hidegebb. Térjünk tehát nyu-
govóra, kezdjük meg a hosszú téli álmot ! Az 
alkalmas hely hamar ki van szemelve, oda-
gyülnek valamennyien. Egymáshoz simulva, 
fejüket arra fordítják, amerre a tavat átszelő 
források a szükséges lélekzővizet szolgáltatják. 
Mozdulatlanul fekszenek ott, csupán a kopoltyú-
födelek lassú emelkedése és csukódása, vala-
mint a szájak ritmikus mozgása árulják el a 
bennük csendesen lüktető életet. 

Télapó immár megkezdheti működését. Hó 
jég, fagy és zivatar őket nem zavarja. Az élet-
működés a minimumra redukálva, s jó adag 
hússal, zsírral a bordákon, kényelmesen ki-
húzzák a telet. Csupán egy dolgot követel a 
hal energikusan: elegendő élenyt, mert ha ez 
elfogy, akár úgy, hogy moesárgáz képződik a 
tó fenekén, vagy pedig rothadás fertőzi meg 
a vizet, általános ribillió keletkezik a halak 
között s a tenyésztő sürgősen intézkedjék ! 

A tél szerencsésen elmúlt s pontyunk szü-
letése első évfordulóján kissé megsoványodva 
ugyan, de egészségesen és vidáman szeli 
hosszában-széltében birodalmát. De kifogják 
és új tóba helyezik (a hizlalóba), ahol a múlt 
nyári élet gyönyöreit újból élvezi. Kedve sze-
rint lakmározik, nő és hízik, úgy, hogy mire 
közeledett a tél, már 400 gr. volt a súlya. 

Megint lakást cseréltettek vele: bekerült a 
telelőbe, mely az eddigieknél nagyobb és 
mélyebb volt. Amint a hideg idő újra beállott, 
a halak ismét téli álomra tértek. 

Tavasz ébredtével ismét megritkították őket 
és bekerültek a tisztító-tóba. ahol már csak 
fejlődésük utolsó szakát tölték. Ekkorra szá-
jaik már nagyon megnőttek, úgy, hogy az 
apró vizi állatok meg sem kottyantak nekik. 
A tenyésztő itt úgy segít a bajon, hogy kis 
asztalokat helyez a vízbe, melyeknek lapja 
mintegy 30 cm.-re van a víz tükre alatt s 
azokra a legválasztékosabb táplálékot szórja, 
ú. m. kukoricaszemeket, árpát, vágott húst, 
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vagdalt burgonyát és répát stb., még pedig 
feltűnő nagy mennyiségben. Ha ekkép jól-
lakott pontyúrfink, nagy lomhán a part felé : 
úszott, a napfényben sütkérezni, de közben- I 
közben nem vetette meg az i.-zapban vájkálni ; 
és ízletes, kövér álcák után vadászni. 

így folyt irigy! ésreméltó élete a tavaszon és j 
nyáron át s csak testének rohamos növekedése 1 

emlékeztetett az idő múlására. 
Ősszel végre számára is ütött a csalódás 

órája. Vége szakadt a gyöngyéletnek. A tóból 
lecsapolták a vizet s a pontyokat hatalmas j 
hálóban összefogdosva, nagy, gyalulatlan asz-
talokra tették, ahol néhány vödör friss vízzel 
lemosták róluk az iszapot és mérlegre kerül-
tek. À tenyésztő nagy diadallal jelzé : 25 darab 
egy métermázsa. Ezután hosszú, keskeny hor-
dókban részint a piacra, részint vidéki keres-
kedésekbe szállították őket, ahol nemsokára 
be is fejezik nem egészen dicstelen földi 
pályájukat. 

A linzi nyulak értékesítéséről. 
Épúgy, mint minden kereskedő az év 

végén mérleget készít, meggyőződést szer-
zendő arról, vájjon gyarapodott, vagy csök-
kent-e a vagyona, csakúgy áll minden gondos 
tenyésztő azon kérdés előtt: „Mit hozott az 
elmúlt év ? * 

Előre jutottam-e tenyészetemmel, vagy rák 
módjára visszamentem. Ezek oly kérdések, 
amelyek fölött egy tenyésztőnek sem szabad 
átsíklania. Hányan vannak, akik elismeréssel 
adóznak most azért, hogy jóakaratú tanácsain-
kat megszívlelték ; de sokan vannak olyanok 
is, akiket kezdetben balsiker ért s azonnal j 
abbahagyták a tenyésztést. Még nagyobb 
azoknak a száma, akiknek az első balsiker 
nein szegte kedvüket, sőt kedvvel foly-
tatják a tenyésztést, de még ezeknek sincs 
okuk az elmúlt év eredményeiről dicshim-
nuszokat zengedezni. Vigasztalódjunk azzal, 
hogy az állattenyésztés minden ágánál elő-
fordulnak veszteségek s e tekintetben kitett 
magáért az elmúlt év, szokatlan hosszú és 
zord telével. 

Keressük már most némely balsiker okát 
vagy indokát. Az egyik azt mondja : „Minden 
bizalmamat elveszítettem. Dacára annak, hogy 
meglehetős nagy összeget áldoztam azon célra, 
hogy megfelelő állatokat kapjak, mégis csalód-
tam." Egy másik hasonlóan panaszkodik. Be-
szerzés alkalmával azt hitte, hogv megbízha-
tóan lett kiszolgálva, holott rövid idő múlva 
azon tapasztalatra jutott, hogy állatai nem faj 
tiszták vagy meddők. Egy harmadik meggyő-
ződött arról, nogv a vérfelfrissítés céljából be-

szerzett állatok az egész, eddig egészséges 
állományát megfertőzték. Egy negyedik a 
vevőkkel szerzett rossz tapasztalatokat. Az 
ötödik talán nem panaszkodik balsikerről, de 
sajnálja már, hogy a tenyésztésbe belefogott, 
mert állatain nem tud túladni, s így tovább 
hallhatjuk a jeremiádák egész sorát. 

Sajnos, de való, hogy a panaszok egvnéme-
lyike jogosult. Itt-ott ugyan előfordul tisztes-
ségtelen kiszolgálás, habár tudtommal a magyar 
tenyésztők zöme kifogástalan eljárást tanúsít. 
Legtöbben csak önmaguk okai annak, ha meg-
járják, mert nem elég elővigyázatosak ; de 
viszont nagyon sok panasz teljesen jogtalan. 

Nagy baj, hogy tenyésztőinknek nem volt 
elég alkalmuk egymás tenyésztermékeit meg-
ismerni. Remélhetőleg a jövőbeli sűrűbb egy-
másutánban rendezendő nyúlkiállítások és vásá-
rok ez anomáliákat részben meg fogják szüntetni. 

Nyúltenyésztőink igen tekintélyes része el-
adandó nyulait nem hirdeti, részben kényelem-
ből, részben költségkímélés okából, vagy abbeli 
aggodalmában, hogy tisztességtelen vevővel akad 
össze, hanem inkább valamely ismerősének 
potom árban engedi át őket. 

Mindezen, a beszerzés és értékesítés körül 
előforduló anomáliákat és keserű tapasztalato-
kat megszüntetni hivatva van a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezetének házinyúltenyésztési osz-
tálya, ahol állandóan néhány száz darab tenyész-
állatból álló állományban a bevásárolni szán-
dékozók kényük-kedvük szerint válogathatnak 
az elsőrendű tenyészanyagban s azon előnyben 
részesülnek, hogy a meg nem felelő vagy 
meddő állatok kicseréltetnek. 

A rendkívül nagy kereslet lehetővé teszi, 
hogy úgy a tenyészállatok, mint a piaci szük-
ségletre szánt nyulak minden fajtáját és mennyi-
ségét bármikor és aránylag legmagasabb árak-
ban átvehetik. 

Minden házinyúltenyésztőnek érdekében áll 
tehát, hogv eladásra kerülő nyulait a M. M. 
Szövetkezeténél bejelentse, azok mennyiségéről, 
neméről, fajtájáról és koráról lehetőleg kime-
rítő felvilágosítást adva. 

Ha nemcsak kezdő tenyésztőink, vagy csak 
azok, akik eddig is összeköttetésben álltak 
szövetkezetünkkel, hanem azok is, akik már 
nem laikusok e téren s nyulaikat minden idő-
ben, jó árban s hirdetés nélkül akarják eladni, 
hozzánk fordulnak, rövid idő múlva a szövet-
kezet agilis és nagyszabású akciója folytán, a 
kínálat és kereslet kérdése szabályozva lesz. 
Ekkor tenyésztőink megelégedéssel tekinthet-
nek vissza az elmúlt évre és új munkakedvvel 
kezdhetik meg az új évet, azon tudatban, 
hogy fáradozásuk nem lesz kárbaveszett 

(M—K.) 
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P I H E N Ő . 

Antialkoholizinus. Hol apró, piros 

Az öreg Menyhért ment a hegyen át. 

Körötte halkan zizegtek a fák. 
Alkony volt. Messze a rőt napkoronggal 
Már csókolódzott a látóhatár . . . 

S egy fordulónál Menyhért elé toppant 
A zord Halál. 

— Eljöttem érted! Mondta komoran. 
Órád lejárt. Utadnak vége van. 
Szép alkonyatod, csöndes öregséged 
Teljes bájában fujlak el, 
Mint bús gyertyát, mely már tövig leége t t . . . 

Menyhért elkábult. Erzé: rálehel 
Egy hideg ajk s azt súgja — jó 'j szakát. 

Es a Halál ment vidáman tovább. 

Alig, hogy eltűnt, épen ott, ahol 
Menyhért leroskadt : zörrent a bokor 
S a süppedő, a csatakos haraszton 
Egy ifjú lány — vadászó grófkisasszony — 
Csörtetett át, síkoltott s szólt: — no lám, 
Halott szegény, vagy elájult talán ? 

Dörzsölni kezdte Menyhért hült kezét, 
A halántékát és a szíve táját. 
Majd előszedte vadász-csutoráját : 
A tüz-italból egy-két csöpp, — s ime 
Mintha Menyhért éledni kezdene, 
Teste megrándult és a tünő élet 
Színei vén arcára visszatértek, 
Ajkán föllángolt a fagyó mosoly: 
—. Mi ez? motyogta. Ugy-e alkohol? 

— Az, az, nevette a kisasszony lágyan. 
Finom cognac. No, úgy-e jó, öreg? 
Az élet habzik itt e csutorában, 
Csak vidd magaddal és ha szédület 
Vagy gyöngeség fog el: igyál belőle, 
Meglásd erősít és használni fog . . . 

Menyhért köszönt s a kotyogó kulaccsal 
Mélázva tovább baktatott. 

Kortyintott egyet, aztán újra lépett, 
Ivott, ment, ment, ivott, fujt és megállt, 
Megint ivott, elindult, ment, ivott, — 
Előtte vígan táncoltak a fák, 
Egy jegenye szépen kitért előle 
Es átsétált a szomszéd hegytetőre, 

gömbök szálldogáltak 
Az ég felé. — Menyhért ment és ivott, 
Menésbe és ivásba belesápadt, 
Majd iszonyúan elcsodálkozott, 
Ügy érezte, nem ő megy fölfelé, 
De a vén hegy jön szépen lefelé, 
S amint jön, útján csillogón, fehéren 
Szikráz' a por ezer apró egéren, 
Akik cincogva valami dalt fújnak, 
Köréje gyűlnek, csizmájába bújnak, 
Oh, haszontalan, csúnya egerek ! 
Lépte nehéz lesz, útja meredek, 
A lihegése fáradt, szaggatott; 
Most lassabban ment s gyorsabban ivott, 
A csillagok kerengtek fönn az égen . . . 
— Eh, átvágok e rövidebb ösvényen 
Mondta vidáman. így otthon vagyok. 
És nekilendült s mint víg kecskebéka 
Belebokázott egy mély szakadékba 
Részeg volt. Véres, összetört, halott ! . . 

S itt el lehet borongni egy kicsit. 
Kérdés ez, melyre választ ki talál ? 
Igyunk-e? Ne igyunk-e? Mi a szesz? 
Halottnak: élet? Élőnek: halál? 
Orvosság? Méreg? Magam sem tudom, o ^ O " 

De a tanulság mindenkinek tessék : 
— Csak akkor lesz halál az alkohol. 
Ha nincs — mértékletesség. 

Undrődi Bélm. 

Színes képek. 
írta Knopp Vilmos. 

Három tehetségesebb fiút jutalomkép a kertbe 
küldtem „szemlét tartani a gyümölcsfákon". 
Mintegy félóra múlva az üveges ajtón kitekin-
tettem, vájjon serényen dolgoznak-e ? 

A kerítés fölött, a színpompás almafa ki-
nyúló ágán, leng az iskolás fiúk dédelgetett 
kedvence: „a fürge cinege" (amint bizalmas 
pajtásai elnevezték), míg alatta határozatlan 
pipacsfolt, világosan határolt plasztikus arc-
vonalakkal, a vágyai világában élő szomszéd 
vendéglősék eljegyzett leánya. 

Melodikus hang üti meg fülemet. Kitárom 
félig az ajtót. A kis cinege irányából, a má-
morító illatú májusi szellő szárnyain, ismerős 
dallam suhan be az ajtón: „Piros alma göm-
bölyű, az én rózsám jaj be gyönyörű . . 

— Mit csináltok fiúk? 
— Szedjük a gyűrűket, — szól tovább tril-

lázva az elmerengett cinege. 



3 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 21'. SZÁM. 

—• Jó, jó, — korholom őket, csak ezután 
a jegygyűrűket is el ne szedjétek! E hang, 
úgy látszik, megfélemlítette a kis cinegét, mert 
megremeg a keze s ahol támpontot keresett, 
a fehér bokrétás ágacska szempillantás alatt 
az óriási pipacsra hull. 

— Ejnye cinege ! A letépett virág nem ke-
rül többé a fára ! 

— „Sebaj!" — hangzik mélán a kerítésen 
túL S eliramlik a fehér rózsa, piros rózsa, édes 
dalt dalolva, melynek lágy hangjai most is 
csengnek fülembe : 

„Vékony, karcsú a dereka, 
Csókra termett az ajaka." * 

A vagyoni állásról tanulgattunk. Kifejtettem 
a szegény és a gazdag fogalmát. Tehát: ki a 
gazdag ember? Felelet: akinek sok marhája, 
nagy kiterjedésű birtoka stb. van, mint a falu-
ban a püspöki uradalomnak, több megnevezett 
gazdának, bírónak, plébánosnak. Majd nyo-
masztó csönd következett. Szánalmasan néztek 
rám. Szemükből kiolvastam, hogy sajnálkoz-
nak, amiért tanítójuk e szerencsések közé nem 
számítható. Er re megráztam tárcámat, a szó-
nak csengő arannyal akarván nyomatékot adni. 

— Ámde még az is gazdag, aki sok pénz-
zel rendelkezik. 

Megmutattam a községtől aznap felvett fizet 
téeemet, 33 korona és 33 fillért, mire min-
varázsütésre felragyogott az apró emberkék 
arca, abban a boldog tudatban, hogy az a 
nagy méltánytalan feltevés valótlannak bizo-
nyult s álmaik magaslatán tanítójuknak is kijut 
néhány fénysugár . . . 

* 

Végigmegyek a bársonypuhaságú, virág-
telt mezőn, a csobogó pa tak mentén, a nádi 
rigó andalgó zenéje mellett, hol panorámás 
kilátás nyílik : a szabad élet tanyája felé. 

Víg muzsika hangjai szűrődnek a játszó 
gyermekek zsivaján keresztül. Lakatos Mariska, 
az elismert játékkirálynő, a nagy városokat 
bejárt cigányprímás tízéves lánykája körül 
folyik a keringőzés. Dalszerű magyar szóval 
némítja el játék után a vásott, csendesedni 
nem akaró tót gyermekeket. 

Síri csönd. 
A kiálló szirthez simulok, megfigyelni a nagy 

hatást ért szavakat. 
„A városligetben is, akár a paradicsomban, 

minden állat tanyázott. A krokodilusok nagy 
tömegben hemzsegtek. Némelyik esdeklőn pis-
logott, nyilván nagyon éhes lehetett. Aztán, 
mikor az oroszlán elbődült, még a fák is meg-
rezegtek. Egy nagy vaskalicka alján vízzel telt 
medence volt. Én t i tokban átbújtam a korlá-

ton, halakat véltem benne. De jaj ! Sivítás, 
lárma mindenfelől. Jő a Jónás ! Itt a Jónás. 
És a vízből tényleg csúf szörnyeteg emelke-
dett. Alig hogy visszabújtam, már a korlátnál 
állott s bambán nézett rám. Az etető hatalmas 
kenyeret nyomott szájába s az egy nyelésre 
eltűnt. E kenyérről álmodom mindig és közbe 
sokat — sokat sírok . . . " 

A szeméből könycsepp gördült, a szomszéd-
jáéból is, meg még többjéből. 

A közeli sás imbolygott s kísértetiesen zize-
gett. Két karcsú liliomszínű rezgőnyárfa finom 
zöld fátyol közül kandikált, a lágyan ringó 
szellő olyanoknak tüntette, mintha tündérek 
szerpentintáncot jártak volna. 

Gazdasági irodalom. 
A jó m a d a r a k . 

(K. Nagy Sándor : A Madárbírák. Franklin-Társulat 
kiadása. Ára 2 K 40 f.) 

Nincs könnyebb a világon, mint pálcát törni 
valaki, vagy valami felett. Olyan sebtiben, 
olyan meggondolatlanul mondjuk reá valakire, 
aki megbántott bennünket, vagy aki gyanúba 
keveredett előttünk, hogy jó madár, hogy csak-
hamar magunk is megbánjuk és szinte leha-
rapnék a nyelvünket, amiért úgy eljárt a szánk. 
Tudvalevő ugyanis, hogy az egy cseppet sem 
bók. ha azt mondjuk, hogy jó madár. Honnan 
is ered ez a szólás-mondás? Talán onnan, 
hogy a lég uraira még az esetben is reásüt-
hetjük, liogy jók, mikor kárt csinálnak ? Hall-
gassák csak meg, milyen szépen, behízelgőn 
hangzik az a védőbeszéd, mely a ragadozó-
madarak szükséges, sőt hasznos voltát bizony-
gatja. A Poe Edgár bölcs madarának a cső-
réből folyik a csinos beszéd. Csínytevései a 
vádlottak padjára ültették őt, akit nemzeti 
történelmünkben örök dicsőséghez juttatott 
Mátyásnak, az igazságosnak büszke címere. 

„Tudjátok nagyon jól, hogy közületek né-
mely madarak, nevezetesen a magevők, arra 
vannak hivatva, hogy a nem hasznos növények 
túlszaporodását korlátozzák, mert különben ezek 
túlságosan elterjednének s elnyomnák a hasz-
nos növényeket." „így hát nem szabad meg-
engedni a növények túlszaporodását, melyet 
még némely rovarok is előmozdítanak . . . " 
„Szükség van tehát a magevő madarakra . . . " 
„És a magevő madaraknak a rovarok is segí-
tenek a növények pusztításában. Tehát szük-
ség van a növénypusztító rovarokra is. Igen, 
de ha az ilyen növényirtó rovarok túlságosan 
elszaporodnának, kiölnék a növényzetet. Azért 
a Teremtő bölcsen gondoskodott arról, hogy 
az ilyen rovarok se legyenek többen, mint 
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amennyi a természet háztartásához szükséges. 
Ezért jelennek meg a rovarevő madarak . . . " 
, Azonban mi lenne akkor, ha maguk a rovar-
evő madarak nagyon elszaporodnának?" 

„ Elpusztítanátok még az utolsó kis rovart 
is, akár hasznos, akár nem. Ezzel megbomla-
nék a természet bölcs berendezése. Szükség 
tehát, hogy a ti túlságos elszaporodásotoknak 
is legyen valami fékezője. Van is." 

És ezzel az okos hollónak nyert pöre van. 
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Ez a jelenet már úgyszólván befejezője an-
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oldalba cirógatja kivándorlóinkat. „. . . Télen-
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A nagy turul toll képében otthonukban, az 
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vészetét. A hosszúfarkú és a függő cinege, az 
erdei pintyőke, a nádi rigó fészke remekmű 
a maga nemében. 

Végre mesébe illő kies tájon, hol a magyar-
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módja szerint elnökké választják a barátkese-
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és elzümmögi panaszát. Sorban fölvonulnak a 
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gyümölcstolvajok, a tarlózók és végre a gyil-
kosok, a hatalmas ragadozók. „Be van zárva 
a vitatkozás", jelenti végül illő hivatalos ko-
molysággal a madarak tündérkirálya. Követ-
kezik az ífélethozatal és annak kihirdetése. 
Búcsúszavaiban az egész madárvilágot az em-~ / O 
ber szeretetébe ajánlja Álmos őse. „Ember, 
kíméld a madarat!" esdekel a gyülekezet ki-
csinyje. nagyja. 

Erre kér, erre int, ennek szükséges voltáról 
győz meg K. Nagy Sándor színes képének 
minden ecsetvonása. Tele tüdővel élvezzük a 
hímes képet. De ha gyönyörködteti is szemün-
ket a szinte mérhetlen változatosság, a szinte 
végtelen sokadalom, ez a változatosság és ez 
a sokadalom csupán mérsékelten gyarapítja 
tudásunkat. Egy szippantásra nem szívhatja 
fel lelkünk a madáréletnek e tengerét. Ez 
bizonyos. Az azonban nem bizonyos, hogy az 
írónak az volna a szándéka, hogy könyvével 
biztosítsa madárvilágunk ismeretét. Az ő nemes 
célja meggyökeresíteni a madárvédelmet. Ez 
irányban kétségkívül elismerésre méltó mun-
kát végez. 

Se szeri, se száma annak a sok szellemes 
mondásnak, humoros megjegyzésnek, mondá-
nak és regének, melyek tarkítják, megédesítik 
a mű lapjait. Amellett teletűzdelte ismeretek-
kel. Van a természetrajz mellett egy-egy ízes 
falat történelem, földrajz, irodalom és még sok 
minden kedves és okos dolog. 

Olvassák el kérem! Való ez mindenkinek. 
Gyermeknek, ki még nem, felnőttnek, ki már 
nem ismeri a természetet. Való annak, kinek 
lelkét megüli az akták pora és annak, ki kér-
ges tenyerével lelket önt a föld porába. 

Ilavas Irina. 

— Patkolás tan i kézikönyv. Dr. Nádaskay 
Béla és Scliwenszky Ármin tollából az Athe-
naeum kiadásában most jelent meg a „Patkolás-
tani kézikönyv" V. javított kiadása, mely lé-
nyegesen bővült nemcsak a könyvhöz adott 
táblákkal — melyeken a pataoperációt és a 
patkolás különböző módjait mutatja be, hanem 
előadja a patkolás terén a legújabb módszere-
ket is és a könnyebb megérthetés kedvéért 
bőven ellátták szerzők a művet magyarázd 
ábrákkal. Az első rész tárgyalja röviden a ló 
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testalkatát, bőven terjeszkedve ki a lábak bonc-
tanára ; míg a második részben a patkolás 
történetével foglalkozva vezeti le azt a jelen 
korig tárgyalva alapos részletességgel annak 
minden módját és kitanítja az olvasót nem-
csak a patkolás mesterségéről, hanem törek-
szik arra is, hogy a helyes és helytelen mun-
kát megítélhesse az állattartó. A harmadik 
részben a patabetegségeket, azoknak lefolyását, 
gyógykezelését ismertetik, és a rendellenes és 
beteg patákhoz való patkolási módot adják 
elő. Végül a IV-ik fejezetben a szarvasmarha 
patkolására térnek ki és ismertetik azt. 

Aminő mértékben szaporodnak a munkák, 
oly mértékben válik fontosabbá az igavonó 
állatok patkolása, mert míg ezelőtt a termé-
szetes úton patkó nélkül eljárhatott a ló, ma 
már az igavonó marha sem lesz képes patkó 
nélkül a köves úton anélkül járni, hogy meg 
ne sántuljon. Ajánljuk állattartók figyelmébe 
e szakszerű, alapossággal kidolgozott munkát. 

erdőőröket alkalmaznak, kik őrzik az áfonyát. 
Ugyanitt 1905-ben egy kisgazda egy darab 
földet vásárolt 3375 márkáért és a következő 
évben a birtokán nőtt vad áfonyát leszedette, 
ami 1575 márkát hajtott be. Egy plébános 
a mult ősszel 787*5 márkát vett be áfonyáért. 
Dalarneban egy család gyermekei áfonyasze-
déssel 450 márkát kerestek. Dalarne egyik 
községi takarékpénztárába mult ősszel 2250 
márkát helyeztek el és mindezt szegény gyer-
mekek szerezték áfonyaszedéssel. A mult évben 
pedig egy részvénytársaság alakult oly célból, 
bogy az áfonyaszedést szervezze és a világ-
piacon kellően értékesítse. Nálunk ugyan nem 
használják ki e természetadta jövedelem-
forrást ! 

— A csapófészekrő l . A csapófészek fon-
tos ellenőrzője a tyúkok tojóképességének és 
így nagyobb baromfi-telepeken nemcsak aján-
latos, hanem szükséges kellék is. Minden tyúk 
számozott és évszámmal ellátott lábgyürűt kap. 
Egy 50 tyúkból álló baromfi-telepen 8 csapó-
fészket kell felállítanunk és eleinte, körülbelül 
úgy két hétig nyitva hagyjuk a csapóajtót, 
hogy a tyúkok zavartalanul be- és kijárhassa-
nak és megszokhassák a fészket. Ha már meg-
szokták, akkor a csapdát bezárjuk és a fész-
keket negyednaponként megvizsgáljuk, hogy a 
berekedt tyúkokat kiszabadíthassuk. A tojásra 
ráírjuk a tyúknak a lábgyűrüjén levő szá-
mát és ezt külön listába is bevezetjük. Rö-
vid idő múlva megtudjuk, hogy jól vagy 
rosszul, termékeny vagy terméketlen tojáso-
kat tojik-e a tyúk és így a tojáshozamra való 
tekintettel, tyúkjaink minőségéről, értékéről 
kellő képet nyerünk. A tenyésztéshez természe-
tesen csak jól tojó és erős, edzett tyúkjaink 
tojásait használjuk fel. A csapófészeknek le-
írása a következő : hossza 90 cm., magassága 
50 cm., a fészek szélessége 30 cm. A két fé-
szek felett egy szalagokkal ellátott fedő van 
elhelyezve. A tulajdonképeni fészek egy dom-
ború deszkakészítmény mögött van és 30 cm. 
_] terjedelmű. Itt csak egy tyúk tojhatik, ha 
esetleg többen mentek be, akkor ezeknek az 
előtérben kell várniok. A deszkákból levő 
csapda sarkazaton fordul, hogy a tyúkok könv-
nyebben beléphessenek, a fészek előtt egy kb. 
15 cm. széles deszka van. 

V e g y e s e k . 
— Kajsz in- és ő s z i b a r a c k f á k ü l t e t é se . 

A csontmagú gyümölcsöknél, így a kajszin-
és őszibarack kiültetésénél is szabályszerűen 
kell eljárni, különben nem lesz eredményes a 
munkánk. Ezen fák rendszerint mint egyéves 
csemeték lesznek kiültetve, mert ennél idősebb 
korukban nehezen fogamzanak. Az egy-két 
éves facsemete egy szép vezérhajcással és 
kifejlett gúla-alakú oldalágazattal bír, melyek 
erős növésűek ugyan, de kevéssé ellentálló-
képesek, minek következménye, hogy ily f ák 
sok esetben elszáradnak, ha nem lesznek 
helyesen kezelve. A pusztulást hatásosan ellen-
súlyozni lebet azzal, ha a fiatal csemetét 
alaposan visszavágjuk és pedig az éves vessző-
ket, azok erősségéhez képest felére vagy ké t -
harmadára metsszük vissza és mindig egy 
kifelé álló szemre. A korona visszametszésénél 
határoz az is, hogy milyen erős a csemete 
gyökérzete, általában itt azt mondhatjuk, bogy 
minél erősebb a gyökérzet, annál kevésbé 
kell a vesszőket visszavágni és viszont. Az 
ültetést tavasszal, az erősebb nedvkeringés 
megindulása előtt kell végezni. Az őszi-
barackféléket 2—3 méternyire lehet egymástól 
ültetni. 

— A svéd á f o n y a a r a t á s r ó l . Hogy a svéd 
kisgazdáknak mily busás jövedelmet hoz a 
vadon termő áfonya, azt a következőkben 
számokkal igazoljuk. 1902-ben Svédországból 
20 millió kg. áfonyát exportáltak, ami 63/* 
millió márkát jövedelmezett az országnak. 
Ettől kezdve mind több figyelmet fordítottak 
e kitűnő jövedelmi forrásra. Smaalandban 
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Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok és a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. í r ták : FARKAS SÁNDOR ós KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. ír ták: FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r ta : FARKAS SÁNDOR. Boltiára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r ták: . DR- BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bolti ára 1 K, nettó-ára 75 f. 

V. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR. BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz árában azonban 4 0 f beküldését kérjük. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
38.030/1908.számhoz. Pályázat. A Karlitzky Albert 

féle alapítványból a ternes-, torontál- és krassó-szörény-
vármegyei róm. kath. iskolák tanítóit, valamint ezek 
özvegyeit és árváit illető tizenkét, évi egyszáz (100) 
koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás segélydíjra 
pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra jogosítvák : 1. 
az említett iskolák tanítói, kik a tanítói vizsgát le-
tették s illetőleg ennek letétele alól hatóságilag föl-
mentettek, erkölcsi magaviseletük, nemkülönben a 
tanítói pályán kifejtett működésük által magukat ki-
tüntették, s a tanításra agg koruk vagy pedig testi 
fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká váltak, az orsz. 
tanítói nyugdíjalapból azonban ellátást nem élveznek. 
2. A jogosult tanítóknak a) özvegyei, kik kifogástalan 
erkölcsi magaviseletet tanúsítottak, férjükkel életfogy-
tiglan éltek avagy tőlük önhibájukon kívül válasz-
tattak el, b) árvái, kik tizennegyedik életévüket még 
nem érték el. A jelzett segélydíj a tanítóknak élet-
fogytiglan, a tanítók özvegyeinek szintén életfogytig-
lan s illetőleg újból való féijhezmenetelükig, az ár-
váknak pedig 14-ik életévük betöltéséig adományoz-
tatik. A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal 
kellőleg fölszerelt folyamodványok a vallás- és közokt. 
m. kir. minisztériumnál f. évi aug. hó 15-ig bezárólag 
nyújtandók be. Budapest, 1908. évi május hó 30. A 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 

(40/h—III—3) 
A községi állandó gyermekmenedékház óvónői állá-

sára ezennel pályázat hirdettetik, amelynek elnyerése 
iránti folyamodványok, a szükséges kellékekkel föl-
szerelve, az itteni községi iskolák iskolaszékéhez folyó 
hó 30-ig benyújtandók. Évi fizetés : 700 korona kész-
pénzben és szabad lakás. Folyamodónak föltétlenül 
kell szerbül tudnia, mert a lakosság túlnyomó része 
Bzerbajkú. Mozcoron, 1908. évi június hó 5-én. 
Iskolaszék. (541—II-2) 

A büssüi (Somogy megye) reform, kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 1010 korona, 
előleges havi részletekben, lakás, kert, stóla. Előre-
láthatólag az őszig előkönyörgőnek is kell lenni, havi 
8 korona fizetés mellett. Pályázatok oklevéllel július 
12-ig Varga Sándor lelkészhez, Kazsok (Büssü), kül-
dendők. A pályázók közül a presbitérium által egyesek 
saját költségükön megjelenésre felszólíttatnak. 

(568—II—2) 
Versecz város községi elemi fiúiskolájánál egy 

újonnan szervezett, évi 1100 korona fizetés, 360 ko-
rona lakbér, 20 korona kertváltság és az 1907 : XXVII. 
t.-c. értelmében hat ízben esedékes ötödévi korpótlék 
élvezetével egybekötött rendes tanítói állás betöl-
tendő. A tanítási nyelv magyar, de a német nyelv 
tudása okvetlenül megkívántatik és okmányilag iga-
zolandó. Szabályszerűen fölszerelt és egykoronás bé-
lyeggel ellátott folyamodványok alulírott iskolaszéki 
elnökséghez címezve, július 5-ig küldendők be. Hiá-
nyosan fölszerelt avagy elkésve érkezett folyamodvá-
nyok figyelembe nem vétetnek. Az állás 1908 szep-
tember 1-én elfoglalandó. Versecz, 1908 június 19-én. 
Olvashatatlan, iskolaszéki elnök. Frank István, iskola-
széki jegyző. (587—II—2) 

A lovasi ref. praeorans tanítói állásra július 12-ig 
nyújtandók be a pályázatok az esperesi hivatalhoz, 
Balatonfüredre. Javadalom : készpénzben, földben, 
gabonában, fában, közmunkában és 800 koronáig 46 
korona államsegélyben. 1000 koronáig kiegészítésért 
az egyház folyamodik s azt biztosítja. Lakás, kert. 
Nem gazdálkodás esetén földek kiadhatók s a köz-
munka tisztességes árban megváltatik. Kötelesség : 
a törvényszabta tanítói, kántori és előkönyörgői teen-
dők. A község Zala megyében, Balatonfüred és Almádi 
közt, balatoni fürdőtelepről, most épülő vasútállomás-
tól 20 percnyire. Fölvilágosítást ad Szűcs József lelkész, 
Alsóörs, u. p. Felsőörs. Alsóörs, 1908 június 19. Szűcs 
József, ref. lelkész. (597-II-2) 
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Tanítópár jövő tanévre állást keres. Szíves meg-
kereséstkér „Tanítónál-". Cím: Komárom-Szemere. 

(566-11—2) 
Az iglói nőegyesület által fenntartott nőiparisko-

lánál egy kézimunkatanítónői állás betöltendő, mely-
nek javadalmazása : 1000 korona készpénzfizetés, lakás 
fűtéssel, világítással és kiszolgálattal. A megválasz-
tandó kézimunkatanítónő kötelessége : a fehérneműek 
szabásrajzolását, szabását és varrását, a különféle 
hímzéseket, festést és egyéb divatos új kézimunkákat 
rendes tantárgyként tanítani. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. A választás egy próbaévre történik. 
Kellően fölszerelt kérvények július hó 31-ig Iglóra, 
Langsfeld Grézáné nőegyesületi elnöknőhöz küldendők. 

(608-111-1)^ 
A tarczal róm. kath. kántortanítói állomásra júl. 

H-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme készpénzben : 
630 korona havonként előre fizetve, fára 100 korona, 
stóla 100 korona, államsegély 50 korona, 800 koronáig 
kiegészítve ; betöltés után 1000 koronáig kérjük 200 
koronával kiegészíteni, 6 kat. hold szántóföld haszon-
élvezete, 16 fuvar az erdőbe, lakás, gazdasági épüle-
tek, kert. Személyes megjelenés kívántatik. Kérvények 
Reiner József plébánoshoz, Tarcza, u. p. Sáros-Darócz, 
áll. Héthárs, küldendők. Mellékjövedelemre számíthat. 

(599-1—1) 
A dévaványai róm. kath. iskolánál elhalálozás 

folytán megüresedett tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik július 18-ig. Fizetése : a hitközségtől havi előle-
ges ré.-zletekben 550 korona; 18 kat. hold és 1197 
• - ö l földnek Haszonélvezete, jelenleg az évi haszon-
bér 660 korona ; az alapítványi hivataltól összesen 37 
korona 50 fillér évente, kertilletmény címén 20 korona ; 
két padlózott szobából, konyha, két kamra és külső 
fáskamrából álló lakással. Kötelessége : a kijelölt bár-
mely osztály tanulóit önállóan tanítani, a gyermeke-
ket mindenkor a templomba vezetni, ott rájuk fel-
ügyelni, s ha a választás reá esik, az iskolaszéki jegy-
zői teendőket külön díjazás nélkül végezni. Az állás 
augusztus 22-én foglalandó ex, a kérvények az iskola-
széki elnökhöz küldendők, Dévaványára. (624-1-1) 

Cserhátsurányi (Nógrád m.) róm. kath. elemi 
iskolánál újonnan szezvezett tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : 900 korona államsegély, más 
forrásból 100 korona. Egy szoba, konyha, éléstárból 
álló lakás, kis kerttel. Kötelessége : valláserkölcsös 
nevelés, az iskolaszék által kijelölt osztályok vezetése, 
külön díjazás nélkül a leánytanulókat kézimunkára 
tanítani s a leány-ismétlőkkel hetenként kétszer 
ismétlő-oktatást tartani. Kérvények iskolaszéknek kül-
dendők, július 13-ig. Nikiss István, kántortanító. 

(596-1-1) 
A mezőfényi községi óvodánál július 8-ig teijedő 

időig az óvónői állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : természetbeni két szobából álló kényelmes 
lakás ; a község pénztárából évi 600 korona, havi elő-
leges részletekben. A pályázók kérvényeiket, képzett-
ségüket igazoló okmányaikkal fölszerelten, főt. Mol-
dován Endre óvodabizottsági elnök árhoz, Mezőfény 
^Szatmár megye) küldjék. (603—I—1) 

A legyesbényei ref. kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Fizetés: szép lakás, 1000 korona fix, 
2—300 korona biztos mellékjövedelem. A választás 
napjára (július 19) személyesen megjelenők előnyben 
részesülnek. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Fölszerelt kérvények július 18-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Kun Zoltán lelkész, Legyesbénye. 

(601—II—1) 
A puszta-nagyiratosi uradalmi népiskolánál 

október 1-én a tanítói állás betöltendő. Javadalmazás : 
díjlevél szerint 1058 korona, ebből 600 korona kész-
pénz és lakás. A pályázók kérvényüket legkésőbb 
augusztus 15-ig adják be az uradalmi tiszttartóság-
hoz Pusztanagyiratosra, pósta Arad 2. (613—I—1) 

Etyek róm. kath. iskola I. osztályú tanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 700 korona rendes 
és 264 korona államsegély, 4 méter kemény hasábfa, 
egy bútorozott szoba. Kántoriakban jártasok előnyben 
részesülnek. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Kér-
vények róm. kath. iskolaszékhez, Etyek, Fejér m. 
intézendők. (600—II—1) 

Zebény, Rajecz fiókközségének kath. iskolaszéke 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma : állam-
segéllyel 800 korona. Fizetéskiegészítés folyamatban. 
A tót nyelv szükséges. Pályázati határidő: július 31. 
Baross Károly, esperes-plébános. (612—1—1) 

Vulkapordányban, Sopron m., a róm. kath. nép-
iskolánál egy osztálytanítói állásra f. évi július hó 
15-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: a községtől 700 
korona, fizetéskiegészítés 1000 koronáig folyamatban. 
Természetbeni lakás, elegendő tűzifa. Tannyelv : 
magyar. Folyamodványok a róm. kath. iskolaszék 
elnökéhez küldendők. Vulkapordány, 1908 június 24. 
Kath. iskolaszék. (619—1—1) 

itunágotai községnél megüresedett és 16 hónap 
óta helyettessel betöltött községi óvónői állásra pályá-
zatot hirdet az óvodafelügyelő-bizottság. Fizetése : 
600 korona, 200 korona lakbér, 40 korona fűtési 
átalány. Pályázni óhajtók szabályszerűen fölszerelt 
kérvényeiket f. évi július hó 7-ig, d. u. 5 óráig az 
óvodafelügyelő - bizottsághoz beadni annál inkább 
igyekezzenek, mert a később érkezők figyelembe 
nem vétetnek. Kunágota, 1908 jűnius 23-án.. Gyenes 
Barnabás, óvodatelügyelő-bizottsági elnök. Fülöp Sán-
dor, óvodafelügyelö-bizo'oísági jegyző. (617—I—1) 

A hodász l ref. egyház kántortanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : államsegéllyel kiegészítve 
1000 korona, természetbeni lakás, stóla. Kötelessége : 
ötosztályú iskola vezetése, kántori teendők végzése, 
lelkész akadályoztatása esetén templomi szolgálat 
teljesítése. Személyes megjelenés előnyben részesül. 
A pályázni akarók szabályszerűen fölszerelt kérvényei-
ket 1908 július 25-ig tartoznak beadni Lányi Kálmán 
ref. lelkészhez, Hodász (^Szatmár megye). 

(620—H-l) 
Tornagörgöi (Abaúj-Torna megye) református 

elemi népiskolánál másodtanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalom : államsegély 900, egyháztól 100 
korona, lakás, kert. Első, második osztályt tanít. Női 
kézimunkát tanítani, férfi olykor kántori teendőt telje-
síteni tartozik, díjlevél szerint. Állás szeptember else-
jén elfoglalandó. Fölszerelt kérvények július 15-ig 
küldendők be ifj. Csabay Pál, iskolaszéki elnökhöz. 

(623-t—1) 
A nagykátai (Pest megye) rkath. iskolaszék az 

epresutcai tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadal-
mazása : két szoba, konyha, kamrából és sertésólból 
álló szabad lakáson s 300 CJ-öl kerten kívül 1000 
korona rendes fizetés, melyből 400 korona negyedévi 
előleges részletekben a hitközségtől, 600 korona havi 
előleges részletekben államsegélyből fizettetik. Pályáz-
hatnak rkath., okleveles tanítók. Pályázati határidő : 
f. évi július 5. Szilvásy Sándor, iskolaszéki elnök 

(567—1-1) 
A makói gör. kath. hitközség f. évi szeptember 

1-én elfoglalandó kántortanítói állásra pályázatot nyit. 
Összes javadalmazás értéke : 1486 korona és lakás. 
Ezenkívül korpótlék államsegélyből. Ének- és tanítási 
nyelv kizárólag magyar. Johangű, okleveles és meg-
felelő zenei képzettséggel bíró kántortanítók kérvé-
nyeiket f. évi július hó 31-ig terjesszék a gör. kath. 
iskolaszékhez. Fenti minősítéssel nem bírók és később 
jelentkezők pályázatból kizáratnak. Pályázók fenti 
határidőig bemutatkozás végett bármikor megjelen-
hetnek, de útiköltségük nem téríttetik meg. A kántor-
tanítói teendőkre nézve az iskolaszéknek jogérvényes 
határozatai kötelezők és pályázókkal bemutatkozás 
alkalmával részletesen közöltetni fognak. (610-Il-lj 
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Pályázati hirdetés a somorjai (Pozsony m.) orgo-
nista-kántortanítói állásra. Javadalom : két szoba, 
konyha, kamra, istállóból és pincéből álló lakáson, 
egy házi- és egy külső kerten kívül 1100 (egyezerszáz) 
korona értékű javadalom, melyben 2 hold szántóföld 
32, egy öl felaprított puhafa 14, templomi adomá-
nyok 5, temetési stólák 20 korona értékben szerepel-
nek, a többi készpénz, negyedévenként előre fizetve ; 
a községtől 6 db marhalegeltetési jog, de csak ter-
mészetben használható ; a község a volt tanítót hosszú 
időn át a községi ismétlő-iskolás leányok oktatásával 
is megbízta s ezért évi 240 korona tiszteletdíjban 
részesült. A tankötelesek száma: 30. Az állás 1908 
augusztus 15-én elfoglalandó. A kellően fölszerelt kér-
vények 1908 július 10-ig adandók be Tóth Kálmán 
espereshez, Deáki (Pozsony m.). (607 — 1—1) 

Dunagárdony (volt határőrvidék) községi magyar-
szerb tannyelvű iskolájánál betöltendő egy újonnan 
szervezett tanítónői állás. Ezen állással a következő 
javadalmak vannak egybekötve : 1. 1000 korona fizetés ; 
2 50 korona faátalány és 3. szabad lakás. Az ezen 
állásra folyamodók keresztlevéllel, oklevéllel, esetleges 
működési bizonyítványokkal, honossági és nyelvisme-
retet feltüntető okmányokkal fölszerelt kérvényüket 
a bácsbodrogvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
címezve, legkésőbb f. évi július hó 31-ig küldjék be. 
A nem magyar nyelven kiállított okiratokhoz azok 
hiteles magyar fordítása is csatolandó. Faragó János, 
kir. tanfelügyelő. (609 — 1—1) 

A hódmezővásárhelyi ref. egyház két kántor-
orgonistai állomására. Díjazás : egyenlően 1200 korona 
s az egyházi összes kántori stóla negyedrésze ; ének-
szós temetés 1 korona, imás, tanításos 2 korona, háznál, 
templomban, bármelyik temetőbe vitelnél egyaránt ; 
az újtemplomi kántornak lakás, melléképületek és 
kert, a várostól 3 öl kemény tűzifa, nád- és széna-
váltságul 45 korona 15 fillér; e városi járandóságot 
az újvárosi kántor is élvezi, ha a város azt megajánlja 
neki, akinek lakás vagy ahelyett 360 korona lakbér 
jár, az egyház tetszése szerint. Kötelesség: a templomi 
rendes, rendkívüli kántor-orgonistai szolgálatok telje-
sítése ; temetéseken — az ingyeneseken is — a kántori 
s orgonistái teendőknek sor szerint való végzése, mikor 
egyedül halottaskönyvünkből szabad énekelni ; ha 
megbízatik, köteles a népiskolai énektanítást külön 
díj nélkül végezni, a magánéneklés — akár műének, 
akár zsoltár szerint — minden alakjában tiltva van 
s bármely alkalommal. Pályázók (csak ref. vallásúak) 
kérvényeik mellé kántor-orgonistaságra és énektaní-
tásra képesítő okleveleiket s egyéb tanulmányi bizo-
nyítványaikat, keresztlevelet, a nősek esketési bizo-
nyítványt, hadkötelezettségi, egészségi bizonyítványt 
csatolnak. Közülök az egyház tetszése szerint néme-
lyeket versenypróbára meghív s ezeknek II. o. jegyei-
ket megtéríti. Az állást f. évi november 1-én kell 
elfoglalni. Pályázati határidő : szeptember 1. A pá-
lyázatok alulírotthoz küldendők. Hódmezővásárhelyen, 
1908 június. Pap Imre elnök, lelkész. (611—II—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
I f p r p t p l í elemista és 2 óvodás gyermekem mellé 
U.CI CoOB. nevelőnőt vagy óvónőt, ki hegedülésben 
is jártas. Állását folyó évi július 1-én foglalja el. 
Ajánlatokra föltételeimet levélben közlöm. Szalay 
Józsefné, Paripás (Bács megye). (569—11-2) 

Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfűzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 180 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Á l l a m s c g é l y k é r v é n y és m e l l é k -
l e te i , 2 K előleges beküldésével, Gyerkes M i h á l y ig.-
'.anítónál, Székelyudvarhely. (539—X—2) 

Kedves Kartársak! 
A k i t az írás és olvasás tanításának edd ig i módszerei 

nem elégítenek ki, az rendelje meg a marczali-segesdi 
róm. kath. tanítóegyesület által a legmesszebb menő 
kitüntetésben részesült F o n o m i m i k á l v a í r va -o l vasó 
módszeremet , mely szerint e lőször az í r o t t , m a j d a 
nyomtatott betű, hang és jel — egy meséből, egy 
időben — oly megerőltetés nélkül alakulnak ki, hogj-
a leggyöngébb tanuló is kitűnően ír és olvas 56—60 
tanítási nap után. A pénz előleges beküldése esetén 
portómentesen, 1 kor. 40 fillérért szállítom. Segesd-
bogát, Somogy m., u. p. Felsősegesd. Nóvák Gyula. 

(571-1 -1 ) 

H A R M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ ós TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—10) 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Műszerészet ! gyár! Üvegfúvó- intézet ! 

Használati utasítás ingyen! 
(23—43—40) 

Első magyar, villamos erőre berendezett hangszergyár 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR : II., Lánchíd-u. ő. 
GYÁR: II., Öutöliáz-utca 2. 

Ajánlja saját gyárában készült, el ismert ' 
legkiválóbb minösogü hangszer it. 

R é g i i s i e s t < ' r ] M ' « p ( l i í l í 
v é t e l e é s e l a d á s a . 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. I 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra ] 

bérmentve. (50 — 51—20 j 
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A 21.211/1905. sz. a. kelt k ö t e l e z ő min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

8zétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Sziv-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-21) 

N a v p l n n n t fcprpsplr k é t k i s l e á n y° m m e l l é 

NcVtilUIlUl RKlCöClV szeptembertől, kiket a 
II. és III. polgári osztályokra kellene előkészíteni és 
levizsgáztatni. Zongorázni és németül tudjon. Lehető-
leg róm. kath. vallású legyen. Fizetés megegyezés 
szerint. Schäft'er Józsefné, Lajosfalva, Torontál. 

(480—III—3) 
készpénzért vagy részletfizetésre 

legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék i n g y e n és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193—40—19) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X I V . bőv . k iadás . 256 o l d a l . Ú j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 f i l l é r , ll-ík könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

( 4 0 8 — X — 7 ) 

B U D A P E S T , I X . , I p a r - u t c a 7. 

FEIWEL LIPÓT utóda Ä l t z i 
eck, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi líjomikit 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—27) 

1K f n r i n t ó r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
1J IUI 111 ICI I ben, tiszta gyapjúszövésből mérték 
szerint készít férllöltönyt, felöltöt vagy Télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
úriszabó-iizlete,,YIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—23) 
I s k o l a i és o r g o n a h a r u i ó n i u m o t ne 

vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének h&rmó-
n i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
G y a k o r l ó pedálos o r g o n á k a l ego l -
csóbb g y á r i á r a k o n . R é g i hangszerek 
cseré lése, véte le és j a v í t á s a , kezes-
ség m e l l e t t . Telefon 87—84. 

Í447—30-6) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
o r g o n a - és h a r m o n i u m - g y á r a 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. R a k t á r o n 
k i t ű n ő h a n g ú h u r m ó n i u m o k m i n -
den nagyságban (170 k o r o n á -
t ó l ÍOOO k o r o n á i g ) . Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—22) 

(TM KA LMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
j es j ó t á l l á s s a l , r é s z l e t - , 
f i ze tésre i s k a p h a t ó k . , 
H u r m ó n i u m o k , beszé-
l ő g é p e k , g r a m o f o n o k , , 
f o n o g r á f o k b á m u l a t o s 
szép h a n g g a l . H e g e d ű k , 
harmonikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
T a n í t ó k n a k és t a n í t ó -
n ő k n e k 1 0 % enged-
mény v . j u t a l é k . Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a I n g y e n 
k ü l d : M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A m . k i r . szab. hang -
s z e r g y á r a , Budapes t , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ú t 71. 

(585—26—1) 

A kartársak figyelmébe ! 

Az elemi és középiskolai internátus 
(Budapes t , V I . k e r . , Nagymező-u tca 21 . ) 

kéri a kartársakat, a szülők figyelmét jónevű intéze-
tünkre fölhívni. Mindennemű felvilágosítással és pro-
spektussal szívesen szolgálunk. (621—VII —1) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa m e g 
• a | | rajzzal e l l á t o t t 

™ " k ézimunka - ár -
jegyzékemet éskérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

B É R C Z I D . S Á N D O R 
n ő i k é z i m u n k a - n a g y i p a r o s , 

most Budapest, VI., Dessewífy-u. 5. sz. 

T e l e f o n 
109—00 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t á r ú h á z á b a n 

T e l e f o n 
1 0 9 - 0 6 

Magyarország Ä ~ 
(16-52-27) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Hegkapha t j a e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfe lú 0 /e lő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési k r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 üllér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú spra 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Ti l l . KEB., BKBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u i x l t v i s s z a . 

Szociális ügyosztályok. 
A napokban Génuából nagyjelentőségű 

hír érkezett. Az olasz kormány olyan 
állami szociális szervezetet fog létesíteni, 
amelyet nemsokára máshol is utánozni 
fognak. 

Az ipart elsorvasztó, a folyton nö-
vekvő drágaságot előidéző sztrájkok, a 
népet a hazától, vallástól eltántorító agi-
tátorok romboló munkája végre arra 
kényszerítette az olasz kormányt, hogy 
polgárai anyagi és erkölcsi érdekeit ne 
tisztán a megtorlásra bízza, hanem gon-
doskodjék igazi védelemről: szellemi ellen-
mozgalomról is. Az olasz kormány evégből 
törvényjavaslatot nyújtott be a parla-
mentbe, hogy a népet a káros nemzet-
közi szociálista izgatóktól vándortanítók 
útján legalább részben megvédje. 

E vándortanítók voltaképen szintén 
szociálista agitátorok lesznek. De ezek 
nem haza- és vallásellenes eszmékre 
fogják oktatni a népet, hanem arra, 
hogy mi módon boldogulhatnak a tömegek 
erkölcsi és anyagi tekintetben. Meg fog-
ják magyarázni e férfiak az összes nép-
jóléti intézmények célját, hasznát s azon 
lesznek, hogy ezeket a nép a saját ja-
vára értékesítse. Az olasz kormánynak 
kettős célja van. Egyfelől fölvilágosítani, 
kibékíteni, megnyugtatni akarja a töme-
geket, másfelől népboldogító intézmé-
nyekkel, alkotásokkal igyekszik a bajokat 

orvosolni. Az első célt a népjóléti intéz-
mények vándortanítóival kívánja meg-
oldani, de úgy, hogy ezek egyúttal a 
gyakorlati boldogulás terére is rávezes-
sék az olasz népet. 

Az olasz kormány e fontos javaslata 
voltak épen szociális ügyosztályokat jelent, 
olyat, amelyet mi 1906 óta hazánk szá-
mára is sürgetünk, hogy a magyar nép 
millióit egyfelől megvédhessük a nemzet-
közi szociálista izgatások ellen, másfelől 
népjóléti intézményekkel, üdvös alkotá-
sokkal kibékítsük és megerősítsük min-
den téren. 

Emlékiratunkbán kifejtettük, hogy a 
világtörténelem tanúsága szerint a szo-
ciális mozgalmakat eddig sem elnyomni, 
sem teljesen megoldani sehol a világon 
nem sikerült. De ahol békés úton, nép-
segítő-intézményekkel idejében orvosol-
ták a bajokat, ot t a szociális mozgal-
makat legalább időről időre lecsillapítot-
ták s az ellentéteket kiegyenlítették. 

Ezt kell tennünk nekünk is. Mert 
tegyük föl a legrosszabbat. Tegyük föl, 
hogy a nemzetközi szocialistákat s a nem-
zetiségeket végképen megnyernünk nem 
lehet : szociális alkotásokkal s okos szel-
lemi ellenmozgalommal annyit mégis el-
érhetünk, hogy az izgatások termőtalaját: 
az elégedetlenséget csökkentjük. De mást 
is elérhetünk. Azt, hogy a szociáldemo-
kraták újabb térfoglalását megakaszt-
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hatjuk s tőlük főkép a fajmagyarságot 
visszaédesgethetjük. Mindez igen nagy 
eredmény volna, mert ezzel hazánk belső 
ellenségeit gyöngítenők, a fajmagyarsá-
got pedig ugyanilyen arányban megerő-
sífcenők. 

Ezért sürgettük már 1906-ban a kul-
tusz-, a földmívelésügyi, a belügyi, a 
kereskedelmi és az igazságügyi minisz-
tériumokban a szociális ügyosztályok 
fölállítását. 

Ausztriában létésült is a kereskedelmi 
minisztériumban, s Olaszország nyomon 
követi. 

Most rajtunk a sor. Hiszen a köz-
vélemény elő van készítve. Munkatársak 
is vannak : a már most is ilyen szellem-
ben működő tanítók és papok. 

D a r á n y i ú j „tudakozódó irodája" m á r 
előszele ennek a szervezetnek. De a többi 
minisztériumokban is hasonló mozgalom 
és terv észlelhető. A mi szakminiszté-
riumunk is könnyen megcsinálhatná, 
mert Apponyi Albert grófnak a felnőt-
tek oktatására fölvett összege egy kis 
pótlással elegendő volna arra, hogy a 
népoktatási ügyosztályban e szervezet 
mielőbb megkezdje működését. 

Most pedig adjuk az olasz törvény-
javaslat ismertető szövegét: 

1. §. A földmívelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszter által szervezendő jóléti intézmé-
nyek vándortanítói a következő célokat szol-
gálják : 

a) Gyakorlati propaganda alakjában a jóléti 
intézmények, szövetkezetek valamennyi alakjá-
nak a legszélesebb körben való megismertetése; 
elősegítése a munkások részesedésének hasonló 
intézményeknél, különösen a nemzeti baleset-, 
rokkant- és aggkori pénztárak intézményénél. 

b) Ez intézmények célja, helyes működésének 
módja népszerű magyarázatokkal előadandó. 
Ilyenek alapításánál a vándortanítók segédkez-
nek s a gyakorlati ellenőrzésre a munkásokat 
kioktatják. 

c) Előre meghatározzák és kiszámítják az 
általános kötelezettségeket és a segélyek ki-
osztásának módját. 

d) Népszerűsítik a munka higiéniáját és a 
szociális törvényeket. 

2. §. E tanítók munkájukat végezhetik : 
a) Szóbeli propaganda útján. 

b) írásbeli propaganda útján, lehetően széles 
körben. 

c) Speciális kurzusokat tartanak néptanítók, 
községi jegyzők és hasonló állásúak részére, 
akik erre önként jelentkeznek. 

d) Díjakat tűznek ki és egyéb ösztönző esz-
közökhöz folyamodnak, hogy a nemzeti jóléti 
pénztárakat rokkant, agg munkások részére a 
munkások körében népszerűsítsék. 

3. §. A földmívelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszter alá tartozó jóléti katedrák saját 
iniciatívájukból vagy hasonló intézmények ve-
zetőségének kívánalmára (megyei, községi ta-
karékpénztárak, népbankok, munkásegyesületek 
stb.) előadásokat rendezhetnek és a munkatanács, 
a jóléti tanács és a biztosítási intézmények 
szervezésével e vezetőségek felszólalása is figye-
lembe veendő. 

Valamennyi tanító rövid ismétlésben adja 
egész előadását, mielőtt a bizottságban egy új 
pont magyarázatába kezdene. 

4. §. E tanítók fölött külön igazgató-tanács 
áll, mely egyenesen a földmívelésügyi minisz-
ternek tesz jelentést mindazon eseményekről, 
melyek megvitatására alkalmasak. A tanács 
tizenegy tagból áll, ezek a következők : a föld-
mívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter, mint 
elnök ; a jóléti és hitelintézmények vezérfel-
ügyelője ; a munkahivatal igazgatója ; egy kép-
viselő, akit a földmívelés-, ipar- és kereskede-
lemügyi miniszter jelöl ki, a jóléti intézmények 
mindegyikéből egy-egy választott tag. 

A bizottság kötelessége minden évben jelen-
tést tenni a földmívelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi minisztériumnak. 

5. §. Az igazgató-tanácsot Rómába tanács-
kozásra a földmívelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszter akkor hívja össze, mikor helyes-
nek találja, de legalább kétszer évenként. 

6. §. Valamennyi katedra tulajdonosát a föld-
mívelésügyi miniszter nevezi ki, olasz honpolgár 
pályázók közül, akiktől megköveteli: 

a) Megfelelő tanulmányok kimutatását a jó-
léti intézmények, a biztosítás, szövetkezetek és 
hasonló gazdasági szociális intézmények köré-
ből, amelyekből vizsgálatot kell tennie. 

b) A propagandára való hajlamot és nép-
szerű előadást szóban és írásban. 

c) Gyakorlati működést legalább három éven 
át egy jóléti intézménynél. 

7. §. A földmívelésügyi tárca terhére évi 
75.000 líra veendő föl e törvény végrehajtására. 
Ez összeg úgy osztandó föl a katedrák között, 
hogy kétharmadrész Délolaszország és a szige-
tek részére és egyharmadrész a többi ország-
részre jusson és oly intézmények létesítésére, 
melyek alkalmasak a jóléti intézmények és a 
szövetkezeti propaganda céljait szolgálni. A 
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nemzeti jóléti pénztárak rokkant és agg mun-
kások részére szintén hozzájárultak a katedrák 
működéséhez. 

8. §. Az igazgató-tanács és a katedrák 
szabályzatait külön állapítja meg a leg" 
felsőbb munkatanáes, a jóléti intézmények és 
népbiztosítási tanácsok előzetes meghallgatá-
sával. 

Sassi Nagy Lajos. 

Az ingyenes népoktatásról. 
A főrendiház július 3-án tar tot t ülé-

sében úgy általánosságban mint rész-
leteiben elfogadta az ingyenes népok-
tatásról szóló törvényjavaslatot. A tör-
vényjavaslat tárgyalása alkalmával Pro-
hászka O t tokár , Gyurátz Fe renc és Antal 
Gábor püspököknek, valamint Zichy 
Nándor grófnak felszólalása után Ap-
ponyi Albert gróf kultuszminiszter az 
alábbi, tetszéssel fogadott beszédet mon-
dotta el: 

Nagyméltóságú elnök úr ! Méltóságos fő-
rendek! A legnagyobb hálával veszem, hogy 
a felszólalók mindegyike, habár némely ész-
revételt és ellenvetést nem is hallgatott el, 
a törvényjavaslatnak szándékát méltányolta, 
magáévá tette és a törvényjavaslathoz hozzá-
járult. Minthogy azonban az a célom, hogy 
mentől nagyobb általános megnyugvással fo-
gadtassák el ez a javaslat ebben a magas fő-
rendiházban, bátor leszek néhány szóval vá-
laszolni azokra az aggodalmakra, amelyek né-
mely tiszteletreméltó oldalról mégis kifejtettek, 
dacára annak, hogy azok, akik ezeket az ag-
godalmakat kifejtették, nem vonták le abból 
azt a következtetést, hogy a törvényjavaslatot 
magát ellenzik. Mindenekelőtt egy elmésséget 
kell itt is — amint már a képviselőházban is 
megtettem — vita tárgyává tennem, t. i. azt, 
hogy ez a törvényjavaslat nem felel meg a 
nevének, a törvényjavaslat tartalmának, mert 
ez az oktatás mégsem ingyenes, mivel vilá-
gos, hogy valakinek fizetnie kell a tanítót is 
és valakinek fedeznie kell az iskola dologi 
költségeit is. 

Hát, ha ilyen értelemben vesszük az ingye-
nességet, akkor egyáltalában ingyenes nép-
oktatásról csak ott lehetne szólani, ahol egy 
vagyonilag jól szituált ember csupán úri 
passzióból oktatásra vállalkoznék, a maga 
házát megnyitná a tanulóknak és minden 
díjazás nélkül előadásokat tartana. A szó 
szoros értelmében még akkor sem volna in-

gyenes az oktatás, mert annak az úriember-
nek, akinek ez volna a kedvtelése, pénzébe 
kerülne a mulatság. De az egész világon 
elfogadott tei-minológia szerint igenis, ingyenes 
népoktatásnak nevezzük azt, amely a tanulók-
nak, illetőleg a szülőknek azon a címen, hogy 
gyermekeik iskolába járnak, nem kerül pén-
zébe. Az ingyenes oktatásnak az egész világon 
ez a helyes fogalma és ezért, gondolom, teljes 
joggal tehettem a törvényjavaslat címéül azt, 
hogy az elemi népoktatás ingyenességéről szóló 
törvényjavaslat. 

Szerettem volna ezen a téren még messzebb 
menni, mert hiszen még ebben a valódi érte-
lemben sem értük el az oktatásnak teljes 
tehermentességét, amennyiben a taneszközökkel 
való ingyenes ellátást még nem vehettem be 
ebbe a törvényjavaslatba. A tökéletességnek 
ezen fokát azonban az európai kultúrállamok 
közt a svájci kantonok egy részét és a Skan-
dináv államokat kivéve, egyetlen állam sem 
érte el, s így is sok, a kultúra igen magas 
fokán álló államot előztünk meg. 

Nem vehettem be a taneszközök ingyen-
szolgáltatását ebbe a törvényjavaslatba azért, 
mert az ezzel összekötött költségek egyelőre a 
kiszámíthatatlanságig fokozták volna azokat a 
financiális áldozatokat, amelyek ezen törvény-
javaslatokkal kapcsolatosak. 

Nagynéltóságú főrendek! Tökéletesen igaz 
az, amit a felszólalóknak majdnem mindegyike 
konstatált, hogy ez a javaslat önmagában véve 
nem fogja népoktatásunknak összes hiányait 
orvosolni, önmagában véve nem fogja elérni 
azt a célt, amelyre törekednünk kell, hogy 
minden tanköteles gyermek iskolába járjon, 
vagy legalább iskolába járhasson. 

Hiszen ezt a célt ezen törvényjavaslat nem 
is tűzte ki magának. Hozzá akar járulni ennek 
a célnak eléréséhez is, amennyiben az iskoláz-
tatásnak egyik akadályát elhárítja, amely külö-
nösen a sok gyermekkel megáldott szegényebb 
sorsú, de azért a szűkölködés fogalma alá még 
nem vonható családoknál fennállott és amit 
szintén nem kell kevésre becsülni. 

Hiszen a tandíj egy antiszociális fejadónak a 
jellegével bír, amennyiben éppen azokat a 
családfőket sújtja legerősebben, akiknek szá-
mos családjaik vannak és kétségtelen az is, 
hogy az egy vagy kétgyermek-rendszer elter-
jedésével szemben minden olyan állapot, —-
legyen az kicsiny vagy nagy horderejű — 
amely a családoknak számosságát, amely a 
gyermekáldás iránti szeretetet elfojtja : minden 
dyen állapot és minden ilyen intézmény anti-
szociális, nemzetellenes, kiküszöbölendő. (Igaz! 
Ugy van! Élénk helyeslég.) 

2 7 * 
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Tehát tökéletesen megengedem, hogy annak 
a szomorú állapotnak, mely szerint az álta-
lános tankötelezettség behozatala utáni 40-ik 
évben még sok százezer gyermek van, — ma 
már gondolom kevesebb, mint amennyit az 
utolsó statisztikai adatok kimutatnak — aki 
nem jár iskolába, megengedem, hogy ennek 
a szomorú állapotnak vannak a tandíjnál sok-
kal mélyrehatóbb és sokkal fontosabb indokai. 
Felsorolta azokat részben Prohászka püspök 
úr őméltósága, de nemcsak nembánomságon, 
nemcsak a hatóságoknak e téren tanúsított 
elégtelen éberségen múlik ez, hanem bizonyos 
topográfiai elhelyezkedésben, bizonyos gazda-
sági, szociális viszonyokon^ is, amelyek ellen 
a küzdelem igen nehéz. Es kifogásolták az 
iskolák számának elégtelenségét is. 

Hát, méltóságos főrendek, ezen a téren, 
merem állítani, hogy amióta ezt a díszes 
helyet elfoglalom, tettem annyit, amennyit 
viszonyaink tenni megengedtek. (Úgy van!) 

Azon két év alatt, amely óta ez a kormány 
megalakult, a közoktatási tárcának költségei 
50 millióról 82 millióra emelkedtek. Ennél 
többet a mi pénzügyi viszonyaink közt . . . 

Zselénszky Róbert g r ó f : Elég baj ! 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter: Hát kérem, azzal a felfogás-
sal, mely ezt bajnak tekinti, még csak pole-
mizálni sem tudok. (Helyeslés.) 

Ismétlem, méltóságos főrendiház, ennél töb-
bet a mi viszonyaink közt méltányosan köve-
telni sem a közoktatási, de még kevésbé a 
pénzügyminisztertől nem lehet; és ennek az 
összegnek igen nagy része a népnevelésnek 
fokozatos fejlesztésére fordíttatott. 1367 tanító-
val -szaporodott a létszám, amióta én ezt a 
helyet elfoglalom. Szaporodnia kell a létszám-
nak mindössze négyezerrel, hogy, az iskolák 
számát tekintve, minden gyermek az iskolához 
hozzáférhessen. Remélem, hogy gyorsabb tem-
póban fogom elérni e létszámot, különösen, 
ha, amit én mindig szívesen fogok üdvözölni 
és tőlem telhetőleg méltányolni fogok, nem 
az államra ruházzák ennek a hiánynak egész 
pótlását, hanem a többi illetékes tényezők, 
elsősorban az egyházak, ezen a téren is, 
amennyit erejük tenni enged, az államnak 
támogatásával továbbra is tenni fognak. Re-
ménylem, hogy gyorsabb tempóban fogom 
fejleszthetni a népiskolai ügyet, mert mái-
megindultak a tárgyalások a tekintetben, hogy 
szegényebb társadalmi rétegeinknek megter-
heltetése nélkül méltányos alapon új pénzügyi 
forrásokat teremtsünk magának a népiskolai 
ügynek a fejlesztésére, és reménylem, hogy 
ezeknek a pénzügyi forrásoknak a megterem-
tésére vonatkozó javaslatot talán még ebben 

az évben, legkésőbben a jövő évnek elején 
lesz szerencsém alkotmányos tárgyalás végett 
az országgyűléshez benyújtani. Akkor gyorsabb 
tempóban fogunk haladhatni az iskolák fej-
lesztése tekintetében, akkor több pénz fog 
rendelkezésre állani az iskolai építkezések 
terén is. 

Gyurátz püspök úr őméltósága felhívta a 
figyelmemet arra, hogy az építkezések terén 
is segítse az állam a hitfelekezeteket. Bátor 
vagyok őméltósága figyelmét felhívni arra, 
hogy a kezdeményező lépés ebben a tekintet-
ben már megtörtént. Eddigi törvényeink sze-
rint az állam hitfelekezeti népiskoláknak egye-
dül a tanítói fizetés kiegészítése céljából ad-
hatott segélyt. Az 1908-iki költségvetésben 
történt meg először, hogy egy, megengedem, 
nem nagy, de mégis elvi kezdeményezést 
jelentő összeg 25.000 korona vétetett fel fele-
kezeti iskolai építkezések segélyezése címén. 
Ha ezt nem mint beruházandó tőkét, hanem 
mint kölcsönannuitások fedezésére szolgáló 
összeget tekintjük, nem is olyan jelentéktelen 
a pénzügyi helyzet által megengedett korlátok 
között ez az összeg. A következő költségve-
tésekben szaporodhatik is, úgy, hogy ez a 
kérdés is a megoldás útján van, a kezdeménye-
zés ebben az irányban megtörtént. 

Ami már most a konkrét kifogásokat, a 
konkrét aggodalmakat illeti, amelyekre nézve, 
megvallom, megvan a reményem, hogy sike-
rülni fog megnyugtatnom azokat a nagyméltó-
ságú és méltóságos főrendeket, akik ezeket 
előadták, mindenekelőtt kell, hogy egy szóval 
jelezzem az elvi álláspontot, amelyből kiin-
dultam, amikor ezt a törvényjavaslatot be-
adtam. 

Én t. i. azt tartom, hogy valamint a modern 
állam az elemi iskoláztatásnak megfelelő mű-
veltséget mindenkitől megköveteli, illetőleg 
mindenkinek kötelességévé teszi, hogy ezt a 
műveltséget elérje, helyesebben mondva: az ő 
szüleinek vagy gyámjának kötelességévé teszi, 
hogy e műveltség elérésére gyermeküket szo-
rítsák, ezzel ki van fejezve az, hogy az ezen 
elemi oktatásnak megfelelő műveltség elérése 
nem csupán egyéni érdek, — ámbár egyéni 
érdeke is az illetőknek, mert az egész vonalon 
jobban felelhetnek meg úgy családi, mint gaz-
dasági, mint nemzeti hivatásuknak — hanem, 
hogy ez a társadalomnak az érdeke, hogy ez 
az államnak az érdeke, azért, mert nem bíza-
tik rá az ő önkényükre, hogy vájjon ezt az 
ő egyéni érdeküket ki akarják-e elégíteni vagy 
nem. Akkor tehát ennek a kielégítéséről gon-
doskodni társadalmi és állami feladat, nem az 
egyéneknek a terhe, hanem az egész társa-
dalomnak, az államnak a terhe, hogy ennek a 
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kötelességnek megfelelhessen. (Ügy van! 
Helyeslés.) Ennélfogva nem is lehet azoknak 
az iskolafönntartóknak az önkényére bízni, akik 
együttesen, hogy úgy mondjam, azt a hivata-
los oktatási szervezetet képezik, amelyet az 
állam elismer, amelyeknek társadalmi elágazá-
sait a maga iskoláival egyenrangúaknak és 
egyenjogúaknak ismeri, nem lehet, mondom, 
az ő önkényükre és az ő belátásukra bízni, 
hogy vájjon a hivatalos oktatásnak ezt a szük-
séges ismérvét, ezt a kellékét : az ingyenességet 
behozzák-e vagy nem, hanem ki kellett mon-
dani, hogy közjogi elismerésben, közjogi 
egyéniségben, az állami iskolával való egyen-
jogúsításban csak az az iskola részesülhet, 
amely egyéb feltételek mellett az ingyenesség 
feltételének is megfelel. Teszi pedig ezt az 
állam azzal, hogy az e kötelezettség teljesíté-
séből eredő jövedelemcsökkenésért teljes kár-
pótlást nyújt az iskolafönntartóknak. 

Méltóságos főrendek ! Lehetetlen a törvény-
hozásnak ilyen intézkedésében a nem állami 
iskolával szemben bárminemű ellenséges irány-
zatnak, bárminő elfogultságnak még csak nyo-
mát is felfedezni. Sőt ellenkezőleg, az ellen-
kező oldalról volt ennek a törvényjavaslatnak 
az intézkedése a képviselőházban ostromnak 
kitéve, épen az általános államosításnak feltét-
len hívei részérő], akik azt találták, hogy az 
ő eszméjük megvalósításának ez a törvényja-
vaslat útját állja, holott a dolog úgy áll, hogy 
ezt a kontroverziát ez a törvényjavaslat telje-
sen otthagyja, ahol ennek a törvényjavaslat-
nak a benyújtása előtt állott ; nem akarja a 
mi iskolaügyünknek mostani berendezését al-
terálni ; én annak elvi alapjait helyeseknek 
tartom és arra törekszem, amit oly klassziku-
san fejezett ki Prohászka püspök úr ő méltó-
sága, hogy, ha iskoláink nem is lehetnek in-
tézményesen egyenlőek, a szellemben közeled-
jenek egymáshoz. Azért az állami iskolákra 
vonatkozó törvényjavaslatomban, amelyet a tör-
vényhozás bölcsesége magáévá tett — méltóz-
tatnak rá emlékezni •— számos intézkedés van 
a tekintetben, hogy azok az állami iskolák ne 
fejlődhessenek oda, hogy a felekezeti iskolák-
nak mintegy elvi ellentétét képezzék, hogy 
azokban is biztosítva legyen a valláserkölcsi 
nevelés érdeke, viszont a felekezeti iskolák te-
rén gondoskodtam törvényhozási intézkedések-
ben arról, hogy azokban feltétlenül biztosítva 
legyenek az állami érdekek. En azt hiszem, 
hogy históriai hagyományainknak, az iskolaügy 
minálunk való fejlődésének útján továbbhala-
dunk, midőn a harmóniát, midőn a nemzeti 
egységet, midőn egész közoktatásunk szellemi 
kongruenciáját itt keressük : nem a sablon-
szerű egységesítésben és egvformásításban, ha-

nem abban, hogy a különböző típusokat egy-
máshoz közelebb hozzuk, hogy az állami isko-
lák ne legyenek ellentétben a vallási nevelés 
követelményeivel, a felekezeti iskolák pedig át 
legyenek hatva a magyar államiságtól, a ma-
gyar nemzeti szellemtől. (Úgy van! Tetszés.) 

Ha az ember ebből a szempontból fogja fel 
a dolgot, akkor talán meg lehet nyugtatni az 
igen tisztelt nagyméltóságú és méltóságos fő-
rendeket azokra az aggodalmakra nézve, amelyek 
itt felmerültek. En nem látom azt a veszélyt, 
amelyet Székesfehérvár tudós püspöke lát, azt 
a veszélyt, hogy ezen összeköttetés által, amely 
az állam és a hitfelekezeti iskolák közt létesít-
tetik az eddigi törvények által és ezen törvény-
javaslat által is, hogy ezek által, amint ő ma-
gát kifejezte, a sorvadás veszélyébe juttatnak 
a hitfelekezeti iskolák. Hiszen épen az imént 
kifejeztem, hogy az intézkedéseknek — úgy 
azoknak, amelyek az 1907: XXVII. t.- cikkben 
fektettek le, mint azoknak, amelyek itt meg-
ismételtettek — egyéb céljuk és egyéb tartal-
muk nincs, mint az állami szempontoknak 
feltétlen érvényt szerezni a nem állami isko-
lákban. 

Nos hát, méltóságos főrendek, az ö fenn-
állásuknak a feltétele az, hogy ez bekövetkez-
zék ; mert ha ellentét fejlődik ki az állami 
célok és a nem állami iskolák között, akkor 
az állam önfenntartási ösztöne és ereje van 
olyan nagy, hogy azokat az iskolákat foltét-
lenül ki fogja pusztítani. Fennállásuknak fel-
tétele tehát az, hogy bennük biztosítva legye-
nek, még pedig intézményesen biztosítva legye-
nek az állami feladatok, az állami feladatok 
felfogása, az állami szellem. 

Hiszen elvégre a kompetenciának megosz-
tása az eddig meghozott törvények és ezen 
törvény szerint is olyan, hogy az iskolaügy-
nek egész vezetése, a tanítók alkalmazása, bi-
zonyos kivételes eseteken kívül, a nevelés irá-
nyának megállapítása, a tankönyveknek ki-
szemelése azon korlátokon belül, hogy azokat 
állami szempontból a miniszter ellenőrzi, szó-
val minden, ami az iskolának belső szellemi és 
erkölcsi életére vonatkozik, az autonóm iskola-
fenntartók kezében marad és az állam kezében 
csak azon intézkedések megtehetése tartatik 
fenn, amelyek szükségesek arra, hogy minden 
nemzetellenes, minden államellenes irány az 
iskolából kiküszöböltessék, sőt hogy annak 
hazafias iránya feltétlenül biztosíttassék. Azt 
az aggodalmat sem ismerhetem el jogosult-
nak, hogy ez a törvényjavaslat nem különböz-
tet meg, amint szintén Prohászka püspök úr 
őméltósága mondta, az iskolák különböző ne-
mei szerint, amennyiben szerinte lehetnek is-
kolák, amelyek nem tudom minő magasabb 
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berendezésben részesülnek és ennek fejében 
tandíjat szedhetnek. 0 Méltósága felfogása 
szerint az ilyen iskolák keletkezése számára 
szabad tért kellene nyitni. Hát az a szabad 
tér megvan, méltóságos főrendek, mert hiszen 
az állami, községi és hogy úgy mondjam tör-
vénytechnikai értelemben vett felekezeti isko-
lák mellett magánosok és társulatok által fenn-
tartott iskolák a kormány felügyelete melletti 
keletkezésének is megvan a lehetősége és eze-
ket az iskolákat a jelen törvényjavaslat nem 
érinti. Ezek tehát fennállhatnak ezentúl is, úgy 
mint eddig. 

Ami ő méltóságának azt a megjegyzését 
illeti, hogy kifogásolja a bizonyítványok kiállí-
tásánál a közigazgatásnak, a községnek beavat-
kozását, kényszerét, ez csupán s törvényjavas-
lat eredeti tervére vonatkozhatik, mert hiszen 
a törvényjavaslat ezen intézkedése a képviselő-
házi tárgyalás folyamán abból kiküszöböltetett. 
A bizonyítványok most érvényesek, hogyha az 
iskolai hatóság által kiadattak anélkül, hogy 
külön közigazgatási láttam ozásra szükség volna. 
A miniszter befolyása csak arra terjed, hogy 
a mintákat állapítsa meg, ami az egyöntetűség 
szempontjából, gondolom, feltétlenül szükséges, 
és ezekre nézve is meghallgatja az illető hit-
felekezeti, illetőleg egyházi főhatóságot. 

Azt hiszem, méltóságos főrendek, hogy ezek-
ben megfeleltem mindazon aggodalmakra, 
amelyek a törvényjavaslat egyes intézkedései-
vel szemben felhozattak. Abban a hitben vagyok 
— habár nem akarom túlozni ennek a javas-
latnak gyakorlati jelentőségét a kultúra tekin-
tetében — hogy nehezen lehet azt elég ma-
gasan értékelni, az iskola nemzeti egységének 
létrehozatala szempontjából. 

A kultúra előmozdítása mellett ezen tör-
vényjavaslat benyújtásánál ez volt az egyik 
vezérszempont és anélkül, hogy az állam intéz-
kedési körének, az állam az iskola terén való 
hivatottságánaktheoretikus fejtegetésébe bocsát-
koznám, csak arra vagyok bátor felhívni a 
méltóságos főrondek figyelmét, hogy az állam-
nak, ha ennek a nemzetnek magyar jellegét 
biztosítani akarja, szüksége van arra, hogy bi-
zonyos befolyást és hatalmat gyakorolhasson 
az iskoláknak minden neménél és ennek a tör-
vényjavaslatnak egyik nem rejtett, hanem be-
vallott és nyiltan hirdetett célja az, (Helyes-
lés.) hogy ezt a hatalmat nemzeti szempontból 
az állam számára biztosítsa, megadván a többi 
iskolafenntartóknak azt, ami őket megilleti, 
hogy maguk valláserkölcsi szempontból irá-
nyíthassák a nevelést, de mindig csak magyar 
nemzeti irányban. Ezért ajánlom a méltó-
ságos főrendeknek javaslatom elfogadását. (He-
lyeslés.) 

A gyermektanulmányozás. 
írta : Nógrádi László dr. 

Igazán érdekes és sajátságos dolog az, hogy 
csak a XX. században kezd komolyabban a 
tudomány foglalkozni a gyermekkel. A nagy 
mindenség zegét-zugát, ahová csak elér a táv-
csővel s mikroszkóppal fölfegyverkezett emberi 
szem, felkutatták már, vagy legalább megkísér-
lették felkutatni ; hatalmas könyveket írtak a 
huszadrendü csillagokról is, míg a gyermekről 
nagyon kevés a könyv. Nem annyira róla írtak, 
mint neki. Pedig hát a gyermek van olyan 
fontos, mint akármelyik bolygó. A gyermekből 
is bolygó lesz, bolygója ennek a mi nyüzsgő 
világunknak. Csak aztán tévelygője ne legyen Ï 
Epen ezért kell ismerni alaposan a gyermek 
lelkét, ezt a csodálatos gépezetet, mely szöve-
vényesebb s különösebb a legtökéletesebb gépe-
zetnél is. 

Az öreg Európa sok mindenféle dolga között 
egészen megfeledkezett a gyermekről. A gyer-
meket Amerika fedezte fel. Amerikától tanulta 
meg Európa, hogy a gyermek lelkét tanulmá-
nyozni kell. S ennek a tanulmányozásnak nem 
elméletek felállításában, elvont fejtegetésekben 
kell kimerülni, hanem épen olyan útat kell meg-
tenni, mint a természettudós vizsgálódásának : 
adatokat kell gyűjteni minél többet, minél alapo-
sabbat. Ezek a vizsgálódás útján gyűjtött adatok 
fogják alapját adni a gyermeklélek ismeretének, 
ezek lesznek a téglák, melyekből építeni lehet. 

Ez adatgyűjtés, dicsőségünkre legyen mondva, 
már nálunk is folyik. Megalakult a „Magyar 
Gyermektanulmányi" Társaság, amely lelkes 
buzgósággal igyekszik minél általánosabbá tenni 
a gyermeklélek tanulmányozását. Fiókköröket 
alakít, kérdőíveket bocsát ki az egyes iskolák-
hoz s így míg egyrészt a nagyközönség figyel-
mét, érdeklődését kelti fel a gyermeklélek iránt, 
másrészt nagyon becses adatokat gyűjt a gyer-
meklélek megismeréséhez. 

Ez évben több helyéről s iskolájából az 
országnak gyűjtött adatokat, így Szolnokról is, 
ahol a gyermeklélek érdeklődését vitatandó, kilenc 
kérdést intézett az összes elemi iskolákhoz, a 
polgári fiú- s leányiskolákhoz, továbbá a gimná-
ziumokhoz. 

A kutató kérdések a következők voltak : 
melyik tárgyat szeretitek legjobban ; melyik 
tárgyat szeretitek legkevésbé ; mivel foglalkoz-
tok otthon legszívesebben; mivel foglalkoztok 
otthon legkevésbé szívesen; mivel szeretnétek 
legjobban foglalkozni ; melyik a legkedvesebb 
olvasmányotok ; mit játszotok legszívesebben ; 
mi szeretnél lenni; kihez szeretnél leginkább 
hasonlítani ? Minden kérdésre adott feleletet 
meg is kellett okolni, hogy miért. 
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Hatalmas csomó adat került e kérdésre adott 
feleletek alapján a „Gyermektanulmányi Társa-
ság" kezébe s mindmegannyi érdekes adat a 
gyermeklélek érdeklődésének megismerésére. Ez 
adatok elsősorban mégis a pedagógusokat ér-
deklik s így helyénvalónak tartom az adatok 
ismertetését. Elmellőzve most a gimnázium s 
polgári iskola növendékeinek feleleteit, három 
elemi iskola (egy állami, egy róm. kath. s egy 
izr.) adatait fogom ismertetni. 

Az első kérdés ez volt : melyik tárgyat szere-
titek legjobban s miért? 

Azt hinné az ember, hogy a kis emberkék 
azon tárgyakat szeretik a legjobban, melyek 
legkevesebb elmebeli faradsággal járnak, így 
az írást, tornát, éneket, kézimunkát. Pedig nincs 
így. Nekik e tárgyak nem a legkönnyebbek. 
Azért mondom nem a legkönnyebbek, mert az 
érdeklődés, a szeretet megokolásában legnagyobb 
percent a „mert könnyű "-re esik (a három 
iskolában 47-8%). 

így aztán az éneket a három elemi iskolának 
összegezett eredményében 0 '3% szereti; az 
eredmény tehát negatív. Ki ne ütköznék meg 
ezen? Hova lett a dalos magyar kedv a mi 
kis emberkéinkből? Ha ezt is elveszik a ma-
gyartól, vájjon mi marad még neki vigasztalásul 
sokféle bajában, bánatában. Pedig így van : a 
gyermekek maguk mondják, hogy az éneket 
nem szeretik. Tanulság okáért ide írom, hogy 
az énekre negatív az eredmény még a polgári-
ban s a gimnáziumban is, még pedig sokkal 
nagyobb százalékban. Efölött nem lehet csak úgy 
elsíklani az iskola embereinek. Itt keresni kell 
az okot, amiért nem szereti az éneket a gyermek. 

Épp ilyen sajátságos az is, hogy a gyer-
mekek nem nagyon kedvelik a rajzot s tornát 
sem. A tornát mindössze 0'3% szereti, a rajzot 
4%. Ez nem eredmény. I t t is valami olyan 
oknak kell lenni, amely ellenszenvessé teszi ezt 
a két tárgyat a gyermeklélek előtt. S ha még 
hozzátesszük azt is, hogy a gimnázium s a 
polgári iskola fejlettebb növendékeinél is hasonló 
az eredmény, akkor olyan pozitívumhoz jutunk, 
amely sürgetően parancsolja, hogy ezen segíteni 
kell. íme a gyermeklélek érdeklődésének kuta-
tása máris valami praktikus eredményhez 
vezetett s azt hiszem, hogy több iskolából szer-
zett több adat még inkább világosan fel fogja 
tüntetni a baj helyi, avagy általánosságban a 
módszeres eljárás hibáját, okát. 

Melyik tárgyat szeretik hát legjobban ? A 
történelmet (79Vo), magyar olvasást (39'8%). 
Szeretik még a természetrajzot is (19'8° o), a 
számtant (22°/o), de már a földrajzot nem; 
ennél az összegezett eredmény negatív (5%), 
ugyancsak az a vallásnál is (6'2%), épígy az 
alkotmánytannál (13°/o) s gazdaságtannál (1%). 

Hogy miért szeretik ezt vagy azt a tárgyat, 
amint fentebb említettem, legtöbben azért, mert 
könnyű, aztán mert szép (26%), jó (21° o), 
hazafias (11° o). 8" o azzal okol, hogy legjobban 
tudja, 2°/o, mert tanulságos, 2'2%, mert hasznos 
s 1° o, mert érdekes; 14 3% egész egyszerűen 
azt mondja, azért szereti legjobban, mert szereti. 
A nem kedvelést: nehéz (16'1%), nem szereti 
(38'9%), unalmas (13"3%), nem bírja meg-
tanulni (16%), nem hasznos (4%), nem érti 
(3%), okolják meg. 

Komoly erkölcsi okok ezek, a gyermekszáj 
mondta. Nincs okunk, hogy ennek őszintesé-
gében kételkedjünk. 

A harmadik, negyedik, ötödik kérdés az 
iskolán kívüleső érdeklődését kutatta a gyer-
meknek : mivel foglalkoztok otthon a legszíve-
sebben s mivel nem, és mivel szeretnétek leg-
szívesebben foglalkozni s miért? 

Különös dolgot tapasztaltam a harmadik s 
negyedik kérdésnél. A vallomások szerint tanulni 
ugyan szeretnek a mi kis emberkéink (81%), 
míg játszani nem, mert 33% szeret legszíve-
sebben játszani, míg 81% legkevésbé szívesen 
játszik. Azt hiszem, itt egy kis hiba csúszott 
a krétához. Vagy lehet, hogy igazat írtak. Hogy 
lehet az mégis, hogy játszani oly kevesen sze-
retnek, hiszen az iskola nem győz eléggé dö-
rögni a játék ellen. Ha nem tud valamelyik, 
mindjárt a játék kerül elő. Hátha ezen iskolai 
s otthoni dorgatóriumok fátyolozták el az igaz-
mondás harsány szózatát? Lehet! Én sohasem 
korholnám a játékért a gyermeket. A gyermek-
nek tulajdonképen csak játszani kellene még az 
ő 6—9 esztendős korában. De ha már nem 
lehet neki korlátlanul játszani, hát legalább 
játszva kellene tanulnia. És lia már ez sem lehet-
séges, legalább hagyjuk meg neki dorgálás 
nélkül a játékot. Hadd legyen ez az ő ideálja 
tisztán előtte, hogy legalább háboríthatlanul 
álmodozhassék kis lelke a játékról. Sokat satnyít 
a testen az alkohol, de merem mondani, hogy 
az iskola is. A 6 éves gyermek már napi 3 — 4 
órában négy fal közé van zárva, többnyire 
fülledt, rossz levegőben kell neki olyannal fog-
lalkozni, ami ellen teste, lelke a természet tör-
vényeinél fogva tiltakozik. És még az a „bar-
barizmus", hogy télen is már 8 órakor ott 
kell lenni az iskolában. 

Nem lehetne ezen segíteni ? Nem lehetne egy 
évvel későbbre tenni a kötelező iskolázást ? 
Hiszen a gimnáziumba így erősebb lelkűek s 
erősebb testűek kerülnének ; de ki is innen ! 

Érdekes, hogy a ház körüli dologgal 51% 
nem szeret foglalkozni. Ez az 51% bizonyára 
szívesebben játszana ! 

Hogy miért szeretnek ezzel vagy azzal fog-
lalkozni, a megokolás így szól: szereti, legjobb, 
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könnyű, szép, tanulságos, haszros, okosít, erősít, 
nem unalmas. Ennek ellenkezője, amiért nem 
szeretnek valamivel foglalkozni. 

Az ötödik kérdés, hogy mivel szeretnének 
legszívesebben foglalkozni, feleletei nagyon meg-
oszlott érdeklődést mutatnak. A legtöbben azt 
állítják, hogy tanulni szeretnének legjobban 
(97%), iparossággal 27°/o, gazdasági dolgokkal 
24 %, evéssel 6%, kereskedéssel 1%, játszás-
sal 32%, imádkozással 2%, cigarettázni (!) 1%, 
láncolni 1%, tornázni 2%> szeretne legszíve-
sebben foglalkozni. Különös, hogy míg az 
iskolában a rajzot nem szeretik, e kérdésre 
mégis 20% adott olyan feleletet, hogy legszíve-
sebben ezzel szeretne foglalkozni. Ezt a fele-
letet kevesen okolták meg s akik megokolták, 
ugyanazon szempontból tették, mint a harma-
dik s negyedik kérdésnél. 

Egyik legérdekesebb kérdés volt a hatodik : 
melyik a legkedvesebb olvasmánytok, miért ? 
Persze ez inkább a fejlettebb iskolások (polgári 
s gimnázium) lelki érdeklődésére érdekesebb, 
de azért nem tanulság nélkül szűkölködő a kis 
elemi iskolásoknál sem. 

Ugyan mi érdekelteti egy III—VI. elemi 
osztályos gyermek lelkét, mit óhajt lelkének 
táplálékul. Csekély kört ölel még át lelkével, 
de mi van ezen a körön belül. Valami „mű-
veltsége" már van lelkének, valami ízlése is. 
Az esztétikai megérzés öntudatosságától ugyan 
messze van még, de mégis érdekes tudni, hogy 
a lélekben szunnyadó szépízlés miről álmodik, 
mit sejt, mit óhajt. 

Ki kutatott eddig ez után ? Senki. A kiadók, 
írók csak bizonyos sejtésekre támaszkodtak. 
A gyermeklélek vallomásai ezt a tudást is 
biztosabbá fogják tenni. Persze azt fogja hinni 
a legtöbb, hogy a gyermeknek csak mese kell. 
Való igaz, hogy majdnem a legtöbb ezt vallotta 
legkedvesebb olvasmányának (76%), de hogy 
mégsem a legtöbb, már ezt nem sokan gondolnák. 
A legtöbb történelmi tárgyú olvasmányt szeret 
legjobban (85%). Nem érdekes-e ez? Milyen 
éles világot vet a magyar gyermek magyar 
lelkébe. Amivel apái a legtöbbet foglalkoztak, 
az ő lelke is ahhoz vonzódik a legjobban. A 
történelem ma is a mi bibliánk. Ezt tartjuk 
kezünkben s a változó idők változott járása s 
viszonyai szerint, ha nem karddal, hát ezzel 
harcolunk. Jövőnkbe tekintve, a multunkból 
merítünk erőt, reményt. Erre a múltra hivat-
kozunk Himnuszunkban is, a mult alapján kér-
jük a „víg esztendőt". 

Egyetlen írót neveznek meg csak névleg s 
ez Petőfi; 0 '6% őt szereti legjobban olvasni. 
A többi kedves olvasmányt csak általánosságban 
említik. így az olvasókönyvet 41%, földrajzi 
tárgyút 8 '6%, verset 10%, útleírást 11-2% 

szeret legjobban olvasni. Kis olvasóközönsége 
akad még az indián-históriáknak (0"6%) s a 
betyár-történeteknek is (0*6%); a bibliát 14%, 
újságot 2%, Robinzont 4 % szereti legjobban. 

íme, erről szólnak a gyermekvallomások. Kis 
kör, de elég. Ezen az alapon bátran lehet 
indulni az elemi iskolai könyvtárak összeállítói-
nak. Olyan táplálékot adjunk a gyermeknek, 
amit legjobban szeret. 

A megokolásban majdnem mind a szép, a 
tétszik érvet használja, más megokolást a mi 
kis emberkéinktől még nem is várhatunk. Va-
lamit szeretnék itt megjegyezni. Azt, hogy 
kiváló népies íróink egy-egy munkáját már az 
elemi iskolában be kellene mutatni. Ezek isme-
retével kellene útnak ereszteni azokat, kiknek 
nem lesz alkalmuk többé az elemi iskolánál 
feljebb menni. Ma a népünk alig, bátran lehet 
mondani : egyáltalában nem ismeri népköltőinket 
s népies íróinkat. Nem jól van ez így. A mester-
gerendán, a pohárszéken ott kellene lenni Petőfi, 
Arany, Tompa s más népies írók megfelelő 
könyveinek. Hogy merítene a néplélek gyönyörű-
séget e tiszta forrásból s ne a ponyva, szennyes 
és a még ennél is szennyesebb s lélekrontóbb 
krajcáros újságok iszapjából. Ezt a kérdést a 
népkönyvtárak sem tudták még megoldani, mert 
sok bennük az olyan könyv, mely nem a népnek 
való és sok nincs bennük, ami a népnek kellene. 

De ha azt akarjuk, hogy a népkönyvtárak 
ne hiába legyenek, akkor már az elemi iskolá-
ban meg kell kedveltetni az olvasást. A lélek, 
amely megszokja az olvasás gyönyörűségét, 
később is szívesen olvas, s az, aki olvasni szeret, 
kevesebbet fog áldozni a korcsmai gyönyörű-
ségeknek. A mi népünket eddig az olvasás 
gyönyörűségéhez nem szoktatták. Hozzá kell 
tehát szoktatni. De már az elemi iskolában ! 
Ezt a mi lelkes tanítóink meg is fogják tenni, 
csak módot s eszközt kell nekik erre adni. 

A hetedik kérdés ez volt : mit játszotok a 
legszívesebben s miért? A gyermekek, a vallo-
mások szerint, legjobban kedvelik az olyan 
játékot, amely erősebb testi mozgással jár. S 
ez nagyon természetes. így aztán legkedvesebb 
játék a kergető. A három iskolában erre 9 0 % 
szavazott. Ezután következik a labdázás (22%). 
Igen kedvelt játék még a bújósdi s tornázás. 
A kártyázásnak is akadnak hívei, a három 
iskolában 9 '7% szereti ezt a legjobban; leg-
többen az izraelita elemiben (7"2%). Érdekes, 
hogy már egynéhányan az izraelita elemi isko-
lások közül sakkoznak is (1"8%), ezt a „játékot" 
a gimnazisták szeretik a legnagyobb százalék-
ban. Sajátságosnak tartom, hogy a golyócskázás, 
pennázás, gombozás általában nem mond-
ható nagyon kedvelt játéknak. A agy talán azért 
van ez, mert ezt már nem tartják „játéknak". 
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A legtöbben azért szeretik ezt vagy azt a 
játékot legjobban, mert mulatságos, erősít, jól 
esik, jó, tetszik, szereti; kevesebben okolnak 
azzal, bogy tanulságos, egészséges. Néhányan 
a kártyázók azzal érvelnek, mert nyerni lehet. 

A játék iránti érdeklődés is becses adatokat 
szolgáltat arra, hogy mivel szórakoztassa az 
iskola a tornaórán a gyermekeket. A mai 
tornázási módszer nem felel meg a célnak. Ez 
rendes óra, melyből kalkulust kapnak. Mintha 
a kalkulus volna a legfőbb! Játék kell a gyer-
meknek, ez lehet mozgás, sőt annak kell lenni, 
de nem szabad lélekfárasztónak lenni. 

A következő kérdés ez volt : mi szeretnél 
lenni s miért ? Ez a nagyon érdekes kérdés a 
kis emberkék társadalmi érdeklődését puhatolta. 
Nem minden huncutkodás nélkül felelt egyik-
másik. A"annak például olyanok, akik sintérek 
szeretnének lenni (1%). Ezt nem mondták 
komolyan, — de lehet, hogy nem tréfáltak, 
mert hisz' a gyermeklélek előtt a sintérség is 
kívánatos foglalkozás lehet. 

A legtöbb elemi iskolás iparos szeretne lenni 
(95%); nagyon kedves előttük a katonai pálya 
is (77%). A mérnöki pálya is kedvelt, külö-
nösen az izraelita elemi iskolások előtt (10%) ; 
12% választja az orvosi pályát; valamint az 
ügyvédit is 14° o (mind az izr. elemi iskolából). 
Kereskedő aránylag kevés szeretne lenni (9%), 
csak inkább az izr. iskolások közül (8%). Van 
olyan, aki miniszterelnök szeretne lenni (1%), 
mind az izr. iskolából; angyal (2%), a róm. 
kath. iskolából, s 1% pénzcsináló, mind az áll. 
el. iskolából. Tanító 12%, pap 9%, vasúti 
hivatalnok 10%, mozdonyvezető 8%,festő 3 % , 
milliomos 5%, földmíves 15%, munkás 2 % , 
király 1%, kutató 2% szeretne lenni. 

A pályaválasztást elég komolyan fogják fel 
mindnyájan s ez a komolyság kissé kirívó is. 
Hiába, reális kort élünk, a kor felfogása át-
hatotta már a gyermeklelket is, tiszta ideáliz-
must a gyermektől sem várhatunk. A megoko-
lások i3 ezt bizonyítják. A megokolások ilyen-
félék : könnyű (10%), jó (70%), sokat kereshet 
(22%), szereti azt a pályát (37%), hazafias 
szempontból (6%), szép (19%), hasznos (2%), 
jól élhet (4%). Mert tehetségének megfelel, 
ezzel csak 6% érvel. 

Az utolsó kérdés ez volt : kihez szeretnél 
hasonlítani s miért P Ez a kérdés is a gyermek 
társadalmi érdeklődését kutatja s érdekes képét 
adja annak, hogy a gyermekiéleknek kik s mik 
az ideáljai. Nem minden tréfa nélkül szűköl-
ködők a feleletek. Huncutság az, mikor azt 
feleli egyik, hogy ő macskához, a másik, hogy 
kakashoz (mert taraja van !) szeretne hasonlí-
tani. De már az komolyan beszél, aki azt 
mondja, hogy a szeretőjéhez kíván hasonló lenni, 

mert az a legszebb a világon. Elhisszük szí-
vesen. 

A repülés problémája is nagyon izgatja a 
kis emberkéket. Egyik — valószínű, hogy így 
akarná a kormányozható léghajó kérdését meg-
oldani — a madárhoz szeretne legjobban hason-
lítani, mert az repülni t ud ; a másik kormá-
nyozható léghajóhoz (ami még nincs). 

Érdekes, hogy az apa-ideál erősen ki van 
fejlődve az elemi iskolásokban, míg a gimna-
zistáknál már nem így van. Persze, a kis em-
berkék a legtökéletesebbet még apjukban látják 
legtöbben. Ez helyénvaló dolog! Mintegy 76% 
szeretne apjához hasonlítani, 31% anyjához, 
21% testvéréhez, 18% a rokonok valamelyiké-
hez, 19% tanulótársához, 36% Istenhez, 2 0 % 
királyhoz, 2 % paphoz, 3 % katonához, 4 % 
emberhez, 2 "/o iparoshoz, történeti személyekhez 
összesen 5"6% (Hunyady J . 0 '6%, Rákóczi 3 % , 
Hunyady M. 2%). 

Bizony kis kört ölel fel még az érdeklődé-
sük; feltűnő kevés szeretne hasonlítani törté-
nelmünk nagy alakjaihoz. Ezzel szemben a 
polgári iskolai és gimnáziumi tanulók ideáljaikat 
innen veszik inkább. Olyan, mintha a gyermek-
lélek érdeklődése nem volna kellőképp fölkeltve 
történelmünk nagy alakjai iránt, vagy talán 
ezeknek erkölcsi értékét kellőképp felfogni, 
megérteni még nem képesek. Az utóbbit tartom 
valószínűnek. 

Lássuk most már, milyen szempont vezeti 
a gyermeklelket ideálja kiválasztásában. 9 8 % 
azért szeretne a választotthoz hasonlítani, mert 
az jó és becsületes ember, 52% mert szép, 
25% mert szereti, 5% anyagi okból, 2 2 % 
mert ügyes, 2% hálából, 6 % hivatala miatt, 
10% vallásos okból. Ezek a főbb megokolások. 
A felfogás tehát elég idealisztikus, nem panasz-
kodhatunk ellene. 

A föntebbiekben a gyermekek felelete alapján, 
nagy vonásokban feltüntettem a gyermeklélek 
érdeklődését. Ezek a vallomások, bátran mond-
hatjuk, adatok, igaz adatok. A gyermeklélek-
búvár sok becses tanulságot vonhat le belőle 
a gyermeklélek lélektanára vonatkozólag. De 
ezek az adatok nemcsak lélektani tekintetben 
értékesek, hanem pedagógiai szempontból is : 
a pedagógusnak a Gyermektanulmányi Társaság 
által gyűjtött s feldolgozott adatok folytán nem 
négy fal között készült s kigondolt teóriák 
állnak majd csak rendelkezésére, hanem pozitív 
s reális adatok. Nem egy gondolkozó fő egyéni 
véleménye fog ezen adatokban mint elvont 
okoskodás kifejezésre jutni, hanem maga a 
való élet. Tények lesznek ezek, melyek biztos 
alapot adnak a pedagógusnak is a gyakorlati 
tapasztalat s vizsgálódás folytatására. 

Mindenesetre nagy hatása lesz e vizsgáló-
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dásoknak s adatok gyűjtésének a pedagógia 
egész körére. Meg fog változni sok nézet, le 
fog hullani sok olyan bilincs, amely eddig le-
nyűgöző akadálya volt a lélekfejlesztésnek. 
Kellőképp kell tehát értékelni a Gyermektanul-
mányi Társaság munkásságát, s ebben elsősorban 
a pedagógusoknak, az iskola embereinek kell 
a társaságot támogatni. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
= A Máramarosvármegyei ált. tanító-

egyesüle t huszti köre f. hó 12-én tartotta évi 
közgyűlését Eévész Lajos polg. isk. igazgató 
elnöklete alatt Huszton. A gyűlésen csaknem 
teljes számmal jelentek meg a tagok. Azonkívül 
jelen voltak : Dán Lajos t. és helyettes főszolga-
bíró, Tököly Endre főjegyző és többen a polg. 
fiú- és leányiskola tanártestületének tagjai közül. 
Sikerült gyakorlati tanítást tartott Gara Mór 
áll. tanító az időmértékekről. Tárca Bertalan 
técsői ev. ref. tanító szintén érdeklődés mellett 
értekezett a felnőttek iskolán kívüli oktatásáról. 
Nagy tetszést aratott Schönberger Mór polg. 
isk. tanár értekezése: „Miéit engedelmeskedik a 
gyermek inkább az apának, mint az anyának", 
melyet a szerző távollétében Reha Bertalan polg. 
isk. tanár olvasott föl. A közgyűlés mindkét érte-
kezést a „Nevelés" c. tanügyi lapban való közzé-
tételre ajánlja. Közgyűlés után társasebéd volt. 

$ A Sásdvidéki róm. ka th . tanítóegylet 
június 25-én, Mágóeson tartotta 25 éves jubiláris 
ülését. A díszülés mindvégig magas színvonalon 
folyt le. Halvax József esperes, volt orsz. kép-
viselő, egyesületi díszelnök szép megnyitója után 
Magyar Rezső egyleti elnök nagy hatással sza-
valta el „En tanító vagyok !" című költeményét. 
Majd Albert István előadta az egylet 25 évi 
történetét. Az ünnepély utolsó pontjaként Szűcs 
József, a jeles pap-költő, szónoki hévvel adta elő 
ez alkalomra írt ünnepi ódáját. A díszülést hetven 
terítékű bankett követte, amelyen az egyleti 
tagokon kívül résztvettek : Kercse György dr. 
orsz. képviselő, Feniczy Ignác dr. járási főbíró, 
Stauber Hugó dr. körorvos, Bach János jegyző s 
még számosan. Ugyanez alkalomból az egyesület 
fényesen sikerült juniálist rendezett a Pécsett létesí-
tendő tanítók háza, illetve kath. internátus javára. 

-f- A F e j é r m e g y e i t a n í t ó t e s t ü l e t székes-
fehérvári járásköre június hó 24-én tartotta meg 
évi rendes közgyűlését Székesfehérvárott. A köz-
gyűlést Lanzeritsch Antal tantestületi elnök 
nyitotta meg, -aki részvéttel emlékezett meg a 
napokban elhunyt Nyéki Jenő központi bizott-
sági tagról. Teleki Sándor megismertette a tanítók 
országos bizottságának újjászervezésére vonatkozó 
javaslatot, amelyet a közgyűlés, beható vita után, 
kevés módosítással elfogadott. Angéli Nándor a 

„Mentés" ről értekezett, mihez a jelenvolt Bier-
bauer Viktor dr., városi tiszti főorvos szakszerű 
megjegyzéseket fűzött, azt óhajtván, hogy a 
tanítok közül minél többen lépjenek be a mentő-
egyesületbe. A tisztújításnál megválasztatott 
elnöknek Lanzeritsch Antal, alelnökké Weisenféld 
János, jegyzővé pedig Vélinszhy László. 

• Az Érsekújvárvidéki rk. népnevelök 
egyesülete június 24-én tartotta évi közgyűlését 
Ersekújvárott. A gyűlés a Himnusszal kezdődött. 
Szabó János lelkes elnöki megnyitójában a fejlődő 
kath. mozgalmat ismertette. Az elnöki jelentés 
után Vanek Gáspár értekezett a tanítói nyugdíj-
törvény revíziójáról. Vita után szakszerű határozati 
javaslatát a gyűlés elfogadta. Hada Jenő ürményi 
iskolatestvér a felnőttek oktatásának gyakorlati 
megvalósításáról olvasott fel alapos és körültekin-
téssel megírt dolgozatot. Kocsán Károly udvardi 
tanító a tanítóság újszerű törekvését, „Tanítót 
a parlamentbe", ismertette. Kimerítő beszédében 
kifejtette a tanügyre és a tanítóságra nézve ez 
eszme megvalósításának fontosságát. Továbbá a 
módozatokat, mely szerint ez miként valósítható 
meg a gyakorlatban. A sikerült gyűlés a Szózat 
elénekléséve véget ért. 

X A í'.-zempléni ref . egyházmegyei 
t an í tóegyesü le t f. évi rendes közgyűlését június 
22-én tartotta meg Gálszécsen Péter Mihály gal-
szécsi ref. lelkész egyházi, Dókus László főszolga-
bíró világi s Karakó Ferenc szürnyegi tanító 
tanítói elnök részvételével. A közgyűlést meg-
előzően —• a kori pénztárak megvizsgálása végett — 
választmányi gyűlés tartatott, amelyen kitűnt, 
hogy a köri pénztárak rendben vannak. A pénz-
tárnokoknak a fölmentvény megadatott. A köz-
gyűlésen a tagok csaknem teljes számmal jelentek 
meg. Dókus László világi elnök üdvözlő szavai 
után Péter Mihály egyházi elnök számol be az 
egyesület egyévi működéséről. Az üresedésben 
volt főjegyzői állásra Könyves Kálmán garanyi 
tanítót, az aljegyzői állásra Ónody Zoltán kis-
ráskai tanítót választotta meg a közgyűlés. Az 
egyesület által a mult évben kitűzött eme pálya-
kérdésre : „Elég intenzív e a hazafias nevelés a 
népiskolában ?" beadott pályamunkák közül a 
Zsoldos Ferenc nagyráskai tanítóé — mint leg-
érdemesebb — nyerte el a Dókus László úr által 
felajánlott 20 koronás aranyat. Az alapszabályok 
több pontja lényeges módosításon ment keresztül. 
Dókus László világi elnök úr ez alkalommal is 
egy 20 koronás aranyat ajánlott fel pályadíjul 
a következő címen kitűzött pályatételre: „Miképen 
lehet az önkormányzat iránti lelkesedést és egyé-
niséget a gyermek lelkében fejleszteni és ápolni?" 
A pályázni szándékozó egyesületi tagok jeligével 
ellátott dolgozatukat 1909 május l-ig nt. Péter 
Mihály elnök úrhoz Gálszécsre küldjék. A jövő 
évi gyűlés helyéül Sátoraljaújhely tűzetett ki. 



28- SZÁM. 789 

SZÉPIRODALOM. 
T u d n i v a l ó i n k. 

(Egy ifjúhoz.) 
Írta: Turi Sándor. 

„Van kedvem, van időm... hát szándokomat vezetendő: 
Fesd le nekem, kicsiben, az igaz jó tudnivalókat, 
— írod — a módokat-is!" Gondoltam, tégedet is tán . . . 
Ezt kívánni : ki csak csetlek-botlok tudományban ! — 
Végre barátságom jeléül majd innen-amonnan 
Összeszedem mindet s karikába hogy állani láttam 
Ismeretek seregét — sorban, mint orgonasípot, 
Úgy megörültem ezen,hogy ecsetpvóbát teszek; ímé — : 
Izmaidat gyakorold legelőbb! s ügy. sedni ki szoktál, 
Lelkileg is ha akarsz kerekülni egészre, az így megy : 

* 

Mélyedj el : „számon, alakon, természeti tényen". 
Utazgass, gyalogolj, s ha vonat-, ha hajóra telik mód : 
Járj be néhány „földet" . . . hidd el, hogy mindezekének 
„Természetrajzát", csodakincseit, népi szokását 
Nagy gyönyörűséggel fogod ekképp agyba leírni. 
Némileg e módot pótolja, ha úgy ezeket, mint 
A „történeti" kor külsőleges arculatát is : 
Hű kép rajza vetíti, derít lelkes magyarázat... 
„Bölcseleten" köszöiült ésszel végtére bevághatsz [itt 
„Társa dalom-tudomány" roppant mezejére — de hopp ! 
Őserdők, mocsarak, másutt meg süppedi nádas, 
Szirt, feneketlen tó változnak a tünde avarban : 
Túl ne kalandozzál, féken tartsd a koponyádat. 
Jobb, immár ismert talajon munkálva serénykedsz, 
A közjót valamely úton ápolni törekszel ; 
A gyöngét vezeted, megtartod ; avagy ha művészet 
Ágaiban képződsz : mintázásban, faragásban, 
Festesz, vagy muzsikálsz, irkálgatsz, — bárha babért itt 
Nem mindenki arat : hasznát látod nevelésnél : 
Kisebb környezetet kisebb művészet is ellát, 
Elbájol ; lelkét megfogja, csak önts bele lelket ! 
így magadat — mást is tészesz felfogni tudóvá : 
Mit magasabb szívek szívhez szív hangjain szóltak, 
Mely dús illatot ád lelkünknek, mint ki virághoz 
Ér : olyas illata lesz ! Menj hát többszörte üdülni 
Osi remek hajnal lombberkibe s ihletesen nézz 
Jámbor fétiseken tapadó eszméket ; azonképp 
Mulass a görögök festő képzelme teremtett 
Isteni lényekkel, szedj rózsát zöld szigetükről. 
Parnasszus tetején halld ottan messze Hómért, a 
Pásztori tűz köribé települt hősökhö' regélni ; 
Errébb meg Sakspere-t, mutogatni be földi teremtést 
A gyönyörűséggel halló szép csillagos égnek ; 
Majd emidébb honi hang buzdítja hevülni a szívet ! 
— Mert minden létei, mi magába, tekintve — közömbös: 
A szívből ömlik tele színes misztikus bájjal, 
Ész mit nem fejthet sohasem, sőt olvadoz attól ; 
Vagy szárnyalni tanul s az örök titkok kapujánál 
Kábultan zsiborog, szunnyadván boldogok álmát. . . 
Érzem, hajnalodik ; nap folytán munka elég vár — 
Ámde, hol a test, ész, szív jól edződve kiállnak : 
Ott akaratjellem tesz népeket mind-szabadabbá 
A léttel szemben s ugyanabban mind- szeretőbbé ! 

A régi mese. 
írta: Dánielné Lengyel Laura. 

— Az asszonyok hiúsága — mondta Vaj-
dáné — úgy viszonylik a férfiúi hiúsághoz, mint 
valami szelíd kis dombocska a lomniczi csúcshoz. 
Az asszony, még a leghitványabb is, különbnek 
akarja látni a férfit magánál ; már azt a férfit, 
akit szeret. Mióta özvegy vagyok, sokat gon-
dolkoztam ezeken a dolgokon és . . . 

Domokos Sándor egy pillanatig nagyon ko-
molyan nézett az asszonyra, aztán elnevette 
magát és vállat vont : 

— Es azt hiszi, hogy mink . . . 
— Nem hiszem, hanem tudom. Ismertein na-

gyon elmés embereket, akik komolyan hirdették, 
hogy az asszonynak mindenre szüksége van, 
csak épen észre nincs. Ismertem egy minden-
képen kiváló nemes úriembert, aki azért nem 
vett el egy nőt, mert vele egyforma szellemi 
színvonalon állott és félt, hogy nem tud majd 
imponálni feleségének. Attól meg az Isten őriz-
zen meg minden asszonyt, hogy különb merjen 
lenni az uránál. Az ilyen szerencsétlennek jobb 
lett volna halva születnie, hacsak nincs annyi 
esze és energiája, hogy kiválóságát el tudja 
rejteni és az ostobát játssza egész életében. Áz 
asszony helota-természetét mi sem bizonyítja 
jobban, mint, bogy még erre is képes. Leborul 
egy kócbálvány előtt és még a vad népek boldog 
szuggeszciója is hiányzik lelkéből. Mert az okos 
asszony igen is jól tudja, hogy kóc és rongy, 
ami előtt meghaj t ja fejét, és mégis megteszi. 
Miért? Mert vérében van az átöröklött rab-
szolga-érzés és nem tud menekülni tőle. Nem 
tudja megérteni, nem tudja megszokni, hogy 
már ő is szabad ember. 

— Ugyan kérem . . . 
— Hagyja csak, most én beszélek, aztán 

majd rákerül magára is a sor. Sokat töpreng-
tem én már ezen a dolgon és vannak pillana-
tok, mikor azt hiszem, h o g / talán mégis a 
szegény bálványimádóknak van igazuk s az 
asszonyok úgynevezett szabadsága csalás, ámí-
tás, fikció. Tudja mi vitt erre a gondolatra? 
Hogy a legkiválóbb, legértékesebb asszonyi 
lelkek alázkodnak meg legjobban a férfi fen-
sőbbsége előtt. A nyárspolgár-lelkű asszonyok 
mostanában mind ibsenesdit játszanak. A leg-
közönségesebb csirkeagyú teremtések rokonnak 
érzik lelküket Nórával, Hedda Gáblerrel és 
társaival. Miért? Mert ezek a gyarlóeszű, se-
kélyes lelkű teremtések még mindig komolyan 
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veszik az írók frázisait, míg a kiválóbb lelkek 
már rájöttek, bogy rabságuk örök és felold-
hatatlan. „Rabszolgáknak lenniök kell, mivel 
rabszolgákra szükség vagyon", ezt már a régi 
Görögországban is tudták. Ebbe már én is 
belétörödtem, csak azon csodálkozom, hogy 
bírják ki a férfiak ezt az örökös bálványozást ? 
Hogy nem vesz erőt egyszer rajtuk az őszinte-
ség szelleme, hogy egyszer, egyetlenegyszer el-
szégyelnék magukat. A hiúságuk olyan, mint 
a mesék fenevadja, folyton éhes, folyton táp-
lálni kell. J a j annak, aki csak egyszer is éhezni 
hagyja a fenevadat ! Hát még annak, aki nem 
tudja eltitkolni, hogy lelkében, szívében, elméjé-
ben különb, mint az, aki előtt térdet, fejet ha j t ! 

Domokos Sándor mosolyogva nézett az asszony 
kipirult arcába. 

— Lássa, én kivétel vagyok, mert ezennel 
elismerem, hogy Ön sokkal jobban tud argu-
mentálni, mint én. Szíves engedelmével nem is 
követem az általánosságok mezejére, mert biz-
tosan csatát veszítenék. Inkább elmondok egy 
egyszerű kis históriát, ami talán mentségünkre 
szolgál nekünk, szegény férfiaknak. 

— Halljuk. 
— Egy jó barátomról van szó. Ugy adom 

elő a történetet, amint tőle hallottam. 
— Szavahihető ember a barátja? 
— Föltétlenül. Egyébként Ön is meg fog 

róla győződni, ha végighallgatja ezt a kis his-
tóriát. Tehát az én barátom ezelőtt hat évvel 
nagyon szerelmes volt. Szeretett, úgy bolond 
férfimódra. Mert egyben csakugyan sokkal kü-
lönbek a nők nálunk. A férfi szerelme, még a 
fűszeressegédé is, telve van romantikus színek-
kel, a 'nőé, még a legkiválóbb lelkű asszonyé 
is, mindig számol a lehetőségekkel, a viszonyok-
kal. S míg a férfi azon töprenkedik, hogy 
hogyan hozza le a göncölszekeret az égről, 
hogy az imádott leányt megkocsikáztassa, addig 
a poétikus, hófehér lelkű ifjú leány önmagában, 
titokban már a lakást rendezgeti és azon töp-
renkedik, hogy mennyi konyhapénzt kérjen 
ettől a hóbortos csacsitól, ha csakugyan egy 
pár lesz belőlük. 

— Az asszonyok általános rágalmazása he-
lyett szívesebben* hallgatnám az ígért históriát. 

— Igaz, tehát a barátom szerelmes volt. 
— Remélem, valami ügyes jukker asszonyba ? 
— Nem, leányba, akit feleségül akart venni. 
— Ugyan ? 
— Ne nézzen reám olyan gúnyosan és hi-

tetlenül, az én barátom, igenis, házasodni akart. 
Sőt már félig-meddig jegyben is járt. Legalább 
is ő űgy érezte, bár még nem kérte meg a kis-
asszony kezét. Minden nap ott ült a leánynál, 
egy kis, csinos hűvösvölgyi nyaralóban és este-
felé együtt sétálgattak az erdőben . . . 

Yajdáné összehúzta a homlokát. 
— Nem gondolja, hogy . . . 
— Parancsol valamit ? 
— Semmit. Csak folytassa a történetet. 
— Tehát a barátom együtt sétált a kis-

asszonnyal. Nem tudom, gondolt-e arra, hogy 
valaha bálvány lesz és imádtatja magát ? Nem 
tudom, nagyon éhes volt-e a hiúsága és töm-
jénezést keresett-e? Az én barátom sohasem 
analizálta a lelkét, ő csak annyit tudott, hogy 
bolondul szerelmes. 

— És még ma sem házasodott meg ? 
— Ugy van, asszonyom, ön előre kitalálja 

a történetem végét. 
— Dehogy, csak folytassa. 
— Az én barátom épen azon gondolkozott, 

hogy milyen szavakkal mondja el érzelmeit a 
mellette lépkedő fehérruhás kisasszonynak, 
mikor az egyik mellékútró! egy rongyos, ma-
szatos kis koldusfiú jött elő és valami kelle-
metlen, éneklő hangon könyörgött krajcárért. 
Az én barátom dühbe jött és körülbelül erre 
gondolt : Ejnye, hogy az ördög vinné ol ezt a 
rongyos kölyköt, épen most kellett idejönnie. 
Az én barátom épenséggel nem lágyszívű, de 
azért valami átkozott, különös rossz szokásból, 
ha koldust lát, önkéntelen a zsebe felé nyúl. 
Most is épen azt akarta tenni, mikor a kis-
asszony megszólalt szép, csengő hangján : 
ugyan kérem, kergesse el innét ezt az utálatos, 
rongyos fiút. 

Vajdáné fehér lett és felállt a helyéről. 
— Bocsánat, talán nem érdekes? 
Az asszony erőt vett magán és mosolygott. 
— De igen, csak folytassa, nagyon érdekes. 
— Az én barátom körülbelül úgy érezte 

magát, mintha, — ej, nem jut jobb hasonlat 
az eszembe, mintha hideg zuhanyt kapott volna 
a szíve. Egyszerre elpárolgott a lelkéből mind 
az a sok szép mondás, amivel az imént még 
tele volt. Ügy bámult az imádott hölgyre, 
mintha most látta volna legelőször s egyálta-
lában nem értette, hogy miért indult el ő ezzel 
az idegen fehérruhás kisasszonnyal sétálni? 
Hűvös is lett . . . A budai hegyek közt olyan 
hamar hűvös van, ha leszáll a nap. És a sok 
szép szerelmes mondás helyett a férfi azt mondta 
a leánynak : forduljunk vissza kisasszony, már 
késő van. 

— És aztán y 
— Visszafordultak. És többet nem mentek 

sétálni egymással soha. A leány férjhez ment, 
az én barátom még most sem házasodott meg. 
Állítólag nem bírja megbocsátani a női nemnek, 
hogy talált egy leányra, aki épen olyan kemény-
szívű volt egy rongyos koldusfiúval szemben, 
mint ő. Mert hiszen a fehérruhás leány nem 
tett egyebet, mint, hogy hangosan kimondta a 
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férfi gondolatát, s látja, ez a csekélység, ez a 
pár szó örökre lehűtötte az én barátom szívét. 
Azt mondja, nagyon fél, bogy a sors megint 
egy olyan keményszívű asszonnyal hozza össze, 
amilyen ő. Önmagának már csak megbocsátja, 
hogy olyan, amilyen, de azt az asszonyt, kivel 
az életét összeköti, mindenben különbnek akarja 
látni, mint amilyen ő maga. 

Az asszony sápadt volt és szeme az elfojtott 
könnyektől égett. Lehajtott fővel, mozdulatla-
nul ült a helyén, aztán hirtelen felkapta a 
fejét és kéröleg, esdekelve nézett Domokos 
Sándor szeme közé. A férfi azonban csak mo-
solygott és szemének tekintete hidegebb, kemé-
nyebb volt a befagyott víz tükrénél. 

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

Köszöne té t ny i lván í to t t a : Bende Imre 
nyitrai püspöknek és Potucsek János szolopnai 
róm. kath. esperesnek, akik a Felső-Mogyoród 
községben létesítendő róm. kath. felekezeti isk. 
építési költségeinek fedezésére 1000—1000 
koronát adományoztak ; Kálozdy Ferenc bük-
kösdi földbirtokosnak, aki a bükkösdi róm. kath. 
felekezeti elemi iskola építési költségeinek fede-
zésére 1000 koronát adományozott. 

Kinevezte : ErŐdi János brassóvármegyei, 
Szabó Elemér fogaras vár megyei; Czeglédy István 
torontálvármegyei, Csapó Kálmán krassószörény-
vármegyei, Szabó Bertalan torontálvármegyei, 
Korányi György székesfővárosi, Gálffy Lajos 
beszterczenaszódvármegyei, Széchényi Antal 
hevesvármegyei és Szirmai Miksa bihar-
vármegyei segédtanfelügyelőket jelen minősé-
gükben a IX. fizetési osztályba ; Svábi Dezső 
ungvármegyei, Nagy Béla tolnavármegyei, Hajnal 
Bernát hajdúvármegyei, Chalupka Rezső udvar-
helyvármegyei, Nagy József somogvvármegyei, 
Császár Nándor csíkvármegyei, Bogárdy Antal 
jásznagykúnszolnokvármegyei, Várady Dezső 
ugocsavármegyei, Kemény Árpád komáromvár-
megyei és Dudits Miklós beregvármegyei kir. 
tanfelügyelőségi tollnokokat a X. fizetési osz-
tályba segédtanfelügyelőkké ; továbbá a tanítói 
fizetések rendezéséről szóló 1907. évi XXVI-ik 
és XXVII-ik törvénycikkek végrehajtására az 
1908. évi állami költségvetésben rendszere-
sített segédtanfelügyelői állásokra : Bákusz 
Lajos királyi tanfelügyelőségi tollnokot Szol-
nok-Doboka vármegyébe, Poppov Péter tollnokot 
Fejér vármegyébe, Pálástliy Kálmán tollnokot 
Sopron vármegyébe, Mikó Imre tollnokot, cím-
zetes segédtanfelügyelőt Sáros vármegyébe, Ber-
zsenyi Gusztáv tollnokot Hunyad vármegyébe, 
Pál Ferenc tollnokot Fogaras vármegyébe, Gróf 
Lajos tollnokot Zemplén vármegyébe, Szokolszky 

Rezső tollnokot Zólyom vármegyébe, Pethő János 
tollnokot Árva vármegyébe, Cserey Gyula toll-
nokot Torontál vármegyébe, továbbá Hajdú 
Ferenc tanker, kir. főigazgatósági tollnokot 
Arad vármegyébe, Benedek Mihály segesvári 
áll. el. isk. igazgató-tanítót Nagy-Kíiküllő vár-
megyébe. Szentgyörgyi Lajos áll. el. isk. igaz-
gatót és címzetes segédtanfelügyelőt Pest stb. 
vármegyébe, Mihályi Ferenc szatmárnémeti áll. 
el. isk. igazgató-tanítót Szatmár vármegyebe, 
Gáspár Ármin kolozsvári áll. isk. igazgató-
tanítót Besztereze-Naszód vármegyébe, Zoványi 
Lajos zilahi áll. el. isk. igazgató-tanítót Szilágy 
vármegyébe, Kehrer Károly eleki áll. isk. igaz-
gató-tanítót Arad vármegyébe, Lázár Károly 
pestpilissoltkiskúnmegyei kir. tanfelügyelőséghez 
berendelt áll. el. isk. igazgató-tanítót Bács-Bodrog 
vármegyébe, Bárdos Ádám áll. polg. isk. tanítót 
Nyitra vármegyébe, dr. Zélenka Frigyes oki. 
el. isk. tanítót Trencsén vármegyébe, a IX. 
fizetési osztályba; továbbá Dezső Lipót tollno-
kot Máramaros vármegyébe, Papp György toll-
nokot Háromszék vármegyébe, Hortobágyi Ágost 
tollnokot Nógrád vármegyébe, Simoncsics Antal 
tollnokot Bars vármegyébe, dr. Mauks Ernő 
tollnokot Pozsony vármegyébe, Bihari István 
tollnokot Gömör-Kishont vármegyébe, Aradi A. 
Rezső tollnokot Krassó-Szörény vármegyébe, dr. 
Ősz Béla tollnokot Abaúj-Torna vármegyébe, 
Hrusztelc Károly tollnokot Maros-Torda vár-
megyébe, Halmos András tollnokot Szepes vár-
megyébe, dr. Berze Nagv János tollnokot 
Alsófehér vármegyébe, dr. Lukácsi György toll-
nokot Temes vármegyébe, Gombkötő Antal toll-
nokot Krassó-Szörény vármegyébe, Zsák Frigyes 
pomázi áll. el. isk. igazgató-tanítót Csongrád 
vármegyébe, Petreezky Jenő polg. isk. tanítót 
Bereg vármegyébe, Karácson József izsópallagi 
áll. el. isk. igazgató-tanítót Bihar vármegyébe, 
Nisztor Joakim homoródhévizi áll. isk. igazgató-
tanítót Szeben vármegyébe, Hornyik Veszelovszky 
János tornyai áll. el. isk. igazgató-tanítót Arad 
vármegyébe, Szentkereszty Tivadar nagyváradi 
róm. kath. el. isk. tanítót Ung vármegyébe, dr. 
Pataky János, a múzeumok és könyvtárak bizott-
ságánál tollnokot Bács-Bodrog vármegyébe, a X. 
fizetési osztályba; Rezik Albert oki. tanítót 
1908. évi szept. 1-i hatállyal a gyoroki új áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bagdy István oki. tanítót 
1908. évi szept. 1-i hatállyal a pácini új álL 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Néry Ferenc oki. tanítót 
1908. évi szept. 1-i hatállyal az apátkai új áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Király Árpád oki. tanítót 
1908. évi szept. 1-i hatállyal a nagyrápolti új 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Stöger Nándor oki. 
tanítót 1908. évi szept. 1-i hatállyal a pokol-
valcseli új áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Cservenyák 
Jáno3 és Jakab József oki. tanítókat 1908. évi 
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szept. 1-i hatállyal a mezőzombori áll. el. isk.-
hoz r. tanítókká; Puhala Béla és Kun Zoltán 
oki. tanítókat 1908. évi szept. 1-i hatállyal a 
csécsi új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Benüinger 
Flórián oki. tanítót 1908. évi szept. 1-i hatály-
lyal a kiskeresztúri új áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Vincze György oki. tanítót 1908. évi szept. 
1-i hatállyal a vistai új állami elemi iskolához 
r. tanítóvá; Kóllweutz Ferenc, Posztl Mihály, 
Leitgeb Mátyás, Flessl Józsa és Barillits Mária 
oki. tanítókat, ill. tanítónőket 1908. évi szept. 
1-i hatállyal a nagymartoni új áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké ; Osváth László és 
Nyiri Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt 1908. 
évi szept. 1-i hatállyal a mikolai új áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Kőrösmezei Teréz 
oki. tanítónőt 1908. évi szept. 1-i hatállyal a 
szatmár-külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Szombathy Ilona oki. tanítónőt 1908. évi szept. 
1-i hatállyal a makranczi új áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Nagy Irén oki. tanítónőt 1908. évi 
szept. 1-i hatállyal a bérczaljai új áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Beniczky Gizella oki. tanítónőt 
1908. évi szept. 1-i hatályai a szamosdobi új 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Deák Mariska oki. 
óvónőt a sófalvai áll. óvóhoz óvónővé ; Pályi 
Julia oki. óvónőt a bégamonostori áll. óvóhoz 
óvónővé ; Ehrenreich Ella oki. óvónőt a kuczorai 
áll. óvóhoz óvónővé. 

Végkie lég í tés t engedé lyeze t t : Mózer Ferenc 
felsőtöőki munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
1400 K-t. 

Je len minőségébea á the lyez te : Jenei 
Nándor zólyomi és Csehák József suránkai áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Horváth Lajos és 
neje torontálszécsányi és Kovács László és neje 
stájerlaki áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket 
1908. évi szept. 1-i hatállyal kölcsönösen ; Dánfi 
Benő és Dánfiné Maksay Róza zólyomi áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt 1908. évi szept. 1-i 
hatállyal a zólyomvasúttelepi új áll. el. isk.-hoz ; 
Szlafkovszky Viola szatmár-külterületi áll. el. 
isk. tanítónőt a szatmár-belterületi áll. el. isk.-
hoz; Winter Gizella sófalvai állami óvónőt az 
aradcsálai áll. óvóhoz ; Benedek Jolán pilisszántói 
áll. óvónőt a szucsányi áll. óvóhoz. 

Je len ál lásában végleg m e g e r ő s í t e t t e : 
Bedő Mihály túrkevei közs. gazd. ism.-isk. szak-
tanítót ; Balázs Péter suskai közs. el. isk. tanítót. 

Nyugdí ja t u t a lványozo t t : Monaszterián 
Gábor nyug. kolozsmonostori tanító özv., szül. 
Derebán Annának évi 300 K-t; Szép Lipót 
veszprémi i/r. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 2500 K-t ; Koppányi József bolhási urad. 
rk. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 540 
K-t ; Györki Károly Áron apatini munkaképtelen 
izr. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t; Schatteles Irén 
aradi izr. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 

520 K-t; Soóky Janka czabaji munkaképtelen 
óvónőnek az 1907. évi 1-32.968. sz. rendelettel 
engedélyezett 740 K végkielégítés helyett évi 
320 K-t; Kómíves Józsefné szül. Kopp Mária aradi 
munkaképtelen közs. el iskolai tanítónőnek évi 
1160 K-t; Józsa Dánielné sz. Bisztricsány Jozefin 
újpesti munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 
1720 K-t; Leschák Antalné sz. Stofl'án Sarolta 
nyíregyházai munkaképtelen óvónőnek évi 540 K-t. 

Gyám-, ill. segé lypénz t engedé lyeze t t : 
néh. Juhász György alsópokorágyi nyug. ref. 
tanító özv., sziil. Keller Bertának évi 383 K 
50 f-t, 5 kkorú árvájának pedig összesen 319 K 
55 f- t ; néh. Bartsch Gusztáv malduri nyug. 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Matz Irma Paulá-
nak évi 500 K-t, két kkorú árvájának pedig 
összesen 166 K 66 f-t ; néh. Boda Sámuel nagy-
ajtai nyug. áll. el. isk. igazgató-tanító özv., szül. 
Weisz Johannának évi 740 K-t s egy kkorú 
árvájának pedig évi 123 K 33 f-t; néh. Kom-
játhy Antal hajdúböszörményi ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Pauchli Ilonának évi 634 K 40 f-t, 
Ilona nevű kkorú árvájának 105 K 73 f t , 
együtt 740 K 13 f- t ; néh. Ruszkay Pál nyug. 
nyomári ref. el. isk. tanító özv., szül. Péter 
Annának évi 362 K t ; néh. Csollák Mihály 
turzófalvai róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Győző Juliannának évi 540 K t és Emil nevű 
kkorú árvájának 90 K-t, mindössze 630 K-t; 
néh. Beindl István árva-nagyfalui nyug. róm. 
kath. tanító özv., szül. Zvada Teréznek évi 300 
K-t, 3 kkorú árvájának összesen 150 K-t; néh. 
Ughy József tapolczafői nyug. rk. el. isk. tanító 
özv., szül. Nagy Juliannának évi 477 K-t; néh. 
Hromoda József nyug. sztankováni rk. tanító 
özv., szül. Szekey Zsuzsannának évi 416 K 
84 f-t; néh. Faragó János lophágyi nyug. gör. 
kath. tanító özv., szül. Szilágyi Teréziának évi 
380 K-t; néh. Dordea János keresztényszigeti 
nyug. gkel. el. isk. tanító özv., szül. Mancin 
Johannának évi 300 K-t; néh. Marián Mihály 
onoki nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Moldován Máriának évi 300 K-t; néh. Miriov-
szky Ede nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Máday Emiliának évi 300 K-t; néh. Tegze 
László nyug. felsőapsai tanító özv., szül. Hod-
zsega Máriának évi 345 K-t, Pál nevű kkorú 
árvájának pedig 57 K 50 f-t; néh. Silbersten 
Ede nyug. izr. el. isk. tanító özv., szül. Brüll 
Bettinek évi 628 K-t; néh. Toader Elek nyug. 
gör. kel. tanító özv., szül. Traila Máriának évi 
300 K-t; néh. Singer Israel sátoraljaújhelyi 
nyug. izr. tanító özv., szül. Frankel Katalinnak 
évi 640 K-t; néh. Szabó Péter kisházai áll. el. 
isk. ig.-tanító özv., szül. Némedy Emmának évi 
720 K-t, Margit, Dezső, Erzsébet, Emilia és Ida 
nevű kkorú árváinak egyenként 120 K-t együtt 
600 K-t, mindössze 1320 K-t. 
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Hirdetmény. 
A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 

in. kir. miniszterelnök 1908. évi 66.303. sz. a. 
az ausztriai veretű ötkoronás ezüst emlékérmék 
ismertetése tárgyában a következő hirdetményt 
bocsátotta ki : 

„Utalással az ausztriai veretű egykoronás 
ezüst emlékérmék ismertetése tárgyában 1908. 
évi február hó 20 án 140.308/907. sz. a. és az 
ausztriai veretű tíz- és húszkoronás arany emlék-
érmék ismertetése tárgyában 1908 május 1-én 
45.259. sz. a. kiadott hirdetményre, valamint 
az ötkoronás ezüstérmék ismertetése tárgyában 
1900 március 7-én 16.729. sz. a. kiadott hir-
detményre, közhírré teszem, hogy a birodalmi 
tanácsban képviselt királyságok és országok kor-
mánya ötkoronás ezüst emlékérméket az alábbi 
rendelkezések szerint vezet és bocsát forgalomba. 

Az ötkoronás ezüst emlékérme képlapján O 
Felségének mellképe látható, a következő kör-

r*D. » -O-H V I B X B V 8 .1-o.T-io» 
i rat tal : „FRANC. JOS. I. D. G. IMP. AUSTR. 
EEX BOH. GAL. ILL. ETC. ET AP. REX HUNG." 

A hátlapon haladó fiatal női alak látható, 
lengő ruhával ; felemelt jobbkezében babérágat 
tart , balkezével pedig a köriratban foglalt 
1848 —1908. évszámokra mutat. 

A női alaktól balra az ausztriai császári korona 
s alatta az „5 Cor." értékjelzés, jobbra pedig 
a császári sas látható. A hátlap körirata követ-
kező : DUODECIM LUSTRIS GLORIOSE PER-
ACTIS. Az érmék karimája sima és mélyített 
betűkkel e jelszót tartalmazza : VIRIBUS UNITIS. 
A lapok pereme emelkedett és sima s azon 
gyöngysor (gyöngy gyöngyöt érintve) vonul 
végig. 

Ezeknek az érméknek súlya, finomsága és átmé-
rője azonos a már forgalomban levő ötkoronás 
érmék súlyával, finomságával és átmérőjével. 

Az ötkoronás emlékérméknek minden állami 
és egyéb közpénztárak által, valamint a magán-
forgalomban leendő elfogadására nézve az 1899. 
évi XXXII. t.-c. 5. § ának és az 1899. évi 
XXXIII. törvénycikkbe becikkelyezett érmepót-

szerződés IV. cikkének rendelkezései irányadók. 
Az ötkoronás ezüst emlékérmék rajza a jelen 
hirdetményhez van mellékelve. 

Budapest, 1908. évi június hó 15. 
M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 

KÖNYVESHÁZ. 
I s t en rabjai. 

(Irta Gárdonyi Géza. Singer és Wolfner kiadása. 
Ára 5 korona.) 

A föld testét hatalmas erők rázkódtatták 
meg időnként. Virágzó városok, hatalmas erdők, 
félelmetes állatok tűntek el a mélyben, hogy 
helyüket más rétegek foglalják el, melyeken meg-
indult újból az élet. A gyermekeit pusztító föld 
leölt szülöttei testét nyúj t ja az utódoknak, hogy 
munkát végezhessenek vele, hogy táplálókot szív-
hassanak belőle. A földnek forrongása milliók 
pusztulásával s ú j milliók születésével jár . Ugyan-
ezt a forrongást tapasztaljuk az emberiség tör-

* -a* V u X T I S .fco. « «»»"l 
ténetében. It t is megkülönböztethetők a korok, 
az eszmék, melyek régi korok, régi eszmék sír-
jain fakadnak. Belőlük szívják a táplálékot, cso-
dálatosan megnőnek, hogy aztán ők is elpusztul-
janak s halálukkal ú j eszmék születését könnyít-
sék meg. Az emberiség története újabb meg újabb 
gondolatok, hangulatok és eszmék születéséből, 
megerősödéséből és pusztulásából áll. 

Aki a múltra boruló sötét fátyolt megbillenti, 
rémülten nézi a küzködő, vérző, szenvedő emberi 
séget; rémülten, vagy sóhajtva; szinte úgy tűnik 
föl előtte, hogy ezeknek az embereknek más a 
gondolkozása, más a jelleme. Ügy néz rájuk, 
mintha nem is testvérei volnának. Ha azonban 
bele t u d helyezkedni a kor hangulatába, bátran 
járhat közöttük, nem lesznek többé misztikusak 
előtte, hanem megérti, hogy egy hatalmas ár 
ragadja őket, sodorja kényszerítő erővel egy 
bizonyos irányba, melyből van ugyan kitérés, de 
ez a lelki egyensúly megbillenésével já r . A tör-
téneti regényt írónak úgy kell dolgoznia, mint 
a geológusnak. A geológus fölkutat mindent, ami 
egy korszakra csak jellemző lehet, hogy kutatásai 
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végén tisztán álljon előtte a korszak fő jellemző 
sajátsága. A történeti regényíró is kutatóútra 
indul az emberiség hangulatrétegeiben, hogy meg-
találja azt a hangulatot, gondolatot, vagy eszmét, 
amelyből nézve megérthetjük a kor legnemesebb 
és legborzalmasabb tetteit, szülötteinek reményeit, 
bánatát, lázas törekvését, vagy tompa kétségbe-
esését. 

Ezzel a céllal iparkodott megrajzolni Gárdonyi 
Géza a tatárjárásra következő korszakot. Az Isten 
rabjairól szól regénye ; azokról a rabokról, kik 
önként mondottak le a világi örömökről, önként 
áldozták életüket az Isten dicsőségére s meg 
vannak róla győződve, hogy egyedül ők a szabad 
emberek, míg a többi emberek a pénznek, a bor-
nak, á dicsőségnek, a vágyaknak a rabjai. 

A regény tárgya ismeretes. Boldog Margit tör-
ténete néhány költői vonással kiegészítve. Nem 
is érdekes tárggyal akart Gárdonyi bennünket 
gyönyörködtetni, hanem korrajzzal és érdekes 
alakokkal. És ezt a célját elérte. A középkor 
emberei vonulnak el előttünk, tétován, bilincsbe 
verve, rabszolgahadként ; bilincseiket, rabszolga-
ságukat csak mi látjuk, ők nyugodtan, örvendve, 
elégedetten, sőt a máskép élőket megvetve vise-
lik láncaikat. A szenvedésben, nélkülözésben, 
sanyargatásban ós engedelmességben, szóval a 
hitük szerint való vallásosságban látják azt a 
nagy hivatást, amely energiával, boldogsággal, 
elégedettséggel tölti el mindig az emberiség lel-
két, valahányszor egy-egy eszmében megtalálja. 

Vannak közöttük, kiket megejt a kísértés ; le-
tépik béklyóikat, kilépnek a világba, megízlelik 
az emberi örömöket, de a kor hangulata, mely 
újból úrrá lesz lelkükben megkeseríti napjaikat, 
ellopja álmukat, megragadja emberi örömök után 
kinyúló kezüket s visszaragadja oda, honnan el-
indultak. Fölveszik a bilincseket, kétszeres erővel 
kínozzák testüket, hogy bocsánatot nyerjenek az 
Úr színe előtt. Kitűnően rajzolta meg Gárdonyi 
a fellázadt és megtérő alakot Abris fráterben. 
Abris fráter lelkében a kor hangulata ju t össze-
ütközésbe a legősibb emberi érzéssel, a szerelem-
mel. Az asszony látszólag győz, magával ragadja 
az Isten szolgáját. Pár esztendő múlva Abris fráter 
már ott vezekel bűneiért a klastromban. Öreg 
korában az apa ébred föl benne ; megtudja, hogy 
növendék fia van ; hazamegy, világi életet él, 
hogy pár esztendő múlva megint ott lássuk 
szerzetestársai között, amint legbuzgóbban korbá-
csolja testét. 

Két főalakja van e regénynek, Margit és János 
fráter. Az előbbinek rajongó lelke szinte bele-
olvad' Krisztusba ; a szeretetre szomjas női lélek 
megtalálta ideálját. Imádkozik, alázza magát, utá-
latos munkát végez, hogy Krisztus gyönyörűséget 
találjon benne. A másik imádattal, vegyes szere-
lemmel viseltetik Margit iránt ; sajnálja, bámulja, 

rajong érte, örvend, ha gyönyörűséget okozhat 
neki apró szívességek tételével. Mintegy kisugá-
rozza Gárdonyi regénye, hogy ősi emberi indu-
latok a korhangulat hatása alatt nem vesznek el, 
csak módosulnak ; a leány rajongó lelke meg-
találja ideálját Krisztusban, a férfi szerelme föl-
ébred Margit iránt. 

Gárdonyi annyi szeretettel és tudással rajzolja 
a kort, hogy olvasásközben vele érzünk hőseivel, 
sőt annyira beleéli magát a kor viszonyaiba, hogy 
Margitban nein a céltalanul elhervadó szén virá-
got látja, hanem megérzi hivatását, életé) k tar-
talmát ; s azt magával Margittal mondatja el. 
Margit halála után megjelenik János barát előtt, 
épen akkor, mikor életének céltalanságán gon-
dolkozik — s szól hozzá következőképen: „Miért 
homályos néked az én szenvedésem ? Nem láttad-e 
mily romlottságban él ez a nemzet? Mily álla-
tiasságba sülyedtek a dús főnemesek is ? Nem 
láttad-e, hogyan terjedt az én imádságos, szent 
életemnek híre szét az országban ? Hogyan ejtette 
gondolkodóba a szíveket ? Hogyan ismerték meg 
kicsinységüket az én alázatos nagyságom láttára ? 
Hogyan ismerték meg szívük keménységét, mikor 
azt látták, hogy én a legszegényebb betegen is 
magam fáradalmával könyörülök ? Hogyan néztek 
azután a földi kincseikre, mikor látták, hogy én 
rongyokat öltök föl és mennyei kincsekre szeg-
zem a szememet ? Hát nem láttad, hogyan fordult 
a testi világban élők lelke a lelki világ felé ?" 

Erezte, látta azt János barát, érzi és látja az 
olvasó s azzal a megnyugvással zárja be a köny-
vet, hogy a szépséges királyleány meghervadt 
arca áldozat volt a világ bűneiért, önkéntes 
emberáldozat, melyet forrongó, zivataros korszak-
ban mindig ád a nemzet, hogy legyen kikre 
példaképül tekinteni. (i. m.) 

§ A k i rá lyk i sasszony . Hajtay Etelka egy-
felvonásos, gyermekek számára írott tündérjátékát 
megemlítettük már a múltkor, a szerző előfizetési 
felhívásával kapcsolatban. Most megjelent a kis 
darab és megállapíthatjuk róla, hogy nagyon 
alkalmas leányiskolákban való előadásra. A meséje 
igénytelen, nagy feladatot nem ró egyik szerep-
lőre sem, de viszont soknak ád alkalmat arra, 
hogy néhány kedvesen csengő verssorban be-
mutassa szavaló-tudományát. Sok közvetlenség és 
természetes kedvesség van a darabban, mely a 
királykisasszonyok sorsa után vágyódó kislányokat 
tanítja meg egy tréfás álom keretében, hogy 
azoknak a sorsa sem fenékig tejfel. A kis könyv 
ára 1 korona. Kapható a szerzőnél, Szászvároson. 

§ Taní tók évkönyve. A Szent-István-Társulat 
ily néven egy ú j vállalkozást indít meg, melynek 
első kötete július hó folyamán kerül ki a sajtó 
alól. Életrevaló, céltudatos vállalkozás ez, mely a 
nemzeti és keresztényi alapokon fejlő népnevelés 
munkáját van hivatv erősíteni. Az Évkönyv 
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sze rkesz tő je Wohlmuth Ernő, az ismert neve lés -
tani í r ó , a m u n k a t á r s a k közt pedig oly előkelő 
nevekre akadunk, mint Bróhászka Ottokár, 
Griesswein Sándor, Erdősi Károly, Görcsöni Dénes, 
Ember Károly stb. A rendkívül gazdag gyakor-
lati részen kivül a legaktuálisabb témákat tár-
gyaló másfél t u c a t n y i önálló tanulmány e kötetet 
valóságos szociálpedagógiai vezérkönyvvé avatja. 
Elsősorban tanítók, nevelők és tanítójelöltek hasz-
nálatára k é s z ü l t e könyv, de nélkülözhetetlen 
l e l k é s z " v, szülők s mindazok s z á m á r a is, akik 
akár U g a t á s u k n á l , akár állapotuknál fogva ér-
deklődnek a nevelés ügyei iránt. A k ö r ü l b e l ü l 
18 ívnyi vászonkötésű vaskos k ö n y v e k ára 3 K, 
azonban a Társulat tagjai és állandó megrendelői 
1 K kedvezményes áron kapják. Megrendeléseket 
legcélszerűbb postautalványon j e l e z n i . 

§ Á magyar he lyes í r á s k i s s z ó t á r a . (Szer-
kesztette Kelemen Béla. Harmadik kiadás. Az 
Athenaeum kiadása. Ára 60 fill.) Mióta az ú j 
helyesírási rendelet megjelent, egymást érik az 
útbaigazító szótárak. Simonyi Zsigmond volt 
az első, ki az Athenaeum kiadásában megjelent 
munkájában összefoglalta az új helyesírásra vo-
natkozó szabályokat s elveket; e szabályok és 
elvek kiegészítéseképen összeállította az első 
szótárt. E szótárba azokat a szavakat vette föl, 
melyeknek leírásában követik el a legtöbb hibát. 
Kis szótára külön is megjelent füzet alakjákan, 
sőt egyetlen ívre nyomva is, hogy az osztály-
ban kifüggeszthető legyen. 

Simonyi Zsigmond alapvető munkája után jelent 
meg Kelemen Béla helyesírási szótára. E kis 
füzetnek az az előnye, hogy a legbővebb a 
helyesírási szótárak között. Közli azoknak az 
elveknek egy részét is, melyek az ú j helyesírást 
jellemzik. 

A helyesírásban járatlanok könnyen megtanul-
hatják belőle a helyesírást, mert nemcsak szavak 
tőalakját közli a kis szótár, hanem a szármázékók 
egy részét is. 

Országgyűlés. 
(Június 26-tól július 2-ig.) 

A szeszadó-javaslat tárgyalása június 26-án 
már valamivel gyorsabban haladt előre ; remél-
hető, hogy hamarosan véget is fog érni e tör-
vényjavaslat tárgyalása. A horvátok vagy húsz 
fölszólalással szerepeltek ezen ülésen, de nagyon 
csekély érdeklődést keltettek a magyarnyelvű 
fölszólalások is. Csak egy percre élénkítette 
meg a tárgyalást egy privátjellegű incidens. 
A szeszadó-javaslaton különben nem sokat vál-
toztattak. Cfányi Sándor indítványára beletol-
dották a javaslatba, hogy az új szeszadó-törvény 
végrehajtásából eredő költségeket az állam meg-
téríti a községeknek, a községi szeszfőzők ked-

vezményeinek százalékát Haláss Lajos indítvá-
nyára huszonötről harmincra emelték, Burdia 
Szilárd indítványára pedig a kisüstösöknek 
napi harminc liter termelésig megadták a ked-
vezményeket addig, míg az ú j községi és szö-
vetkezeti szeszfőzők létre nem jönnek. 

Június 27-én délelőtt teljesen letárgyalták és 
megszavazták a szeszadó-javaslatot. 

Június 30 án a szeszadó-javaslatot harmad-
szori olvasásban is megszavazták s elfogadták 
a létesítendő munkásházakról, a rádiótelegráf-
egyezmény becikkelyezéséről és a kúriai bírás-
kodás meghosszabbításáról szóló törvényjavas-
latot. Az előadókon kívül csupa ellenzéki szónok 
szerepelt. Ellenvetéseikre a munkásházaknál 
Welterle Sándor miniszterelnök, választási bírás-
kodásnál pedig Günther Antal igazságügy-
miniszter és Szász Zsombor előadó válaszolt. 
Ez az ülés se mult el kisebb egyéni incidens 
nélkül. 

Július 1-én feltűnően élénk érdelődés mellett 
kezdte meg a képviselőház a végrehajtási no-
vella tárgyalását. A magas színvonalú vi tát 
Bakonyi Samu előadó ismertető beszéde vezette 
be, melyet a nagy többség általános helyes-
léssel fogadott. Azután Éber Antal független-
ségi erős krit ikája következett. A beszéd a la t t 
a szónoknak Lázár Pállal személyes afférje 
támadt. A végrehajtási novellához ez ülésen 
még Artim Mihály (néppárti), Pilisy István 
(balpárti) és Maniu Gyula (nemzetiségi) szólott 
hozzá. A két előbbi mellette, az utóbbi ellene 
nyilatkozott. A napirend megállapításánál hosszú 
vita fejlődött ki Sümegi Vilmos azon indítványa 
körül, hogy az igazságügyminiszternek a birtok-
rendezésről szóló törvényjavaslatát is tűzzék 
napirendre és tárgyalják le még a szünet előtt. 
Az interpellációk során a legnagyobb érdeklő-
dést Bródy Ernő interpellációja keltette, melyet 
a budapesti pénzintézetek által tervezett bank-
kartel tárgyában terjesztett elő. Hoffmann Ottó 
előterjesztette az ülés végén a „Korbács" című 
revolverlap pausáléja ügyében interpellációját. 
Indokolásában aztán olyfajta gyanúsításokkal 
illette Szterényi József államtitkárt, hogy ez 
kénytelen volt személyes kérdésben felszólalni. 

A képviselőház július 2-iki ülését teljesen a 
néppárt uralta. Az ülés elején Beniczky Ödön 
néppárti képviselő kifogásolta a jegyzőkönyvet, 
annak egyik passzusát korrigálni kívánta és a 
Ház határozatképességének megállapítását kérte. 
A Ház nem volt határozatképes, de az indít-
ványozó most már elállott a határozatképesség 
konstatálásától. A végrehajtási , novella általá-
nos vitáját folytatták ezután. Ot szónok volt : 
Nagy György balpárti, Kelemen Samu függet-
lenségi, Simonyi Semadam Sándor néppárti, 
Németh Imre függetlenségi és Bakovszliy István 
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néppárti. Kelemen Samu kivételével, aki magas 
színvonalú beszédében nagy jogászi tudással 
fejtette ki a javaslattal szemben való aggályait, 
valamennyien elfogadták a javaslatot. Az ülés 
végén a gázgyári sztrájk ügyében sürgős inter-
pellációt terjesztett be Szmrecsányi György 
(szintén néppárti), akinek a miniszterelnök 
nyomban megnyugtatóan válaszolt is. 

I Ü Í J N F É L É K . 
Tanítók és óvónők választása. 

A főváros tanácsa jún. 30 án délelőtt rend-
kívüli ülésen választott a sok száz pályázó közül 
a megüresedett tanítói, tanítónői és óvónői állá-
sokra. A választás gyors egymásutánban tör tént 
és a közoktatásügyi bizottság jelölését némi 
csekély eltéréssel honorálták. A választás ben-
nünket érdeklő eredménye a következő : 

Az elemi iskoláknál 5 igazgató-tanítói állásra 
megválasztattak : Szabó István, Farkas János, 
Nóvák Izsó, Galambos László, Gyuriss Géza. 

Az elemi iskoláknál 53 tanítói állásra : 
Bencze Dezső, Márkusz Kálmán, Kerezsi György, 
Mórocz Sándor, Kmetky Pál, Benkő Ede, Saskeöy 
Béla, Kiss József, Biró János, Székely Menyhért, 
Boromissza Ferenc, Klimpt Pál, Baráthy Mihály, 
Cicutti Lajos, Galgóczy Gyula, Stefka Jenő, Györké 
Géza, Szántó László, Ujlaky Sándor, Masszauer 
Gyula, Gyurkovich Zoltán, Lenkey Vilmos, De-
meczky Sándor, Rákosi Ödön, Ferencz Géza, 
Lantos Ferenc, Wilde Ferenc, Varsányi Lipót, 
Kurucz János, Reitter József, Halász Aladár, 
Horváth Gábor, Varga Győző, Cserhalmi Béla, 
Fejér Domonkos, Háda József, Dobsa Árpád, 
Gerhardt Lajos, Matheidesz József, Benedek Já-
nos, Varsányi Géza, Knapp József, Steiner Rezső, 
Markscheid Nándor, Migray József, Benedek Áb-
rahám, Néder István, Éber Rezső, Kárpáti Aurél, 
Fenyő József, Vida Alajos, Rátonyi Ferenc, Ka-
mocsay Dezső. 

Az elemi iskoláknál 61 tanítónői állásra 
pedig : Császár Gizella, Végh Rózsa, Pósch Aranka, 
Bertalan Ilona, Sik Mária, Miklósné Kaszt Margit, 
Bartus Irén, Duráné Barthalos Lenke, Prazsen-
káné Tajthy Aranka, Kiss Jolán, Domsits Vilma, 
Meguscher Margit, Zsigmond Teréz, Bányay Gab-
riella, Nagy Etel, Bárdy Lajosné, Czagányi Sán-
dorné, Láng Margit, Kiss Kovács Rezsőné, Kroll 
Emma, Gecső Irén, Kauser Melánia, Bakonyi 
Olga, Kövess Margit, Kerékgyártó Irén, Belicza 
Józsa, Havass Istvánné, Krazsóf Emilia, Palóczné 
Verebes Ilona, Scháder Vilma, Hittingné Benedek 
Erzsébet, Faller Erzsébet, Nikolics Deszanka, 
Ottlik Mári, Pásztorné Dallos Erzsébet, Paraszthy 
Pálné, Molnárné Werner Józsa, Fábry Borbála, 
Schnöller Mária, özv. Darvas Jakabné, Madary 
Margit, Störy Paula, özv. Rigler Andrásné, Szi-

nokné Sillye Margit, Demény Ottóné, özv. 
Schwarcz Miksáné, Faith Gizella, Barssy Paula, 
Sándor Margit, Bursics Erzsébet, Held Anna, 
Serák Margit, özv. Basa Lórándné, Draskovich 
Elma, Axaméthy Róza, Vaszilievits Adél, Franke 
Gizella, Holl Vilma, Iliás Ilona, Trauttner Elza, 
Göndör Hona. 

Nyolc óvónői állásra : Csatay Ilona, Schindler 
Emiiné, Mustetz Aranka, Bató Lujza, Nagy Fe-
renczné, Csató (Horner) Borbála, Böhm Mária, 
Puskás Mária. 

— Az Orsz. Magyar Méhészeti Egyesület 
vándorgyű lése . A magyar, osztrák és német 
méhészek már évtizedekkel ezelőtt társultak oly 
célból, hogy országaikban felváltva évente hol 
itt, hol ott tartsák meg üléseiket. Ezidén az 
53-ik vándorgyűlés a közel határszéli Wiener-
Neustadtban, augusztus 8 —12-én lesz megtartva, 
mely alkalommal értékes méhészeti szakkiállítás 
is rendeztetik. Három nemzet méhészeinek leg-
jelesebbjei gyűlnek össze Wiener-Neustadtban, 
hogy négy napon át tárgyalják közös érdekeiket 
érintő ügyeket. A tárgyalásokon a nagyszámú 
külföldi előadó sorában magyar részről Bálint 
Sándor dr. tud.-egyet. m.-tanár és Iwánkovich 
Béla kir. szőlészeti és borászati felügyelő mint 
előadók fognak szerepelni. A gyűlés és a kiállí-
tás alkalmából kedvezményes vasúti jegyek lesz-
nek érvényben. 

— A nagyszebeni Szent-Orsolya-zárda 
tan- és nevelőintézeti elöljárósága ezúton is be-
cses tudomására hozza a n. é. közönségnek, mi-
szerint a vezetése alatt álló, eddig 2 osztályú, 
felső népiskoláját, már a jövő 1908—9. tanévtől 
kezdődőleg 4 osztályú polgári iskolává alakítja 
át. Továbbá ugyancsak ezúton értesíti a m. tisz-
telt és érdekelt szülőket, hogy belnöveldéjének 
kibővítése által a bennlakó növendékek számára 
tágas és kényelmes otthonról gondoskodott ; hogy 
havi 32 korona legalacsonyabb árban is a növen-
dékeket gondos ellátásban részesíti. Bővebb föl-
világosítással szívesen szolgál a nagyszebeni Szent-
Orsolya-Rendház elöljárósága. 

— A magyar zene és zeneszerzőink 
érvényesülése érdekében fölkérettünk a követ-
kező sorok közlésére : A tanévzáró vizsgák alkal-
mával bizonnyal úgymint hozzám, tekintetes 
szerkesztő úrhoz is beérkeznek a zeneiskolák 
hangverseny műsorai. Dacára az évenként hangoz-
tatott jogos panasznak, hogy azok műsorszámai túl-
nyomóan külföldi szerzők műveit sorolják föl, 
igazolják a szomorú tényt, hogy zeneiskoláink 
nem részesítik a szükséges és megérdemelt figye-
lemben a magyar szerzők műveit és előszeretet-
tel istápolják — kell vagy nem kell csupa 
megszokásból — a külföldi, leggyakrabban a jó 
magyar szerzemények irodalmi színvonalát meg 
sem közelítő nemet művek bevezettetését és 
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használatát. Alulírott szakismerője vagyok a kül-
földi zeneműirodalomnak, tudom, mire van szük-
ségünk a klasszikus zenei műérzék nevelése és 
elsajátítása érdekében, de tudom azt is, hogy 
milliót meghaladó érték megy ki évente tőlünk, 
vaggonszámra importált olyan zeneművekért — 
melyekért a sokkal jobb ós érdemesebb magyar 
szerzők műveit a zenedék és zenetanáraink, 
talán megszokásból, avagy indolenciából mellőzik. 
Ismerője vagyok a tanítás céljaira szolgáló alkal-
mas magyar zenei litteratúrának és elmondhatom, 
hogy 8 —10 év alatt, a hazai zeneműkiadók 
horribilis áldozatokkal oly gazdag választékát 
termelték a jó magyar zenetanirodalomnak, hogy 
arra nálunk nagyobb és gazdagabb nemzetek is 
büszkék lehetnének s mégis nálunk a magyar zene-
szerzők nem érvényesülhetnek, lelkes és áldozatkész 
zeneműkiadóink elcsüggednek, zeneműnyomó ipa-
runk a nagy külföldi beözönlés miatt fogy és pang. 
A napi és szaksajtónak jóakaró támogatásába 
vetem bizalmamat s csak onnan reménylek üdvös 
javulást, ha ezen nemzetgazdaságunkat is közel-
ről érdeklő ügyet, a sajtó meleg érdeklődéssel 
karolja föl és kimondja azt — miszerint hang-
versenyekről, zenedei — zeneiskolai verseny-
jelentésekről, úgyszinte minden műkedvelői szerep-
lésekről csakis azon esetben hoz referádát, ha 
azok műsorán legkevesebb feleszámban magyar 
zeneszerzők művei szerepelnek. Ennyi önbecsü-
léssel tartozunk önmagunknak, ennyire kell, hogy 
számíthasson a magyar zeneszerző, a magyar kiadó 
s ha volna még kívánatos pótlandó, miszerint min-
dünk meglegyen arra, hogy a külföldit mellőzhes-
sük, érvényesülhetésük tudatában a magyar zene-
szerzők és kiadók kettőzött igyekezettel és ügy-
buzgalommal fognak dolgozni, a még szükségesek 
előteremtéseért. Csakis ily értelemben érdemes 
dolgozni a magyar zeneszerzőknek, vállalkozni a 
zeneműkiadónak ós csak ezután virradhatnak jobb 
napok a magyar zeneműnyomda iparra is. Klökner 
Ede, a „Zenélő Magyarország" szerkesztője. 

— Jótékonycélú hangverseny. A Marczalii 
kath. (földmíves) ifjúsági egyesület műkedvelő 
tagjai f. hó 10 én Lengyeltótiban, a „Casino" 
helyiségében, Kovát S Sándor marczalii igazgató-
tanító vezetése alatt igen szép és változatos 
műsorral jótékonycélú hangversenyt rendeztek, 
melyen Lengyeltóti község műpártoló közönségé-
nek színe java teljes számban megjelent. A sze-
replők ügyes föllépése és szabatos előadása a 
jelenlévők általános tetszését teljes mértékben 
kinyerte. 

— Inasközvet í tés . Az iskolák tanéve be-
fejeződik a folyó hóban és a tanulók egy része 
megválik az iskolától. A budapesti ipari és ke-
reskedelmi munkásközvetítő-intézet (Budapest, 
József-körút 36.) figyelmezteti azon szülőket, kik 
mesterségre óhajtanák taníttatni az iskolából ki-

kerülő fiokat, de részére nem találnak tanító-
mesterre a lakóhelyükön, hogy írják meg ezt az 
intézetnek egy levelező-lapon, s az intézet ingyen 
ad fölvilágosítást és el is helyezi a fiút. A mult 
évben már 380 fiút közvetített inasnak s ezek 
között 335 vidékit részint Budapesten, részint 
vidéki nagyobb városokban lakó mesterekhez. 

— Tanulótársak találkozása. Olgár János 
somlyócsehi (u. p. Szilágysomlyó) gör. kath. ta-
nító tanulótársait — kik 1878-ban vele együtt 
végezték a zilahi képezdét és azokat, kik ezekkel 
együtt tették le a tanképességi vizsgát — föl-
kéri, hogy a 30 éves találkozó megtarthatása cél-
jából pontos címüket vele tudatni szíveskedjenek. 

— Halá lozások. Heib Józsa kisgarami áll. 
iskolai tanítónő életének 21-ik évében elhunyt. — 
Nyéki Jenő székesfehérvári elemi iskolai vezető-
tanító életének 47-ik évében elhunyt. — Tulok 
Sámuel bollahidai ág. hitv. ev. nyug. tanító éle-
tének 82-ik, nyugalomba vonulásának pedig 15-ik 
évében elhalálozott. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Dr. R. R. E. (Versek.) Igazi örömet szerzett nekünk 

mély érzésű, szép verseivel. Általában nagy öröm 
látnunk, hogy sorban jelentkeznek nálunk a rejtőz-
ködő tehetségek. — Gy. J . (A csók s a dal.) Most 
már jó. Sorra kerül. — Bulkeszí. Csak kivételes eset-
ben őrizzük meg a közlésre el nem fogadott cikket 
s így az öné is papírkosárba került. Egyébként leve-
lezőlapja sem nyugtat meg abban, hogy a tervezett 
fürdőtelep sorsa biztosítva van. Ehhez nem elég, hogy 
ön a város szülöttje. Bizonytalan kimenetelű akciókba 
nem visszük bele a tanítóságot. — P. (Peng a kasza 
stb.) Van bennük némi hangulat, de ennél egyéb is 
kell a jó vershez. Öntől már olvastunk sikerültebbet. — 
B. (Vallásos nevelés.) Kisebb igényű lapba való. Ha a 
lapot rendetlenül kapja, közölje ezt a kiadóhivatallal. — 
Szentlielena. Az ilyen esetek a tanfelügyelőség s nem 
a nyilvánosság elé tartoznak. Az esetleges vizsgálat 
feladata megállapítani a való tényállást. — V. (A 
nyelvtan tanításának egyszerűsítése.) Az efajta érteke-
zéseket legjobb köri vagy más gyűléseken olvasni fel, 
hol aztán alaposan megvitathatják. A lapban most a 
tanügyi reformkérdések dominálnak. A kéziratot, mivel-
hogy értékes anyaga van, kivételesen megőrizzük. — 
S. (Iskola vagy tanítóképezde ?) Rövid felszólalással 
nem lehet nekivágni ennek a nagyfontosságú kérdés-
nek. Egyébként van egy-két jó gondolata. — Többek-
nek. Ha gyors választ akarnak a szerkesztőtől, küldjék 
levelüket egyenesen a szerkesztő mostani címére : 
Kisbaczon, u. p. Nagybaczon. Oly természetű kérdé-
seket, melyekre a Tanítók Tanácsadójában várnak 
választ, legjobb egyenesen a szerkesztőségnek címezni, 
mert a kérdéseket a munkatársak intézik el. 

Tartalom : Szociális ügyosztályok. Sassi Nagy 
Lajos. — Az ingyenes népoktatásról. — A gyermek-
tanulmányozás. Nógrádi László dr. —Egyesületi élet.— 
Szépirodalom Tudnivalóink. Turi Sándor. — A régi 
mese. Dánielné Lengyel Laura. — Hivatalos rész. — 
Hirdetmény. — Könyvesház. —- Országgyűlés. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — Menetrend. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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Ér tes í t é s . 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok ós a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. í r ták: FARKAS SÁNDOR ós KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

n. Földrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r t ák : FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r t a : FARKAS SÁNDOR. Bolti ára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák Y—YL osztályai számára. ír ták: DR. BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bolti# ára 1 K, nettó-ára 75 f. 

Y. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR- BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz árában azonban 40 f beküldését kérjük. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
A szegedi református orgonista-kántortanítói ál-

lásra pályázat hirdettetik. Kötelesség : elemi iskolai 
osztályok tanítása, vallás- és egyházi énekoktatás, 
valamint kántori szolgálatok végzése. Javadalom : 420 
korona lakbér, melyet az egyháztanács esetleg tisztes 
lakással helyettesíthet; 20 korona kertváltság; 1000 
korona alapfizetés, melynek 1200 koronára leendő 
kiegészítéseért, valamint a törvényszerű korpótlékért 
az egyház államsegélyért folyamodik, és stóla. Díjlevél-
másolat kívánatra megküldetik. Pályázatok július 16-ig 
a szegedi református lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Esetleg előnyt biztosító kántori próbaéneklés — költ-
ségmegtérítés nélkül — július 19-én délelőtt. Az állás 
augusztus 16-án elfoglalandó. Szegedi református egy-
háztanács. (529—III—3) 

A makói gör. kath. hitközség f. évi szeptember 
1-én elfoglalandó kántortanítói állásra pályázatot nyit. 
összes javadalmazás értéke : 1486 korona és lakás. 
Ezenkívül korpótlék államsegélyből. Ének- és tanítási 
nyelv kizárólag magyar. Johangú, okleveles és meg-
felelő zenei képzettséggel bíró kántortanítók kérvé-
nyeiket f. évi július hó 31-ig teijesszék a gör. kath. 
iskolaszékhez. Fenti minősítéssel nem bírók és később 
jelentkezők pályázatból kizáratnak. Pályázók fenti 
határidőig bemutatkozás végett bármikor megjelen-
hetnek, de útiköltségük nem téríttetik meg. A kántor-
tanítói teendőkre nézve az iskolaszéknek jogérvényes 
határozatai kötelezők és pályázókkal bemutatkozás 
alkalmával részletesen közöltetni fognak. (610-II-2) 

Etyek róm. kath. iskola I. osztályú tanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 700 korona rendes 
és 264 korona államsegély, 4 méter kemény hasábfa, 
egy bútorozott szoba. Kántoriakban jártasok előnyben 
részesülnek. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Kér-
vények róm, kath, iskolaszékhez, Etyek, Fejér m. 
intézendők, (600-11—2) 

A hódmezővásárhelyi ref. egyház két kántor-
orgonistai állomására. Díjazás : egyenlően 1200 korona 
s az egyházi összes kántori stóla negyedrésze ; ének-
szós temetés 1 korona, imás, tanításos 2 korona, háznál, 
templomban, bármelyik temetőbe vitelnél egyaránt ; 
az újtemplomi kántornak lakás, melléképületek és 
kert, a várostól 3 öl kemény tűzifa, nád- és széna-
váltságul 45 korona 15 fillér; e városi járandóságot 
az újvárosi kántor is élvezi, ha a város azt megajánlja 
neki, akinek lakás vagy ahelyett 360 korona lakbér 
jár, az egyház tetszése szerint. Kötelesség : a templomi 
rendes, rendkívüli kántor-orgonistai szolgálatok telje-
sítése ; temetéseken — az ingyeneseken is — a kántori 
s orgonistái teendőknek sor szerint való végzése, mikor 
egyedül halottaskönyvünkből szabad énekelni ; ha 
megbízatik, köteles a népiskolai énektanítást külön 
díj nélkül végezni, a magánéneklés — akár műének, 
akár zsoltár szerint — minden alakjában tiltva van 
s bármely alkalommal. Pályázók (csak ref. vallásúak) 
kérvényeik mellé kántor-orgonistaságra és énektaní-
tásra képesítő okleveleiket s egyéb tanulmányi bizo-
nyítványaikat, keresztlevelet, a nősek esketési bizo-
nyítványt, hadkötelezettségi, egészségi bizonyítványt 
csatolnak. Közülök az egyház tetszése szerint néme-
lyeket versenypróbára meghív s ezeknek II. o. jegyei-
ket megtéríti. Az állást f. évi november 1-én kell 
elfoglalni. Pályázati határidő : szeptember 1. A pá-
lyázatok alulírotthoz küldendők. Hódmezővásárhelyen, 
190S június. Pap Imre elnök, lelkész. (611—II—2) 

A hodászl ref. egyház kántortanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : államsegéllyel kiegészítve 
1000 korona, természetbeni lakás, stóla. Kötelessége : 
ötosztályú iskola vezetése, kántori teendők végzése, 
lelkész akadályoztatása esetén templomi szolgálat 
teljesítése. Személyes megjelenés előnyben részesül. 
A pályázni akarók szabályszerűen fölszerelt kérvényei-
ket 1908 július 25-ig tartoznak beadni Lányi Kálmán 
ref. lelkészhez, Hodász (Szatmár megye). (620-11-2) 
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A legyesbényei ref. kántortanítói álláara pályá-
zatot hirdetek. Fizetés: szép lakás, 1000 korona fix, 
2—300 korona biztos mellékjövedelem. A választás 
napjára (július 10) személyesen megjelenők előnyben 
részesülnek. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Fölszerelt kérvények július 18-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Kun Zoltán lelkész, Legyesbénye. 

(601-11—2) 
Az iglói nőegyesület által fenntartott nőipavisko-

lánál egy kézi munkatanítónői állás betöltendő, mely-
nek javadalmazása : 1000 korona készpénzfizetés, lakás 
fűtéssel, világítással és kiszolgálattal. A megválasz-
tandó kézimunkatanítónő kötelessége : a fehérneműek 
szabásrajzolását, szabását és varrását, a különféle 
hímzéseket, festést és egyéb divatos új kézimunkákat 
rendes tantárgyként tanítani. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. A választás egy próbaévre történik. 
Kellően fölszerelt kérvények július hó 31-ig Iglóra, 
Langsfeld Gézáné nőegyesületi elnöknőhöz küldendők. 

(608-111—2) 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

miniszter úr által a KlotUd-szeretetházzal kap-
csolatban létesített szeretetházi nevelőket képző tan-
folyamon az 1908/9. iskolai év elején egyenként 
800—800 korona ösztöndíj-élvezettel járó két nevelő-
gyakornoki állás fog betöltetni. Csakis okleveles elemi 
iskolai tanítók pályázhatnak fölvételért. Az ösztöndíjas 
nevelőgyakornokok a Klotild-szeretetházban, a növen-
dékekkel együtt laknak; egy-egy 15 — 20 tagból álló 
családhoz lesznek beosztva, ennek nevelésében részt 
vesznek s emellett az intézet többi teendőiben az 
igazgató és a felügyelő-bizottság utasítása szerint 
járnak el. Lakásért és teljes e l l á t á s é r t a szeretetházat 
fenntartó egyesületnek 4U0 koronát fizetnek, a meg-
maradó 400 koronával szabadon rendelkeznek. Heten-
ként, egy előre kijelölt délután, eltávozhatnak az 
intézetből, ezenkívül havonként egy szabad vasárnapjuk 
van. A gyakornokok tartoznak állásukat a meg-
határozott napon elfoglalni s az év végén a fel-
ügyelő-bizottság előtt szeretetházi nevelői képesítő-
vizsgálatot tenni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrhoz intézett kérvények, tanítói oklevéllel, 
születési, orvosi és előtanulmányaikat igazoló bizo-
nyítványokkal fölszerelve, f. évi augusztus hó l-ig 
terjesztendők be a Klotild-szeretetház igazgatóságá-
hoz, Budapest, I., Buda'ceszi-út 8., hol részletes fel-
világosítást ad az igazgató. Budapesten, 1908. évi 
június hó. Neményi, a felügyelő-bizottság elnöke. 

( 5 5 / h - I - l ) 
Atemesvárl áll.el.isk.tanítóképző-intézetnél nyug-

díjazás folytán megüresedett egyik gyakorló-iskolai 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak oly 
okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók, esetleg 
tanítóképző-intézeti okleveles tanárjelöltek, kik huza-
mosabb tanítási gyakorlatot képesek igazolni. Az állás 
a X. fizetési osztály harmadik fokozatának megfelelő 
fizetésből, szabályszerű személyi pótlékból és lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmaztatik. Pályázati 
határidő: 1908. évi augusztus hó l. A kellőképp föl-
szerelt pályázati kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszterhez intézve, Temes vármegye 
kir. tanfelügyelőjéhez küldendők, még pedig azon kir. 
tanfelügyelőség útján, melynek területén a pályázó 
ezidőszerint működik, vagy tartózkodik. Budapest, 
1908. évi június hó 19. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kii-, minisztertől. (56/h—I—1) 

A csomortáni községi elemi népiskolánál az újon-
nan szervezett ll-ik tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : államsegélyből 900 korona, a község 
pénztárából 100 korona, '/< hold kert és a község 
által bérlendő lakás. Kellően fölszerelt kérvények 
községi iskolaszék elnökségéhez július hó 15-ig kül-
dendők. Csomortán (u. p. Kézdiesztelnek), 1908 június 
30-án. Községi iskolaszék. (665- 1—1) 

Fölvételi hirdetmény. A tiszai ág. h. ev. egyház-
kerület eperjesi koll. tanítóképző-intézetébe a jövő 
tanévre való fölvételért folyamodni lehet július 31-ig. 
Felvilágosítással készséggel szolgál Gerhard Béla, 
igazgató. (580—1—1) 

Pályázat a veszprémi ref. egyházmegyébe kebelezett 
litéri ref. kántortanítói állásra. Fizetés a járási fő-
szolgabíró úr által az 1893. évben felvett javadalma-
zási jegyzőkönyv szerint: készpénz 30 korona; 187S/ioo 
hektoliter rozs, à 8 korona, 150 korona ; tandíj 186 
korona; ismétlősök tanításáért a községtől 16 korona ; 
ll14«'-,1600 kataszteri hold szántóföld, rét, melynek 
kataszteri jövedelme 115 korona 58 fillér; stólajöve-
delem 20 korona; exameni honorárium 1 korona 60 
fillér; szüreti supplikáns 54 fillér; 14 kg. hús, à 80 
fillér, 11 korona 20 fillér; 14 kg. só, à 26 fillér, 
3 korona 64 fillér ; 5'/2 kg. faggyú, à 1 korona 20 fillér, 
0 korona 60 fillér ; 6 öl hasított tűzifa, à 20 korona, 
1'20 korona ; borkollekta fejében 20 korona ; a föld 
megmunkálása és trágyázása 160 korona; legeltetési 
jog tí db marha után, à 4 korona, 24 korona. Összesen : 
8<i5 korona 16 fillér. Az 1000 koronáig terjedő fizetés-
kiegészítésért az iskolaszék folyamodik. Csak okleveles 
egyének pályázhatnak. Kötelesség : a VI. osztályú 
osztatlan népiskolás gyermekek s ismétlősök tanítása, 
templomi, temetési szolgálat s lelkész akadályoztatása 
esetén a templomi szolgálat végzése. Pályázati határ-
idő : július 20. Pályázati kérvények kellőképp föl-
szerelve, az esperesi hivatalhoz küldendők, Balaton-
füredre. Az állás elfoglalandó 1908 szeptember 1-én. 
Litér, 1908 május 29. Patkó Károly ref. lelkész, iskola-
széki elnök (618—1—1) 

A bácsfeketehegyi ág. hitv. evang, magyar-
német tannyelvű elemi népiskolánál a második tanítói 
állás betöltendő. Javadalom: 1000 korona törzsfizetés ; 
gazdasági ismétlő-tankötelesek tanításáért 140 korona ; 
fél hold gazdasági kert haszonélvezete ; ötödéves kor-
pótlék esedékes időben az államtól. A megválasztandó 
tanító köteles a mindennapi és gazdasági iskola ta-
nulóinak oktatásán kívül a kántortanítót szükség 
esetén mindennemű kántori teendőkben fizetés nélkül 
helyettesíteni. Kellően fölszerelt folyamodványok július 
21-ig az ág. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. Hamel 
Nándor, bácsfeketehegyi ev. lelkész. (625—11—1) 

A hernádkaki (u. p. Gesztely, Zemplén m.) kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 354 
korona államsegéllyel 800 korona, tisztességes lakás, 
kert ; 1000 koronára kiegészítést kérelmezzük. Pályá-
zatok a ref. lelkészi hivatalhoz augusztus l-ig kül-
dendők. Állás azonnal elfoglalandó. (626—II—1) 

A kiokoticsi róm. kath. kántortanítói állás be-
töltendő. Javadalma: 900 korona fizetés, 36 köbméter 
tűzifa, 2'/i hold szántóföld, megtelelő lakás mellék-
épületekkel és Vs hold konyhakerttel, 1200 lélek 
utáni kántori stóla. Valamely szláv nyelv ismerete 
kívánatos. Kántori képesítési oklevél föltétlenül csa-
tolandó, enélkül a kérvény figyelembe nem vétetik. 
Kérvények f. évi július hó 15-ig hozzám küldendők. 
Antók Dániel, iskolaszéki elnök. Klokotics, u.p. Besicza-
bánya. (629—1 — 1) 

A bégaszentgyörgyi (Torontál m.) közs. óvónői 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 700 
korona készpénz, természetbeni szabad lakás, 4 öl 
kemény tűzifa, 12 korona favágatási átalány. A kér-
vények f. évi július 25-ig beterjesztendők. Grósz 
György r. kath. plébános, óvodafelügyelő-bizottsági 
elnök. (632-111— 1) 

A zsidói (Pest m.) rk. kántortanítói állásra július 
20-ára (d. e. 10 óra) pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása : készpénzben 194 korona, ingatlanokban 159'90 
korona, terményekben 301 '66 korona. Továbbá a ké-
rendő államsegély. Lakás, kert stb. Személyes meg-
jelenés előnyös. A kérvények a galgamáesai plébánia-
hivatalhoz küldendők. (648—1- 1) 
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A nagyléta l reform, orgonista-kán tortanítói állásra. 
Javadalma: lakás, kert; továbbá 15 hold fekete és 
3 hold homoki 1100 [j-öles szántóföld, melynek adóját 
az egyház fizeti ; 2 öl tűzifa ; készpénz és egyház-
kerületi szabályzat szerinti stóla, összes értékben, 
hivatalos becslés szerint, 1933 korona 60 fillér. 
Nyugdíjalap korpótlék nélkül : 1493 korona. Köte-
lessége : a III—VI. fiosztályok vezetése, orgonistái és 
kántori teendők végzése, polgári dalkör vezetése. 
Tanítói minőségre különös súly helyeztetik. Pályázati 
kérvények július 19-ig beadandók. Ének- és orgona-
próba július 19-én, választás 26-án tartatik. Pályázók 
útiköltségét egyház nem téríti meg. Állomás augusztus 
20-án elfoglalandó. Nagyléta, 1908 június 27. Marjay 
Péter esperes-lelkész, iskolaszéki elnök. (630—I—1) 

Az érmihályfalval (Bihar megye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra 1908 július hó 19-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása : 16630/i6oo hold szántóföld, 
1584 négyszögöl rét haszonélvezete, most 160 korona 
haszonbér ; készpénz 440 korona, havi részletekben ; 
fizetéskiegészítés folyamatban van ; misealapítványok 
után 3 korona 60 fillér és stóla ; szabad lakás és kert. 
Mindennemű adót a kántortanító fizeti. Állás szept. 
1-én elfoglalandó. Pályázók kérvényeiket az érkeserűi 
(u. p. Érsemjén) plébánia-hivatalhoz küldjék be. 

(633—II—1) 
A tótvázsonyi református orgonista-tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Tisztességes lakás és 819 CJ-öl 
kerten kívül évi javadalom 770 korona, 1625 liter 
rozs = 130 korona, 6 öl tűzifa = 104 korona 1913 szept. 
30-ig. Ezentúl a természetbelieken kívül 320 korona 
és 16 kat. hold szántóföld és rét, melynek mostani 
haszonbére 540 korona. Teendők az egyházi törvé-
nyekben vannak megszabva. Személyes bemutatkozás 
előny. A megválasztott nőtlen 10 korona, családos 
25 korona költözési díjat kap s Veszprém állomástól 
a szállításról az egyházközség gondoskodik. Pályázati 
kérvények július 26-ig az esperesi hivatalhoz, Balaton-
füredre (Zala megye) küldendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Barthalos Dezső, lelkész. 

( 6 3 4 - I I - 1 ) 
Sajóbessenyö községben (Borsod megye, Miskolcz 

mellett) megüresedett önálló férfitanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma: 1. A hitközségtől havi 
előleges részletekben 840 korona. 2. Államsegélyből 
160 korona. Természetben lakás, két szoba, konyha, 
kamara és melléképületek, a kis házikert mellé pót-
lékul 900 rj-öl föld haszonélvezete ; egy tehénre és 
sertésekre szabad legeltetés ; esetleg korpótlék. Csak 
róm. kath. vallású, magyar honos, okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak. Kötelessége : a mindennapi és 
ismétlő-iskolások nevelése s oktatása és bizonyos alkal-
makkor a templomba vezetése. Szabályszerűen föl-
szerelt kérvények (keresztlevél, magyar honossági 
bizonyítvány, magyar tannyelvű tanítói oklevél stb.) 
folyó évi július hó 18-ig, Szirmabessenyő (Borsod m.), 
Dávid János plébános, iskolaszéki elnök címére kül-
dendők. ( 636 -1 -1 ) 

Bácsszent iván községi elemi népiskolájánál üre-
sedésbe jött 4. osztálytanítói állásra pályázat nyit-
tatik. Évi jövedelme : 900 korona készpénz, 5 öl kemény 
hasábfa, 20 korona kertilleték és szabad lakás vagy 
lakpénz. Tannyelv : magyar. Fokozatos előléptetés 
esetén megüresedik a 2. és illetőleg az 1. osztálytanítói 
állás. A 2. osztálytanítói állás javadalma : 960 korona 
készpénz, 2 öl kemény hasábfa, 20 korona kertilleték 
és szabad lakás vagy lakbér. Az 1. osztálytanítói állás 
javadalma : 1000 korona készpénz, 20 korona kertille-
ték és 200 korona lakpénz. Pályázók kijelenteni tar-
toznak, hogy előléptetés esetében kérvényeiket az 
utóbbi állásokra is fenntartják-e. Pályázati határidő : 
július 20. Kérvények a helybeli községi iskolaszék 
címére küldendők. Bácsszentiván (Bácsbodrog m.), 
1908 június 25-én. Az iskolaszék. (640—11—1) 

A czeg lédi református egyház a 21-ik tanítói 
állásra pályázatot hirdet. A megválasztandó tanító 
köteles az iskolaszék által reábízott osztályt vezetni. 
Javadalma : 600 korona készpénz, előleges negyedévi 
részletekben, az egyház pénztárából; 500 korona fizetés-
kiegészítési államsegély, melyért az egyház az illető 
tanító megválasztása után folyamodik ; lakás vagy 
160 korona lakbér ; karénekes temetésektől stóladíj 
és üresedés esetén előlépés a jobb javadalmú állásokra. 
Az állás férfitanítóval töltetik be. Kellően fölszerelt 
kérvények folyó évi július hó 20-ig Takács József 
lelkész, iskolaszéki elnök címére küldendők. 

(637-1—1) 
Tízévi gyakorlattal bíró, okleveles tanító községi 

jellegű iskolánál alkalmazást keres. Kívánatra be-
mutatkozik, vagy okmányait küldi. Cím : Czaich Endre, 
Tápiószele (Pest megye). (638—II—1) 

A nagykörösi községi iskolaszék alulírott elnök-
sége pályázatot hirdet két tanyai iskolai tanítói ál-
lásra. A tanítói állások javadalma: külön-külön 1100 
korona törzsfizetés, a törvényben megállapított kor-
pótlék, két katasztrális hold föld jövedelme 100 korona 
értékben, természetbeni lakás (két padlós szoba, konyha, 
éléskamra, megfelelő mellékhelyiségekkel) s 10 korona 
irodai átalány. Ha ref. tanító választatnék, a vallás-
tanításért külön 100 korona tiszteletdíj jár. Más helyen 
eltöltött idő a korpótléknál beszámíttatik. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények 190S augusztus hó l-ig 
alulírott elnökség címére küldendők. Az iskolaszék 
fenntartja magának a jogot, hogy a megválasztandó 
tanítók elhelyezése fölött belátása szerint intézkedjék. 
A tanítói állások 1908 szeptember 1-én elfoglalandók. 
Nagykőrös, 1908 június hó 22-én. Losonczy László, 
közs. iskolaszáki elnök. Danóczy Antal, közs. iskola-
széki jegyző. (639—II—1) 

Nyíregyháza város községi polgári fiúiskolájánál 
szervezett két segédtanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. Pályázhatnak a mathematika és természet-
tudományi szakcsoportból képesített tanerők. Ének-
vagy testgyakorlás tanítására képesítettek előnyben 
részesülnek. Javadalmazásuk : évi 1400—1400 korona 
és 300 korona lakáspénz. Rendszeresítés esetén 2000 
korona fizetés, szabályszerű korpótlékok és 400 korona 
lakáspénz. Pályázati határidő : f. évi augusztus 1. 
Kérvények dr. Prok Gyula, iskolaszéki elnökhöz 
intézendők. 

Nyíregyháza város községi polgári leányiskolá-
jánál szervezett két segédtanítói (tanítónői) állásra 
pályázatot hirdetünk. Az egyik állásra pályázhatnak 
a nyelv- és történettudományi szakcsoportból a magyar 
ós német nyelv tanítására képesített egyének. A 
francia nyelv tanítására képesek előnyben részesül-
nek. A másik állásra rajzból képesített tanerők pá-
lyázhatnak. Javadalmazásuk : évi 1400—1400 korona 
és 300 korona lakáspénz. Rendszeresítés esetén 2000 
korona fizetés, szabályszerű korpótlékok és 400 korona 
lakáspénz. Pályázati határidő : augusztus 1. Kérvé-
nyek dr. Prok Gyula, iskolaszéki elnökhöz inté-
zendők. _ (646—1—1) 

A sándorházal (Torontál vármegye) községi óvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Az óvónő évi fizetése : 
600 korona, úgy egy szoba és konyhából álló szabad 
lakás. Folyamodók közül csak róm. kath. vallású, a 
német nyelvet bíró okleveles óvónők vétetnek tekin-
tetbe. A kérvények 1908. évi július hó 18-ig bezáró-
lag nyújtandók be. Sándorháza, 1908. évi június hó 
27-én. A felügyelő-bizottság. (663—11—1) 

Vésztőre segédtanítót keresek. Fizetése : évi 600 
korona, lakás, fűtés, világítás. Kötelesség : I., IL, III. 
fiúosztály tanításában segédkezés. A megválasztott 
kötelező nyilatkozatot ad, hogy egy éven belül más-
hova nem pályázik. Pályázhatnak július huszadikáig 
okleveles vagy képzőt végzett egyének. Bencze Dániel, 
ref. tanító. (659—1—1) 
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A nyíregyházi ref. egyház pályázatot hirdet két 
tanítói (tanítónői) államsegélyes állásra. Javadalom : 
az 1907: XXVII. t.-c. 2. §-a szerint. Határidő: 1908 
aug. 1. Nyíregyháza, 1908 június 29. Ref. lelkészi 
hivatal. (644—III—1) 

Magyarói református egyház újonnan szervezett 
tanítónői állására két tanító mellé. Javadalma: csi-
nos új lakás, kert, tűzifa hatvan korona értékben, 
száz korona egyháztól, nyolcszáznegyven korona ki-
utalt államsegélyben. Kötelességei : iskolaszék által 
rábízandó osztály előírt tanítása, felsőbb osztályú 
leányoknak heti két órán női munkákban oktatása, 
elnöki irodán felszólításra leírás. Csak okleveles, ref. 
nő pályázhat. Határidő: július 21, működés kezdete: 
szeptember 1. Folyamodvány Csekme Ferenc, ref. 
esperes címére küldendő Gernyeszegre, Marostorda 
megye. Magyaró, 1908 június 26. Lénárt József, ref. 
lelkész. (645-1-1) 

Házitanítónak ajánlkozik III. éves tanítójelölt augusz-
tus l-től, ki magánúton tovább végez. Elemi, polgári 
és alsóbb gimnázista növendékek tanítására vállal-
kozik. Dévai N. Béla Haró, u. p. Marossolymos (Hu-
nyad megye.) (655—1—1) 

A szeghegyi társulati elemi iskola megüresedett, 
havi részletekben fizetendő évi 1000 korona készpénz-
fizetéssel és 100 korona lakbérrel javadalmazott tanítói 
állására 1908 augusztus l-ig újból pályázat hirdet-
tetik. Ezen állásra csakis német nyelven is tanítani 
képes, ág. hitv. ev., képesített tanítók pályázhatnak. 
A pályázati kérvények oklevéllel és működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelve, Gerber Miklós, iskolasz';ki 
elnök Szeghegy (Bács-Bodrog m.) címre küldendők. 

(660—11—1) 
Vágcsütörtökl ev. népiskolába október elsejére 

képesített tanító kerestetik. Tannyelv : magyar-tót. 
Jövedelem : államsegéllyel 800, esetleg 1000 korona, 
lakás, tűzifa. Jelentkezők küldjék bizonyítványaikat 
alulírotthoz. Holuby, ev. lelkész Bosácz. 

(661-11—1) 
A soproni ág. hitv. evang egyházközség elemi 

iskolájánál egy űj rendes tanítói állás szerveztetvén, 
erre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással já -á 
jövedelem: 1. évi 1930 korona fizetés és a törvé: yes 
ötödéves pótlék, 2. természetbeni lakás vap> 400 
korona lakáspénz. Pályázhatnak ág. hitv. ev;ug. val-
lású okleveles tanítók, kik a magyar és :met nyel-
vet tökéletesen bíiják és az ének-, torna- és kézi-
munkatanításban is jártasok. A választás egy próba-
évre történik ; ha azonban oly tanítóra esik a válasz-
tás, ki már véglegesen hivatalban volt, az egyház-
község a próbaévtől eltekint. Az állás 1908. évi 
szeptember elsejével foglalandó el. A keresztlevéllel 
s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folyamodvá-
nyok 1908. évi július hó 20-ig az egyházközség elnök-
ségéhez, nt. Brunner János esperes-lelkész úrhoz 
címezve küldendők. Sopronban, 1908. évi június hó 
29-én. Dr. Zergényi Jenő, egyházközségi felügyelő. 

(664-11—1) 
Iváncsai (Fejér vármegye) róm. kath. iskolánál a 

II. tanítói állásra pályázat hirdettetik, a következő 
javadalmazással : 148 korona (egyszáznegyvennyolc 
korona) az iskolaszék pénztárából, havi előleges rész-
letekben fizetve ; 852 korona (nyolcszázötvenkettő 
korona) államsegély ; lakás 2 szoba. Kötelessége : a 
reábízandó mindennapi és ismétlő-osztályokat vezetni, 
vasár- és ünnepnapokon és hetenként egy köznapon a 
gyermekeket a templomba vezetni, ott velük szent-
misét hallgatni s reájuk felügyelni ; minden kántori 
teendőben a kántornak segédkezni, esetleg őt helyette-
síteni is tartozik. Kellően felszerelt kérvények július 
25-ig az iváncsai róm. kath. iskolaszékhez nyújtandók 
be. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Iváncsa 
(Fejér vármegye), 1908 július 3. Tunkel János, iskola-
széki .jegyző. (687—II — 1) 

A nyírbogdányi ref. egyház Il-ik tanítói állására 
pályázatot hirdet. Fizetése : 1000 korona, lakás és 
200 • - ö l házikert. A fizetést az állam és egyház havi 
előleges, egyenlő részletekben fizeti ki. Csak nőtlen, 
ref. vallású, okleveles férfitanítók pályázhatnak. Köte-
lessége: az iskolaszék által kijelölt osztályok vezetése, 
a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve szerint. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Fölszerelt kérvé-
nyek a ref. lelkészi hivatalhoz július 31-ig beküldendők. 

(642-1-1) 
Kétegyháza (Békés) községben a róm. kath. 

kántortanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. 
Javadalmazása : megfelelő lakás, kamra, istálló, ól, 
kert ; 16 kat. hold szántóföld, meíynek évi haszonbére 
körülbelül 800 korona ; évi készpénzfizetés 112 korona ; 
failletmény, melyből a tanterem is fűtendő, 118'72 kor.; 
irodai átalány 14 korona ; tanterem tisztogatására 24 
korona ; alapítványos misék után a plébánia-hivataltól 
46 korona; grófi uradalomtól 8'56 mm. búza, 4'12 
mm árpa, alapítványos misék elvégzéseért 63 korona, 
1450 lélek után megállapított stóla, megfelelő kor-
pótlék. Tartozik kántortanító I—VI. fiúosztályt és az 
ismétlő-iskolát tanítani, kántori teendőket végezni, 
javadalma utáni összes adót fizetni. Folyamodványok 
július 16-ig alulírotthoz küldendők. Kántori oklevél 
szükséges. Orgonálás, énekpróba a választás napján, 
július 22-én délelőtt 9 órakor. Megválasztott állását 
szeptember 1-én köteles elfoglalni. Folyamodók úti-
költsége nem lesz megtérítve. Kétegyháza, 1908 június 
30 -án. Tamasi Lajos, iskolaszéki elnök. (643—II—1) 

Az 1908/9. tanév elején megnyitandó, újonnan szer-
vezett áll. el. iskolákhoz ezúttal a következő tanítói 
és tanítónői állásokra nyittatik pályázat. Betöltendő : 
1. Alsófehér megyében : a kissolymosi áll. el. isko-
lánál egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazo-
landó). 2. Bihar megyében : a j a bottyánl áll. el. 
iskolánál egy tanítói állás ; b) a nagyváradi áll. el. 
iskolánál két (2) igazgató-tanítói, nyolc (8) tanítói és 
tíz (10) tanítónői állás. 3. Gömörkishont megyében: 
a gömörsédl áll. el. iskolánál egy tanítónői állás. 
4. Győr megyében : a györ-révfalui áll. el. iskolá-
nál egy tanítói állás. 5. Kolozs megyében : a szamos-
falval áll. el. iskolánál egy tanítónői állás 6. Mára-
maros megyében : a kereczkei áll. el. iskolánál két 
(2) tanítói és egy tanítónői állás. 7. Torontál megyé-
ben : a) a doláczi áll. el. iskolánál egy tanítónői 
állás ; b) a mollyfalvai áll. el. iskolánál egy tanító-
női állás. 8. Marostorda megyében: a nyárádtöláll. 
el. iskolánál egy tanítónői állás. Valamennyi állással 
az 1907. évi XXVI. törvénycikkben megállapított 
illetmények vannak egybekötve. A kellően fölszerelt 
kérvények f. évi július 20-ig bezárólag azon megye 
kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amely-
nek területéhez az illető iskola tartozik. Végül ezúttal 
értesíttetnek mindazok, kik ezen lap 26. számában 
hirdetett szatmárnémetii és izsópallagai áll. el. 
iskolai igazgató-tanítói állás elnyeréseért kérvényüket 
az illető kir. tanfelügyelőségi hivatalnál már benyúj-
tották, hogy az ezen két igazgató-tanítói állásra hir-
detett pályázat ezennel hatályon kívül helyeztetik. 
Budapest, 1908 július hó 6-án. A miniszter meghagyá-
sából : Halász Ferenc, miniszteri tanácsos. 

(57/h-I—1) 
A hybbei ág. hitv. ev. elemi iskolánál egy kántor-

tanítói állomásra pályázat nyittatik. Az iskolánál 
három tanító működik. A tannyelv tót, magyar tan-
képesítéssel. Javadalom : készpénzben 1159'64 korona, 
termény és tüzelőfa 420, stólákban 70'36 korona. A 
fizetés tisztán tanítói. A javadalomból 1000 korona 
az alapfizetés, 650 korona korpótlék-előleg, mely az 
állomás elfoglalásának idejétől fizettetik és a szolgá-
lati évek haladtával 1000 koronáig kiegészíttetik. 
Pályázatok f. évi július hó 25-ig Simkovic János, ev. 
főespereshez Liptó-Hybbére küldendők. (062—II— 1) 
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Apátfalván a külső tanyai iskolánál a tanítói 
állás a következő javadalmazással betöltendő: 1. törzs-
fizetés 800 korona, 2. fa- és fűtőanyag-illetmény 128 
korona, 3. irodaátalány 12 korona, 4. az iskola taka-
rítása és fűtéséért 40 korona. Két szobából álló lakás, 
egy hold belsőséggel. A megválasztott a róm. kath. 
vallást is tartozik tanítani, azért csak róm. kath. val-
lásúak pályázhatnak. A fizetésnek 1000 koronára való 
kiegészítését az államtól kérelmezzük. Különben az 
iskola államosítása folyamatban van : így kilátása 
leend a megválasztottnak, hogy rövid szolgálat után 
állami tanító lesz. Oklevél, keresztelő - bizonylat, 
erkölcsi, orvosi és működési bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényeket július 26-ig a községi iskolaszékhez in-
tézve, Kardos Noé iskolaszéki elnök címére küldjék 
be. Nem magyar honosok kérvényét, továbbá a későn 
érkező és a kellőleg föl nem szerelt folyamodványo-
kat figyelembe nem vesszük. Az állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Apátfalván, Csanád megye, 1908 
június hó 28-án tartott iskolaszéki ülésből. 

(072-1-1) 
A beregszászi ref. egyházhoz segédkántor-orgo-

nistái állásra pályázni kívánók fölhívatnak, hogy 
szakképzettségüket, jó hangjukat, iskolai, szolgálati, 
egészségüket igazoló okmányaikat folyó évi augusz-
tus elsejéig alulírotthoz adják be. Kötelességei : 
a templomi éneklés-orgonázás, temetés, egyházi ének-
tanítás heti 10 órán a ref. vallású növendékeknél az 
állami elemi, polgári leányiskolában, segédkezés a 
ref. dalárda vezetésében. Fizetése : egy évre a kántor-
orgonistától havi előleges részletekben 700 korona, 
lakáspénz 200 korona. Magántanításért mellékjöve-
delemre is számíthat. Felhívásra a személyesen meg-
jelenők, ha teljesen megfelelőknek találtatnak, előny-
ben részesülnek, 16 korona utazási díjat nyernek. Az 
állás augusztus 10-én elfoglalandó. (666—II —1) 

A biai róm. kath. népiskolánál egy tanítói állás 
betöltendő. Az állomás járandóságai: a hitközségtől 
800 korona, egy bútorozott szoba és fél öl fa, az állam-
pénztárból 182 korona. Kötelességei : I., II. osztályt 
vezetni, az ismétlő-iskolában fölváltva tanítani és a 
kántorságban segédkezni. A német nyelv ismerete 
kívánatos. A kérvények július hó 27-ig Fojtik János 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők, amely napon 
a választás megejtetik. Személyesen megjelenők előny-
ben részesülnek. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. 

(674-1-1) 
A nyíregyházi ref. leányinternátusnál igazgató-

női állásra pályázat nyittatik. Fizetés, teljes ellátás 
és 800 korona készpénz. Legalább elemi iskolai tanító-
női oklevél szükséges. Határidő : 1908 július 19. Állás 
1908 augusztus 1-én elfoglalandó. Nyíregyházi ref. 
lelkészi hivatal. (684-1-1) 

A szepesszentgyörgyi fiókegyházi róm. kath. 
ktanítói állomásra július 25-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : 1. A vallás- és tanulmányi alapból 
105 korona. 2. A községtől 42 korona. 3. Tandíj 12 ko-
rona. 4. Alapítványokból 18 korona. 5. 6 p. mérő 
roza és 6 p. mérő árpa 60 korona. 6. 12 öl tűzifa 
házhoz szállítva, 96 korona. 7. Stóla 6 korona. 8. Egy 
káposztásföld haszonélvezete 4 korona. 9. Kantáció 
címén 5 korona. 10. Állami segély 480 korona, ezen-
túl 680 koronát fog kérelmeztetni. Tannyelv : magyar-
tót. Orgonálásban jártas tanítónők is pályázhatnak. 
Bajor Mihály iskolaszéki elnök, Hollólomnicz. 

(686-1—1) 
A baranyam egyei czinderybogádi ref. előkönyörgő-

tanítóságra augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tés : úri lakáson, kerten, réten, miket megmunkálnak 
és 3 darab legelőn kívül 6 öl fa az egyháztól, búza 
minden pártól 2 mm., 2 mm. kukorica fejesen, 25 font 
széna., 3 liter bor, 38 fillér, 30 tankötelestől tandíj és 
48 korona ismétlősökért, stóla. Párszám 91. Szabó 
Gyula, lelkész. (679—1-1) 

A homokkomáromi róm. kath. kántortanítói 
állás lemondás következtében megüresedett, az iskola-
szék ezennel pályázatot hirdet. Kötelesség : a minden-
napi és vasárnapi iskolás gyermekek tanítása, kántori 
teendők végzése és a templom körüli szolgálat. Ja-
vadalom : 1. Készpénzben, földben, gabonában, fában 
800 korona, a törvény értelmében az állam 1000 ko-
ronáig kiegésziti. 2. Lakás 2 szoba, konyha, éléskamra, 
pince 03 gazdasági épületek. 3. 2 gyümölcsöskert, 
az egyik konyhakertnek használható. A választás 
f. évi július 27-én tartatik meg, személyes megjele-
nés kívántatik. Az okmányok előre beküldendők a 
homokkomáromi róm. kath. plébánia-hivatalhoz, u. p. 
Langviz, Zala m. (669—1—1) 

Pályázat a kölpényi evang. egyház tanítói állására. 
Javadalom : 1000 korona, megfelelő stóla és offertó-
rium és lakás házikerttel. Kötelessége : két reábízandó 
osztály oktatása és minden harmadik héten kántori 
teendők végzése. Tannyelv : tót-magyar. Szabály-
szerűen fölszerelt folyamodványok augusztus l-ig a 
lelkészi hivatalhoz intézendők. (676—11—1) 

Sajkásgyörgye (volt katonai határőrvidék) köz-
ségi jellegű magyar-szerb tannyelvű elemi népiskolá-
jánál betöltendő egy tanítói állás. Ezen tanítói állás-
sal a következő javadalmak vannak egybekötve : 
1000 korona fizetés, 160 korona fűtési átalány és 
200 korona lakáspénz. — Ezen állást kérő tanítók 
keresztlevéllel, oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vala-
mint nyelvismeretüket és magyar honosságukat iga-
zoló okiratokkal felszerelt folyamodványukat Bács-
Bodrog vármegye közigazgatási bizottságához címezve, 
legkésőbb f. évi július hó 31-ig nyújtsák be. (Idegen 
nyelvű okmányok hiteles magyar fordítása mellék-
lendő.) Faragó János, kir. tanfelügyelő. 

(685-1—1) 
Nadasdladányl ref. kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Javadalom: lakás kertekkel, föld, gabona, 
fa, tandíj, stóla; 1000 koronáig kiegészítés, ha lehet-
séges, eszközöltetik. Kötelesség : hatosztályú iskola 
vezetése, ismétlő-tankötelesek tanítása, kántori teen-
dők végzése, a szerzendő orgona felállítása után or-
gonakísérettel, lelkészt akadályoztatása esetén helyet-
tesíteni. Pályázati kérvények július 21-ig Medgyasszay 
Vince esperes úrhoz küldendők Balatonfőkajárra, 
Veszprém megye. (689—1—1) 

Tápiógyörgye (Pest megye) községben újonnan 
szervezett szőlőbeli magyarnyelvű községi iskolához 
egy tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása : a község pénztárából havi előleges részletekben 
fizetendő 800 korona, 200 korona fizetéskiegészítés, 
2 szoba, konyha, kamra és pincéből álló szabad lakás 
élvezete. A megválasztandó tanító köteles ezen ja-
vadalmazásért az osztatlan iskolát és ismétlő-, illetve 
gazdasági ismétlő-iskolát vezetni, s minthogy a lakos-
ság katholikus, a hittant is tanítani. Pályázók sza-
bályszerűen felszerelt kérvényüket augusztus l-ig a 
községi iskolaszék elnökéhez küldjék meg. Tápió-
györgyén, 1908 július 3. Az iskolaszék. (691—1—1) 

A váczi ref. orgonista-kántortanítói állásra — 
miután a megválasztott tanító azon okból, hogy köz-
sége villamossal Budapesttel összekapcsoltatik, a meg-
választásról lemondott — pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 3 szoba, konyha, pince, 2 kamra, 2 sertésól 
s konyhakerten kívül 1300 kor ; stóla körülbelül 
200 kor. és tanítványainak tandíja. Korpótlékot állam 
fizeti. Kötelességei : kántori teendők végzése, iskola-
széktől kijelölt három vagy négy osztály növendé-
keinek tanítása ; részletesen egyháztanács jegyzőköny-
vében. — Pályázatok július 30-ig Fábián János lel-
készhez küldendők. Esetleg előnyt biztosító próba-
éneklés — költségmegtérítés nélkül — aug. 2-án 11 
órakor. Az állás szeptember első felében elfoglalandó. 

(692-1-1) 
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A szögyéni róm. kath. népiskola egyesített I I — I I I . 
osztályába alkalmazandó férfitanítói állásra augusztus 
2-ig pályázat nyittatik. Fizetése : a községtől 100 kor. 
államsegély útján 900 kor., egy szobából álló lakás, 
fűtéssel. Kötelessége : a rábízott osztályt és ismétlő-
ket tanítani, a gyermekeket templomba vezetni s 
ott rájuk felügyelni, továbbá: a kántori teendőkben 
segédkezni. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Róm. 
kath iskolaszéki elnök. (675—I—1) 

A csökmöi ref. egyház újonnan szervezett V. tanítói 
állomására pályázatot hirdet. Fizetése: a) Egyház pénz-
tárából évnegyedenként előre fizetve 400 korona. 
bj Államsegély, havi előleges részletekben, 600 korona. 
c) Ötödéves korpótlék az államtól, d) Tisztességes 
lakás, kerttel. Kötelessége : az egyháztanács által éven-
ként megjelölendő mindennapi, esetleg ismétlő-iskolai 
osztályok egyházkerületi tanterv szerinti tanítása. 
Kanonikus órákon, nemkülönben lelkész hivatalos aka-
dályoztatása vagy betegsége esetén a többi tanítókkal 
felváltva az istenitiszteletek végzése. Okmányokkal 
fölszerelt pályázatok f. évi augusztus hó 8-ig adandók 
bc alulírott iskolaszéki elnökhöz. Állomás szeptember 
1-én foglalandó el. Szabó Bertalan, ref. lelkész, iskola-
széki elnök. (670-1—1) 

Somogykil i t i i ref. orgonista-kántortanítóságra pá-
lyázat nyittatik. Fizetése: földben, gabonában, fában, 
borban, készpénzben 1780 korona. Háromszobás pad-
lózott lakás, kettős konyha, kamarával, valamennyi 
cserepezett ; törvényes korpótlék, melyért egyház fo-
lyamodik. Stóla. Kötelessége : mindennapi és ismétlő-
sök tanítása, ifjúsági egylet szervezése, egyházi ének-
kar alakítása. Kánoni órákon, valamint lelkész aka-
dályoztatásakor istentisztelet végzése. Pályázhatnak 
feddhetlen előéletű, kitűnő eredményű, egyházias ér-
zületű, okleveles tanítók július 18-ig. Kellően fölsze-
relt kérvények ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Be-
mutatkozás szószéken, orgonálás, éneklésben szükséges 
— saját költségén. Az állás elfoglalása csakis jelen-
legi tanítónk nyugdíjazásakor következik. Kájel József, 
ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (683—11—1) 

H I R D E T E S E K . H I R D E T E S E K . 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-16-22} 

A l e g ú j a b b rendszerű zon-
gora* és h a n ç s z e r - l i i t e l -
osztá ly m e g n y í l t , a legol-
csóbbtól a legfinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagy 
banknál törleszthető rész-
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek értékét egy 
bank rögtön kifizeti, a vevő 
pedig a banknak marad 
adósa. A hangszer ára tehát 
csak annyi,minthakészpén-

zért venné. 

REMÉNYI MIHÁLY 
n a g y zongora- és l i angszer te lepén . 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékük minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447—30—7) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X I V . böv . k i adás . 256 o l d a l . Ü j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 3 0 , díszben 50 f i l l é r . 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m ). 

( 4 0 8 — X — 8 ) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—11) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa m e g 
-m yM rajzzal ellátott 

™ " kézimunka-ár-
jegyzékemet és kérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

B É R C Z I D. SÁNDOR 
n ő i k é z i m u n k a - n a g y i p a r o s , 

most Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. sz. 

T e l e f o n 
1 0 9 — 0 « 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t árúliázábait 

T e l e f o n 
1 0 9 - 0 6 

M a g y a r o r s z á g - L T Ä Ä . = 
(16—52—28) 

B U D A P E S T , I X . , I p a r - u t c a 7. 

FEIWEL LIPÓT utóda 
sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívána t ra meg-
küldi ú jonnan 

kiadott árjegy-
zékét, ingyen és 

bérmentve . 
(24—52—28) 
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Cserél " állami tanítónő bárhová. Cím : Lukács Aranka, 
Budapest, Kőbánya. (622—III—1) 

Aiiäsi szlöjd-tanfolyamra 
utazó t. kartársaim — az együttes utazás előmozdí-
tása céljából — szíveskedjenek értesíteni engem. 
Bocskay János, Lubló. (589-1—1) 

Melyik városi, vagy nagyobb községi állami tanítónő 
PCPrÁlnP Szatmárhoz közel lakó áll. tanítónővel. 
L ú d ClllO Leveleket poste restante „Tanítónő" jel-
ige alatt Szatmár 1 kérek. (590—1—1) 

9 és 7 éves j f g j ' g g g j j n e v e lőt vagy nevelőnőt. Német 
fiaimhoz 

Gyula. 
szükséges Niederhauser Gyula: 

(671—II—1 

f o û V û l û l / Budapesttől 2 óra vasút melletti város-
UaCI ClOÛ. ból, 8 tanítós iskolától Kispest, Újpest, 
Erzsébetfalva vagy bármely megyei székhelyre. Tóth 
Ella, Beregszász, Bethlen-u. 12. (673—1—1) 

Keresek I £ E tanító-nevelönöt, 
róm. kath. vallásút, nyelvek és zongora perfekt tudá-
sával egy IY. polgári iskolai tanulóleányka mellé. 
Fizetés : 60 korona, teljes ellátás. Belépés : folyó évi 
augusztus hó 20-án. Fölszerelt ajánlatokat kérem 
Rózsahegyre, Hammerschmid gyógytárába küldeni. 

(604—III—1) 

Máriaénekeink legszebb gyöngyei! 
Mária légy velünk I., 50 ének díszes orgonakísérettel, 
3 korona ; 48 csinos és dallamos előjáték, orgona-
zsebkönyv I., II., 2'70 korona. Z á m b ó Károly, Szeged-
R ó k u s . (628-IH—1) 

Szatmárvármegyei tiszta magyar n q û t > P 1 
nagyközségből, 8 tanerős iskolától v» ö C J. C l 
áll. tanítónő Nógrád, Bars, Nyitra, Zólyom, Hont 
megyékben működő tanítónővel. Cím : Kiss Józsefné, 
Budapest, III. ker., Timár-utca 15. sz., II. e., 28. ajtó. 

(014—1—í) 

sek° egy^oklevdetí ÍZI*. ValiásÚ tailítÓllÖt, 
első polg. leány-, három elemista fiúgyermekhez és 
cimbalomtanításhoz. Ajánlatok beküldendők Mitzger 
Józsefhez, Lenti (Zala megye). (581—I—1) 

Inke községhez tartozó Rinya-pusztára a gazdatiszt 
8 éves fiúgyermeke mellé egy j r p r p c t p t ï if k i n e l r 

szerény igényű oki. tanítónő ÜCl ColOl l l l , köte-
lessége lesz a gyermeket a III. elemi osztályról le-
vizsgáztatni, a zongorára és énekre oktatni. Javadalma : 
teljes ellátás, 40 korona havi fizetés. A nagy szün-
időt, ha akarja, itt is töltheti. Az állást már augusz-
tus hó 1-én is elfoglalhatja, azonban rendszeresen 
tanítania csak szeptember l-én kell. Előnyben része-
sülnek azok, kik már valahol működtek. Okmányok-
kal fölszerelt ajánlatok az állami elemi iskola igaz-
gatóságához Inke, Somogy m. küldendők. 

( 6 1 6 - 1 - 1 ) 

1C f n r i n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
I J 1U11ULCIL ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít f é r f i ö l t ö n y t , f e l ö l t ő t vagy t é l i k a b á t o t 

K r a i i N z F . és T á r s a 
ú r i szabó - i i z l e te , V I I I . k e r . , Rákócz i - r t t C9. V i d é k r e 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—24) 

A kartársak figyelmébe ! 

Az elemi és középiskolai internátus 
( B u d a p e s t , V I . k e r . , N a g y m e z ő - u t c a 21 . ) 

kéri a kartársakat, a szülők figyelmét jónevű intéze-
tünkre fölhívni. Mindennemű felvilágosítással és pro-
spektussal szívesen szolgálunk. (621—VII —2) 

ÍÍIBii i a 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
j es j ó t á l l á s s a l , részlet-
fizetésre i s kapha tók 
H a r m ó n i u m o k , beszé • 
l őgépek , g r a m o f o n o k , 
f o n o g r á f o k bámula tos 
szép h a n g g a l . Hegedűk, 
harmonikák, fuvolák, 

citerák, kitünőhúrokstb. 
T a n í t ó k n a k és tan í tó -
n ő k n e k 1 0 % enged- _ 
mény v . jutalék. Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a i n g y e n 
k ü l d : M O G Y O K Ó S S Y G Y U L A m . k i r . szab. hang-
s z e r g y á r a , Budapest , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ú t 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 2 ) 

• === ^ • l í 

Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1*80 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt. 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Á l l a m s e g é l y k ó r v é n y és m e l l é k -
l e t e i , 2 K előleges beküldésével, Gyerkes M i h á l y ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (539—X—3) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

S T O W A S S E R J . 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánehíd-u. 5. 
Gyár : II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
Liegnagyobb g y á r 

é s r a k t á r . 
Árjegyzék, minden hangszerről kfllön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—27) 
T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

Első magyar, villamos erőre 
berendezett hangszergyár, 

Budapes t , 1908. Nyomatott a m . kir. tud.-esryetemi könyvnyomdában . 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes . kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉBKOCS1S-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

K é s c i r a t o l t a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Kultúrházak. 
(—r.) A műveltség hatalom is. A 

diplomácia jól tudja, hányszor csavarta 
ki legújabb időkben fejedelmi vaskézből 
a fenyegető kardot Európa — művelt-
sége. A műveltség korlátja az emberi 
szenvedélynek is. Eagyenyed és népe nem 
lett volna 184:8-ban láng és vas mar-
taléka, ha Axentye tábora művelt em-
berekből áll, és nem a barbárságig durva 
tömegből. 

Okos és igazságos cselekedet az, mely 
terjeszti a kultúrát nemzetiségi vidéken 
is. Nagyszerű gondolat ugyan a magyar 
kultúra fényét és pompáját egy helyre 
gyűjteni össze — a fővárosba; hanem 
a tapasztalt, vén uzsorás nem szokta 
egy bankban elhelyezni kincseit. Egész 
általánosságban beszélve, a kultúra de-
centralizálása mindig helyesebb mint centra-
lizációja. 

Ezzel szemben ma feltűnően centrali-
zálva van a magyar kultúra. Az igazán 
értékes kultúrintézmények mind Buda-
pesten vannak összehalmozva: a múzeu-
mok, a színházak, a kiállítások, a tárla-
tok, az egyetemek stb. Pedig a minap 
is megrendült a föld e gyönyörű és 
nagy város alatt. Nem azt állítjuk, hogy 
ez a szerencsétlenség következhetik na-
gyobb mértékben újra el; de féltjük 
egy-egy pillanatban a sors kezétől ezt a 
várost, hol együtt van szinte mindenünk. 

Elmúlt a törökvilág ; magas kőmeder 
őrzi a Duna árját; de az emberi szívek-
ben sohasem szűnik meg tombolni a 
szenvedély. 

Most híre jön annak, hogy Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszter az első kul-
túrpalotát Debreczenben állítja föl. Tehát 
— így tudjuk mi is — lesz kultúrház 
az országban több is. Ily paloták léte-
sítése tervbe van véve nemzetiségi vidé-
ken is. Örömmel nézzük, miként ölt így 
testet a kultúra decentralizálása. 

Szent István királyunknak egyik leg-
első intézkedése volt az, hogy meg-
parancsolta, hogy minden tíz falu építsen 
magának egy templomot. A nagy király 
így terjesztette a kereszténységet és 
— mi ezzel akkor egy volt — a nyu-
gati kultúrát. A pogány magyarok kez-
detben neheztelően nézték a fölépülő s 
keresztet hordó tornyokat, de később 
tömegesen keresték föl e tornyok alatt 
a vallást és kultúrát hirdető papszóno-
kokat. Apponyi gróf — nem a hasonlat 
rossz itt, hanem az emberek állanak 
idegenszerű messzeségben egymástól — 
az ország különböző részein kultúrháza-
kat épít föl. Munkáját nemmagyar-ajkú 
polgártársaink tán gyanakodva nézik 
majd. De a műveltség hatalom. Bizo-
nyára eljön az idő, hogy fölkeresik a 
kultúrházakat. Kézzelfogható bizonyíté-
kok állanak a nemzetiségi intelligencia 
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elé a mi kultúránk minőségéről. Az igaz-
ságnak nem lehet ellentállani. A nemze-
tiségi kultúra, mely ma tán erős itt-ott, 
hamar eltörpül a magyar kultúra mel-
lett. Vonzókörébe jut az idegen kultúra 
és a születő új nemzedékre nem lesz 
többé hatással kultúránknak sem külföldi, 
sem belföldi lebecsmérlése-

Legyen szabad itt helyreigazítanunk 
egy eléggé elterjedt tévedést. E tévedés 
abban áll, hogy a német kultúra — Ma-
gyarországban is — magasabb színvo-
nalon áll, mint a magyar. Tehát hiába 
állítunk mi magyarok például a szászok 
közé egy magyar kultúrházat, mert e 
kultúrház csakis alacsonyabb állású kul-
túrát fog produkálhatni, mint amilyen 
a helyi német kultúra. 

Helyreigazításunk pedig így szól : meg-
engedjük, hogy sok téren a külföldi 
német kultúra magasabb színvonalon áll, 
mint a mi magyar kultúránk; azonban 
belföldön úgy a királyföldi és a szepesi 
szászok — valamint a dunántúli és a bá-
náti svábok kultúrája jóval alacsonyabb 
színvonalon áll, mint a magyarság kultú-
rája. Könnyű ezt beigazolni. Németjeink 
a kultúra terén sehol eddig nem alkot-
tak megközelítően sem oly nagyot, mint 
a magyar kultúra, Nincs egy Petőfijük ; 
nincs egy Munkácsijuk. Nem volt oly 
szónokuk, mint Kossuth; nem termett 
oly államférfiú köztük, mint néh. Andrássy 
Gyula gróf. Hol van az ő tudományos 
akadémiájuk? Vagy csak hol van az az 
egyetlen iparosuk, egyetlen gyáruk, a 
kinél-minél ügyesebb-nagyobb magyar-
ban ne volna? Mert Göthe és Schiller, 
Bismarck vagy Kaulbach nem az övék; 
valamint nem az övék azok a hatalmas 
vasgyárak, gyönyörű képtárak és virágzó 
ipartelepek, melyek Németországban 
vannak. 

A kultúra színvonalára mindig a pro-
duktumról, az eredményről lehet követ-
keztetni. Már pedig egészen bizonyos, 
hogy hazai németjeink kultúrája — bár 
milliókra megy számuk — egyáltalán 

nem produkált annyit és olyant, mint a 
magyar kultúra. 

Egy vár nem vár — mondta egy 
kuruc vezér. Mert ha azt az egyet el-
foglalja az ellenség, mindennek vége. 
Több vár kell: ha az egyik el is esik, 
a másikból ki-kicsaphat az ember és az 
elvesztettet is visszafoglalhatja. Kultú-
ránknak csak egy igazán erős vára van : 
Budapest. Létesítenünk kell tehát több 
vidéki kultúrközpontot. Nem fenyeget 
ugyan semmi, hogy Budapestet elveszít-
jük, de annál nagyobb itt-ott a peri-
fériákon a szükség a magyar kultúrát 
védő kultúrpalotákra. 

A kultúra nemcsak hatalom, de a 
béke legerősebb fenntartója is. A kultú-
rát igazán a munka viszi előre; s ahol 
nincs béke, megakad a munka. így 
Apponyi Albert gróf kultúrházai elősegí-
tik nemzetiségi vidéken a munkás békét 
is. Az e házakból kisugárzó műveltség 
föl fogja világosítani a nemmagyar-nyelvü 
lakosságot; és a művelt ember nem fog 
hallgatni sem a demagóg, sem az iz-
gató ferdítéseire. Mert az igazat mondó 
műveltség van hivatva arra, hogy meg-
t e r e m t s e a nemzetiségi békét. 

T a n í t ó i o t t h o n o k . 
írta : Károlyi Sándor. 

A „ Néptanítók Lapjá " - ban már kifejtettem 
abbeli véleményemet, hogy a magyar nemzeti 
állam érdekei föltétlenül megkövetelik hazánk 
állami fizetésben, illetve fizetéskiegészítésben 
részesülő tanítóságának egységes és hivatalos 
jellegű tanítói egyesületekben való egyesítését 
oly célból, hogy az ekként szervezett hivatalos 
egyesületi élet az össztanítóság erkölcsi és 
szellemi színvonalát javítsa és emelje ; hogy 
működésének súlyával és kihatóságával az 
államot és társadalmat hazafias céljainak, esz-
ményeinek megnyerje ; hogy a hazai népoktatás-
ügy s ezzel a társadalom egysége érdekében 
megteremtse a hazai tanítóság minél teljesebb 
szellemi egységét. 

Említett cikkem megírása óta alkalmam 
volt e kérdésről számos tanítótársammal eszmét 
cserélni s mondhatom, elég gyakran találkoz-
tam azzal az épen nem új ellenvetéssel, hogy 
a hivatalos egyesületek cselekvési szabadsága, 
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szabad mozgása nagy mértékben korlátozva 
lévén, nem alkalmasak ezek a tanítóság jogos 
érdekeinek erőteljes munkálására s ezért a 
többi célokat sem valósíthatják meg, bármily 
szépek legyenek is azok. Ennélfogva megfele-
lőbbek lennének a szabad egyesületek. 

Nem kívánok itt újra a hivatalos egyesüle-
tek kérdésére bővebben visszatérni, — fölösleges 
is lenne : lévén ez ma a magyar tanítóság 
hivatalos álláspontja — csupán annyit jegyzek 
meg, hogy minden a kiviteltől függ; én úgy 
hiszem, a hivatalos egyesületi reformot lehet-
séges lesz akként megalkotni, hogy abban az 
elsősorban álló nemzettársadalmi érdekek a 
jogos tanítói érdekekkel kellő összhangba 
hozassanak. A hivatalos tanítói egyesületekre 
s illetve ezek megfelelő reformjára — ma és 
épen hazánkban — múlhatatlanul szükség van. 
Ez az álláspont megdönthetetlen. En tehát 
mindent egybevetve, az ilyen irányú reform-
akció megindítása mellett adom le szavaza-
tomat. 

A tanítóság szabadabb mozgást biztosító 
testületi életének megvalósítására a szükséges 
és nélkülözhetetlen hivatalos egyesületi élet 
keretén kívül is lehet — miként alább meg-
kísérlem kimutatni — teret találni; csakhogy 
az általam fölvetett megoldás a hivatalos 
egyesületeknek nem eltörlésére, de sőt inkább 
a legteljesebb mértékű megerősítésére szol-
gálna. 

Egy dolgot azonban a hivatalos egyesüle-
tekre vonatkozóan pótlólag még föl kell 
említenem. S ez az, hogy a hivatalos tanítói 
egyesületek működése főleg a nemzeti nyelv, 
a hazafias szellem s a népjólét minél szélesebb 
körű terjesztésére irányulván, munkásságuk 
e tekintetben a különböző közművelődési egye-
sületek és szövetségek munkásságával egy 
mederbea halad : a sok tekintetben közös 
célok érdekébïn felette kívánatos lenne tehát, 
ha a tanítói egyesületek reformja révén a 
hivatalos tanítói egyesületek s a különböző 
közművelődési egyesületek és szövetségek kö-
zött, a kölcsönös támogatás szempontjából, 
szorosabb — talán szervi — kapcsolat létesít-
tetnék. Általában az összefoglaló nemzeti esz-
mének, a kölcsönös megértésnek, egyetértésnek 
és támogatásnak — ha valahol, úgy itt — kell 
érvényesülnie. Ennyit a hivatalos egyesületekről. 

És lássuk most az érem másik oldalát. 
Bevezetésül két képet mutatok föl, melyet 

tanítótársaim az országban sok helyt a való-
ságban szemlélhetnek. 

A tanítóegyesületi gyűlésre összejő egy sereg 
városi és falusi tanító; gyűléseznek, eloszlanak 
anélkül, hogy — túlnyomó részben — egymást 
megismerné vagy egymással törődnék ; a véle-

ményeknek a legegyszerűbb kérdéseknél is a 
legeltérőbb volta, a közös és egyetemes jellegű 
s a tanácskozások magasabb színvonalát bizto-
sító szempontokra, irányelvekre és megállapo-
dásokra való törekvés, ezeknél fogva a tanács-
kozások elsekélyesedése, sőt sokszor elkedvet-
lenítő diszharmóniába való sülyedése, mind-
ezeknél fogva pedig az egyesületi élet csekély 
sikere s társadalmi kihatósága elég gyakori 
jellemvonása egyesületi életünknek. Nincs tanítói 
közszellem, testületi összetartás, közvélemény ; 
ezért nem tekinti sok tanító az egyesületi életet 
és munkásságot hivatásabeli és kedves köteles-
ségnek, hanem inkább kellemetlen tehernek. 
Ha szükség van a tanítóság egységes szellemű, 
lelkes és céltudatos munkásságára, akkor meg 
kell teremteni a magyar tanítóság egységes és 
testületi szellemét. (Ennek módjáról alább 
lesz szó). 

De lássuk a másik képet. A tanítók — mint 
művelt társas lények — már csak a hivatali 
foglalkozásuk által nagy mértékben elcsigázott 
testi és szellemi erőik felüdítése végett is, 
méltán és teljes joggal kívánnak a társas élet 
nyújtotta hasznos és kellemes időtöltésekben, 
szórakozásokban is kellő határok közt részt-
venni; annyival is inkább, mert ezen a réven 
egyúttal a szülőket, a társadalmat, illetve ezek 
irányadóbb tagjait is, óhajtják és remélik az 
iskola, a népoktatásügy s a saját érdekeiknek 
megnyerni, általában pedig a közügynek is 
szolgálatot remélnek tehetni. Városi tanítók 
eme cél érdekében a különféle társaskörökbe 
és kaszinókba lépnek be. Az élet, a tapasztalat 
azonban azt mutatja, hogy a tanító ezekben a 
körökben, hol a tagok túlnyomó része a 
tanítóénál különb képzettségű, rangú és vagyoni 
állású elemekből áll, a mai társadalmi viszo-
nyok között még nem érvényesülhet, legalább 
oly mértékben, hogy azzal a népoktatásügynek 
s egyben a tanítói érdekeknek is számbavehető 
szolgálatot tehetne, idejét pedig ott oly kelle-
mesen és hasznosan tölthetné el, mely őt 
teljesen kielégítené. Főleg ez az oka, hogy a 
tanítóknak aránylag csekély %-a vesz részt az 
ilyes társas életben. A tanítónők pedig az ilyes 
társadalmi élettől és szórakozásoktól — melyek 
pedig napjainkban a modern nemzeti társa-
dalom szellemi életének és fejlődésének nélkü-
lözhetetlen alaptényezőiül tekinthetők — csak-
nem teljesen el vannak zárva. 

Azt tapasztaljuk egyébiránt, hogy mai 
társadalmunk — igaz, hogy a nehéz létviszo-
nyok nyomása folytán — fanyar, elfásult, 
közömbös minden tekintetben, és így a köz-
ügyek s a nemes és ideális eszmék és törek-
vések tekintetében is. Sivár, önző és teljesen 
az anyagiasságba merülő szellem keiíti mind-
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inkább kataimába hazánk társadalmát. Ez a 
legfőbb akadálya a legszebb és legnemesebb 
nemzettársadalmi eszmék és törekvések meg-
valósulásának. 

Es sajnos tünete az időknek, hogy a társa-
dalommal együtt tart e tekintetben ma már a 
tanítóság nagy része is. Valami legyőzhetetlen-
nek látszó kedvetlenség, közöny és pesszimizmus 
a közdolgok, ideálisabb eszmék és törekvések 
iránt, elcsüggedés, a saját erejében való ön-
bizalom rendkívüli alászállása s a kollegiális 
szeretet és összetartás, a testületi szellem 
csaknem teljes megszűnése jellemzi a mai 
tanítói nemzedék nagy részét. Pedig ma már 
— sorsunk jobbra fordultán — ennek helye 
nem lehet. Nem pedig annál kevésbé, mert a 
magyar tanítóságra az új korszakkal újabb, 
nagy és szép, de nehéz föladatok várnak és 
pedig nemcsak az iskolában, de — s főleg — 
az iskolán kívül, az átalakulás előtt álló társa-
társadalomban is. A magyar néptársadalom 
szervezésére, nevelésére és vezetésére irányuló s 
immár tovább halaszthatatlan nagyszabású 
nemzetalapozó és építő munkásság a tanítóság 
nélkül meg nem valósítható, sőt épen ő van 
erre elsősorban hivatva. E nagy feladatnak 
csak korszerűleg képzett, müveit, iskolán kívüli 
nagy feladatát átértő és érző s annak teljesí-
tésére nemes ideálizmustól áthatott s hazafias 
lelkesedéssel siető tanítóság lesz képes meg-
felelni ; oly tanítóság, mely mint egészséges 
testületi szellemtől áthatott, egységes szellemű 
éz vállvetett erővel harcoló hadsereg jelenik 
meg a küzdőtéren. E feladat teljesítése elől 
tovább már ki nem térhetünk. Erre azonban 
a tanítóságot előbb képessé tenni, szervezni 
és tömöríteni szükséges. Ez pedig nem máról 
holnapra megvalósítható, hanem hosszantartó, 
rendkívül neheze a megoldható mindennapos 
munka és feladat. Aki azonban akarja a célt, 
akarnia kell az eszközöket is. 

Erre a célra nem elég a képzőintézet, sem 
a különféle tanfolyamok, sőt — e tekintet-
ben — a hivatalos tanítóegyesületi élet sem. 
Mindezek együttvéve sem pótolhatnak egy ma 
hiányzó, de fölötte szükséges és nélkülözhetet-
len dolgot : a tanítótársadalmi életet. Meg hell 
teremteni — a hivatalos egyesületii élet kiegé-
szítésére és megerősítésére — a tanítótársadalmi 
életet. Ezen a réven eleven szellemi és kedély-
életet, a kultúrai hadjárathoz harckedvet, erőt 
és készséget, mindenekfölött pedig baráti és 
bajtársi összetartást : a sokat emlegetett és 
valahára meg is valósítandó testületi vagy 
közszellemet kell a magyar tanítóság egyetemé-
nek lelkébe ültetni s abban erősen meggyöke-
reztetni. 

Az alábbiakban előadom a tanítótársadalmi 

élet megvalósításának módjára vonatkozó véle-
ményemet. 

Kétféle megoldási módot tartok e tekintet-
ben számbavehetőnek: az egyik csak a nép-
tanítóság tömörítését tartja szem előtt, a másik 
pedig a tanügy összes munkásainak egyesítését 
célozza. Az első megoldási mód szükebbkörü, 
egyszerűbb és aránylag könnyebb, a második 
szélesebbkörű, nehezebb, de — ha megvalósít-
ható lenne — beláthatatlan terét és perspekt-
váját nyitná meg a haladásnak. A megoldás 
mindkét módja a vármegyei tanszermúzeum-
mal és központi tanítói könyvtárral összekap-
csolt vármegyei központi tanítói otthonok létesí-
tésén alapszik. 

Áttérve a megoldás első helyen említett 
módjára, úgy vélem, hogy szükség van minden 
vármegyében, a megye székhelyén, egy-egy 
oly központi helyiségre, hol a tanítóság — 
elsősorban természetesen a helyi, de bizoivos 
mértékben a vidéki is — és pedig férfiak úgy, 
mint nők, egyaránt megtalálják a hasznos és 
kellemes szórakozásoknak azon — legalább 
megközelítő — mennyiségét, mely őket — 
mint társas és kultúrlényeket — méltán meg-
illet is lelki szükségleteiket kielégíti s hol ezen-
felül — alkalmas szervezeti beosztás és ügy-
rend mellett — a megyei tanítóság — részint 
közvetlenül, részint közvetve — hivatása ú j és 
nagy feladataira is napról-napra előkészülhes-
sen s küzdelmeihez erőt, kitartást, lelkesedést 
meríthessen. 

Ehhez képest egy-egy ilyen helyiség — mely 
az illető megyei székhely nagyságához s a helyi 
tanítóság számához képest több-kevesebb termet 
foglalna — magában, megfelelő és kaszinószerű 
berendezéssel lenne ellátandó. Lenne itt lehető 
nagyszabású olvasóterem, mely ünnepélyek s 
tanítói nagygyűlések tartására is alkalmas lenne 
s melyben a szükséges napi- és hetilapok, 
folyóiratok a tagok rendelkezésére állanának. 
Lenne továbbá egy oly terem, mely föl lenne 
szerelve mindazon szórakoztató - eszközökkel 
(kivéve természetesen a kártyát és más hasonló 
szerencsejátékokat), melyek a kaszinókban a 
tagok szórakoztatására szoktak szolgálni. Ez 
a helyiség — más külön terem hiányá-
ban — ének- és zeneteremül is szolgál-
hatna. Lenne itt lehetőleg egy orgona is (ez 
különben az ünnepélyekre alkalmas nagyt Tem-
ben is elhelyezhető lenne) ; továbbá fiszharmó-
nium s fúvó- és vonóshangszerek, a tanítói 
ének- és zenekar, nemkülönben a műkedvelők 
részére. Az énekbeli és zenei tudásra és tovább-
képzésre úgy az új tanterv, mint különösen az 
az iskolán kívül eső népoktatás szempontjából 
nagy szüksége van a tanítóságnak s e tekin-
tetben a jelesebb zenei képzettségű tanítók 
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társaiknak ily módon valósággal mestereik 
lehetnének. Lenne itt végül egy oly terem, 
melyben a megyei tanszermúzeum s a — lehető-
leg nagyszabású — központi tanítói könyvtár 
nyerne elhelyezést. 

íme, oly központ létesülne ekként, hol — 
mint meleg tűzhely körül — napról napra 
összeseregelhetnének nemcsak a helybeli, de 
— mint kültagok s körülményeik által lehetővé 
tett alkalmakkor — a vidéki tanítók is: egy-
részt a kellemes időtöltés és kaszinószerű 
szórakozások, másrészt a tanítók erkölcsi és 
anyagi érdekeinek, továbbképzésének, iskolai és 
iskolán kívüli feladatainak állandóan napiren-
den tartása, tárgyalása és előmozdítása, mind-
ezek lehetővé tétele érdekében pedig a bajtársi 
és baráti szeretet s testületi összetartás érzel-
meinek fölkeltése, ápolása és megerősítése 
•céljából. 

A megyei központi tanítói otthonban a 
tanító inkább mint társas lény és osztályember 
jelennék meg, a hivatalos egyesületben ellenben 
elsősorban mint a magyar allam köztisztviselője 
s a nemzeti közművelődés harcosa venne részt. 
A tanítói otthonok tanítótársadilmi életében 
készíttetnék alaposan elő s alakulna ki teljes 
határozottsággal az egész megyei, illetve — 
megyénként — országos tanítóságnak a hiva-
talos egyesületek nagyobbszabású, céltudatos 
és sikeres munkásságában, a hanyatlásnak 
indult ideálisabb világnézlet kultuszának föl-
karolásában megnyilvánuló egészséges és haza-
fias testületi szelleme, közvéleménye, tettereje 
s tettre kész ideális lelkesedése. Ezek volnának 
a hivatalos egyesületek s általában a megyei 
tanítóság s/ellemi életének, irányzatának s 
általános munkaprogrammjának kohói : ezek 
létesítenék és közvetítenék a vidéki tagok 
útján a központi s a vidéki tanítóság szellemi 
kapcsolatát és fölfogását ; a tanísóság java- sava 
itt főzné ki napról napra azokat az eszméket, 
terveket és javaslatokat, melyek a megyei 
tanítóságot a lehető egységes szellemben 
vezetni, irányítani s a megyei népoktatásügy és 
tanítóság színvonalának emelésére hivatvák. 
Ezek szerint a megyei központi tanítói ottho-
nokban alakulna ki a hivatalos tanítói egye-
sületek sikere is. 

(Befejező közlemény következik.) 

— Polgári iskola Óluhlon. Az ólublói polg. 
iskola ügye immár végleges megoldást nyert. 
Horn József, az iglói áll. tanítóképző intézet 
nevelőtanára, elfogadta Olubló város ajánlatát és 
-elvallalta az iskola szervezését és igazgatását. 
A tanítás f. évi szept. lió elején megindul I., II. 
fiú- és I., II. leányosztállyal. Fölvilágosítással az 
•ólublói polg. iskola igazgatósága szolgál. 

Közművelődési rendszer. 
írta: Kóródy Mikló». 

. . . „Ha nekem itt egységes középiskoláról 
beszélnek, bifurkációról stb., ezek doktor-kérdé-
sek, ezek engem hidegen hagynak. Én óhajtok 
egy olyan közművelődési rendszert, amely ezen 
nemzettársadalmi és gazdasági viszonyainak és 
nemzeti hivatásának megfelel. Egy ilyen rendszer-
nek konstruálása pedig lehetetlen, ha előbb tel-
jes áttekintést nem nyerünk, ha teljes összhangba 
nem hozzuk az általános műveltségnek és a 
szakismeretek terjesztésének szolgáló intézete-
ket. Azt hiszem, ebben a keretben meg fogja 
találni a polgári iskolának a kérdése is azt a 
megoldást, amely talán meg fog felelni t. kép-
viselőtársam álláspontjának." 

A közoktatásügyi miniszter úr legutóbbi 
budget-beszédjének idézett eme része után 
hamarosan ide iktatom dr. König egyetemi 
mennyiségtan- tanár úrnak a Lukács György 
volt miniszter által összehívott egységes közép-
iskola-ankéten mondott igen érdekes szavait: 

„Uraim! — így szólt König — azt kérdik 
tőlem: akarom-e az egységes középiskolát? 
Én erre egy másik kérdéssel felelek : akarjuk- e 
a kör négyszögesítését? Mindkét kérdésre egy 
a felelet. Hogyne akarnók, csak legyen, aki 
megcsinálja." 

Mielőtt tulajdonképeni tárgyamra térnék, 
még röviden megemlítem, hogy a szóbanforgó 
ankétnek lefolyása, az elhangzott beszédek és 
replikák, előadói javaslat stb. egy könyvvé 
alakítva jelentek meg s el kell ismernünk, 
hogy ez értekezlet egyike volt az e tárgyban 
tartott tanácskozmányok legérdekesebbjeinek, 
de a legjellemzőbb vonása az volt, hogy a 
nézetek konvergenciája helyett a legmesszibb, 
a végtelenbe nyúló vélemény-divergencia fejlő-
dött ki, mely az egységes középiskola eszméjét 
talán örök időkre eltemette. Maga az előadó, 
mint a klasszikus irányú műveltségnek rendít-
hetetlen bajnoka, elkeseredve emelte ki, hogy 
teljesen félreértették, de egyúttal abbeli javas-
latával, hogy görög, latin, angol, francia, német 
és olasz nyelvet javasolt, annyira érezte lehe-
tetlen helyzetét, hogy óriási készültsége mellett 
sem volt képes egy pillanatra is a helyzet m-a 
lenni. Ezeket szükséges volt fölemlítenem annak 
megállapítása végett, hogy a tagozódott s a 
munkamegosztáson nyugvó államok és társa-
dalmak müvelőeszközéül az egységes közép-
iskola többé komolyan nem tekinthető s leg-
jobb, ha jeltelen sírjában mint hazánk közokta-
tását hosszú ideig, pár évtizedig nyomorgató, 
nehéz álom elpihen. De mi köze ehhez a „Nép-
tanítók Lapjá"-nak és a néptanítónak? Bátor 
vagyok ismételni, hogy igénytelenségem nem 
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hajlandó a közoktatásügyi szervezetet külön-
külön darabokból állónak tekinteni, hanem egy-
séges nagy szervezetnek, miként hogy az én 
lábam sem kívánja, hogy őt a törzsömtől 
elválasztva használják s a fejem is nagyon 
megbánná, ha sikerülne kiharcolnia, hogy a 
véredényektől elválasztassék. 

Hogy a hasonlatot tovább folytassam, a 
középiskola a közoktatásügynek a törzse, mely-
ben a gyomor, a tüdő, a szív és a gerincvelő 
vannak elhelyezve, s amennyiben e szervek 
rosszul vannak összeállítva, megszűnik a lábak-
nak, karoknak, fejnek és minden más résznek 
helyes működése. A középoktatás jósága van 
olyan fontos a népoktatásra, mint magának a 
népoktatásnak jósága önmagára. Ennyiben 
tehát ez a kérdés ide tartozik. Az emberiség-
nek a Teremtő három nagy területen jelölt ki 
isteni jellegű munkakört : a természet fölismeré-
sében és fölhasználásában, állami és társadalmi 
szervezetek alkotásában és törvények hozásában. 
A régi időkben az első, a természet fölismerése 
s fölhasználása mutatkozott a legnehezebb 
emberi feladatnak s az utolsó, a törvényhozói 
működés, a legkönnyebbnek. Ma a természet 
erőivel mint rabszolgákkal bánunk míg ellen-
ben az ember lényét közelről érintő tövények 
megalkotása talán soha sem sikerül tökélete-
sen. Azonban egy nagyszerű látványnak a 
természetben tanúi vagyunk, amit ismét maga 
a Teremtő tár elénk, hogy: az élet világában 
a tökéletesség abban rejlik, hogy apró szerve-
zetek összerakása útján áll elé a magasabb és 
mindig tökéletesebb szervezet. Egyúttal pedig: 
a nagy természeti törvények annál inkább tud-
ják hatásukat minden irányban érvényesíteni, 
minél magasabbra fejlett szervezeten működ-
hetnék. Az a dicső emberi feladat, hogy az 
emberi társadalom számára törvények alkottas-
sanak s ez egészen az embernek van fönntartva, 
nagy kötelességül nehezedik reánk s a termé-
szettudomány mai állása mellett okosabban 
meg nem oldható, mint ha a Teremtőnek fön-
nebb érintett elvét fogadjuk el s e példa után 
indulunk. E fonal szerint, ha különlegesen a 
közoktatásügyet nézzük : hazánk közoktatás-
ügye még semmiképen sem jutott el abba a 
fejlődési stádiumba, mikor elmondhatnék, hogy 
a magyar nevelésügy egységes. Ezt érezte meg 
kétesztendei minisztersége alatt gr. Apponyi 
Albert miniszter úr s ezt fejezte ki fönnebb 
idézett s még itt következő szavaival: „Most 
fordultám . . . minisztertársaimhoz . . . hogy az 
általános műveltségnek szolgáló és a szakiskolák 
rendszere harmóniába hozassék . . . s hogy a köz-
művelődés és szakismeretek fejlesztése bizonyos 
egymásbavágó rendszerességgel eszközöltessék". 

Tehát a nagyszerű természeti törvény a 

magyar közoktatásügy életében öntudatossá 
lett és működését megkezdette. Ennélfogva 
elérkezett az ideje, hogy az egész közoktatás-
ügy hatalmas rendszerré alkotása fölött gya-
korlati szempontból elmélkedni kezdjünk, vagy 
ha netán vannak megállapodott nézeteink, 
azokat a közforgalomnak átadva, a nagy nézet-
egység kifejlődéséhez hozzájáruljunk. 

A magyar közoktatásügy jelenlegi állapota 
mellett négy irányban várja az egységesítést: 

1. az iskolaszervezet épületében; 
2. a tanárok, tanítók képzésében és egy 

státusba helyezésében ; 
3. a tanfelügyelet hivatallá, kerületi főigaz-

gatóságokká való egyesítésében és 
4. ami a legnagyobb kérdés, egységes világ-

nézi et kifejtésében. 
Az iskolaszervezet épületének egységét a 

túloldali rajzolat mutatja. Ebben a képben a 
következő újítások tűnnek elé: 

I. A mai elemi népiskola két részre oszlik. 
A négy alsó osztály célja az írás-olvasás, alap-
alapvető számolás és a beszéd-értelemgyakorlat 
keretében az összes tantárgyak alapképzeteinek 
és terminológiájának, valamint a kézimunka 
segélyével a testi ügyességeknek kifejtése. 
Módszere a határtalanságig vitt szemléltetés. 

Itt különös súlyt helyezek hazánk etnográfiai 
viszonyaira, amennyiben ez ország 42°/o-a 
nem magyarajkú. A négyosztályú iskola van 
hivatva, hogy a magyar beszédet a szemlélte-
tés keretében direkt úton a nem magyar-
ajkúakkal elsajátíttassa, ami később kifejtendő 
szemléltetési és kézügyességi pedagógia-elveink 
alkalmazása mellett föltétlenül megoldható. így 
kapná a növendéket a kétosztályú népiskola. 
Ebben már tanítói akadémiát végzett tanítók 
tanítanának, tehát intenzív tanítást kell fölten-
nünk, mely nemcsak nyelvben, de szellemben 
is magyar állampolgárrá tenné az ifjúságot. A 
rajzolat itt elágazik s oldalt az ismétlő-, iparos-
tanonc- és gazdasági ismétlő-iskolákat mutatja. 

H. A középiskolák rajzolata két újítást, a 
leányiskolákat és tanítóképzőket is figyelembe 
véve, négy újítást mutat. Alapelv az, melyet 
egy előző közleményemben minden magyar 
közoktatásügyi reform alfájának és ómegájá-
nak voltam bátor mondani, hogy „a közép-
iskola fölemeltessék a tanköteles kor fölé". A 
második újítás, hogy a polgári iskola mint 
minősített középiskola jelenik meg e fölfogás 
keretében. E pontnál egy keveset időzni kell. 
A kérdés két részre oszlik. Egyik a fiú polgári 
iskolát illeti, a másik azt a kérdést teszi vita 
tárgyává, hogy a polgári leány- és felsőbb 
leányiskolák középiskola-jellegüvé tevése indo-
kolt- e vagy nem ? Ki kell jelentenünk, hogy r 
úgy a fiú polgári iskola, mint az említett 
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leányiskolák eddig sem voltak egyebek, mint 
valóságos középiskolák s csupán a nevük és 
jogi helyzetük volt más; lényegük azonban 
merőben azonos volt a középiskoláéval s más 
célt nem is szolgálták. 

A nők napjainkban minden pályát fölkeres-
nek. Es ez nem is lehet máskép, mert a gépek, 
a gyakorlati vegytan s a gyors közlekedés 
átalakították a háztartást. A régebben nők 
által készített fehérnemű, ruhanemű előállítása 
s lakások díszítése a mai gazdasági fejlődési 
fok mellett többé nem a nők feladata, legalább 
jórészben nem. A vegytant a főzésnél régeb-
ben a nők ízlelő- és szaglószerve helyettesí-
tette, ma ez is redukált méretekben jelenik 
meg, mert az élelmiszerek jelentékeny része 
tömegben készül. Még a nevelés is átterelő-
dött az iskolákba s a nő feladata itt is kisebb 
lett. Tudatlanság és elfogultság ennélfogva a 
gazdasági erők által fölidézett viszonyok között 
azt mondani, hogy a nő legyen anva s vonul-
jon vissza a háztartás körébe. Epen azért nem 
tud anya lenni s azért nines háztartása, mert 
nincs keresete vagy foglalkozása. A mai gazda-
sági helyzet mellett épen a házon kívüli foglal-
kozások teszik lehetővé az anyaságot és a 
háztartást. Eddig is férfi és nő együtt dolgoz-
tak. Egyik otthon, a másika házon kívül. Ma 
is csak úgy alapíthatnak családot, ha mind-
ketten dolgoznak, de most már mindkettő a 
házon kívül. Ez a helyzet. Ez pedig követeli 
a női középiskolát, hogy a nő is minden 
műveltséggel fölszereltessék és minden pályára 
jogosíttassák. Talán nem mondunk nagyot, ha 
ettől a lehetőségtől a nagyobb szaporaságot, 
a közerkölcsök megjavulását s egy szebb társa-
dalmi fejlődés megjelenését várjuk. Ezokból hir-
detjük a nők számára a középiskola rendszere-
sítését s ilyenül a polg. és felsőbb leányisk. adva 
van. Ámde a gondolatfűzés itt meg nem állhat. 
Azt látjuk, hogy Európa összes nemzetei le-
kicsinylik önmagukat és saját kultúrájukat. 
Minden a görög és római. Az angol, francia, 
német, magyar stb. semmi. Mintha Shakespeare, 
Lord Byron, Goethe, Molière, Petőfi, Kossuth 
semmik sem volnának, mintha csupán Homérosz, 
Demoszthenész, Yirgiliusz és Ciceró tudtak 
volna szónokolni és írni. Ellenkezőleg áll a 
dolog. Amennyivel későbbiek az említett láng-
elmék, annyival fölötte is állanak az ókor nagy-
ságainak, ha máskép nem, bölcseletükkél és 
moráljukkal. Miért ne lehetne tehát egy olyan 
középiskolát szervezni, s itt hangsúlyozom, 
hogy elsősorban a nők s aztán a fiúk szá-
mára, melynek formai képzőerejét a magyar 
nemzet lelkéből merítsük. Erre adva van a 
fiúk számára a polgári iskola. Az egész vasút-
kezelés, pósta, pénzügy, mezőgazdaság és még 

számos hivatali ág elvezethető anélkül, hogy 
egyetlen-egy latin vagy görög szót kiejtenénk 
a szájunkból, sőt szerencsére, Ciceró egyetlen-
egy beszédet sem tartott a telefon- és telegráf-
kezelésről, s így e tekintetben szónoklatai igen 
jól mellőzhetők. 

A rajzolatban látható nemzeti középiskolát 
tehát középoktatásunk gerincoszlopának kíván-
juk tekinteni. Ebben nyerné a nemzeti intelli-
gens középosztály legnagyobb tömege, nők és 
férfiak oly kiképzésüket, mely a szigorúan vett 
tudományos pályákon kívül minden másra a 
művelt elemet nemzetünk lelkéből és a termé-
szettudományokból vett tananyag alapján létre-
hozza. E tekintetben a polgári iskola közokta-
sunk jövőjére valóságos sors-ajándék és áldás. 
Nem kell újat konstruálni, hanem egy meglévőt 
a nemzeti fejlődés állapotához idomítani. Eme 
fölfogás valóságos derékszöget képez az egy-
séges középiskola híveinek nézetével. Eszerint 
kimondottan három középiskola léteznék s tény, 
hogy azt a nagy kérdést, mely napnap után 
fölmerül és abban áll, hogy miként lehet a 
modern nemzeti életet a történelmi fejlődéssel 
kiegyeztetni, legalább nálunk más módon, mint 
e háromfajta középiskola bevezetésével meg-
oldani nem lehet. A történelem parancsolólag 
követeli a mult, a régi idők kultúrájának fönn-
tartását, megőrzését. A nagyszerű technikai 
vívmányok szorítják az állami életet a reál-
ismeretek terjesztése felé. A nemzeti élet pedig 
önlelkéből táplálékot kíván. Ennek a három 
nagyszabású erőnek egyetlen nevelőintézetbe 
való összezsugorítása egyáltalán képtelenség s 
ha megróbáltatnék, sorvadást eredményezne. 
Ellenben jelentékeny méretű érintkezési terüle-
tek létesítése mellett, mindenik iránynak önálló 
fejlődést adva, magát a közoktatásügy egész-
ségét teremtjük meg. Csupán a jogosítás tekin-
tetében nem szabad kicsinyesnek lenni. Ne 
gondolkozzunk úgy, hogy az a tanulmány, 
melyet nemzetünk lelkéből merít az ifjúság, 
nem képezheti alapját ama jogoknak, mint 
amelyet az ókor műveltsége ad. A nemzeti 
középiskola épúgy jogosítson felsőbb tanul-
mányokra, mint bármely más. 

Végül a rajzolat ama részére kívánok egy-
két rövid megjegyzést tenni, mely a tanító-
képzést tünteti elé. A legújabban törvényhozás 
elé került gazdasági ismétlő iskolaügy ama 
vitában, melyet a tanítói akadémiák címe alatt 
nemes ellenfeleimmel folytattam s melyben 
nézeteimmel egyedül állottam, föltétlenül javamra 
billentette az érvek mérlegét. íme, a törvény-
hozás a magyar nemzet legfőbb kincsét, a 
magyar földet művelt gazdanemzedékkel akarja 
benépesíteni, kik már a tadomány fegyvereivel 
hódítják meg a természet nagyszerű erőit. 
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Magukat a tanítóképzőket valóságos gazdasági 
intézetekké szervezik át. És itt az én javasla-
tom a hat osztállyal és a népiskolára épített 
tanítóképzővel annyira kedvezőnek ígérkezik 
eme nagy gazdasági akcióra, hogy, ha mái-
régen t isztában nem let tem volna ezzel a szem-
ponttal (magam is gazdasági szakosztályt vég-
zett taní tó lévén), a legnagyobb mér tékben 
meg lennék lepetve ama vitában ki fe j te t t 
álláspontom közvetlen célszerűsége fölött . De 
ez annyira természetes. A néptanító és népélet 
egysége olyan közelfekvő valami, hogy afölött 
még vitatkozni sem lehet . A népoktatás legyen 
önálló és független, szolgáljon teljesen céljának 
s ne kevertessék össze semmi mással : ez lehet 
csupán életrevaló gondolat . De az érettségi 
kedvéért az egész népokta tás i intézményt ösz-
szes vívmányaival, múl t jával átadni a tör téne-
lemnek, teljesen elviselhetetlen gondolat . És 
az sem áll, hogy ez visszaesés, mer t amin t a 
rajzolatból is látható, époly magasrangú inté-
zet volna a tanítóképző, mint akármelyik 
középiskola, sőt egyenesen követeljük, hogy ez 
az intézet ú t legyen a tanítói akadémiákon 
kívül főkép a nemzeti középiskolai tanári pályára, 
íme, tehát ez volna a nép- és középokta tás 
terén az a „közművelődési rendszermely a 
mai magyar nemzet életének leginkább megfelel . 

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

Köszönetét nyilvánította: a Balassagyar-
mati izraelita leányegyletnek, amely több száz 
szegénysorsú tanköteles gyermeket látott el ebéd-
del, összesen 953 K értékben. 

Kinevezte : Makay Zádor dévaványai áll. el. 
isk. ig.-tanítót a IX. fizetési osztály 3-ik fokoza 
tába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető 
személyi pótlékkal kir. segédtanfelügyelővé és 
szolgálattételre Csongrád vármegye kir. tanfel-
ügyelőségéhez rendelte ; Nagy Lajos, Kádár Jó-
zsef, Kádár Antal, Balázspiri Kálmán, Koncz 
János Dezső, Kuluncsics Gyula, Budanovics 
Sándor. Kovács Jenő, Egrényi Ferenc, Szilágyi 
Imre, Piukovics Antal, Fehér Jenő, Vali Gézáné 
Fábián Mária, Leszich Jánosné Kuluncsics 
Mária, Jovanovics Milovádné Farkas Mária, 
Kovács Irén, Horvácki Johanna, Peics Tukulyac 
Lujza, Gyelmis Ilona, Vojnics Régies Anna, 
Piukovics Mária, Páncsics Julia, Jakovcsevics 
Mária, Kiss Zentay Mária, Karácsonyi Berta, 
Tomasics Veronika, Kovács Gizella, Németh 
Ferencné Pertics Etel, Meznerics Margit, Szti-
pics Bódogné Szlifka Teréz, Kubatovics Jakabné 
Szudarovics Róza, Balázspiri Kálmánné Faludi 
Ilona oki. tanítókat, ill. tanítónőket a szabadka-
tanyai áll. el. isk.-hoz 1908 szept. 1-i hatállyal 

r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; P. Bociat Ágoston 
oki. tanítót 1908 szept. 1-i hatállyal a maros-
németi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bakcsi 
Boldizsár oki. taní tót a damosi, Pál Mihály oki. 
taní tót pedig a kolozsi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tókká ; Nedelyov János oki. tanítót 1908 szept. 
1-i hatállyal a bolgártelepi ú j áll. el. isk.-hoz r. 
t an í tóvá; Czeschán Ferenc oki. tanítót 1908 
szept. 1-i hatállyal a káptalanfalvai ú j áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Avar Gyula oki. tanítót 
1908 szept. 1-i hatállyal a domasineczi ú j áll. 
el. isk.-hoz r. taní tóvá; Csendes Imre oki. 
taní tó t 1908 szept. 1-i hatállyal a szilágyszent-
királyi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gyerkes 
Mihály, Blájer Balázs, Kertész Albert, Lőrinczi 
Béla oki. tanítókat 1908 szept. 1-i hatállyal a 
székelyudvarhelyi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká. 

Visszahelyezte: Szász Emil jelenlegi mis-
kolczi áll. el. isk. taní tót a munkácsi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kohányi 
Gyula kolozsvármegyei kir. segédtanfelügyelőt 
Csongrád vármegyébe ; Pál Ferenc fogarasvár-
megyei kir. segédtanfelügyelőt Kolozs várme-
gyébe ; Kolurnbán György olaszteleki, Kovács 
József és Mezey Mihály damosi áll. el. isk. 
tanítókat a kolozsvári áll. el. isk.-hoz ; Deésy 
Irén budafoki és Ács Aranka nyúlhegyi áll. el. 
isk. tanítónőt kölcsönösen ; Mező Erzsébet al-
doboly-farkasvágótelepi áll. el. isk. tanítónőt az 
olaszteleki áll. el. isk.-hoz ; Kuliiné Bolváry 
Ilona feketeardói és Zeke Berta szatmárhegyi 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Aradi 
Árpádné szül. Szalay Julia mosoni áll. el. isk. 
tanítónőt 1908 szept. 1-i hatállyal a lugosi áll. 
el. isk.-hoz ; özv. Nagy Dezsőné beregkomlósi 
áll. óvónőt a makariai áll. óvóhoz ; Almássyné 
Récze Ilona makarjai áll. óvónőt a beregkom-
lósi áll. óvóhoz ; Schuster Jozefin nagyhalmágyi 
áll. óvónőt a harasztosi áll. óvóhoz ; Folkmanné 
Jaritz Irén vágsellyei áll. óvónőt a luezatői áll. 
óvóhoz ; Konecsny I rma luezatői áll. óvónőt a 
vágsellyei áll. óvóhoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Timár István kúnmadarasi gazd. ism.-isk. szak-
tanítót. 

Végkielégítést engedélyezett: Kovács Pál 
tótbánhegyesi közs. el. isk. tanítónak 500 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Haas Mór péczeli 
munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1320 
K-t ; Balázs Gyuláné szül. Potoczky Vilma váczi 
munkaképtelen rk. el. isk. tanítónőnek évi 920 
K-t; Marosán György pusztakamarási munka-
képtelen gk. tanítónak évi 560 K-t; Mády 
Lajos újpest i munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nak évi 2060 K-t; Filó Gézáné szül. Fodor 
Antónia budafoki munkaképtelen áll. óvónőnek 
évi 620 K-t. 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 9 . Sr. a M. 

SZÉPIRODALOM. 
Testi íitak. 

írta: Turi Sándor. 
Mintha csak ott látnám Faraók nagyerős p i ramid já t . . . 
S hozzád fordulok, te, talányfeladó haragos Sphinx : 
Megfejtéd-e, miként épülhet az „ember"-ed úgy : mint 
Ott ama jó alapú szent kőtömeg? . . . Oldalain, halld, 
Fecskesereg csicsereg ; s én ihletesen jövök onnan, 
S kedvem jön, valamit hogy szóljak a testi erőhöz. 
É n . . . ki (mikor feleség másik faluban óvodázott) 
Annyiszor edződém — kicsi két órát gyalogolván, 
S megszoktam, ha sötét viharok sárral hajigáltak. 
Volt ugyan égi sugár aranyozta sok útam is ám ; mint 
Ez : mibe most kezdek . . . haza indulván . . . Faluvégen 
Két oldalt mosolyog : fenn ég, lenn tarka virulat. 
Pozsgapiros gyereket látok játékba merülni ; 
Majszol ; csutkalovat sürget, kocsiján kövecset hord . . . 
S hallom a kérdésed, te, talányfeladó haragos Sphinx : 
„Honnan ez életerő?" —Feleletszavamelsusogom,halld: 

* 

„Úgy táplálkozik, él, tesz-vesz : mint őskori ember !" 
(Széleshomlokú Sphinx kiderül.) A játszódi gyermek 
Eszreveszen,bazsalyog. Pár szót váltok vele. „Jól van. [el, 
Mondj ad csak mit izensz nagyapádnak? Egy al m a,ni, kapd 
Férges ugyan.de kicsit, nem halsz meg tőle,ugorj csak!" 
És elkapja, gurítja, szalad — nem félve göröngyöt . . . 
Ebből lesz ember ! látom már, hogyha idővel 
Megpaskolja eső ós felszárasztja meleg szél ; 
Nap sugarán izzad lehelő fú s lenge virág közt. 
E példához ezer társul, hogy zengve kizengje : 
A természetes út legjobb célhoz haladó mód ! 
Ám, ki különbet tudsz . . . ni, amott áll a hegyi pásztor, 
Szóvita helytt igazat láttatni birokra kiállhatsz — 
Gyepre teríttetel ott : — jobb erről nem vitatkoznod 
Hajh, de előbukkansz, te, talányfeladó haragos Sphinx : 
„Testnek az értelmét vagy ügyességét, he, mi képzi ?" 
Testi gyakorlás! Mint régibb görögök k imuta t t ák . . . 
S mint amodább látok pár víg nebulót (szünidő van) 
Két kart összefeszítve ugyan mérkőzni erővel. 
S gondolom én : mi remek tudomány, ti, diákok: a testi! 
Úszni, miként a hal — lám — itt eme hűs patak álján ; 
Bizton ülni csikót, mely ott rohan el szilajultan . . . 
Szép dolog az, ha kecses tornát gyakorolva örültök ; 
Vagy szigorú fegyelem szoktatja mozogni az izmot 
Mindebben magatok' szaporán gyakorolni igen kell. 
Mégis, urak, kérlek, ne legyen bántásra, ha mondom, 
Látva határunkban sok hasznos tennivalókat, 
Hát nem volna-e jó — legalább is néhanapában — 
Tenni ilyes munkát, amitől meghízik az étvágy. 
Látjátok, ha amott — neki gyürkőzvén — amazokkal : 
„Hajrá,haddmenjen!. . . S ti, remek delnők, kik únottan 
Legmézebb cukrot keserűnek ítéltek, — amíglen 
Rózsát arcotokon nap hősugára színezne : 
Dalra fakadnátok gerebelve a szénaillatban ! 
Úgyis alig hangzik manapán dal szittya határon . . . 
Nemcsak — ameddig most elláthatok — itt, hol a földet 
Kelletlen csókolja az ég horizontja, de túl is, 
E Balatonvidék testvére — a róna lapályon, 

Legtöbbször komoran izzadja le bérit a dolgos. 
Studván — munka, kedély nélkül, csak egyéni gyötörgés: 
Hangoljunk szívet! . . . nekem annál több okom erre —: 
Alföldem mássát látom tünedezni föl itten . . . 
Vad, dobogó paripák futnak lengetve sörényük ; 
Gyeptérséget emitt folytat hulláma kalásznak ; 
I t t mered a gémkút. . . dehogy is! lám, észre se vettem : 
Elhagytam — szilajulván lábam a lelkesedéstől ! — 
Gyorsulok, valamint éh-szomjas pej, mikoron mái-
Otthona, jászla közéig. Nekem is csak jó negyedóra : 
S végútján jobban siető nap-pal hazaérek. 
Haj, de mi kellemes ételszag jön szinte közelről. . . 
Én kérdem most már, te, talányfeladó haragos Sphinx: 
Hogy ki az ott ama tűzrőlpattant kejre menyecske ? 
Mily kipirultán főz (fiatal szép nénje gyereknek !). — 
„Mit főz, drága galamb? "—„Épen azt. "—Jó a', galambom 
S villog az elme, derít szikrázva kedélye szívemnek — 
Hm, de közel fejedelmi derék, daliás nagyapó jön, 
Öblös vén kulacsot lenget vállas keze szíjjon, 
Zord főnek nézném, ha derű nem sütne szeméből 
Alkonyodó szép nap búcsúzó fényragyogása. 
Vaskézzel paroláz ; unszolgat vén kulacsából — 
Végre is így szólok nehezebb karomat rezegetve : 
(Közben több odaállt arató hallotta köszöntőm) 
„Hogy magyarok minden gyerekét olyan útra hozandjon 
Istene, mint aminőt híven megjára kegyelmed ! . . 
Onnantól kapumig mintát vettem le öregről 
S mint szobrot láttam, s látom ma is, állni az úton, 
Példa gyanánt nekem és más testi erőknek ; amelynél 
Ihletet érzek, mint egyiptomi gúlaoromnál. 

Magda. 
írta : Kiss Menyhért. 

I. 

Halk , meggondol t kopogta tás után belépet t 
V a s s Eszter , s mielőt t egyet len hang e lhagyta 
volna a jkát , n é m a hódolattal lehel t csókot a 
barnabőrös karosszékben üldögélő nagyasszony 
szentekhez mél tó tiszta, e l fonnyadt kezére. Á 
fe jé t nem b í r ta fölemelni, h o g y a tekintetével 
is üdvözölje, m e r t két szép f eke t e szeme könny-
árban remege t t , s az ő leányos, fenkölt le lke 
restelte megha to t t sága á ru ló jelét. A n a g y -
asszonynak ezú t ta l sem aranyos szegélyű p á p a -
szemére, sem megtör t sugarú szemére nem volt 
szüksége. Mia la t t kissé összehúzta szempilláit , 
hogy a lelkével annál fényesebben belenézzen 
a lány lelkébe, lá t ta , tud ta , hogy mi tö r t én t 
o t t lent, a mélyen, s hogy a megkezdés makacs 
nehézségétől is megkönnyítse Eszti t , vigasztald, 
engesztelő szavakat ej tet t k i : 

— Ne szomorkodj , édes leányom, ma jd u t á n a 
nézünk a dolognak. Megjavul az a rossz csont. 
Vagy megszokik, vagy megszökik, — to ldo t t a 
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meg tréfás éllel, s alabástrom-fehérségű arcán 
halavány pírral villant keresztül a mosoly. 

Eszter félig térdelő helyzetéből fölegyenese-
dett, s úgy tekintett a nagyasszonyra, mint aki 
a világ minden üdvösségét és szépségét onnan 
várja. 

— Nem is magamért jövök, mert én min-
dent el tudok viselni. De a szomszédok, a pati-
káriusék, a barátnőim . . . Minden uzsonnakávé 
után elém tálalják a mákoskiflivel, hogy most 
tükröket tört a kávéházban, embereket inzultált 
az utcán, a rendőrségi inspekcics szobában tölti 
az éjszakákat, s hogy nincsen elég virág a 
virágárúsnál, hogy egy színpadi csillag hiúságát 
tömjénezze . . . 

A nagyasszony is mind tudta ezeket. Sőt 
bizonyos volt benne, hogy e hírek nem túl-
zottak. Csöppet sem. Sándor, az ő széltől, nap-
sugártól is óvott, féltett szemefénye, nagyanyai 
büszkesége, huszonhat évvel tragikusan sirba-
omlott édesatyja egyetlen emléke, alighogy ki-
húzta lábát a nagyanyai házból, ráadta fejét 
cigányra, pezsgőre, mulatozásra, s kezdte úgy, 
olyan megdöbbentő temperamentummal, szilaj-
sággal s kiapadhatlan fiatalsággal, ahogyan 
kezdte és végezte az atyja, nagy- és kisajtai 
Ajtay Sándor, a híres céllövő, verekedő és nő-
hódító, kinek e jeles tulajdonságaiért hordja a 
nagyasszony élete végezetéig a fekete színt. 
Önkénytelenül is a mult emlékeire bolyongott 
vissza emlékezete, s a leány észrevette, hogy 
hosszú, elmélázó hallgatása, ha meg nem töri 
a csöndet, sebeket szaggat föl a lelkében, se-
beket, melyeket évtizedek sem voltak képesek 
beforrasztani. 

— Aranyos néni, — vette föl kedves hízel-
géssel a szót Eszter — úgy érzem, hogy min-
ket láthatatlan szálak fűznek össze. Én is meg-
érzek minden rezgést, ami szívében támad. S 
mikor nagy érzéseim vannak, mindig azt gon-
dolom, hogy ezeket néni is hasonlókép érzi. 
Úgy-e, édes, jó néni, Sándort nem veszítjük el, 
sem a nagymama, sem én . . . 

— Nem, nem, édes lányom. Az életben van-
nak viharok, veszélyek. De mindennek van 
orvossága. Jónak és rossznak. Te most itt-
maradsz nálam és megbeszéljük, hogy milyen 
hadjáratot indítunk Sándor és szövetségesei 
ellen, hogy vissza tudjuk hódítani magunknak. 

A nap a nyugati égen elődugta fejét egy 
felhőrongy mögül, s az üveges verandát el-
öntötte a fehér, sugárzó fény. Az ablakpárká-
nyokról zöldlevelü futókák eregették a fehér 
padlóra vékony smaragd-karjaikat s egy üveg-
haranggal leborított hatalmas éremívű óra zengő 
nyelven tudtul adta a délutáni négy órát, utána 
pedig jókedvében eljátszotta a „Magasan repül 
a daru"-t. A kanári, a sárgapettyes, kis bolond 

is csipogni kezdett, s a nagyasszony és Esztike 
kisétáltak a verandára, ahol több volt a fény 
és a rügyező tavasz, mint a nagy, hűvös szo-
bában. 

Míg a nagyasszony a konyhán rendelkezett, 
Eszti felállt, kinézett a veranda üveges oldalán, 
s amint a nagy kert kibontott rózsafáin bo-
lyongott tekintete, nem volt csöppet sem szo-
morú, rózsás, keskeny ujjaival dobolni kezdett 
az ablaküvegen. 

— Milyen szép itt minden, gondolta. Szép 
és ódivatú, s ha az Isten is úgy akarja, vala-
mikor én leszek itt az, aki most a nagymama. 
De azelőtt lesz egy gyönyörű, boldog időszak. 
A szerelem forró időszaka. 

Majd bejött a nagyasszony s leült Eszti mellé. 
S meghitt, hosszú beszédet kezdtek, mely min-
dig Sándorról, az ő jövő életéről, szerelméről 
tartalmazott frissebb és frissebb adatokat. Már 
az uzsonnát is elfeledték, s egyszer csak meg-
lepte őket az este, mely lábujjhegyen jár, mint 
az óvatos ember. Eszti bement a nappaliba és 
fölvette a kalapját, kabátkáját és nagyon szo-
morúnak látszott, mikor kezet csókolt. A nagy-
asszony nagyon sajnálta : 

— Most nem tudom, hogy mit fogok tenni. 
De rövidesen rászánom magamat valamire, ami-
től remélni lehet. 

S a hét végén elutazott a nagyasszony Ajtá-
ról. Tizenöt év óta nem lépte át a falu határát. 

II. 
A „vöröshajú", kiről Nagyajtán riasztó vész-

hírek keringtek, cigarettel fehér fogai közt, 
omló, csipkébe vesző, kék pongyolájában dült 
végig a széles, alacsony pamlagon. A félkezében 
valamelyik szerepe füzetét tartotta, de a szemei 
messze kalandoztak a betűkről. Alázatos, enge-
delmet kérő kopogás után belépett fekete ru-
hájában, egyszerűen, Ajtay Sándorné, s a kö-
szönés után megállt a kisasszonnyal szemben, 
s olyan hangon, mit a kéregetők szoktak hasz-
nálni a szívtelen gazdagok portáján, fordult a 
szokatlan látogatótól megriadt leányhoz: 

— Kisasszony, bocsásson meg, hogy alkal-
matlankodik önnél egy nagyon öreg asszony, 
kinek ön bátran az unokája lehetne. Kéréssel 
jövök, nemcsak a magam, de egy második sze-
mély nevében is, ki olyan jó, szép és tiszta, 
mint ön . . . 

E szóra a zavartan figyelő Magda téglavörös 
lett, de nem szólt semmit. A cigarettáját ide-
gesen kioltotta és eldobta. 

A nagyasszony kevés szünet után folytatta: 
— Talán sejti is már, hogy Sándorról van 

szó, ki önnek ellopja drága idejét s meggon-
dolatlan könnyelműségeivel kompromittálja az 
ön művészi jó hírét . . . 
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Magda egészen felült s halkan, idegesen 
kacagott. 

— Kompromittálja az én jó híremet? Hát 
van nekem jó hírem, nagyságos asszony? Ha 
volna, ön nem lenne itt, hogy visszakérje tőlem 
a drága unokáját. Az ön megjelenése meg-
cáfolja azt, amit kegyes volt az ildomosság 
kedvéért ráakasztani az én úgynevezett elméleti 
jó híremre ! . . . 

— Bocsánat, kisasszony. On ideges és félre-
ért engemet. Önnek több olyan hódolója van, 
s ha én egyet elkérek öntől, azért itt nem lesz 
zavar, sem lelki háborúság, mert egy újabbat 
léptet a régi helyére. 

— Igen, mert az egész világ elfér az én 
szívemben. S mert én sportszerűen űzöm a fér-
fiak bolondítását. Szegény komédiáslány. Ha 
akarsz is igazán és önfeláldozóan szeretni, nem 
lehet, mert a tisztelt polgári társadalom nem 
hiszi el neked. Nagyságos asszonyom, ön oly 
nemes és finomlelkü úri nő, honnan veszi a 
jogot, hogy rólam föl tudja tételezni, hogy én 
nem tudom oly igazán szeretni az unokáját, 
mint az a hallgatag Eszter, vagy Annuska, aki 
a naptár szépirodalmi részét szokta elolvasni s 
tudja, hogy a csirkebecsinálthoz milyen fűszert 
kell használni. Hát ha én Júliát, Melindát, vagy 
Évát ábrázolom a színpadon, ezért rosszabb 
vagyok, mint az, aki egy támlásszéken az el-
fogyasztott jó vacsora után könnyeket ont az 
alakításomon ? 

— Bocsásson meg, kisasszony, én becsülöm 
a művészetet és az ön tehetségét is. Merész 
bátorságom arra irányult, hogy figyelmébe ajánl-
jam az unokám leteendő szigorlatait és lebegő 
pályáját, melyet megzavarhat egy szellemes 
flirt. Ha ön más érzésekkel van az unokám 
iránt, s ha ő ezt az érzést az életére nézve 
elengedhetetlennek hiszi, én nekem nincs ki-
fogásom, bárha elém is kerül ez a kérdés . . . 

Magda tágra nyilt szemmel, elbűvölten hall-
gatta az utolsó szavakat. A Lear királyból 
eszébe jutott egy gyönyörű póz, mellyel kép-
zeletében már lerótta hódolatát, de alkalmaznia 
nem volt módja, mivel a nagyasszony fejmeg-
hajtással, hirtelen távozott. Az az ötlete támadt, 
hogy utána megy, hogy a földön térdelve bo-
rítsa csókjaival kezét. De banálisnak tartotta, 
s csüggetten, bús levertséggel sétált a szala-
gokkal, virágkosarakkal díszített szobában, 
föl, alá. 

Mi következik most? Tud-e a jelenetről 
Sándor? Elmondja-e, eltitkolja-e? Néha nagy-
lelkűségi rohamok fogták el. Lemond Sándor-
ról annak a leánynak a javára. De miért dobná 
el szerelmét, mikor enélkül boldogtalan, két-
ségbeesett lenne, s mikor enélkül lezüllene oda, 
ahol a legtöbb pályatársnője sivár, tiszavirág-

életű szerelmi viszonya burjánzik. Azért, mert 
kenyérkereső nő, nem megvetést, hanem dicsé-
retet érdemel. És rá fog szolgálni erre a dicsé-
retre, mert úri leányhoz méltóan, komolyan, 
kifogástalanul él. 

* 

Két év multán. Magdát csakugyan oltárhoz 
vezette Ajtay Sándor. S a nagyasszony még 
azt sem kötötte ki, hogy visszalépjen a szín-
padtól. A kérdezősködőknek így válaszolt: 

— Amíg az unokám irodája föllendül, jól 
teszi Magda, ha játszik. A kenyérkereset széppé 
teszi a nőt. A művészet elvarázsolóvá. Boldog 
vagyok, hogy ilyen menyem van . . . Most már 
elrepülhet fáradt lelkem . . . 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Tanítók Tanácsadója. A Lampel R. könyv-

kereskedése (Wodianer F. és fiai részvénytársaság) 
a dr. Qöőz—Ujváry féle Tanítók Tanácsadója 
című útmutató könyv kiadási jogát megszerezte 
és a munka gyökeresen átdolgozott ós tetemesen 
bőví te t t ötödik kiadását legközelebb sajtó alá 
adja. A Tanítók Tanácsadója, melyet a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter több ízben ajánlott , sőt 
annak az állami és községi iskolák számára való 
megszerzését el is rendelte, sok ezer példányban 
forog már közkézen. A rendkívül kedvező hiva-
talos bírálat alapján 2733/1903 . ein. sz. rendelet 
értelmében ezt a hasznos könyvet tanítóképző-
intézetek segédkönyvül is használják. Ujabban a 
Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizottság a tanítói 
szakkönyvtárak könyvjegyzékének első típusába 
vet te föl a Tanítók Tanácsadóját, mely hivatalos 
elismerés szerint is nagyban hozzájárult az iskolai 
adminisztráció megkönnyítéséhez. A legutóbbi, 
IV. kiadás óta azonban a népiskolai ügy terén 
oly sok új í tás tör tént , hogy egy újabb, teljesen 
átdolgozott kiadás vált szükségessé. Ennek az ú j 
átdolgozásnak a kiadására vállalkozott a Lampel-
cég. A Tanítók Tanácsadója ötödik kiadásának 
átdolgozását, az újabb és legújabb törvényekkel 
és magyarázatokkal való ellátását Petróczy István 
közp. szolgálattételre rendelt kir. tanfelügyelő, a 
Néptanítók Lapja segédszerkesztője vállalta ma-
gára. A Tanítók Tanácsadója ötödik kiadása a 
tanítók és az iskolai adminisztrációval foglalkozók 
nélkülözhetetlen vade mecumja lesz, amennyiben 
tartalmazni fogja a népoktatásügyre vonatkozó 
összes törvényeket é3 miniszteri rendeleteket, 
természetesen a legújabbakat is, fontosságuknál 
fogva részint kivonatban, részint egész terjedel-
mükben. Az átdolgozó nagy gondot fordít arra, 
hogy a beosztás gyakorlati, az áttekintés könnyű 
és anyagát illetőleg a munka az eddigi kiadá-
soknál teljesebb legyen. A Tanítók Tanácsadójának 
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ötödik kiadása szeptember bó közepén fog meg-
jelenni és arra példányonként 3 (három) korona 
árban lehet előfizetni ; bolti ára példányonként 
4 korona lesz. A Tanítók Tanácsadója új , ötödik 
kiadását 3 korona árban csak f. évi szeptember 
15-ig lehet megrendelni, szeptember 16-tól kezdve 
a könyv bolti ára 4 korona lesz. 

§ A Vörös Pimpernel. (írta : Orczy Emma 
bárónő. Fordí tot ta : Ginevemé G-yőry Hona. 
Singer és Wolfner kiadása. A két kötet ára 2 
korona.) A francia rémuralom napjaiból merí t i 
tárgyát ez a regény. A Vörös Pimpernel álnév 
alatt egy dúsgazdag, vakmerő, leleményes angol 
főúr lappang, aki életcélul tűzi ki, hogy élete 
veszélyeztetése árán is kimentse Párisból a halál 
torkában levő francia főurakat . Erre a célra egy 
társaságot szervez angol főurakból, kik részint 
humanitásból, részint kalandvágyból csatlakoznak 
hozzá. A társaságot vak engedelmesség, hűség, 
szeretet ós önfeláldozás kapcsolja össze. Vakmerő 
terveik mindig sikerrel járnak, míg végre a 
francia kormány legügyesebb emberét küldi át 
Angliába, hogy leleplezze és kelepcébe csalja a 
Vörös Pimpernelt . A francia megbízott hideg-
vérének, ravaszságának, számító kegyetlenségé-
nek megvan az eredménye ; megtudja a vezér 
kilétét és hatalmába akarja keríteni épen akkor, 
mikor megindul Páris felé, hogy hőstetteinek 
számát ismét növelje. A Vörös Pimpernel felesé-
gének és barátainak önfeláldozására, magának a 
vezérnek rendkívüli ötletessége és vakmerősége 
széttépik azt a hálót, melyet a francia megbízott 
szőtt köréjük. 

Akik gyönyörűséget találnak a kalandos törté-
netekben, akik örömmel olvassák a váratlan és 
izgató fordulatokat, érdeklődéssel fogják olvasni 
ezt a regényt is, melynek egyetlen nagy hibája 
van : szereplői árnyékalakok, kik nem a maguk 
egyénisége, hanem az író akarata szerint j u tnak 
egyik helyzetből a másikba. 

§ Népoktatásunk állapota. (Előmunkálat az 
állami kötelező ingyenes, felekezetnélküli nép-
oktatás kérdésehez. í r ta : Kemény János, fővárosi 
tanító.) 

Kemény János fővárosi taní tó egy kis röp-
iratot í r t népoktatásunk állapotáról. L j dolgot 
nem igen mond ; munkájának legnagyobb részét 
az elemi oktatás sötét színekkel való rajzolása 
foglalja el. Megemlékezik az iskolakerülők meg-
döbbentően nagy számáról, k imuta t ja azt a több-
ször hangsúlyozott dolgot is, hogy az elemi 

iskolában sokkal nagyobb számú tanuló esik egy 
tanítóra, mint ahány a középiskolában egy tanárra. 
Majd a tanítóképzéssel foglalkozik s okoskodá-
sának eredményeképp kimondja, hogy : „Úgy a 
szebb jövő, valamint a népnevelés fontossága és 
az állam érdeke elodázhatatlanul követelik, hogy 
a felekezetek kezéből, melyek a tanító-növendéket 
tanítói hivatásának fontosságához mér ten előkészí-
teni nem képesek : a népoktatás államosításának 
előfutár jaként a tanítóképzés államosítását s a 
tanítóképzésnek akadémiai fokra emelését kell 
végrehajtani ; annál inkább, mert ez pénzügyi ráz-
kódtatás nélkül keresztülvihető ma is. 

A tör ténet i igazság kedvéért meg kell emlí-
tenünk azt, hogy Kemény János kis könyve 
valamivel az ingyenes népoktatásról szóló törvény-
javaslat benyújtása előtt már megjelent . Öt a 
kötelező és ingyenes népoktatás között levő 
logikai kapcsolat bírta rá kis munkájának meg-
írására. Ezt a kapcsolatot hangsúlyozni kellett s 
a kérdést folyton felszínen tartani. Ebben van 
Keménynek is a főérdeme, mert készen volt 
ugyan a javaslat munkájának megjelenése idején, 
de ő erről alig tudhatot t . Az ingyenes népok-
tatás akkora vívmány, hogy meg kell becsülnünk 
azok törekvését is, akikben megvolt az akarat, 
hogy a kérdést ne hagyják aludni. 

Kemény János munkájának gondolatmenetével 
nem ér the tünk mindenben egyet. Ily fontos kér-
dések megoldásánál nem szabad türelmetlenked-
nünk, nem szabad a jelen állapotról a valónál is 
sivárabb képet rajzolni azért, hogy a dolog el-
intézését annál sürgetőbbnek, annál égetőbbnek 
tüntessük fel. Számot kell vetnünk elsősorban az 
állam pénzügyi helyzetével, számot kell ve tnünk 
azzal is, hogy a kultúra mezején az államhata-
lomnak lehetőleg békés munkatársakat, szövet-
ségeseket kell szereznie és nem elkeseredett 
ellenségeket. Egy csapással nem lehet szerzett 
jogokat — természetesen, amennyiben az illetők 
megfelelnek elvállalt kötelezettségüknek — meg-
semmisíteni. 

Örömmel olvassuk és szívesen ismertet jük az 
ilyen füzeteket, mint amilyen a Kemény Jánosé. 
Örvendünk, ha a tanítók foglalkoznak a köz-
műveltség és közoktatás fontos kérdéseivel, örven-
dünk akkor, ha a mienkkel rokon, akkor is, ha 
a mienkkel ellentétes álláspontot foglalnak e l ; 
a főcél úgyis a kérdés felszínen tartása és tisz-
tázása. Azt azonban sohasem szabad szem elől 
tévesztenünk, hogy vannak elméleti igazságok, 
melyek a gyakorlatban nem valósíthatók meg 
soha, vagy nem valósíthatók meg számtalan körül-
mény folytán. Különösen nekünk kell lépésről 
lépésre és nem szökésszerűen haladnunk, nekünk, 
kiknek csak lassú, de határozott és következetes 
munkával lehet a célt, a magyar nemzeti állam 
megépítését, elérni. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
X Az Országos izraelita tanítóegyesület 

északkeleti köre a minap tar tot ta Tornaiján idei 
közgyűlését, Schlesinger miskolczi tanító elnök-
lésével. A napirend első tárgyáról, a zsidó iskola 
hivatásáról és fontosságáról a zsidó felekezet szol-
gálatában Biedermann egri taní tó referált. A 
tanítói javadalmat és a nyugdí j törvényt Vadas 
miskolczi taní tó ismertette. A kör elnöke nyug-
díjba megy s leköszönt tisztségéről, helyébe 
Weisz miskolczi taní tót választották meg; a jegyző 
Vadas lett. A gyűlésen nagy számmal voltak 

jelen a város notabilitásai. 
-f- A (Jömörkisliontvárniegyei ált. tanító-

egyesület jún ius 30-án Eimaszécsen tartot ta meg 
rendes évi közgyűlését, melyen a nagyszámú 
tanítóságon kívül a vármegye kir. tanfelügyelő-
sége, a rimaszécsi járás főszolgabírája, a község 
mindkét felekezeti lelkésze és számos vendég 
jelent meg. A Himnusz eléneklése után elnök 
rámutatva a mul t év folyamán életbe léptetet t 
tanügyi törvények nagy horderejére, örömmel 
konstatálta, hogy az egyesületi életben, kivált 
az elmúlt három év alatt, az igaz szeretet ural-
kodik. A főjegyzői jelentés u tán elnökül : Szom-
hathy László, alelnököknek : Manczos József és 
J\íares János, főjegyzőnek: Déri Ede, aljegyző-
nek : Gömöry Mihály, pénztárosnak : Sármány 
Miksa választattak meg. Szlatinszhy Endre „Az 
országos bizottság ú j alapszabálytervezetéről", 
Erőss Samu az Eötvös-alap helyi gyűjtő-bizott-
sagainak alapszabályzatáról értekezett, majd Jaeger 
Emilia „Az időszerű kisdedóvói kérdésekről" 
tar tot t felolvasást. Az előadók tárgyilagos mun-
káját a közgyűlés elismeréssel jutalmazta ; utóbbi-
ból kifolyóan elhatározta, hogy a tárgyalandó 
kérdések közé fölveszi ezután a kisdedóvást is. 
A választmány a Ferenc József Tanítók Háza 
alapítvány betöltése, valamint a segélyek s ösz-
töndíjak kiosztására vonatkozó előterjesztésének 
elfogadása u t án a pénztári számadást hagyta jóvá 
s megszavazta a jövő évi költségvetést. Az egye3 
vizsgáló-bizottságok jelentései tudomásul vétetvén, 
az indítványok során lelkesedéssel fogadtatott el 
Egyed Dávidnak azon indítványa, mely szerint 
a közgyűlés Szombathy László által megír t 
„Gömörkishont vármegye iskolái tör ténetének" 
nyomtatásban való kiadását biztosítandó, az ille-
tékes helyeken támogatás i ránt lépéseket tesz és 
saját pénztárából e célra a szerzőnek 600 koronát 
szavaz, miér t nevezett köszönetet mondott. A 
közgyűlés a Szózat eléneklésével befejeztetvén, 
utána felköszöntőkben gazdag társasebéd követ-
kezett. 

= A lajtaújfalui áll. el. iskola j ún ius hó 
28-án tar tot ta évzáró-ünnepélyét, amelyen a lajta-
újfalui Magyar Asztaltársaság jutalomban része-

sí tet te a magyar nyelvben legszebb előmenetelt 
tanúsító idegen a jkú iskolásgyermekeket. Az 
ünnepélyen a tantestületen kívül megjelent 
Laj taújfalu község képviselőtestülete s a helybeli 
magyar intelligencia színe-java. A Himnusz el-
éneklése u tán Vidor Mátyás, a község jegyzője, 
szép beszédben buzdította a tanulókat a magyar 
nyelv elsajátítására. Ezután Haverland Károly 
postamester, min t az asztaltársaság elnöke, hat 
darab tízkoronás aranyat s 30 jutalomkönyvet 
osztott szét a szorgalmas tanulók között. Az 
asztaltársaság ezen hazafias ténykedéseért a tan-
testület nevében Mátyás Lajo3 áll. tanító, a 
tanulók részéről Flasch Julia VI. osztályú tanuló 
mondott köszönetet. Az ünnepély a Szózat elének-
lésével végződött. A Magyar Asztaltársaság rövid 
három és fél évi fennállása óta három jótékony-
célú műkedvelői előadást rendezett , melynek 
mintegy 500 korona tiszta jövedelmét szegény 
tanulók felruházására és szorgalmas iskolás-
gyermekek jutalmazására fordította. Követendő 
példa ! 

• A Pozsonyi magyar közművelődési 
egyesület alapszabályai 6. § ának 2. bekezdése 
így szól: „Szellemi eszközök. 2. A taní tóknak 
a magyar nyelv és nemzeti eszme terjesztése 
körül szerzett érdemeik elismeréseül, jutalmazása 
vagy kitüntetése, tekintet nélkül az iskola jelle-
gére. A jutalmak rendszerint pályázat alapján, a 
decemberi közgyűlésen osztatnak ki. A pályázat 
a Pozsonyi Magyar Közművelődési Egyesület terén 
működő taní tókat három csoportba osztja be. 
A három csoport a következő : a) a nyelvhatáron 
működő, b) a tiszta nemzetiségi területen mű-
ködő, c) a tiszta magyar vidéken működő taní tók. 
A legnagyobb jutalom a nyelvhatáron működő 
tanítók részére tűzendő ki." Ezen rendelkezés 
folytán az egyesület a tanítók és tanulók juta l -
mazását javaslatba hozó és a gyermekcserét köz-
vetítő szakosztálya az alapszabályok 13. § ában 
megállapított hatáskörében felhívja Pozsony szab. 
kir. város és Pozsony vármegye területén működő 
és a fenti tekinte t alá eső elemi iskolai tanerő-
ket, az iskola jellegére való különbség nélkül, 
és pedig a folyó naptári évre esőleg pályázati 
kérvényeiknek Plachy Bertalan kir. tanácsos, 
szakosztályi elnökhöz f. évi szeptember hó végéig 
leendő beterjesztésére, azon hozzáadással, hogy a 
szakosztály kiküldendő tagjai a pályázó tanerők 
érdemesültségéről, a tanítási eredmény beható 
megfigyelésével, f. évi november hó második 
felében a helyszínen szereznek a döntés alapjául 
szolgálandó meggj őződést és hogy az egyesület 
által ezen pályázati hirdetményt megelőzött három 
év alatt jutalomban részesített népiskolai tanerők 
csak azon esetben tarthatnak arra és akkor igényt, 
ha még nem jutalmazott tanerők elegendő szám-
ban nem jelentkeznének. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tanító. Ha iskolája szükséget pótol, lehet reménye, 

hogy megadják a korpótlékot államsegélyként. — 
U. í . Besztercze. Kissé későn jutott arra a gondolatra, 
hogy illetményei egy részének behajtásáról gondos-
kodjék. Egyébiránt folyamodjék az illetékes közig, 
bizottsághoz, meglehet, hogy követelésének jogosságát 
most is megállapítja. - Sz. I. Zsigmondkáza. A tan-
kötelezettség idejének megszabásánál követendő el-
járást a miniszter 7280/1878. sz. a. kiadott rendele-
tével akképen szabályozta, hogy minden tanköteles 
6-ik életévének betöltésétől egész a 12-ik évig a min-
dennapi, a 15-ik év betöltéséig pedig az ismétlő-
iskolába köteles járni. Ennélfoga a M. K. hivatkozott 
számában a törvénynek adott az a magyarázat, hogy 
a tanuló a VI. elemi osztály teljes befejezéséig az 
ismétlőbe nem bocsátható, teljesen önkényes, mert a 
törvény nem az osztályok elvégzéséhez, hanem a kor-
határhoz köti a tankötelezettséget. — A. I. Ny.-
Pereszlény. Az izr. hitfel. iskolaszéknek a hitközség 
által választott tagokon kívül a rabbi, a hitközségi 
elnök és az igazgató-tanító hivatalból tagjai. Az iskola-
szék saját kebeléből, titkos szavazás útján választ 
elnököt, esetleg alelnököt és jegyzőt. Afféle rendel-
kezésről, mely a hitközségi elnöknek iskolaszéki elnökké 
való megválasztatását korlátozná, nincs tudomásunk. — 
Gr. S. Dereske. A 41.009/1891. sz. rendelet értelmében 
a hitközségek nem kötelezhetők arra, hogy a hitfel. 
tanítók gyűlési költségeit viseljék. Ebből önként követ-
kezik, hogy a polgári községek annál kevésbé terhel-
hetők meg az efféle költségekkel. Ha azonban a község 
megadja a hitfel. tanító fuvardíját és esetleg a napi-
díját és a törvényhatóság a község költségvetéséből 
nem törli az előirányzatot, az ellen észrevételt senki 
nem tehet. A községnek csak a községi tanítókkal 
szemben lehetnek ily kötelezettségei. — Gr. L. Kises-
küllö. A 24 K-s nyugdíjintézeti járulékot még akkor 
is köteles az iskolafenntartó megfizetni, ha a tanító 
nem tagja a nyugdíjintézetnek (1875. évi XXXII. t.-c. 
42. §-a) ; a 30 f-es járulékokat ellenben az iskola 
pénztára javára értékesítheti (8376/1893. sz. rend ). — 
K. M. Ny.-Acsád. Tessék folyamodni, lehet, hogy 
megadják. — B. I. N.-Szöllös. Az 1908. évi állami 
költségvetésben 62 segédtanfelügyelői állás van rend-
szeresítve. Ezeken kívül a fizetés rendezéséről szóló 
törvények végrehajtására szerveztetett 40 új segéd-
tanfelügyelői állás. A fizetés 2000—3200 K között 
váltakozik. A rendszeresített tollnoki állások száma : 40. 
A fizetés 1400—1800 K. — A. B. A korpótlékra való 
igény megállapításánál nem a városi statutum, hanem 
a törvényben foglalt rendelkezés az irányadó. A kor-
pótlékra való jogosultságot az immár hatályon kívül 
helyezett 1893. évi XXVI. t.-c. mondotta ki és eszerint 
az első évötödös korpótlék 1898. október hó 1-től 
kezdődőleg vált esedékessé. Ez az időpont irányadó 
az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján járó magasabb kor-
pótlékokra nézve is s így tehát azokat a tanítókat, 
kik 1893. évi október hó l-jét megelőző szolgálattal 
bírnak, f. évi október hó 1-én a harmadik évötödös 
korpótlék fogja megilletni. Ezzel szemben önnek máris 
négy évötödös korpótlékot adott eddig a város, vagyis 
eggyel többet, mint amennyi törvény szexint az emlí-
tett időben megilletné. Követelni valója tehát csak 
akkor lehetne, ha a város kevesebbet adna, mint 
amennyit a törvényes korpótlékok összege kitesz. — 
2. Tanító. A legjobb akarat mellett sem állapíthatjuk 
meg, hogy a közig, bizottság miképen fogja ügyét 
elbírálni. Ha a döntés önre nézve esetleg hátrá-
nyos, fölebbezze azt meg a minisztériumhoz. — 
1.1. Valószínűleg községi és nem az iskolához tartozó 
faiskoláról van szó, melynek kezelésével, megfelelő 

tiszteletdíj mellett, a tanító is megbízható. Ebben az 
esetben ön nem rendelkezhetik a terményekkel tet-
szése szerint. Különben is az egész kezelés oly zavaros, 
hogy legjobban teszi, ha arra alkalmilag a főszolga-
bíró figyelmét irányítja. — N. Gry. SI). Hirdetések 
dolgában kellő útbaigazítást nyújt lapunk feje. — 
K. L. Köveskál. 1. Az egyházi hatósághoz szívesked-
jék fordulni ; mi nem ismerjük az eddigi gyakorlatot, 
tehát nem is adhatunk érdemleges választ. 2. Erre a 
kérdésére csak akkor felelünk, ha válaszos levelező-
lapot küld. — Sz. Moravicza. A gondnoksági tagokra 
nézve az 1901. évi 32.055. sz. a. kelt rendelettel az 
Utasítás immár módosított 1. §-ának bj pontja szerint 
a tanító sógora nem lehetett gondnoksági tag. Az 
1907. évi XXVI. t.-c. 18—19. §-ai ily esetre az össze-
férhetetlenséget meg nem állapítják. Ehhez kell tehát 
alkalmazkodniok. — Érdeklőd«. A gazdasági szak-
tanítói tanfolyamra vonatkozó pályázat lapunkban fog 
— a f. évi július hó első vagy augusztus hó második 
felében — megjelenni. A tanfolyamra csak korlátolt 
számban (10 — 12) történnek fölvételek; és elenged-
hetetlen föltétel a Htünő bizonyítvány. Épen ezért 
egyes esetekben — tekintettel arra, hogy magánúton 
is jelentkezik ily számban kitűnő bizonyítványú 
aspiráns — a szabályszerű pályázati hirdetéstől el is 
tekintenek. — V. E. Szécsény. A kérdett album nem 
jelent meg ; tudtunkkal nem is fog megjelenni. A folyó-
irat dolgában forduljon valamely könyvkiadóhoz. — 
Kíváncsi. A fővárosi tanítói állásokra a pályázat mái-
május hónapban lejárt. A választások június 25—30-ika 
között voltak. — Orpheus. Zeneakadémia : Budapest, 
VII., Liszt Ferenc tér 1. Forduljon az igazgatósághoz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók továbbképző kurzusa. A ma-

gyar tanítók régi óhajának t e t t eleget Apponyi 
Albert gróf kultuszminiszter, amikor a törekvő 
tanítóságnak továbbképző kurzust szervezett. Ez 
az intézmény egyrészt módot nyú j t sok kiváló 
pedagógusnak, hogy eszméit társaival közölje, 
másrészt lehetővé teszi, hogy a tanítók belföldön 
részesülhessenek továbbképzésben. A kurzus jú l . 
7-én nyílt meg a II. kerület i áll. tanítónőképző-
ben, ahol Mosdóssy Imre tanfelügyelő üdvözölte 
a megjelenteket. Utána Szente Pál zenetanár 
tartot t magvas előadást az énektanítás módsze-
réről. Júl . 8-án Kapronczay Mihály énektanár 
ismertette ú j énektanítási módszerét. A kurzus 
további folyamán több kiváló pedagógus tar t még 
előadást a legújabb nevelési és tanítási elvekről. 

— Házi és népipari iskola. A Csáky Al-
binné grófné elnöklésével működő Általános Köz-
jótékonysági Egyesület nagyfontosságú vállalko-
zásba kezdett. Az egyesület ugyanis Csáky Albinná 
grófnénak személyes tapasztalatai alapján t e t t 
indítványára elhatározta, hogy a Kiss Mária Va-
léria vezetésével szervezkedő háziipari iskolát 
egyelőre közvetetlenül anyagi és erkölcsi pár t-
fogásába veszi s később esetleg teljesen házilag 
fogja kezelni. Az iskola vezetője sok időt tö l tö t t 
külföldi szőnyeg- és csipkegyárakban s hosszabb 
ideig tartózkodott háziipart űző községekben is. 
A vezetése alatt július 1-én megnyitott iskolában 
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(VII., Gizella-út 40.) kis és nagy szövőszékeken 
tanítanak szőnyeget szőni (gobelin, bokhara, kula, 
suma, tillin, finzszövés, ó-muzulmán, görög s a 
hazai szövések minden fajtája) ; tanítanak csipkét 
szőni, varrni, horgolni ; kalapfonást, varrást, dí-
szítést; művirág, műgyümölcs, viaszvirág-készítést; 
hímezni kézen, gépen, felsőruha és fehérnemű 
mintarajzolást, szabást és varrást ; kosárkötést, 
műtárgyak festését, montirozást, aplikációt, flittert, 
díszítést és gyöngymunkát. A beírás díja 2 K, 
a tanítás díja havonként 5 korona. Szegény ta-
nulók (szegénységi bizonyítvány alapján) tandíj-
mentességet élveznek. Szorgalmas tanulók hat 
hónap után már ösztöndíjban részesülnek, úgy, 
hogy abból megélhetnek. Az intézet a, végzett 
növendékek otthon készített munkáit értékesíti 
és gondoskodik arról, hogy növendékei a vidéken 
önállósíthassák magukat. Az intézet tehát úgy a 
művészi kézimunkák terjesztésére, mint pedig 
arra törekszik, hogy a szegényebb sorsú növen-
dékeknek kenyeret adjon a kezébe. Beiratkozni 
lehet egész nap VII., Gizella u. 40. szám alatt. 

— A román iskolák és a magyar nyelv. 
Apponyi Albert gr. vallás- és közokt. miniszter a 
simándi (Arad megye) gör. kel. és gör. kath. 
felekezeti iskoláktól az államsegítséget megvonta, 
mert a magyar nyelv tanítását elhanyagolták. 
A miniszter egyúttal elrendelte, hogy Simándon 
községi elemi iskola állíttassék fel, mely ez év 
szeptember elsején megnyitandó. A miniszter 
ugyancsak a magyar nyelv tanításának elhanya-
golása miatt megvonta az államsegítséget a felső-
ménesi román felekezeti iskolától. 

— Az iskolai kirándulások megkönnyí-
tése. A hazai iskolák tanulói és az őket kísérő 
tanárok és tanítók az intézeti tanulmányi kirán-
dulások alkalmával a magyar kir. államvasútakon 
a hazai vasutak vonalain eddig félárú menet-
jeggyel utazhattak. Kossuth Ferenc kereskedelem-
ügyi miniszter, figyelemmel az ily utazásokhoz 
fűződő kultúrális érdekekre, az iskolai kirándu-
lások céljaira további könnyítéseket engedett. 
Elrendelte nevezetesen, hogy a tanulmányi ki-
rándulóknak, ha megfelelő számmal jelentkeznek, 
lehetőleg külön kocsit bocsássanak rendelkezé-
sükre és amennyiben az utazásnak gyorsvonaton 
való megtétele megokolt dolog és az illető gyors-
vonat terhelési viszonyai ezt megengedik, ahhoz 
III. osztályú személykocsit kapcsoljanak, amely 
esetben az illető tanulók gyorsvonatú III. osz-
tályú féljeggyel utazhatnak. Az eddig is elvezett 
50 százalékos díjmérséklés továbbmenő fokozása-
képpen pedig megengedte a miniszter, hogy két 
tíz éven aluli tanuló egy féljeggyel és minden 
tíz fizető tanulóval egy szegénysorsú tanuló díj-
talanul utazhassék. Mindezek mellett a tanulmányi 
kirándulások célját szolgálják azok a mérsékelt 
árú bérletjegyek is, amelyeket június, júl ius és 

augusztus hónapokban adnak ki a m. kir. állam-
vasútak vonalaira. Ezek 15 napi érvényességgel 
a m. kir. államvasútak összes vonalaira szólnak 
és az első kocsiosztályban 120 K, a második 
kocsiosztályban 80 K, a harmadik kocsiosztályban 
pedig 40 korona bérletárért válthatók. Ezek a 
bérletjegyek főleg a magukban utazóknál vannak 
hivatva tanulmányi útakat megkönnyíteni. 

— Egy hazafias iskola megszűnése. Rózsa-
hegyről jelentik, hogy az ottani izr. hitközség 
választmánya a minap ülést tartott, melyen el-
határozta, hogy elemi iskoláját visszafejleszti, 
illetve fokozatosan megszünteti. A hitközséget 
erre az elhatározásra az a körülmény indította, 
hogy az ingyenes népoktatásról szóló törvény 
következtében az iskolát a jövőben nem lesz 
képes fenntartani. Az iskola megszüntetése vesz-
teség a rózsahegyi magyarságra, mert az ottani 
elemi iskolák közül ez volt az egyedüli, mely a 
hazafias szellemet ápolta. 

— Halálozások. Benedek József kolozsvári 
nyug. ref. ig.-tanító, 1848/9-iki honvédhuszár-
tizedes, életének 78-ik, másodszori házasságának 
36 ik évében,július 5-én elhunyt — Schlotter József 
akai róm. kath. főtanító július 1-én 54-ik évében 
elhunyt. — Faigl József szigetújfalusi kántor-
tanító f. hó 2-án 66 éves korában, 45 évi mű-
ködés után elhunyt. — Weidner Ferenc stájerlaki 
áll. isk. ig.-tanító 27 évi tanítói működés után, 
47 éves korában elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Puszta 15. Elég jól forgatja a tollat, de csupa 

közismert dolgot ír. — Figyelő. Természetes. Endrődi 
Sándor „Forgács" cím alatt nem egy költeményt ír. 
Minden versszak önálló egész. Tévedésből maradt el 
az egyes versszakokat elválasztó jelzés. — Orchidea. 
Elég jó a témája, de kevésbé a kidolgozása. — Sz. 
(Adria-dalok.) Mi nem szerkesztünk Tanítók naptárát, 
ott tehát nem közölhetjük a verseket. Ha nincs elle-
nére, a lapban majd közöljük. — G. (A tanítók gaz-
dálkodásáról.) Hogy a falusi tanítók gazdasággal fog-
lalkoznak, az már vita tárgya sem lehet. Természetesen, 
kívánatos, hogy a tanító gazdasága m in fagazdaság 
legyen. Amit erről ír, annak közlését fölöslegessé teszi 
a gazdasági népoktatásról szóló törvényjavaslat, mely 
nemsokára törvénnyé válik. — B. (Az érdem jutalma.) 
Nem találjuk olyan nagyon aktuálisnak, hacsak abban 
az értelemben nem, hogy mindig aktuális a nem 
érdemes emberek megjutalmazása. De hát erről száz-
szor és ezerszer írtak s bizony mégis sok megesik újra 
meg újra, s meg is fog esni, míg emberek tesznek 
igazságot, hogy érdemetlen emberek jutalomban része-
sülnek. — P . (A féllegek.) A néhány sornyi cikkecs-
kében rejlő hangulat megrajzolásához gyakorlott, mű-
vészi kéz kellene. Az öné még gyakorlatlan. 

Tartalom : Kultúrházak. (— r.) — Tanítói ottho-
nok. Károlyi Sándor. — Közművelődési rendszer. 
Kóródy Miklós. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : 
Testi útak. Túri Sándor. — Magda. Kiss Menyhért. — 
Könyvesház. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
K o v á t v e z e t ő : I F ^ R K A S S Á N D O E . 

A modern pszichológia alapjai és 
hatása a pedagógiában. 

írta : Sáfrány Lajos. 

I . 

Régebbi időben a pszichológiában épen olyan 
bizonytalanság és forrongás volt, mint van 
ma a pedagógiában, ahol a mindenáron elvek 
kőszikláján állni akarók egy része a szociál-
pedadógia különböző nüanciai között vitetik 
jobbra-balra a német földről fújó irodalmi 
szelek által, másik része pedig gondtalanul 
húzódik meg a herbartizmus kényelmes és 
kipróbált öreg karosszékében. A pszichológia 
egyelőre bejutott a révbe s új rendszer alko-
tására senki sem vállalkozik, hanem megvetvén 
lábát a módszerek és biztos tények talaján, ott 
kell felvennie a problémát, ahol az elődök el-
hagyták Mi juttatta biztos révbe a pszicho-
lógiát ? Felelet : a módszer, a kísérlet. A pszicho-
lógia ma mint tudomány, csak mint experi-
mentális létezhet. 

A tudományok általános fejlődése adja meg 
a felvilágosítást arra a kérdésre, hogy 
miért oly későn jutott révbe a pszichológia, 
miért oly későn alkalmazta a kísérleti mód-
szereket. A kísérletet először a fizika alkal-
mazta, azután a fiziológia, s végre a pszichológia. 
Minél távolabb áll egy tudomány tárgya az 
embertől, annál hamarább szakít a vele való 
bánásban a filozófiai fokkal, hogfy az exaktra 
átmenjen. Minél érdekesebb a tárgy, annál 
későbben bánik azzal exakte, s minél szárazabb, 
annál előbb. A mathematika már azelőtt virág-
zott, mielőtt a fizika módszerére rátalált. A 
fizikát követte, annak segédeszközeire támasz-
kodva, a fiziológia, az emberi szervezetről szóld 
tudomány, S lassanként elsajátította a fizika 
módszereit, hogy a magáét hozzácsatolja. Leg-
később kerültek elbánás alá azok a szervek, 
amelyek az ember előtt mindig a legfontosab-
baknak látszottak : az érzékszervek és az agy-
velő. Mikor aztán ezek a kísérlet módszerei 
által megközelíthetők lettek, a komplikáltabb 
tárgyú pszichológia számára átvehetőkké vál-
tak az eredmények. 

A kísérlet, mint módszer, csak akkor dolgozik 
teljes sikerrel, ha mathematikai eljárás egészíti 
ki. A mathematikának a pszichológiában való 
alkalmazását még Kant lehetetlennek tartotta. 

Herbartnak volt bátorsága ahhoz, hogy a lelki 
folyamatokkal úgy bánjék el, mint erőkkel, 
amelyek bizonyos munkát végeznek, s azokat 
az erők játékából mathematikailag határozza 
meg. Képzeteink különböző erősségüek s lehet-
séges, hogy az egyes képzetek erejéből ki-
számítsuk, hogy melyik fog a tudatban meg-
maradni, melyiknek kell a tudatlanságba le-
sülyedni, hogy ott új erőt gyűjtve, azzal együtt 
felemelkedjék a tudatba. Hogy honnan vegyünk 
egy valamely képzet erősségéhez mértéket, 
amely másoknak is mértéke lenne, arról nem 
tanít Herbart. Ily módon az ő mathematikai 
rendszere csak egy szép tervezet, amelynek be-
fejezése Fechnernek volt fenntartva. De az 
eszme : a mathematikának a pszichikaira alkal-
mazása, Herbarté. 

Fechnert közvetlenül Herbart inspirálta, de 
nála az érdek nem közvetlenül pszichológiai 
volt. Kiindulva az ő panpszichizmusáből, vagyis 
már az ókori bölcselőknél is előforduló azon 
metafizikai felfogásból, hogy minden fizika 
képes lelki reakcióra (Plató: Swoi* l'mpv/ov), 
meg akart állapítani a szellemi és fizikai ter-
mészetű dolgok között valamelyes mathematikai 
vonatkozást. De mivel a lelkit direkt meg-
figyelni csak az ember lelkén lehet, figyelmét 
arra fordította, hogy a lelki élet elemeit a 
külvilág ingereivel vonatkozásba hozza. Ha 
ugyanis érzékeinkre valami inger, pl. egy súly 
bőrünkre hat, akkor egy bizonyos erősségű 
nyomási érzetünk keletkezik. Ha pl. 3 grammnyi 
súlyhoz egy milligrammnyit teszünk, az érzet 
változatlan marad; ha már egy grammot te-
szünk az eredeti súlyhoz, valamivel erősebb 
lesz az érzet. A négy grammnyira növekedett 
súlyhoz már nem egy, hanem U gramm szük-
séges, hogy az érzet intenzitásának növekedését 
épen hogy megérezzük. Tehát az érzet erős-
ségének növekedését közvetlenül pszichikai 
mértékkel és így a külvilág bizonyos viszonyai-
val az érzetek egész sorát legalább elmélet-
ben mathematice meg tudjuk határozni. A mathe-
matika tehát általános érvénnyel alkalmazható 
a pszichológiára. 

Ehhez járultak a nagyarányú fiziológiai 
vizsgálatok az érzékeken és az agyvelőn, amely 
elemzések szükségképen a pszichikaihoz ve-
zettek. Johannes Müller megállapította a spe-
cifikus érzékenergia törvényét, fiziológiai for-
mulázását Locke és Kant bölcseleti nézeteinek. 
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Az érzet qualitása nem függ attól az inger-
től, amely előidézte, hanem attól a módtól, 
ahogyan minden ideg az érzetet sajátos 
természetének megfelelően dolgozza fel. A 
látási ideg mindig fényt tesz tudatossá, akár 
az éther mozgása, akár elektromos áram, 
akár ütés, vagy az ideg átvágása szolgál 
ingerül. 

A fejlődés menetében nagyjelentőségüek 
voltak azok az agyfiziológiai kutatások, 
amelyek végtére azon agyvelőrészek felfede-
zésére vezettek, amelyek az egyes testrészek 
mozgásainak szabályozására valók, továbbá 
azok felfedezésére, amelyek az egyes érzet-
qualitásokat, szín, hang, nyomást közvetítik 
a tudatba, az egyes pszichikai funkciók, 
mint az érzetek kapcsolata, az érzelmek, a 
képzelet székhelyének nagy kérdését felvetet-
ték és a kérdésnek exaktabb feltevésére kény-
szerítették. 

De még minden igazi haladásnak filozófiai 
vélekedések állottak útjában. Herbart főművé-
nek címe : „ Psychologie als Wissenschaft, ge-
gründet auf Metaphysik, Erfahrung und Mathe-
matik". A képzetek neki nemcsak megfigyel-
hető folyamatok, hanem a lélek önfenntartása 
(Met. II., § 234), magukban véve nem erők, 
de erőkké lesznek, mihelyt egymásnak ellent-
állnak. (Lehrbuch der Psychologie. Seite 15.) 
Az ellenállás által „verwandelt sich das Vor-
stellen in ein „Streben, vorzustellen". (Psycho-
logie als Wissenschaft I., § 36, íf.) Más oldal-
ról a fizika és a fiziológia előhal adása a meg-
figyelt tényeket, mint legfontosabbakat végtére 
mint egyedül döntőket állította előtérbe ; így 
lett az anyag az egyedül létezővé, a szellem 
csak az ő produktumává és metafizikai és a 
theológiai föltevések helyébe természettudo-
mányi theoriák léptek. 

Ekkor lépett fel Wilhelm Wundt, akiben 
a természettudományi módszerek és fiziológiai 
tények ismerete a kritikai elmével és filozófiai 
iskolázottsággal párosult. Nem, mint ő sze-
rényen mondja, Fechner, hanem ő a kísérleti 
pszichológia megalapítója ; mert Fechner csak 
egy kis területtel bírt s azt is pszichológiai 
érdek nélkül művelte. Wundt emelte ki azt 
az elvi álláspontot, hogy az egész pszicholó-
giát alapjában a tapasztalatra kell építeni s a 
kísérletet minden irányban érvényesíteni. Állás-
pontjának konzekvenciája, hogy ő alapította 
az első pszichológiai laboratóriumot, amelyben 
a kísérletet ú j készülékekkel és módszerekkel 
igyekezett kiszélesíteni. A pszichológia ma 
kevés kivétellel minden egyetemen kísérleti, 
anélkül, hogy egyszersmind wundti is lenne, 
mert az elvi kérdések körül élénk harcok 
folynak. 

Egyedül a tapasztalatra támaszkodni és ezt 
annyira szabályozni és raffinálni, amennyire 
csak lehet: ez teszi a különbséget a modem 
és minden korábbi pszichológia között. Ezzel 
aztán redukálódott a filozófiai befolyás is, és 
a pszichológiához való viszonya és mértéke 
olyan, mint a természettudományoknál, t. i. 
a filozófia szerepe a tapasztalatok végén kez-
dődik, hogy a tapasztalatokat a tudományok-
ban egységgé foglalja össze és nem a tapasz-
talatok előtt, hogy azokra befolyást gyako-
roljon, vagy azokat helyettesítse. Még fontosabb 
a tapasztalatnak a kísérlet által való helyet-
tesítése s a kísérleti pszichológia a módszeres 
tapasztalat tudománya. De a pszichológiai 
tapasztalat alapja ma még az önmegfigyelés, 
természetesen nem az esetleg és egyszeri, 
hanem az olyan, amelyet minden emberen 
hasonló feltételek között ismételni lehet. Kísér-
let és önmegfigyelés tehát nem zárják ki egy-
mást : az önmegfigyelés a belső lényeges folya-
mat, a kísérlet a segédeszköz, amelyet tetszés-
szerinti időben és tetszésszerinti módon, bizo-
nyos, a kísérletező hatalmában álló feltételek 
alatt lehet alkalmazni. A kísérlet által válik 
az önmegfigyelés minden pszichológia alapjává. 
Nem válnak azonban fölöslegesekké egyéb 
segédeszközök sem, de a többi tapasztalatokat 
is a kísérletin kell a lehetőség szerint fel-
építeni. 

Harminc esztendő munkája bebizonyította, 
hogy a pszichológia ilyetén felépítése lehető, 
mert a tudatnak nincs olyan elemi, egyszerű 
ténye, amely a kísérlet által megközelíthető 
ne volna. Minden összetett pedig csak 
az egyszerűből lévén felfogható, azért a kí-
sérleti elemzés minden összetettnek alapjául 
szolgál. 

Sokan azt4 vetették e tények ellen, hogy a 
tudat, amint közvetlenül elénk tárul, mindig 
összetett, tehát a kísérlet a pszichológia lénye-
ges kérdéseinek megoldásához elégtelen. Ezek 
azonban elhallgatták azt, hogy a tisztán, nem 
kísérletileg alkalmazott önmegfigyelés csak 
vitára való anyagot termelt s nem biztos 
tényeket. Csak az elemekké való feloldása és 
azoknak képekké való alakulása, törvényeinek 
és eme képeknek újakhoz való kapcsolódása 
módjának feltalálása nyújthat módot arra, 
hogy a réginél nagyobb világításnál lássuk e 
kérdést. Az nem adhat okot a gáncsolásra, 
hogy a tudomány hatalom nélkül áll azon 
problémával szemben, hogy a tudatnak minden 
tényleges folyamatát egyesekre felbontsa és 
megvilágítsa. Ezeket az eredményeket nem 
lehet kevesebbre becsülni, mint a természet-
tudományok némely eredményét. Milyen egy-
szerű pl. a szélkavarta falevelek kergetődzése 
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egy haragos ember érzelmeinek és képzeteinek 
befolyása mellett s a természettudomány nem 
tud egyéb magyarázatot adni, csak a mozgás 
törvényét, amely szerint történik az. A pszi-
chológusnak olyan objektumokkal van dolga, 
amelyek az efféle összeszövődésben lépnek 
elébe s meg kell elégednie azzal, hogy azokat 
alapvonásaikban és alaptörvényeikben annyira 
megismerje, hogy főbb vonásokban sikerüljön 
beavatkozásának következményét megállapítani, 
de semmit alapjában megváltoztatni. Gyakor-
latilag rosszabbul áll, mint a fizikus vagy 
vegyész, de nem rosszabbul, mint a fiziológus. 
Csodálatos is volna, ha annyi eredményt ért 
volna el 30 év alatt, mint a természettudo-
mányok századok alatt. A zseniális kutatók 
egész sora, egyik építve a másikra, korszakot 
alkotó gondolatokat, találmányokat, tech-
nikai segédeszközöket, apparátusokat hagytak 
hátra. Minden új módszerben, minden ú j 
apparátusban munkatakarítás, érzékszerveink, 
belátásunk e's a belátási lehetőségek ki-
egészítése és kiszélesítése a természettudomá-
nyokban. Az ifjú tudomány ezalatt arra 
fordítja erejét, hogy eszközeit kovácsolja, 
idősebb testvérének ezeket már csak tökélete-
sítenie kell. 

A kísérleti pszichológia tehát alapjává és 
nem pótlójává lett minden más pszichológiának, 
épen úgy, mint maga a pszichológia alapja 
mindazoknak a tudományoknak, amelyeknek 
a szellemi, élettel van ügyük, elsősorban a 
pedagógiának. Azt kérdhetné azonban valaki: 
lehet-e a kísérleti pszichológia, amely csak a 
lelki élet elemeivel s azok kapcsolataival tud 
bánni, a pedagógia alapja, amely a szellemi 
élet bonyolultabb alakulásaival dolgozik ? Erre 
azzal a kérdéssel felelünk : feltéve, hogy lehet, 
vájjon akkor is a kísérleti irány az egyedüli, 
amellyel minden tekintetben eredményt lehet 
elérni ? Felelet : egyelőre nem, s helytelen 
volna ma még a régebbi tapasztalati lélek-
tant a pedagógiából száműzni. Sőt abban 
is igaza van Fináczynak, hogy Herbarttól 
és követőitől több pszichológiát lehet tanulni, 
mint némelyek gondolják. A pedagógia zárt 
rendszert igényel, mint amilyen a Herbarté, 
és ilyet a kísérleti irány még nem tud produ-
kálni. De az eddigi rendszerek — a Herbarté 
is —• sok hamis tényt tartalmaznak s nem 
vehettek fel oly tényeket, amelyek azóta állapít-
tattak meg. Még azok is, kik hűségesek a 
Herbart rendszeréhez, bátran kitörülhetnek 
némely pszichológiai indokolást, mert hiszen 
Herbart pedagógiája zseniális marad nem azért, 
hanem annak dacára is, hogy az ő pszicholó-
giáján alapszik. Némely elvi dolgon is szük-
séges a változtatás, mert ellenkezik a pszicho-

lógia eredményeivel s itt Herbartnek a képzet-
ről, mint a lelki élet egyedül reális eleméről 
és annak az érzelmekhez való viszonyáról szóló 
tanra gondolok. Másfelől azonban frontot kell 
csinálni azon törekvés ellen, amely már ma 
a didaktika rendszerét a részletekig kísérleti 
alapon akarja felépíteni s az első ilynemű mű 
a Lay, Exper. Didaktik, dacára II. kiadásának, 
nem tudta még az ellenkezőről meggyőzni a 
világot. Maga Meumann, a kísérleti pedagógia 
főembere, nemrég kiadott kétkötetes művét* 
nem tekinti rendszeres pedagógikának, csak 
az empirikus pedagógiai kutatás bevezetésének. 
Ha minden áron rendszeri akarnánk felállítani, 
az túlhajtásokra, önkényeskedésekre vezetne és 
másképen gyűjtött tapasztalatokat tüntetnénk 
fel a kísérlet adta tapasztalatok gyanánt. 
Ezeknek dacára is az experimentális lélektan 
alapelvei és főbb vívmányai manapság mái-
szükségesek a gondolkodó pszichológusra nézve, 
leginkább azért, hogy az ú j módszer szelle-
mébe magát beleélje és azt a pedagógia 
problémájára átvigye. Ezt a szellemet ebben 
foglalhatnánk össze : szokjon hozzá a pszicho-
lógus ahhoz, hogy a lelki folyamatokat mindig 
teljesen elemeire bontsa, minden elemet lehe-
tőleg elkülönítse másoktól, az elemek kapcso-
latának variálása által kutassa ki az egyesek 
jelentőségét és kapcsolódásuk törvényét. A leg-
pontosabb elemzés, aztán az elemzés által nyert 
elemek szintézise: csak aztán jöhet az elemeik-
ből összetett folyamatok megértése. Termé-
szetesen a gyakorlatban alig lehető, sőt egyes 
esetekben kizárt az elemzésnek oly messze való 
vitele ; de ez a tudományos szellem csak a 
kísérleti pszichológia által szerezhető és tar tható 
meg. Az orvosnak sincs mindig módjában, 
hogy a betegség végső okáig visszamenjen, 
elméleti-természettudományi ismerete sokszor 
cserben hagyják. De azért senki sem bízná rá 
magát egy olyan orvosra, akinek alapos ter-
mészettudományi iskolázottsága nincs, amely 
az egyes jelenségek és folyamatokra való visz-
szamenetelben, az összefüggés megállapításá-
ban áll. 

Meg kell emlékeznem még egy gyakori félre-
értésről: a kísérleti és a fiziológiai lélektan 
összezavarásáról. Láttuk fentebb, hogy a 
fiziológia keletkezésénél a fizika módszereit 
használta, a fiziológia módszereit pedig a pszi-
chológia. A módszer egyenlőségével vele j á r t 
a tények egész sorának az érzék- és agyfizio-
lógiából való szükségképeni áttétele, amely 
tények, közelebbről nézve, épen annyira pszi-
chológiai természetűek voltak. Es végtére épen 

* Vorlesungen zur Einf. in die exp. Pädagogik. 
II Bde. Leipzig, 1907. 
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az érzékek pszichológiája, amely természetesen 
először vettetett alá kísérletnek, legkevésbé 
nélkülözheti a fiziológiai tények ismeretét. 
Azért először azt a benyomást kelthette, mintha 
a fiziológia nem segédeszköz és szükségszerű 
előkészítés, hanem főrésze, vagy épen a lényege 
az új pszichológiai kutatási módnak. Ma azon-
ban teljes világosságban vagyunk afelől, hogy 
a pszichológia a fiziológiai ismeretekből sokat 
igényel, de azért a pszichológia elvileg tar-
talom és módszerre nézve önálló tudomány. 

II. 
Most kíséreljünk meg összeállítani a lelki 

folyamatokról egy vázlatos képet, amelyhez a 
modern pszichológia módszerei segítségével el-
jutott. 

Némelyek — mint fentebb láttuk — az 
analízis ellenében a szellemi élet egységét ve-
tik s arra utalnak, hogy nincs pillanat, amely-
ben a tudatban valami elemi folyamat volna, 
hanem minden szempillantásban az előzőtől 
függő s egy következőbe átmenő folyamatok 
tömege tudatos. Ez a tudatfolyam, amelynek 
elhanyagolását amerikai pszichológusok sze-
mére vetik a modern pszichológiának. A fo-
lyamat mindenesetre jó kép. A folyamot úgy 
lehet tanulmányozni, ha megállapítjuk mind-
azon feltételeket, amelyek a folyam futását 
megszabják. A víz tömege, a gyorsaság, a hő-
mérsék, a víz esése, a meder szélessége, a 
hajlás stb. Fixirozzuk a tudat folyamát : vala-
mely benyomások egész sora, vagy a képzelet 
képei, amelyek nekünk jól esnek, amelyeket 
megtartani, vagy elhárítani törekszünk. Az 
elemzés és összetevés általános csoportokat 
alkot, így jutunk a képzetekhez, amelyek a 
külvilág benyomásainak szubjektíve megfelel-
nek, érzelmekhez, hangulatokhoz . és akarati 
cselekvésekhez, amelyek által a benyomásokat 
megtartani vagy elhárítani törekszünk. A kép-
zetek és érzékek közvetítette egyszerű benyo-
másokká esnek szét ; színek, hangok, hőbenyo-
mások stb. s ezek a legvégső elemek : az ér-
zetek. Ezek a legutolsó elemzési produktumai 
mindannak, amelyek értesítenek bennünket a 
külvilágból reánk ható vagy szervezetünkben 
végbemenő ingerekről. Az indulatok és hangu-
latok az érzeteken kívül tartalmaznak olyan 
folyamatokat, amelyek arról mondanak valamit, 
amit érzünk : az érzelmek, amelyek állapotun-
kat jelzik. Az egyszerű érzelmek azok, ame-
lyek a különböző kedélymozgalmakban fordul-
nak elő, de amelyek mindenben egyenlő mó-
don jelennek meg. Az akarati cselekvények 
vagy az akarásra, vagy mozgásokra, vagy be-
nyomások megtartására, megakadályozására 
irányulnak, bennük más elemeket, mint éi-ze-

teket és érzelmeket, nem lehet felismerni s 
különösségük a kapcsolási módban nem az 
elemekben, jelentőségük a gyakoriságban, 
mellyel előjönnek és fejlődésük sajátosságá-
ban áll. 

A pszichológia feladata tehát először is min-
den jelenséget érzetre és érzelemre felbontani. 
De nem úgy fogja fel a dolgot, hogy a kom-
plikáltabb alakok azokból az elemekből álla-
nak elő, úgy, hogy pl. a gyermekeknél először 
az érzetek sora képződik, azután az érzelmek 
sora s a kettőből képződik az akarat. Tudja, 
hogy a komplikált az eredeti, az elemi a ki-
elemezett, levezetett, hogy az ösztön vagy 
akarat a legkorábbi, amelyből a képzetek és 
érzelmek differenciálódnak, a téri szemlélet az 
adott, amelyben az elemeket felkeressük. De 
nem hiszi az eredetit és közvetlenül adottat 
egészen felfoghatónak, mielőtt annak szerke-
zetét és felépítését meg nem értette. Vissza-
megy tehát tudatunk legutolsó közvetlen ele-
meire, amelyek bár abban soha sincsenek jelen 
elszigetelve, de mindig szemléletesen kell adva 
lenniök. (Vége köv.) 

A hypothesisek. 
írta: Éber liezsö. 

A hypothesisek, föltevések, nagy szerepet 
játszanak az összes tudományokban, de külö-
nösen fontosak a természettudományokban. 
Annak, aki az ismeretek mai állását meg 
akarja érteni, azt az érdeklődő, müveit ember 
szemével akarja figyelemmel kísérni, sok 
hypothesissel kell megbarátkoznia és így semmi 
esetre sem érdektelen a hypothesisek lényegé-
nek közelebbi megismerése, tanulmányozása, 
hogy ezáltal azokat egyrészt kellően meg 
tudjuk becsülni, másrészt ne akarjunk azoknak 
nagyobb értéket tulajdonítani, mint amilyen 
őket megilleti — amit az életben bizony szám-
talanszor tapasztalunk. 

Az ember születésétől kezdve a természet 
létező és történő dolgai között él. Mint állati,' 
élő szervezetnek az a tulajdonsága, hogy ön-
magában rejlő, vagy önmagán kívüli ráhatáso-
kat megérez, azokról érzeteket szerez, észreveszi 
őket. Később ezen érzetek bizonyos mennyisé-
gének kapcsolatából keletkeznek a képzetek, 
melyek együttvéve a lelki élet kialakulására 
a szükséges nyersanyagot nyújtják, amint 
mondjuk: a tudat tartalmát. 

A tudatnak tartalmát alkotó képzetek belső, 
tartalmi összefüggése, az ítélési folyamatok 
segítségével, a fogalmak és következtetések 
létrejöttére nyújt alkalmat, melyek az értelmi 
munkásság alapformái. Aki ezen alapformákhoz 



2 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 21 

eljutott, az már gondolkodik. A gondolkodás-
nak ez az útja. 

A természetben minden vagy van, vagy 
történik; ami történik, az tünemény. Amint 
egy tünemény sokszorosan ismétlődik, az em-
ber érdeklődik iránta és most már akarja, 
bogy érzékeire hasson, megfigyeli, észleli annak 
lefolyását. Az így szerzett érzéki benyomások 
az alapjai a természettudományi ismereteknek. 
Tehát az észlelés tudatos érzékelés abból a 
célból, hogy annak eredménye a vázolt úton 
gondolkodásunk tárgya lehessen. 

Azonban az észlelés lehetősége korlátolt, 
mert igen sok tüneményt úgy kellene ellesni, 
mivel nem akármikor és bárhol áll elő, más 
oldalról a természetben sok esetben több tü-
nemény együttesen fordul elő, némely tünemény 
egymagában sohasem jelentkezik, amiért is a 
megadott bonyolult, szövevényes összefüggés-
ben kell azokat tanulmányoznunk. Ezen tény 
nem egyszer nagy nehézségeket, legyőzhetetlen 
akadályokat gördítene megismerési szándékaink 
útjába. Ezért azután a tüneményeket céljaink-
hoz képest magunk akarjuk előállítani és ekkor 
kísérletet végzünk. A kísérlet tehát nem egyéb, 
mint egy tüneménynek a különböző tényezők 
alkalmas csoportosítása által való tudatos 
létrehozása, előidézése, abból a célból, hogy 
azt tanulmányozzuk. A kísérlet sokkal több-
oldalú, mint a megfigyelés és több körülményre 
terjeszkedhetik. Hiszen az előidéző tényezők 
változtatása és így az eredmény a mi tetszé-
sünktől függ és a kísérletekben oly körülmé-
nyeket is állíthatunk elő, melyek a természet-
ben nem fordulhatnak elő. 

Korántsem kell gondolnunk, hogy a tudo-
mányos kísérlet vaktában történik, hogy az 
terv és cél nélküli tapogatódzás, mely vélet-
lenül valamely új jelenség fölfedezéséhez vezet. 
Mindenesetre, a véletlen is sok ismeret birto-
kába juttatta az emberiséget, esetleg oly vé-
letlen is, mely kísérlet alkalmával lépett föl, 
de a kísérlet fogalma eleve kizárja azt, hogy 
abból a célból végezzük, hogy talán valamire 
akadni fogunk. Minden kísérlet határozott cél 
érdekében történik, mondhatjuk, hogy a kí-
sérlet a természethez intézett kérdés, melyre 
feleletet az általa előidézett jelenség ad. 

A természeti tünemények között vannak 
olyanok, melyek bizonyos határozott kapcso-
latban vannak egymással. Közönséges tény, 
általános igazság, hogy a tapasztalás szerint 
valamely tünemény minden esetben egy bizo-
nyos más, őt megelőző tünemény után követ-
kezik, más szóval : az emberi tapasztalás 
változatlan egymásutániságot talál bizonyos 
tünemények között. Például eső előtt mindig 
borús az ég, dörgés előtt mindig villámlik. 

Minden eseményt más esemény vagy esemé-
nyek előznek meg, melyekkel változatlanul 
összefügg. Mindennek van oka, ok nélkül semmi 
el nem képzelhető. Maga az állandó, puszta 
egymásutániság a tapasztalat, nem szükséges 
okvetlenül úgy értelmeznünk e tényt, hogy 
ezen előzmény, az ok, egyszersmind meg-
magyarázza azt is, miképen idéztetnek elő az 
események. Magának a tapasztalati ténynek 
megállapítása, hogy bizonyos tünemények ok-
vetlenül követik egymást, alkalmas, érdemes 
a leszögezésre és így áll elő a tapasztalati 
törvény. 

Például : minden ember számtalan esetben 
azt tapasztalta, hogy ha egy testet kellően 
megdörzsölünk, az megmelegszik. Kész a ta-
pasztalati törvény, hogy a dörzsöléskor meleg 
fejlődik. 

Azonban a kutató, fürkésző emberi szellem 
eredeti természeténél fogva nem elégszik meg 
a tények olyszerű kapcsolatának ismeretével, 
mely az egymásutániságban kimerül, hanem 
az egyes tények között belső kapcsolatot 
keres, ki akaija deríteni azt a belső össze-
függést, melyben az egyes jelenségek egymással 
állanak. Meg akarja állapítani a tények összes 
feltételeit, el akarja dönteni, mely körülmé-
nyeknek milyen találkozása idéz elő valamely 
tüneményt, be akarja látni, érteni akarja annak 
megtörténtét, hogy azt mondhassa: „ez ter-
mészetes, hiszen máskép nem is lehetséges". 
A tüneményeket belső okaikra akarjuk vissza-
vezetni. Szóval: a jelenségek érzékelhető ha-
tásaiból és kikutatott, megállapított belső 
összefüggéséből azok okait kell megkeresni és 
ezen okokból a jelenségeknek és összefüggé-
süknek logikailag megérthető, felfogható 
magyarázatát kell adni : ez a természettudo-
mányi kutatások célja, a természettudományok 
feladata. 

Értelmezzük a mondottakat egy példán ! A 
hőmérő fölszáll. Kérdem, miért ? Felelet : mert 
a hőmérséklet emelkedik. Világos, hogy itt az 
első értelemben keresem az okot, t. i. azt a 
tüneményt, mely megelőzi a hőmérő felszállását, 
melynek a hőmérő felszállása szükségképeni 
következménye, okozata. Az egyik tünemény, 
a hőmérséklet emelkedése, maga után vonja 
a másikat, a hőmérő fölszállását. Ha azonban 
a hőmérő fölszállásának jelensége és az okul, 
előidézőül szolgáló hőmérséklet-emelkedés tü-
neménye között a belső kapcsolatot, az össze-
függést akarom látni, akkor keresem az okot 
igazán, a második értelemben, s ezt így feje-
zem ki : Miért száll föl a hőmérő, ha a hő-
mérséklet emelkedik ? 

Amidőn egy törvényt kimondunk, azt be 
kell bizonyítanunk. Az előzményekből látható, 
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hogy annak alapján, hogy miféle érveket hasz-
nálunk bizonyításunkban, a bizonyítás kétféle 
lehet. Az egyik az, amidőn egyszerűen reá-
mutatunk a tényre, amely megelőz egy tüne-
ményt, amelynek megtörténte okvetlenül elő-
idézi a kérdésest, mint okozatot. Ez ú. n. 
kísérleti bizonyítás. Például midőn azt állítom, 
hogy a folyadékba mártott test annyit veszít 
súlyából, mint amennyit az általa kiszorított 
folyadék nyom, bizonyításul egyszerűen meg-
csinálom az ismert kísérletet a mérleggel, abból 
mindenki saját szemével meggyőződhetik a 
tétel igazságáról. Ezen érvek bizonyító ereje 
abban van, hogy érzékelés által felfogható 
tények. Ügy van, mert így látom. 

A másik bizonyításnál azt az összefüggést 
fogom kimutatni, amely már előbb megállapí-
tott okok és állításom között fennáll, azaz 
logikai müveletek segítségével, megállapí-
tott tételek következményének teszem állítá-
somat. 

Például az előbb említett Archimedes-féle 
törvényt így is bizonyíthatom : mielőtt a fo-
lyadékba mártom a testet, térfogatának meg-
felelő — mondjuk X — térfogatú folyadék 
van ott, azon a helyen, ahova a testet sü-
lyeszteni fogom. A környező folyadék minden 
oldalú nyomása akkora az X térfogat felüle-
tére, mint az illető térfogatú folyadék súlya 
és ezzel ellenkező irányú, mert vele egyensúlyt 
tart. Ezen, az X térfogatú folyadék súlyával 
egyenlő nagy és ellenkező irányú erő fogja a 
bemerített test súlya egy részét egyensúlyozni, 
tehát annak ennyit kell súlyából veszítenie. 

Ez az elméleti bizonyítás, ahol a bizonyító 
érveket logikai következtetés segítségével állít-
juk össze. Aki érti az állított és a bizonyí-
tásra használt tételek összefüggését, az belátja 
az állítás helyességét. Természetesen, ez csak 
akkor ál], ha az alkalmazott okok, melyekre 
bizonyításunkat felépítjük, minden tekintetben 
megbízhatók, kifogástalanok. 

Azonban az oknak magának is lehet oka, 
mely utóbbi ismét másnak lehet okozata, hogy 
a természetet úgy kell felfognunk, mint az 
okok és okozatok szakadatlan láncolatát, me-
lyen minden ok egyszersmind okozat is. így 
lépésről-lépésre, okról-okra haladva, amidőn 
az emberi elme elérkezik a tapasztalás, a 
megismerés határáig és a tüneményeknek vég-
eredményben valóságos, pozitív, természeti ala-
pon nyugvó magyarázatot adni nem tud : nem 
állapodik meg, hanem maga talál ki okot, 
elméleti magyarázatot ad és ilyen módon 
igyekszik a tapasztalási körén kívül eső tüne-
ményeket felfoghatókká tenni. Ezek, a termé-
szet jelenségeinek és törvényeinek magyaráza-
tára elfogadott okok, tehát csak eszményi 

okok, föltevések, hipotézisek, melyekről föl-
tesszük, hogy úgy vannak, úgy lehetnek, de 
nem tudjuk. 

Ezek szerint a hipotézisek a tudományos 
búvárlatnak csupán segédeszközei, valamely 
ténynek, mint okozatnak egy olyan okból való 
leszármaztatása, melyről tényleg nem tudjuk, 
hogy létezik-e, csupán föltesszük. Mint fön-
nebb említettük, sok esetben az ok és okozat 
egymásutánja csak a nyilvánvaló, de a belső 
kapcsolat az egymást szükségképen követő 
jelenségek közt nem is észlelhető, tehát a 
szoros értelemben vett oksági kapcsolatot 
tényleg megállapítani nem tudjuk: ilyen eset-
ben alkalmazzuk a hipotézist. 

Habár — meghatározásunk szerint — a 
hipotézisek a tudományos magyarázatnak 
segédeszközei, bizonyos erős szubjektív, alanyi 
elemet foglalnak magukban, t. i. a kutató ré-
széről azt a vágyat, hogy a puszta tények meg-
ismerésével meg nem elégedve, ezek összefüg-
gését, belső kapcsolatát is tudni óhajtja, 
keresi. 

Megemlítettük, hogy a bizonyítás kísérleti, 
vagy elméleti. Világos, hogy a hipotézisek 
csupán az elméleti bizonyításban szerepelhet-
nek. Amidőn t. i. nem áll rendelkezésünkre 
elegendő ok, melynek logikai összekapcsolása 
állításunkat kellőleg bizonyíthatná, ezen okokat 
kiegészítjük föltevésekkel, melyeket mintegy 
próbakép azért állítunk föl, vájjon alkalmasak 
volnának-e arra, hogy a tényleges, valóságos 
okokkal együtt az okozatot magyarázzák. 
Reméljük, hogy olyan következtetéseket is 
tudunk belőlük levonni, melyek ismert tények-
kel, valóságokkal összhangzásban vannak, 
annyira megegyeznek, hogy a megegyezés alap-
ján magukat föltevéseinket is megerősíthetjük, 
többá-kevésbé valószínűvé tehetjük. 

Lássunk példát. A hőmérő felszáll. Oka a 
hőmérséklet emelkedése. Ez a tények puszta 
összefüggése. Ezzel meg nem elégedhetem. 
Emberi természetem miatt többet kívánok. 
Szeretném látni az ok és okozat közti belső 
kapcsolatot. Miért van ez így ? Be akarom 
látni ! Érteni akarom ! Tehát fölteszem, hogy 
a kéneső tömeg, mely a hőmérőben van, nem 
folytonos, hézagnélküli tömeg, hanem apró 
részek halmazából áll, mely részek között bi-
zonyos — akármily kicsiny — hézag van. 
Fölteszem, hogv e kéneső részecskék a rendel-
kezésükre álló kicsiny hézagban ide-oda mo-
zognak, de bizonyos távolságon túl egymástól 
el nem távolodhatnak ezen mozgás következ-
tében — azaz rezegnek. Fölteszem, hogy hő 
közlése által e rezgő mozgás erősbödik s ez-
által a részecskék egymástól inkább távolod-
hatnak, tehát a hézag köztük nagyobb lesz : 
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így az egész kéneső tömegének nagyobb tér-
fogatot kell nyernie. Ez a föltevés. Mivel 
pedig e hipotézisből a párolgás tényévél meg-
egyező következtetést tudok levonni, tehát 
megerősíthetem a hipotézist, valószínűbbnek 
tarthatom, mintsem akkor tartottam, midőn 
fölállítottam. 

A hypothesis, mint a tudományos magyará-
zat eszköze, természetesen nem lehet önkényes 
dolog, nem ötlet, hanem módszeres eljárás, 
melynek épúgy megvannak a maga logikai 
szabályai, mint bármely más logikai folyamat-
nak, vannak kellékei, melyek hozzátartoznak, 
annyira, hogy nélkülök a hypothesis tudo-
mányos használatra egyáltalán nem alkalmas. 
Már keletkezési módjában ki van ez fejezve. 
Mert, ha előre, búvárkodás előtt föltennék 
valamit abban a reményben, hogy következtetés 
útján olyan eredményeket tudok belőle leve-
zetni, melyek esetleg tényekkel is megegyez-
nek, akkor nem helyesen járnék el; ellenkező-
leg, mikor a tények okait, valamint az okok 
okait kutatom és a fonál megszakad, akkor 
lép csak fel a hypothesis fölállításának köve-
telménye. 

A hypothesis kellékei között elsősorban az 
szerepelhet, hogy az, aki használja, élénk tu-
datában legyen annak, hogy az hypothesis és 
nem bebizonyított tény. Midőn a kémikus 
atomról, a fizikus fényhullámokról beszél, ak-
kor soha sem mondja, soha sem gondolja, hogy 
az elemek tényleg atomokból állanak, hogy a 
fény tényleg az éther hullámzásán alapszik. 
Csak úgy gondolja, csak úgy képzeli, mert 
ezáltal sok jelenséget meg tud magyarázni, 
meg tud érteni. Ha igaz volna, tény volna az 
atom, az éther létezése, akkor is ugyanazon 
kémiai és fénytani jelenségeket észlelhetné, 
melyeket ma tapasztal, tehát létezésük nincs 
kizárva, sőt valószínű. 

A hypotesis annál valószínűbb, minél szigo-
rúbban egyeznek meg következményei a 
tényekkel. A természettudományi kutatás a 
hypothesiseket csak kísérletekre támaszkodva 
fogadja el, így is csak egyelőre, ideiglenesen 
és az újabb és újabb észleletek, megfigyelések, 
kísérletek, valamint a lehetőségig pontos méré-
sek által helyességüket folytonosan ellenőrzi, 
megbízhatóságukat bírálja. Amint olyan tények 
merülnek fel, melyek ellene mondanak a hypo-
thesiseknek, a hypothesiseket megváltoztatja, 
javítja, módosítja, s3t, ha ilyen módon sem 
tud megegyezést létesíteni, elveti őket és máso-
kat, megfelelőbbeket állít fel helyette. Mihelyt 
szükséges, meg kell a hypothesistől válni tudni. 
Olyanformán kell a hypothesist felfogni : azt 
gondolom, így van, de ha valaki tényekkel 
kimutatja, hogy nem így van, vagy akár csak 

valószínűbb az, amit ő tesz fel, habozás nél-
kül lemondok gondolatomról. 

A természettudományok története rendkívül 
sok hypothesist mutat fel, melyek a későbbi 
búvárlatok folyamán elvesztették hitelüket és 
jobbaknak, a tényeknek inkább megfelelőknek 
adták át helyüket és bizonyára jelenleg is sok 
olyan hypothesis van elfogadva, mely idők 
multán a vizsgálati módszerek, eszközök töké-
letesbedése folytán ellenmondásba fog keve-
redni a valósággal s akkor sorsa meg van 
pecsételve, kimiílása biztos. Viszont voltak 
olyan hypothesisek is, melyek később bebizo-
nyíttatván, induktív igazsággá váltak. Az elsőre 
példa az ú. n. flogiston-elmélet, a másodikra 
a nehézkedés elve. 

A flogiston-elméletet Stahl kémikus álla-
pította meg az égési tünemények magyaráza-
tára. Ugyanis Stahl azt a tapasztalatot akarta 
magyarázni, hogy mikor egy test elég, súlyá-
ból veszít, pl. a fából kisebb súlyú hamu lesz. 
Továbbá, ha egy test elég, megváltozik, úgy, 
hogy többé el nem égethető. Ennek magya-
rázatára föltette, hogy minden éghető anyag-
ban egy közös alkotórész van, mely égéskor 
elillan. Ez az alkotórész a flogiston. Ha tehát 
egy test elég — azaz flogistonja eltávozik — 
a visszamaradó rész már nem éghető, hisz 
nem lehet tűztünemény, mert a flogiston már 
nincs jelen. A fémek két részből állanak : 
földből és flogistonból. Vannak testek, melyek-
ben sok flogiston van és melyek flogistonjukat 
át tudják adni más testeknek. Ilyen a szén. 
És csakugyan, ha egy fém elégetésekor vissza-
maradt „föld"-et szénnel izzítjuk, akkor a fém 
színállapotban kiválik, azaz a „föld" â  flogis-
tonnal egyesülvén, előállott a fém. Es még 
számos tény összefüggése érthető meg e flogis-
ton hipotézis fölvételével, hogy annak idején 
a kémikusok körében általános használatnak 
és elismerésnek örvendett. Azonban, mikor 
Lavoisier, akinek működése a kémia újkorát 
megnyitja, előáll a mérleggel és kísérletileg 
bebizonyítja, hogy minden égés súlynövekedés-
sel jár, hogy tehát nem egy alkotórész eltá-
vozása, sőt egy újabb alkotórésznek a vegyü-
letbe való belépése az égés lényege és hogy 
a femeknek az előbb említett viselkedése is 
máskép magyarázandó (t. i. a fémelégetéskor 
keletkező „föld" nem egyéb mint fémoxid, 
mely szénnel hevítve redukálódik, azaz oxigén-
jét elveszti s így ismét előáll a fém) akkor a 
flogiston hipotézis tarthatatlanná vált, el 
kellett ejteni. így megdőlt a flogiston hipo-
tézise, bár Stahlék semmikép sem akartak 
tőle megválni, nem tudtak róla lemondani, 
s fönntartása érdekében azt sem átallották ki-
mondani, hogy a flogiston negatív súlyú anyag, 
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ha tehát valamiből eltávozik, annak súlya nö-
vekedik. De természetesen, hiábavaló volt 
minden erőlködés, hipotézis ellentétes ténnyel 
szemben meg nem állhatja helyét s a flogiston-
hipotézisnek betelt végzete, miután szolgálatát 
a tudomány érdekében megtette. 

A hipotézis másik kelléke tehát az, hogy a 
belőle vont következtetések a tényekkel meg-
egyezzenek, hogy már kétségtelenül megálla-
pított igazságokkal összeütközésbe ne kerül-
jenek. De még más hipotézissel sem szabad 
ellenkeznie. Két egymásnak ellentmondó hipo-
tézis egymást kizárja, mindkettő nem lehet 
igaz, valószínű, csak az egyik élhet, a másik-
nak el kell esnie. Egyetlen tény, mely a 
hipotézissel ellenkezik, lerontja, de viszont 
minden egyes, mellyel megegyezik, növeli hi-
telét. Ha más téren, más úton, más módon 
nyert eredmények a hipotézisből nyert követ-
keztetésekkel megegyeznek, ha minél általá-
nosabban, minél összefoglalóbban tudja magya-
rázni a tényeket, ha előre nem látott ered-
ményeket létesít, ha új búvárlati utakat nyit 
meg, ha a tudományt előbbre viszi: akkor a 
hipotézis mindinkább valószínű lesz s össze-
fűződvén a tényekkel, végül felemelkedik egy 
általános tudományos elméletté, teóriává, mely 
tehát nem egyéb, mint általános, összefoglaló 
kifejezése, valamely tárgyban nyert tudomá-
nyos ismereteinknek. így lett az atomhipo-
tézisből, a belőle vont következtetések, 
magyarázatok s az általa magyarázott, értel-
mezett tények összefüggéséből az atomteória, 
mely az összes kémiai ismereteket magában 
foglalja. 

A hipotézistől azt is megkívánjuk, hogy 
valóban betöltse szerepét, azaz, hogy tényleg 
megmagyarázza azt, aminek megértése céljá-
ból fölállítottuk, hogy belőle, mint okból le-
származtathatok legyenek mindazon jelenségek, 
melyeket vele megmagyarázni akarunk. 

Midőn a hipotézist fölállítjuk, föltesszük, 
hogy az valamely ok, melynek okozatai bizo 
nyos ismert jelenségek. Ha tehát bizonyos 
jelenségek magyarázatára más hipotézist is 
fölállíthatunk, ha más hipotézis ép annyira 
alkalmas ugyanazon tünemények, vagy tüne-
ménycsoportok megértésére, világos, hogy a 
hipotézis — illetőleg egyik hipotézis sem — 
megfelelő. Mert ugyanannak a jelenségnek egy-
nél több belső oka nem lehet. Jól értsük meg : 
belső oka, azaz nem csupán egy tünemény 
által való időbeli megelőzése egy másik tüne-
ménynek és ha valamely jelenség megtörténte 
több dologtól is függ, az mégis csak egy ok, 
t. i. a több föltétel egymásra hatásának egyet-
len eredője. Tehát látjuk, a hipotézis csak 
akkor felelhet meg teljesen a követelmények-

nek, melyek hozzáfűzhetők, ha nem találunk 
más hipotézist, mely ugyanazon eredményhez 
vezet. Ellenkező esetben nem valószínű. Ebből 
következik, hogy, ha egy hipotézist megaka-
runk erősíteni, kimutatjuk, hogy jelenleg semmi 
más nem alkalmas azon magyarázat szolgál-
tatására, melyet e hipotézisben keresünk. Sőt 
még tovább menve, ha be tudjuk bizonyítani, 
hogy egyáltalán lehetetlen egy jelenség bekö-
vetkezte bizonyos hipotézisben kifejezett ok 
nélkül, akkor a hipotézis igazolva van, 
immár nemcsak hipotézis, több annál : induktív 
igazság. 

Például : miért keringenek a bolygók a Nap 
körül és miért nem mozognak akármilyen erő 
folytán egyenes irányban ? Erre a kérdésre 
Newton így felelt hipotézissel: mert a Nap 
vonzza a bolygókat. Ebből a hipotézisből elmé-
leti úton levezette Kepler azon —- már meg-
állapított — törvényét, hogy a bolygóktól a 
Naphoz húzott vezérsugarak egyenlő idők alatt 
egyenlő területet súrolnak. A hipotézis erősö-
dött, mert egy ténnyel megegyező okozata 
van. Most Newton bebizonyította, hogy Kepler 
említette törvénye nem lehetne igaz, ha a 
Nap nem vonzaná a bolygókat. Tehát más 
magyarázat, mint a Nap vonzásának föltevése, 
nem alkalmas, sőt ki van zárva : így ennek 
igaznak kell lennie. 

A hipotézisek rendkívül fontosak, mint a 
tudományos búvárkodás segédeszközei, nélkülük 
el nem lehetünk. Sok esetben bizonyos irány-
ban tett kutatásokat be kellene szüntetni, ha 
t. i. tényekre már nem támaszkodhatunk s 
ebben az esetben a hipotézis segít rajtunk. 
Csak hipotézisekkel aknázhatók ki a kísér-
letek előnyei, amidőn oly kérdésre várunk 
feleletet a kísérlet útján, mely kérdés 
csak egy hipotézis alapján merült, merülhe-
tett föl." 

A tudományok történetében minden ágban 
sok hipotézisre akadunk, de különösen sok 
hipotézis volt és van a természettudományok-
ban. A legtöbb tudományos elmélet hipotézi-
sek felállításával kezdődött, mely hipotézisek 
folytonos kiigazítása, pótlása, helyettesítése 
alkalmasabbakkal vitte a tudományt előre. 
Ilyen hipotézisen alapulnak az atom, a molekula, 
a fényhullámzás, az eonok elmélete, az elektro-
mosság és mágnesség, a fluidum elmélete, a 
fajok származásának, a föld keletkezésének, a 
kristályodásnak elméletei, hogy csak néhányat 
említsünk. 

Fejtegetéseink kiegészítésekép néhány fon-
tosabb elmélet vázlatos képét is adnunk kel-
lene, amit azonban egy másik cikk keretében 
fogunk eszközölni. 



2 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 2 5 

ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
R o v a t v e z e t ő : J A N C S Ó B E N E D E K . 

Az ifjúsági egyesületek és az isko-
lán kívüli oktatás. 

Az ifjúsági egyesületek megalakítására is 
az ösztönzést Franciaországból kaptuk. Abból 
az országból, ahonnan a hetvenes évek elején 
Türr és Irányi Dániel hozzánk hozták a fel-
nőttek oktatásának gondolatát. III. Napoleon 
szabadelvű közoktatásügyi minisztere, Duruy 
Jean Macé eszméit nemcsak a felnőttek ok-
tatására és a népkönyvtárakra vonatkozóan teszi 
a francia állam közoktatásügyi politikájának 
kiegészítő részévé, hanem az ifjúságra vonat-
kozóan is. A felnőttek oktatásának állami tá-
mogatással való szervezésével egyidejűen alakul 
meg az Association d'anciens élèves egyesület, 
amely magára igyekszik vállalni az ifjúság 
gondozását, mint a francia iskolán kívüli ok-
tatás főfelügyelője, Edouard Petit mondja ha-
sonló című müvében, az iskolától az ezredig 
— De l'école . . . au régiment. 

„Az atya a műhelyben — mondja Lavergue 
„Les écoles et les oeuvres municipales d'ensei-
gnement 1871—1900." című művének 144. 
lapján — és az anya is elég gyakran van 
elfoglalva a házon kívül. A gyermeket izgatja 
és ösztökéli, amit az utcán vagy a műhelyben 
lát és hall. Különösen Párisban nagy e tekin-
tetben a veszedelem. Hogy ezt megakadályoz-
zuk, mit kell tennünk? A tanulót az iskola 
elhagyása után is követnünk kell addig, amíg 
csak lehet. Érintkezést kell teremteni közte, 
tanítója és az iskola között, amelyet látogatott. 
Ne gondoljuk, hogy az iskolakötelezettség 
megszűntével megszűnik a tanulóval szemben 
a társadalom kötelezettsége is. Az iskolát vég-
zett tanuló körül bizonyos erkölcsi légkört kell 
teremtenünk. Oda kell társadalmi úton hatni, 
hogy az iskolát folytassa, csakhogy egészen 
új formában, kevésbé dogmatikusan és szára-
zon, hanem vidámabban, kellemesebb módon, 
amelyben a jókedvnek és az élvezetnek is 
része van." . 

Ha azt akarjuk, hogy a népiskolát végzett 
tanuló azon az úton, amely az iskolától a leg-
nagyobb nemzeti nevelő-intézményhez, a had-
sereghez visz, azokhoz az erkölcsi ideálokhoz, 
melyeket az iskolában megismert, hűtlenné ne 
legyen, és hogy az ott megszerzett ismereteket 
el ne felejtse, a társadalomnak kötelessége őt 
tovább nevelni és tanítani, az iskolától egészen 

az ezredig. Egy nemzet csak úgy lehet erkölcsös, 
lia ifjúsága a férfikorhoz vivő úton nem felejti 
el azokat az erkölcsi ideálokat, amelyeknek 
tiszteletére szoktatta őt az iskola. Ez a gondo-
lat vezette Irányi Dánielt, mikor az Országos 
Erk'ólcsnemesitő Egyesületben azt indítványozta, 
a francia példára hivatkozva, hogy az egye-
sület kérje fel a közoktatásügyi minisztert, 
hogy a tanfelügyelők közreműködésével az is-
kolát végzett falusi ifjúság körében alakítsa 
meg ez ifjúság erkölcsi nevelésének tovább 
folytatására az ifjúsági egyesületeket. 

Az akkori közoktatásügyi miniszter, Csáky 
Albin gróf rögtön átlátta Irányi Dániel, illető-
leg az Országos Erkölcsnemesítő Egyesület 
indítványának rendkívül való nagy fontosságát 
a magyar népművelésre vonatkozóan. Két ren-
deletet adott ki. Egyiket 1892-ben 22.161. szám 
alatt. A másikat két évvel később, 1894-ben, 
7135. szám alatt. E két rendeletben felhívta 
a kir. tanfelügyelőket, hogy az iskolaköteles 
korból kinőtt ifjúság részére elsősorban az 
állami iskolákkal kapcsolatosan, főleg a magyar 
nyelv gyakorlása és a hazafias szellem ápolása 
végett, szervezzenek ifjúsági egyesületeket. 

Csáky Albin miniszter e rendeletének kevés 
sikere lett. A társadalom vezérlő elemei akkor 
még nem voltak kellően áthatva a nép szociális 
nevelésének fontosságától. A közművelődési 
egyesületek közül egyedül csak az aradi Köl-
csey-egyesület karolta fel nemes buzgósággal 
és némi látható sikerrel. Egy évtizeddel később, 
mikor már egyre többen kezdettek ími és 
beszélni a nép szociális nevelésnek fontosságá-
ról, Wlassics akkori közoktatásügyi miniszter 
tette a magyar közművelődési politika egyik 
aktuális kérdésévé az ifjúsági egyesületek szer-
vezésének ügyét. 1902 március 22-én 21.015. 
számú rendeletében ezeket az egyesületeket 
úgy jelölte meg, mint a magyar népnevelés 
szervezetének betetőzését, és nemcsak a taní-
tók és tanfelügyelők feladatává tette az ifjúsági 
egyesületek alakítását, hanem a közigazgatási 
bizottságok figyelmét is felhívta rájuk. 

E miniszteri rendelet rámutat arra, hogy a 
gyermekek milliói, tehát a jövendő nemzet 
zöme, a törvény rendelkezéseinek értelmében 
harmadik életévüktől kezdve (kisdedóvó, nép-
iskola, ismétlő-iskola) tizenötödik évük betöl-
téséig, a nemzeti népnevelés hatása alatt van-
nak, de a tizenötéves gyermek már kilép az 
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életbe. Tehát épen abban a korban, — mint a 
rendelet mondja —• amidőn legfogékonyabb a 
jóra és roszra egyaránt. Az utóbbi behatások 
pedig sokkal csábítóbbak, semhogy azoknak 
az ifjú tartósan ellenállani tudjon. Bekövet-
kezik számtalan esetben az erkölcsi lazulás, a 
maga vészes következményeivel. Es miután a 
népiskolában nyert ismeretek nem vésődnek 
nagyon mélyen a gyermek lelkébe, néhány 
évvel az iskola elhagyása után azokat majd-
nem teljesen elfeledi. Keresnünk kell tehát a 
módokat, amelyeknek segítségével a népisko-
lázásnak fáradtságos és becses eredményeit 
az élet számára megtarthatjuk. 

Az 1902. évi 21"015. sz. rendeletet több más 
rendelet követte még az ifjúsági egyesületek 
szervezése és vezetése tárgyában. Így 1902-ben 
két hónappal később a 33'326. sz, 1903 jú-
nius 30 án a 41'846. sz., 1904 április 2-án a 
38"006. számú és 1905-ben a 3500 sz. ren-
deletek. Az állami elemi népiskolák gondnok-
sága számára kiadott Utasítás is intézkedik 
az ifjúsági egyesületek szervezésére vonatko-
zóan. , Minthogy — mondja a 103. szakasz —• 
az elemi népiskolából a 15-ik életévük betöl-
tése után kilépő ifjaknak úgy hazafias és val-
láserkölcsi, valamint főleg a nem magyarajkú 
lakosság között az iskolában elsajátított ma-
gyar beszéd további begyakorlására az ifjúsági 
egyesületek nagy szolgálatot tesznek, — ameny-
nyiben a helyi viszonyok lehetővé teszik — 
az igazgató-tanító tanítóársaival vállvetve ilyen 
ifjúsági egyesületet alakít és abban az ifjúság 
továbbképzését előmozdítja. Apponyi Albert 
gróf, jelenlegi közoktatásügyi miniszter úr is 
kiváló figyelemmel kíséri a tanítóságnak az 
ifjúsági egyesületek terén való működését. 
1907 február 3-án 8668. számú rendeletével 
hatásos lökést adott a szervezés ügyének, a 
maga részéről is szükségesnek tartván, hogy 
a népiskolákkal kapcsolatosan ifjúsági egye-
sületek szerveztessenek, abból a célból, hogy 
az iskolából kilépő ifjúság a jóra és rosszra 
legfogékonyabb korban a rossz behatások ellen 
helyes vezetés és irányítás által megóvassék 
és valláserkölcsi, értelmi és nemzeti szempont-
ból tovább neveltessék. 

E miniszteri rendelkezéseket, ha nem is 
épen teljes, de azért igen figyelemreméltó 
siker követte. Rövid négy év alatt, 1902 tői 
az 1906. év végéig összesen 572 ifjúsági 
egyesület alakult és pedig 421 állami isko-
lával kapcsolatosan, 151 pedig községi és 
felekezeti jellegű iskolával. Ez 572 egyesület-
ből 408 férfi, 5 nő és 159 vegyes egyesület 
volt. Ha ezt az 572 számot Magyarország 63 
vármegyéjével elosztjuk, egy vármegyére még 
tíz ifjúsági egyesület sem esik. Két olyan vár-

megye van: Béltés és Sáros, amelyekben az 
1906. év végével még egyetlen ifjúsági egve-
sület sem volt. Négy volt: Liptó. Szabolcs, 
Szeben és Ung, amelyekben csak egy-egy ilyen 
ifjúsági egyesület volt. Harmincöt olyan vár-
megye volt, amelyben egynél több, de tíznél 
kevesebb egyesület működött. Legtöbb egye-
sület volt a következő vármegyékben: Abauj-
Torna (37); Bereg (25); Háromszék (48); 
Kolozs (25); Marostorda (25); Ternes (22); 
Torontál (43); Udvarhely (25). 

Semmiesetre sem nagy szám, akár összes-
ségében, akár vármegyénként való eloszlásá-
ban tekintsük. Elégséges azonban, hogy mint 
nagy sikerrel felhasználható ténj ezőt az isko-
lán kívüli oktatás népakadémiai részének szer-
vezésénél tekintetbe vegyük. Hogy ebből a 
szempontból mekkora fontossága van, az nyil-
vánvalóan kitetszik Petri Mór kir. tanfelügye-
lőnek „Az ifjúsági egyesületek a népmívelés 
terén" című igen figyelemre méltó tanulmá-
nyából, amelyet a szabadtanítás Pécsett, 1907. 
oldóberében tartott országos kongresszusán mu-
tatott be s amely önállóan a Néptanítók (Nép-
nevelők) Könyvtára 34. füzete gyanánt ez év 
tavaszán hagyta el a sajtót. Petri Mór e ta-
nulmányában nemcsak általában ismertet meg 
az ifjúsági egyesületek keletkezésének és szer-
vezetének történetével, hanem külön-külön, me-
gyénként is megismertet ez egyesületek belső 
életével. Füzete alkalmas arra, hogy a benne 
foglaltak alapján jövő számunkban elmondjuk 
arra vonatkozó nézeteinket, hogy ez ifjúsági 
egyesületek miként volnának beilleszthetők az 
iskolán kívüli oktatás országos szervezetének 
keretébe. (.Folyt, köv.) 

A tanítóság szerepe 
a hunyadmegyei tudományos mozgalmak 

megindításában. 
A napjainkban egyre jobban homloktérbe 

nyomuló iskolán kívüli oktatás : a népakadé-
miák, szabad líceumok, urániai előadások stb. 
eredete a hetvenes évekre nyúlik vissza. Mikor 
Eötvös József báró kezdeményezésére utóda, 
Pauler Tivadar a felnőttek oktatását az akkor 
még igen gyér számban s jobbadán csak ki-
alakulóban levő állami tanintézetek közremű-
ködésével munkába vétette vnla. 

A jövő magyar műveltség történetíróinak 
egyik, nem csekély jelentőségű feladata lesz e 
kísérlet hatásának kikutatása és megállapítása 
a magyar nemzeti közművelődésre. E feladat 
megoldása nem lesz könnyű dolog, mert akkori 
kezdetlegesebb sajtóviszonyaink miatt e tan-
folyamokról részletesebb feljegyzésekre ritkán 
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akadunk. Sőt e tanfo lyamok rendezését az 
illető iskolák is annyi ra h iva tásukból folyó 
hazafias köte lességüknek tekinte t ték , hogy 
még évi é r tes í tő jükben is e lmulasztot ták merő 
szerénységből ez előadások tá rgyainak , ered-
ményeinek és l á toga to t t ságának részletes fel-
jegyzését. Mi, akik még élünk abból a g á r d á -
ból, amelyik akkor bizony nem valami rózsás 
anyagi helyzetben igyekezet t a régibb feleke-
zeti intézetek mellet t igazán a H a m u p i p ő k e 
szerepére kárhozta to t t ál lami intézeteket az 
ilyen előadások szervezésével és ta r tásáva l is 
népszerűvé tenni a nagyközönség előtt, ké t -
szeres ö römmel üdvözölhet jük Apponyi gróf 
ezirányú akcióját , amelv hivatva van az iskolán 
kívüli ok ta t á s t a magyar iskolaügyi poli t ika 
alkotó és kiegészítő részévé tenni . 

E nagyszabású akció kezdetén jói esik nekünk 
öregeknek visszatekinteni azokra a szerény kez-
désekre, amelyeknek idején a most merész 
sudárba szökkenni készülő fa még csak picinyke 
makk vala. Mert ma sem szabad kicsinyel-
nünk azt a hatást, amelyet nemzeti közműve-
lődésünk fejlődésére ezek a szerény kísérletek 
gyakoroltak. Olyan városokban, mint Déva, hol 
Salamon Ferencnek és Gyulai Pálnak egy-
néhány volt tanulótársa már az első alkotmá-
nyos újraébredés napjaiban, 1861-ben állandó 
ruhatárral és pénzsegéllyel támogatta a vándor 
magyar színészetet s a helyi úri osztály közre-
működésével ily módon lehetővé tették Kis-
faludy Károly, Jókai Mór és Szigligeti haza-
fias irányú darabjainak előadását, nagy szim-
pátiával és örömmel üdvözölték a még fiatal reál-
iskola tanárainak ez irányú kezdeményezését. 
, Habár nem egyszer kellett a korom sötét, 
kövezetlen utcák sarát bokáig gázolni a város 

e o 
egyik félreeső zugában levő főreáliskola épü-
letéig, azért 1872 november 4-től 1873 február 
3-ig fokozódó érdeklődéssel találkoztak ezek 
az előadások úgy, hogy az eleinte egy órában 
kiszabott előadási időt fel kellett emelni ket-
tőre. Este hat órától nyolcig gubbaszkodott 
ott egy nehezen pislákoló petróleum lámpa 
lángjának félhomályában a város értelmiségé-
nek színe-java, főleg nőközönsége. A hazai 
történelem, földrajz, az emberiség őskora, a 
művészettörténelem, sőt a gyakorlati számtan 
voltak az előadások tárgyai. Az 1873 4. tan-
évben hozzájárult még ezekhez az irálytan 
(ügyiratok), természettan, vegytan, világtörté-
nelem, sőt a nagyközönség különösebb óhaj-
tására a főreáliskola igazgatója, Matusïk Nep. 
János, ki az erdélyi történelem speciális búvárlója 
volt. külön ismertette az erdélyi fejedelmek 
korszakát is. 

A nagyközönség hangulatára jellemző, hogy 
1873 november 2 án az iparostestület küldött-

sége a segédek és tanoncok részére külön tan-
folyamot kért és pedig ünnepeken és vasárna-
pokon 2—2 órában a magyar nyelvtanból, 
számvetésből és a szabadkézi rajzból. A szabad-
kézi rajzot azonban nemcsak az iparossegédek 
és inasok tanulták nagy szorgalommal ebben 
a tanfolyamban, hanem az intelligencia hölgy-
közönségéből és az állami tanítóképző-intézet 
növendékei közül is többen. 

1874-ben Trefort miniszter ugyan pénzügyi 
okokból beszüntette az eddig némi utólagos 
jutalomban is részesített felnőttek oktatását, 
de azért a dévai kezdeményezés nem aludt el, 
sőt a valóságban csak most nyert tágabb 
körű fejlődést. A főreáliskola tanári kara, 
kezet fogva a dévai járási tanítókörrel, 
1874/5. tanévben pedagógiai, tudományos és 
közművelődési kérdések vitatását indította meg, 
e célra vándorgyűléseket és felolvasásokat 
rendezve. Első volt ezek között az a felolvasó-
és zeneestély, amelyet gróf Horváth Toldy 
Lajosné patronátusa alatt 1875 február 28-án 
rendezett s amelynek tiszta jövedelme 263 f r t 
volt. Ez az összeg vetette meg alapját a dévai 
főreáliskolánál később oly szépen felvirágzott 
segélyügynek. Ugyancsak a dévai főreáliskola 
tanárainak és a dévajárási tanítókörnek ez-
irányú munkássága adott alkalmat és ösztön-
zést Szathmáry Györgynek arra, hogy 1876 
január 1-én a Hon-ban megjelent cikkével a 
hunyadmegyei eloláhosodott magyarok vissza-
magyarosítása érdekében nagyobb szabású tár-
sadalmi mozgalmat indítson meg. Ezzel függ 
össze Kun Kocsárd fellépése is, ki e mozga-
lom nagy nemzeti fontosságát átlátva, a dévai 
főreáliskola segítő-egyesületének alapja javára 
azonnal 1000 forintot ajándékozott, majd rö-
viddel azután 50.000 forintot adott a szász-
városi ev. ref. gimnázium főgimnáziummá 
való fejlesztésére. 

A népakadémiai előadások e mozgalom ide-
jén már szabad líceumi jelleggel folytak tovább 
s azok rendezését és vezetését a tanítókörtől 
a dévai kaszinó vette át. De azért a tanító-
egyesület közművelődési tevékenysége sem szü-
netelt, sőt az egész megyére kiterjedő mérete-
teket öltött. 1léthy Lajos, akkori kir. tanfelü-
gyelő nagyon jól értette módját, hogy a 
tanítóság ezirányú tevékenysége iránt hogyan 
kell felkeltenie az értelmiség érdeklődését. 
A köri tanítói gyűléseken nemcsak az illető 
járás főszolgabírája, de a vidék értelmisége is 
részt vett, sőt a tanítókkal szemben vendég-
szeretetét is nagy mértékben gyakorolta. 1876-
ban a megye tanítósága február hóban Kun 
Kocsárd algyógyi kastélyában tartotta köz-
gyűlését. A gróf, ki a szigorú időjárás miatt 
nem jelenhetett meg személyesen, nemcsak 
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vendégül látta a tanítókat, hanem 100 forin-
tot is küldött az egyesület céljaira. 1879-ban 
Petrozsényben tartotta felolvasással és tanszer 
kiállítással egybekötött közgyűlését. E közgyű-
lésen a megye főispánja Pogány György, Kun 
Koesárd gróf, a megye főjegyzője és a bányák 
igazgatója nemcsak megjelentek, hanem ülésein 
végig részt is vettek. 

E tanítói gyűléseknek Réthy Lajos elnöki 
beszédei mellett egyik vonzó pontját alkották 
a tudományos szakelőadások, amelyek között 
nem egy foglalkozott a megye múltjának em-
lékeivel. Vén András tordosi tanító érdeme, 
hogy Torma Zsófia figyelmét ráirányozta a 
később igazán világhírűvé lett tordosi őstelepre. 
Druhora Gábor pusztakaláni igazgatónak is 
nagy része van csekélységem régészeti kuta-
tásainak megindulásában. 1Vagy Miklós petro-
zsényi igazgató nélkül figyelmem bizonyára 
nem terjedt volna ki a Zsil-völgyére. 

Réthy Lajos akkori kir. tanfelügyelő nagyon 
jól értett ahhoz, hogy miként kell az állami 
iskolák záróvizsgáit igazi ünnepségekké tenni. 
Ezek az ünnepségek, amelyek közül a piskii 
évzáró-ünnepek igazán országos visszhangot 
keltettek, nagyban hozzájárultak ahhoz a köz-
szellemhez, amelynek a tanítói gyűléseken vég-
bement előkészítése tette lehetővé, hogy 1881-
ben sólyom Fekete Ferenc kir. törvényszéki 
elnök és Kun Géza gróf kezdeményezésére 
megalakuljon a ma is szép sikerrel működő 
Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Tár-
sulat. Azoknak a férfiaknak, kik e tudományos 
társaságban később oly becses és nagyhatású 
tevékenységet fejtettek ki, a hunyadmegyei 
tanító-egyesület köri és közgyűlései szolgáltak 
előkészítő iskolául. Hankó Vilmos, Kún Róbert, 
Király Pál, Darvai Móricz, Szöts Sándor, 
JBarta Lajos, Ferenezy Gyula, Hettyei Gábor, 
stb. kik e tudományos társulat vezérkarához 
csatlakoztak, majdnem kivétel nélkül a tanító-
egyesület gyűlésein tartott előadásaikkal és 
felolvasásaikkal nyerték meg a közönség bizal-
mát és azt a tekintélyt, mely tudományos 
munkálkodásunknak a nagyközönség előtt is 
súlyt kölcsönzött. 

Napról-napra fogyóban van azoknak száma, 
akik szerencsések voltak átélni Huny ad megye 
mai kultúrális életének alig elgondolható nehéz-
ségekkel küzdő, de éppen azért nem csekély 
okulást nyújtó őskorát. Kötelességemnek vélem 
tehát rámutatni már csak azért is, hogy né-
mileg illusztráljam azt, hogy minő eredménye-
ket von maga után a nemzeti közművelődés 
fejlődésében az a zajtalan, de komoly és érté-
kes munkásság, amelyet a néptanítóság a szó 
tágasabb értelmében vett iskolán kívül oktatás 
terén kifejt. Téglás Gábor. 

Az University Extension. 
1. hrkölcsi, társadalmi és gazdasági áramlatok 

a magyar nép körében 1874-től 1891-ig. 
A felnőttek oktatásának beszüntetésétől 

(1874.) a XIX. század végéig terjedő hosszú 
időszakban az iskolán kívüli oktatás a munkás-
nép, különösen pedig a falusi földmívelő ma-
gyar nép továbbképzésével alig törődött. Csak 
a korszak végével — 1895 után — kezd va-
lamit tenni az elmulasztottak pótlására. Előbb 
a városi munkáselem s azután a falusi föld-
mívelő magyar népre vonatkozóan is. 

Hogy a társadalom és lassanként a kor-
mányzat érdeklődése e szélesebb néprétegekre 
irányult, oka abban keresendő, hogy a szociális 
kérdés mílunk is «nagyobb követelésekkel kez-
dett homloktérbe nyomulni, sőt bizonyos fokig 
az állam és a társadalom békéjét állandóan 
fenyegető veszedelem alakjában is jelentkezett. 
Ennek következtében a törvényhozásnak szo-
ciális törvényalkotásokkal kellett foglalkoznia. 
Első ilyen fontosabb szociális törvényalkotás 
a vasárnapi munkaszünetről szóló 1891. évi 
XIII. törvénycikk volt, amelyben először fog-
laltatik intézkedés abban az irányban, hogy az 
iskolán kívül eső oktatás jótéteményei lehető-
leg országosan biztosíttassanak az iparos- és 
városi munkás-elem részére. 

A szociáldemokrata irányzat Budapesten és 
egy-két nagyobb iparú vidéki városban már a 
hetvenes évek elején fellépett. Az Ausztriából, 
főleg pedig a Németországból bevándorolt né-
met munkások voltak első apostolai és hívei. 
Vezetőik és sajtójuk ekkor német volt. Miután 
német nyelven nem lehetett hatni a íolytoi? 
szaporodó magyar munkásokra, a szociál-
demokráciának magyar napi irodalma is csak-
hamar megalakult, még pedig olyan irányban, 
amelyre, nem lévén külföldön mása, nálunk 
senki sem gondolt. A magyar müveit társada-
lom az egész mozgalmat kicsinyelte. Olyan 
idegenből átültetett növénynél tartotta, amely 
el fog mentől hamarabb hervadni, miután a 
konzervatív gondolkodású földmívelő magyar 
nép élete a művelt társadalomban akkor álta-
lánosan uralkodott felfogás szerint nem alkal-
mas talaja a politikai, gazdasági vagy társa-
dalmi szélsőségeknek. 

Ebben a dogmában megnyugodva, senki sem 
figyelte meg, hogy különösen az alföldi magyar 
nép lelkében ez időszakban minő gyors szel-
lemi és erkölcsi átalakulást idéznek elő b.'zo-
nyos vallás-erkölcsi, politikai, társadalmi és 
gazdasági tényezők. Az egyházak maguk sem 
sokat törődtek azzal a szektáriánizmussal : 
nazarénizmus és baptizmus, amely a hatvanas 
évek közepétől kezdve különösen a protestáns 
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vallású alföldi parasztság körében folyton nö-
vekedő, erős és mélyreható lelki forrongásnak 
lett okozója. A néplélek, amelynek szellemi 
szükségletei kielégítésével a müveit társadalom 
és a közoktatásügyi politika édeskeveset törőd-
tek, maga igyekezett e szellemi szükségletei 
kielégítésének forrásait megtalálni és pedig ott, 
ahol közel voltak és önként kínálkoztak. E 
szekták tanításai olyanok voltak, mintha bizo-
nyos célzatossággal szabták volna a müveitek 
által magára hagyott alföldi parasztság lelki 
egyéniségére. A bennök levő erős kommunisz-
tikus, állam- és társadalomellenes irányzat al-
kalmas előkészítője volt a szociálista felforgató 
törekvéseknek, amelyek Budapestről kiindulva, 
készültek megkezdeni hódító útjokat. 

Az alföldi nagy parasztvárosokban a nép-
élet a hetvenes évek kezdete óta a bennük 
élő kézművesek, iparosok, kisgazdák és nap-
számosok gazdasági helyzetének megváltozása 
következtében gyorsan és radikálisan átalakul. 
De e változást erkölcsi tekintetben nem emel-
kedés, hanem sülyedés követte. Mindazok, kik 
az utolsó tíz esztendőben e városok szociál-
ethikai vizsgálatával foglalkoznak, egyetértenek 
abban, hogy ezek a városok mai állapotukban 
a parasztság erkölcsi életének emelkedésére 
egyáltalán nem kedvezők. 

Ez átalakulás gazdasági hatásainak követ-
keztében e nagy parasztvárosokban a f'öld-
mívelő munkásproletárok nagyon elszaporod-
tak. E munkások, ha a község területén nem 
kapnak munkát, tömegesen messze földre el 
szoktak menni munkát keresni. E folytonos 
vándorélet következtében bizonyos világ- és 
emberismeretre tesznek szert, úgy, hogy intel-
ligencia tekintetében messze felülmúlják a nap-
számos parasztnak azt a tipusát, amelyik a ma-
gyar társadalom átlagos műveltjeinek képzele-
tében él. Ez a napszámos elem aztán e meg-
változott életmód következtében — mintVad-
nay Andor írja az alföld) parasztmozgalmakról 
írott könyvének 54. lapján — „serdült korától 
kezdve, tehetetlen öregségéig, idejének legna-
gyobb részét tömegben tölti el. A tömegbenélés 
átalakító hatása föllépésén, modorán és lelkületén 
az első pillanatra észrevehető." Ez a tömeg aztán 
igazán hálás talaja a demagógiának. Annak a 
demagógiának, melynek politikai típusa Sima 
Ferenc, szociálista, helyesebben anarchista irány-
ban való képviselője pedig Várlwnyi volt. 

E parasztvárosokban a tönkrement kézmű-
vesekből, kisgazdákból vagy az értelmesebb 
napszámosokból egy egészen új társadalmi osz-
tály alakult ki : a gépészek, a gépkezelők és 
kazánfűtők osztálya. Ezek már az értelmesebb 
rétegekhez tartoznak és mint ilyenek, valósá-
gos összekötő kapcsot alkotnak a városi szo-

ciáldemokrácia és a parasztság tömege között. 
Ezzel párhuzamosan fejlődött ki s vele azonos 
feladatokat szolgál ez irányban a paraszt-sza-
tócsok csoportja is. Azon paraszt-szatócsoké, akik 
a kisgazdák és iparosok soraiból kiválva, nem 
épen siker nélkül foglalkoznak szatócsüzletükön 
kívül egyéb ügynökséggel is s akik egyúttal a 
szociáldemokrata elvek legbuzgóbb terjesztői is. 

1891-ben a brüsszeli nemzetközi szociálista 
kongresszuson a budapesti szociálista párt 
küldöttje, beszámolójában a magyarországi 
agrárszociálista mozgalmakról azt mondotta, 
hogy a szociáldemokrata elvek meglepő gyor-
sasággal fognak az alföldi magyar parasztság 
körében elterjedni, azért is, mert ennek a pa-
rasztságnak különösen protestáns része az 
értelmiség olyan magas fokán áll, melyet lehe-
tetlennek tart mindenki, aki e népet közelebb-
ről nem ismeri. 0 maga is meg volt lepetve, 
mikor azt tapasztalta, hogy közöttük egyesek 
előtt Büchnernek, sőt még Darwinnak munkái 
sem ismeretlenek. 1885 nyarán, mikor még az 
alföldi agrárszociálizmusról senki sem beszélt, 
magamnak volt alkalmam Battonyán egy ilyen 
gépésszel és egy csizmadiával beszélgetni. A 
gépész Lassale irataiból, a csizmadia pedig az 
amerikai nemzetgazdának, Carey-nek köny-
véből vett argumentumokkal harcoltak az én 
manchesterizmusom ellen, pedig a magyar 
nyelven kívül más nyelvet nem tudtak. De 
igenis olvastak mindent, ami magyar nyelven 
erre vonatkozóan eddig megjelent, sőt a csiz-
madia meg is mutatta nekem Carey müveinek 
Halász Imre féle magyar átdolgozását. 

Ez ríj irány nemcsak társadalmi és gazdasági 
tekintetben érdekelte az alföldi parasztságnak 
az értelmesebb rétegeit, hanem valláserkölcsi, 
vagy mondjuk metafizikai irányban is mélyen 
megragadta. Mert hiszen a szociáldemokrácia 
minden egyház- és pap gyűlölete mellett is 
nem pusztán politikai irányzat, hanem bizonyos 
tekintetben a tömegek lelkében a vallás helyét 
is el akarja foglalni. Vagyis, mint Peabody 
mondja Jézus és a szociális kérdés című mü-
vében : , A szociáldemokrata programm nem-
csak nem közömbös a vallással szemben, hanem 
egyenesen pótolni is akarja egy olyan élet-
filozófiával, amelynek az emberek szenvedélye-
sen átadhatják magukat." 

Ez az életfilozófia a Büchner-féle materializ-
mus. Az új vallás, melynek evangéliuma a 
pártprogramm, morálja a pártfegyelem és 
mennyországa a szociális állam. Az az ú j tár-
sadalmi rend, amelyben csak egyedül valósít-
hatja meg szerintük az ember igazi életcél-
já t : a lehető legteljesebb földi boldogságot. 
Minden, ami ennél a materiális boldogságnál 
magasabbra tör, nem egyéb tartalmatlan ide-
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ológiánál. Sokkal többet e'r, ha az új evan-
gélium hívője, az elvtárs tudja, hogy az a harc, | 
amelyet neki most meg kell vívnia az uralkodó' i 
osztályokkal, azzal az eredménnyel fog végződni, • 
hogy a mai társadalmi rend, amely okozója és ; 
alapja összes bűnei forrásának : a szegénységnek I 
és a nyomornak, — össze fog omlani és helyét ; 
elfoglalja a szociális állam, amelyben egyen-
jogú lesz mindenki ; egyaránt vagyonos, egészsé-
ges és erkölcsös. Amelyben a világot nem a ha-
talmasok akarata, vagy az erősebb és gazdagabb 
osztályok érdekei fogják kormányozni, hanem a 
Marx-féle elmélet törvényei szerint átalakított 
és újraszervezett tudomány igazságai. 

A materiálizmus e dogmái a tömegre csá-
bító hatású életfilozófiává átalakultan nagyon 
könnyen belekapcsolódtak a szellemi táplálék 
után vágyó nép lelkébe, amelyet évtizedekkel 
előbb ebben az irányban a vallásos szektáriániz-
mus: a nazarénizmus és baptizmus előkészített 
s amelyet az értelmiség és saját egyházai e 
tekintetben cserbenhagytak. Ez az oka, hogy 
a magyar alföldön az agrárszociálizmus először 
mindenütt ott vert gyökeret, ahol két-három 
évtized előtt a nazarénizmus és a baptizmus 
az elméket ebben az irányban egy bizonyos 
fokig már előkészítette. 

llven előzmények után tört ki 1891-ben az 
első agrárius parasztlázadás Békésmegyében. 
Jellemző, hogy a legelső kitörésnek, a békés-
csabainak közvetlen oka, ha lehet e kifejezést 
használni, valóságosan közművelődési volt. A 
békéscsabai munkások azt gondolták, ha a 
békésmegyei nagyközségekben annyi a polgár-
ság számára a negyvennyolcas olvasókör, ha 
az uraknak is megvan a maguk kaszinója, 
miért ne lehetne meg nekik is a maguk egye-
sületük, amelyben elolvashatnák lapjaikat, füze-
teiket. könyveiket, meghányhatnák-vethetnék 
a maguk dolgát, mint a polgárok és az urak 
az ország dolgait az olvasókörökben és a ka-
szinókban. Alapszabályokat alkottak és beter-
jesztették a f «szolgabírósághoz. Miután az 
alapszabályok megerősítése sokáig késett, okát 
a főszolgabíróban keresték. Egy hetivásár al-
kalmával a piacon megrohanták, a földreteper-
ték és véresre verték s azután a szolgabírói 
hivatal megostromlására siettek. 

2. A parasztszociálizmus közművelődési 
indítékai. 

Ez a véres mozgalom nemcsak a kormányt 
és a hatóságokat döbbentette meg, de a ma-
gyar társadalom értelmiségét is. A sajtó, egye-
sek, egyesületek és tudományos társaságok 
egymással versenyezve kezdettek foglalkozni e 
mozgalom indítékainak felderítésével. A magyar 
tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizott-

sága Gaál Jenő országgyűlési képviselőt bízta 
meg a mozgalom okainak helyszínén való 
tanulmányozásával. Gaál Jenő befejezvén hely-
színi kutatásait, 1891 október havában olvasta 
fel az Akadémiában Az alföldi munkásmoz-
galom című tanulmányát. 

Gaál Jenő e tanulmányában e mozgalmak 
indítékait négy csoportba foglalta. Egyik cso-
portja ez indítékoknak a nép folyton haladó 
felvilágosodásából, önérzetéből és öntudatos-
ságából, tehát erkölcsi és értelmi motivumok-
ból származik. Konstatálja azt is, hogy az 
értelmiség e tekintetben a néppel nem törődött, 
„mert senki sem gondoskodott, hogy necsak 
gyermekkorában nyerjen némi oktatást, hanem 
később is legyen olcsó, könnyen hozzáférhető 
olvasmánya hírlapok és röpiratok alakjában, mert 
csak így lehetne ellensúlyozni az olcsó és rossz 
irányú lapok hatását." Egyszóval, a szociáliz-
mus egyik ellenszere a nép helyes irányú felvilá-
gosítása az irodalom és a tanítás segítségével. 

Még határozottabban kifejti e gondolatot 
A munkáskérdés hazánkban című 1892 január 
havában megjelent tanulmányában. Ebben azt 
mondja, hogy a munkásokat a szociálista és 
az anarkista tanok hatásai alól csak úgy von-
hatja el az intelligens társadalom, ha az iro-
dalmi és élőszóbeli tanítás segítségével felvilá-
gosítja, hogy minő szerep illeti meg őket a 
társadalomban s ennek folytán mi az, amire 
jogosan számíthatnak. — A közgazdasági 
ismereteket világos és tetszetős formában kell 
velük közölni. „Ha az ily előadások kellő mó-
don, idejekorán tartatnak az ifjúmunkásoknak, 
mielőtt még a szociálisztikus métely beléjük 
lett volna csepegtetve, azok valószínűen a védő 
oltás hatásával bírandanak rájuk nézve. . . . 
Ugyanezen előadások alkalmával lehet az ifjú 
munkásokban, a nemzet minden osztályának 
összetartozandóságát is megmagyarázva, nemzeti 
érzéseit ápolni." Ez a munkásság csak egy része 
annak a feladatnak, „amelyet a társadalom ma-
gasabb osztályainak az alsóbbakkal szemben tel-
jesíteniük kell, ha velük békében akarnak élni." 

Még részletesebben kifejti e gondolatot a 
közgazdasági patriárkálizmusról írott művében. 
„Es napjainkban, midőn a munkásosztály ér-
telmét a szociálisták már más irányban meg-
hódították, a társadalmi béke híveinek a te-
vékenységét máshol, mint a munkások felfogá-
sának átalakításával helyesen kezdeni nem 
lehet. Nem elég csupán anyagi helyzetüket 
javítani, mivel nincsen olyan kedvező állapot, 
melyben az ember elégedetlen és boldogtalan 
nem lehetne. Mindenekelőtt a munkás világ-
nézletére és kedélyére kell hatni. Erkölcsi jel-
lemének ápolása, hasznos dolgokra vonatkozó 
ismereteinek bővítése, az élet általa is meg-
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szerezhető örömpi iránt való érzék kifejlesztése 
által lelki nyugalma és igazi jóléte érdekében 
nagyon sokat tehetnek a vagyonosabb társa-
dalmi osztályok.1' 

Ennek a lassanként nálunk is terjedő köz-
gazdasági patriárkálizmusnak sugalmazója az 
a humánus szellemű újabb angol gazdaság-
tudományi irodalom volt, amely, szemben a 
klasszikus nemzetgazdasági írók rideg állás-
pontjával, különösen Carlyle társadalomfilozó-
fiájának hatásaképen azt kezdette tanítani, hogy 
a nemzetgazdaság főtárgya nem a termelés foly-
ton tartó fokozása, hanem a fogyasztás, vagyis 
az emberi életnek fizikai, értelmi és esztétikai 
szempontból való legcélszerűbb fenntartása. 

Ez álláspont egyik elsőrangú képviselője a 
magyar nemzetgazdasági irodalomban Földes 
Béla, egyetemi tanár. 0 figyelmeztette a ma-
gyar közvéleményt legelőször e tudományos 
álláspontnak azokra a szociálpolitikai konze-
kvenciáira, amelyek az iskolán kívüleső okta-
tással kapcsolatosak. Azokra a társadalmi törek-
vésekre, intézményekre és szellemi áramlatokra, 
amelyek Carlyle, Ruskin, Kingsley, Stuart 
János és mások irodalmi vagy személyes ha-
tása következtében Angliában a közfelfogást 
az utolsó pár évtized alatt gyökeresen átala-
kították. 0 hívta fel először és nyomatékosab-
ban a magyar társadalompolitikusok figyelmét 
erre „ Az angol egyetemek és munkásügy, külö-
nös tekintettel a ToynbeehaUra" című, 1892-ben 
megjelent tanulmányában. 

Saját nyilatkozata szerint nem akart meg-
elégedni ez angol szociálpedagógiai törekvés 
akadémikus megismertetésével, hanem egy 
gazdag és bőkezű honfitársunk anyagi támo-
gatásának megnyerésével intézményes megvaló-
sítására is törekedett. Nem sikerült, de eszméi 
nem estek terméketlen talajra. Lassanként bele-
kapcsolódva más, hasonló irányú törekvésekbe, 
hatni kezdettek és egyre általánosabb meg-
győződéssé váltak azok lelkében, akik vele 
együtt a magyar kultúrpolitika e körbe tartozó 
kérdésével foglalkoztak. 

Kezdették tudósaink, tanáraink és kultúr-
politikusaink közül vele együtt mindig többen 
vallani, hogy „korunk társadalmi szelleméből 
következik az, hogy még a tudomány is csak 
akkor teljesíti feladatait, ha nem szűk körre 
szorítkozik, hanem a közösségben megtermé-
kenyül, ami csak úgy lehetséges, hogyha a 
társadalom minden rétegeire kiterjeszkedik. 
Mert csak a tudományos szellem terjesztése 
háríthatja el a társadalomtól a fenyegető 
veszélyeket, mert a társadalmi jelenségek rész-
rehajlatlan, hűvös vizsgálatához vezet és mert 
a tudomány igazságai előtt előbb-utóbb min-
denki meghajol. A tudományos szellem terjesz-

tésével igazán valóvá lesz Platon eszménye, 
hogy a tudomány ád irányt az állam vezeté-
sében. Korunk legnagyobb feladata a társadalmi 
pedagógia. Sem politikai, sem gazdasági téren 
korunk nehéz problémáit meg nem oldhatjuk. 
A nevelésen kell kezdeni. Oly nemzedékeket 
kell nevelni, amelyek a változott felfogások 
emlőin táplálkozva, a társadalmat észszerű ala-
pokra képesek fektetni s amelyeknek összes 
gondolkozása, törekvése a társadalmi egyetem-
legesség eszményével összhangzatban van. 
Amely azt vallja, amit Sokrates tanított, hogy 
a tudás jóvá tesz, mert nincs ember, ki tudva 
és belátva, képes lenne rosszat tenni." 

Földes Bélával egy időben Bernáth István-
ban akadt nálunk egy másik hirdetője annak 
a gondolatnak, hogy korunk nagy gazdasági 
és társadalmi bajai nem oldhatók meg a tömeg 
erkölcsi és értelmi nevelése nélkül, mert a gaz-
dasági életnek anyagi rugói mellett vannak 
egyenrangú erkölcsi faktorai is. Összes társa-
dalmi és gazdasági bajainknak az a forrása, 
hogy a közgazdaságban eddig kizárólagosan 
uralkodó manchesterizmus ezeket az erkölcsi 
faktorokat az anyagiak egyoldalú kultiválása 
mellett teljesen elhanyagolta. A tömegnyomor 
nem enyhíthető soha, ha a magasabb társa-
dalmi osztályok egy nemesebb altruizmustól 
nem vezéreltetve, az erkölcsi szempontokat 
irányadóvá nem teszik a gazdasági életben is. 
Ruskin társadalmi filozófiájának szellemét igyek-
szik magyar földön elterjeszteni, csakhogy nem 
esztétikus, mint amaz, hanem moralista. Ezért 
nem szenvedélyes újító, mint Ruskin, hanem 
inkább konzervatív. Nem az objektív tudomá-
nyos igazságok tanítás útján való elterjedésé-
től várja a társadalmi reformot, mint Földes, 
hanem a valláserkölcsi alapon álló társadalmi 
nevelő munkásságtól. Az ipari és gyári terme-
lésben megnyilatkozó gazdasági élettől szeme 
a falusi élet felé fordul ós ennek következté-
ben az iparos és gyári munkások helyzete ke-
vésbé is érdekli, mint a falusi földmívelő pa-
rasztságé. Ezt akarja a falusi szövetkezetekkel 
egy nagy gazdasági tevékenységre ránevelni 
és egy nemesebb, egy erkölcsösebb életre az 
értelmiség és a birtokos osztály önzetlen közre-
működésével. A gazdasági egyesülést nemcsak 
azért sürgeti, hogy a falusi nép anyagi érde-
keinek hatásosabb védelmére tömörüljön, ha-
nem mint eszközét az erkölcsi alapon álló tár-
sadalmi nevelésnek. Ez egyesülés az ő felfo-
gásában nemcsak anyagi erőforrás, hanem szel-
lemi és erkölcsi is. 

Az általa megindított mozgalom eredménye, 
hogy a földmívelésügyi kormány az iskolán 
kívüleső oktatásnak nagyhatású szerveit te-
remti meg a gazdasági néplapban, a népíra-
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tokban, a népkönyvtárakban és a vármegyei 
gazdasági egyesületek közreműködésével ren-
dezett falusi gazdasági tanfolyamokban. Az 
általa megindított irodalmi és egyesületi moz-
galmak hatásának tulajdonítható, hogy ma a 
szoeiális mozgalmakkal szemben nemcsak a 
hivatalos földmívelésügyi politika, hanem a 
birtokosság nagy többsége is a megértés és 
a méltánylás álláspontjára helyezkedik és meg 
van arról győződve, hogy vele szemben nem 
lehet a nyers erőre támaszkodni, vagy szívte-
len közömbösséget tanúsítani, hanem kézbe kell 
venni, igazságosan és emberszeretettel kezelni. 

(Folyt, köv.) Jancsó Benedek. 

Az Uránia munkásgiinnáziuiiiai. 
Az Uránia m. tud. egyesület a munkásgim-

náziumokban az iparosképző-intézményeknek 
egy olyan tipusát teremtette meg, amelyre 
hogy mily égető szükség volt, legjobban mu-
tat ja meglepően gyors elterjedésük. A mun-
kásgimnázium a középiskolai ismereteket kívánja 
terjeszteni a katonai szolgálat előtt álló fiatal 
iparossegédek közt, akik, bárha számuk az 
egész országban 60.000-re megy, eddigelé 
minden szellemi képzés nélkül maradtak. Molnár 
Viktor, az Uránia elnöke, e kitűzött céljának 
biztosítására igen messzemenő intézkedéseket 
tett. Mindenekelőtt kiszemelt bizonyos közép-, 
polgári- és szakiskolai tárgyakat, és ezeket, 
minden sablontól eltérőleg, népies nyelven, 
szórakoztató irányban íratta meg és fejezetekre 
osztva, filléres füzetekben nyomatta ki, vala-
mennyit 5—10.000 példányban, miáltal lehe-
tővé tette, hogy az előadás végével minden 
hallgató megszerezze az előadás teljes szöve-
gét s ily módon egész kis könyvtárra tegyen 
szert, amiből otthon tanulhat. Tizenkét tárgy 
készül így el, mind tizenkét fejezetre osztva, és 
e 144 füzetben benne van mindaz, ami az álta-
lános műveltség alapját képezi. Az eszme leg-
erősebb oldala azonban az, hogy minden 
füzethez 60—80 üvegkép tartozik, melyeket 
az Uránia a munkásgimnáziumoknak sorban 
megküld s azok vetítve bemutatják. Molnár 
Viktor, a szemléltető oktatásnak egy új rend-
szerét teremtette meg ezzel a szerencsés alko-
tásával, amely lehetővé teszi, hogy a tanuló a 
történelemben, földrajzban, sőt a természet-
tudományokban is üres nevek helyett minden 
fogalomnak érzékeivel fölfogható valódi képét 
lássa és vésse az emlékébe. Es ezzel egyszer-
smind a kor egyik legnehezebb problémáját, a 
tömegtanítást, amelyről annyi ankéten és 
kongresszuson tárgyalnak, vagy legalább annak 
egy jelentékeny részét megoldotta. Könnyűvé 
tette mindenekelőtt a tanítást, mert a füzetek 

az előadónak is vezérfonalul szolgálnak, a ké-
pek pedig biztosítják a hallgatóság figyelmét 
még a gyöngébb előadás iránt is, s a tanulás 
ösztönét a tömegekben fölkelteni és ébrentar-
tani tudják. Biztos szemmel kereste ki továbbá 
az iparosoknak azt a rétegét, amely a tanu-
lásra legfogékonyabb, és az ifjúsági egyletekben 
hozzájuk tudott férni. Az elv az volt, hogy a 
középiskolai tanárok ezekben az egyletekben 
keressék föl a nemzet ifjúságának azt az osz-
tályát, amely leginkább el van hanyagolva, és 
az Uránia tanítóeszközei segítségével nyerjék 
meg őket a művelődésnek. Er re szólította föl 
Molnár Viktor az ország tanári testületeit és 
ezeknek örök dicsőségére válik, hogy a nagy 
eszmét átérezték és készséggel álltak szolgála-
tába. Az ország különböző részeiben eddigelé 
83 helyen van folyamatban a munkásgimná-
ziumok szervezése, ezek közül 36 helyen a f. 
évi október havában már az intézmény meg-
nyitását is biztosíttották. E helyek a követ-
kezők : Abrudbánya, Arad, Balassagyarmat, 
Beszterczebánya, Budafok, Csongrád, Czegléd, 
Debreczen, Dés, Déva, Eperjes, Győr, Hód-
mezővásárhely, Kaposvár, Kassa, Kisújszállás, 
Magyaróvár, Magyarpécska, Marosvásárhely, 
Makó, Nagybánya, Nagy-Várad, Orosháza, 
Szabadka, Szatmár, Székelyudvarhely, Szeged, 
Szombathely, Temesvár, Trencsén, Ujverbász, 
Zágráb, Zay-Ugrócz, Zsolna, Zenta. Az elmúlt 
iskolai évben a következő munkásgimnáziumok-
ban volt tanítás, ú. m Budapesten az I., III., 
VI. és VIII. kerületben, Hódmezővásárhelyen, 
hol Ajtay Gyula, polg. isk. igazgató állította 
fel és gyors virágzásra emelte az intézményt, 
és Beszterczebányán. Az utóbbi munkásgim-
náziumot dr. Olgyay Bertalan, főgimn. tanár 
kezdésére 1907. év őszén alakította meg az 
ottani középiskolák tanáraiból alakult bizottság, 
melynek elnöke Ju/rkovich Emil, tanker, kir. 
főigazgató volt. Összesen 25 előadást tartottak. 
Beszterczebánya városa a költségekhez 240 
koronával járult. Általában a legtöbb helyen 
a munkásgimnázium évi kiadásainak nagyobb 
részét a városi hatóság vállalta el, amihez a 
különböző kultúrális és társasegyletek, kama-
rák, ipartestületek és testületek adományai 
járulnak. D—i Gy—a. 

Tartalom. Tudományos Ismeretek : A modem 
pszichológia alapjai és hatása a pedagógiában. Sáf-
rány Lajos. — A hypothesisek. Éber Bezső. — Iskolán 
Kívüli Közoktatás : Az ifjúsági egyesületek és az 
iskolán kívüli oktatás. — A tanítóság szerepe a 
hunyadmegyei tudományos mozgalmak megindításá-
ban. Téglás Gábor. — Az University Extension. 
Jancsó Benedek. — Az Uránia munkásgimnáziumai. 
D—i Gy—a. 

Felelős szerkesztő: Benedek Meli. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok ós a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. í r t ák : FARKAS SÁNDOR és KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r ták : FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r ta : FARKAS SÁNDOR. Bolti ára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák V—vr. osztályai számára. írták: DR. BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bo l t j á ra 1 K, nettó-ára 75 f. 

V. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR- BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz árában azonban 40 f beküldését kérjük. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
Az lglói nőegyesület által fenntartott nőiparisko-

lánál egy kézimunkatanítónői állás betöltendő, mely-
nek javadalmazása: 1000 korona készpénzfizetés, lakás 
fűtéssel, világítással és kiszolgálattal. A megválasz-
tandó kézimunkatanítónő kötelessége : a fehérneműek 
szabásrajzolását, szabását és varrását, a különféle 
hímzéseket, festést és egyéb divatos új kézimunkákat 
rendes tantárgyként tanítani. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. A választás egy próbaávre történik. 
Kellően fölszerelt kérvények július hó 31-ig Iglóra, 
Langsfeld Gézáné nőegyesületi elnöknőhöz küldendők. 

(608—III—3) 
A bácsfeketehegyi ág. hitv. evang., magyar-

német tannyelvű elemi népiskolánál a második tanítói 
állás betöltendő. Javadalom: 1000 korona törzsfizetés ; 
gazdasági ismétlő-tankötelesek tanításáért 140 korona ; 
fél hold gazdasági kert haszonélvezete ; ötödéves kor-
pótlék esedékes időben az államtól. A megválasztandó 
tanító köteles a mindennapi és gazdasági iskola ta-
nulóinak oktatásán kívül a kántortanítót szükség 
esetén mindennemű kántori teendőkben fizetés nélkül 
helyettesíteni. Kellően fölszerelt folyamodványok július 
21-ig az ág. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. Hamel 
Nándor, bácsfeketehegyi ev. lelkész. (625—II—2) 

A hernádkaki (u. p. Gesztely, Zemplén m.) kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 354 
korona államsegéllyel 800 korona, tisztességes lakás, 
kert ; 1000 koronára kiegészítést kérelmezzük. Pályá-
zatok a ref. lelkészi hivatalhoz augusztus l-ig kül-
dendők. Állás azonnal elfoglalandó. (626—II—2) 

Vágcsütörtökl ev. népiskolába október elsejére 
képesített tanító kerestetik. Tannyelv : magyar-tót. 
Jövedelem : államsegéllyel 800, esetleg 1000 korona, 
lakás, tűzifa. Jelentkezők küldjék bizonyítványaikat 
alulírotthoz. Holuby, ev. lelkész Bosácz. 

(661 — 11—2) 

A bégaszentgyörgy i (Torontál m.) közs. óvónői 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 700 
korona készpénz, természetbeni szabad lakás, 4 öl 
kemény tűzifa, 12 korona favágatási átalány. A kér-
vények f. évi július 25-ig beterjesztendők. Grósz 
György r. kath. plébános, óvodafelügyelő-bizottsági 
elnök. (632—III—2) 

Az érmihályfalval (Bihar megye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra 1908 július hó 19-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása : 16,30/i6oo hold szántóföld, 
1584 négyszögöl rét haszonélvezete, most 160 korona 
haszonbér ; készpénz 440 korona, havi részletekben ; 
fizetéskiegészítés folyamatban van ; misealapítványok 
után 3 korona 60 fillér és stóla ; szabad lakás és kert. 
Mindennemű adót a kántortanító fizeti. Állás szept. 
1-én elfoglalandó. Pályázók kérvényeiket az érkeserűi 
(u. p. Érsemjén) plébánia-hivatalhoz küldjék be. 

(633—II-2) 
A tó tvázsanyi református orgonista-tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Tisztességes lakás és 819 Q -öl 
kerten kívül évi javadalom 770 korona, 1625 liter 
rozs = 130 korona, 6 öl tűzifa = 104 korona 1913 szept. 
30-ig. Ezentúl a természetbelieken kívül 320 korona 
és 16 kat. hold szántóföld és rét, melynek mostani 
haszonbére 540 korona. Teendők az egyházi törvé-
nyekben vannak megszabva. Személyes bemutatkozás 
előny. A megválasztott nőtlen 10 korona, családos 
25 korona költözési díjat kap s Veszprém állomástól 
a szállításról az egyházközség gondoskodik. Pályázati 
kérvények július 26-ig az esperesi hivatalhoz, Balaton-
füredre (Zala megye) küldendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Barthalos Dezső, lelkész. 

(634-11—2) 
A ny íregyház i ref. egyház pályázatot hirdet két 

tanítói (tanítónői! államsegélyes állásra. Javadalom : 
az 1907 : XXVII. t.-c. 2. §-a szerint. Határidő : 1908 
aug. 1. Nyíregyháza, 1908 június 29. Ref. lelkészi 
hivatal. (644—III—2) 
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Bácsszent iván községi elemi népiskolájánál üre-
sedésbe jött 4 osztálytanítói állásra pályázat nyit-
tatik. Évi jövedelme : 900 korona készpénz, 5 öl kemény 
hasábfá, 20 korona kertilleték és szabad lakás vagy 
lakpénz. Tannyelv : magyar. Fokozatos előléptetés 
esetén megüresedik a 2. és illetőleg az 1. osztálytanítói 
állás. A 2. osztálytanítói állás javadalma : 960 korona 
készpénz, 2 öl kemény hasábfa, 20 korona kertilleték 
és szabad lakás vagy lakbér. Az 1. osztálytanítói állás 
javadalma : 1000 korona készpénz, 20 korona kertille-
ték és 200 korona lakpénz. Pályázók kijelenteni tar-
toznak, hogy előléptetés esetében kérvényeiket az 
utóbbi állásokra is fenntartják-e. Pályázati határidő : 
július 20. Kérvények a helybeli községi iskolaszék 
címére küldendők. Bácsszentiván (Bácsbodrog m.), 
1908 június 25-én. Az iskolaszék. (640—II-2) 

A nagykőrösi községi iskolaszék alulírott elnök-
sége pályázatot hirdet két tanyai iskolai tanítói ál-
lásra. A tanítói állások javadalma: külön-külön 1100 
korona törzsfuetés, a törvényben megállapított kor-
pótlék, két katasztrális hold föld jövedelme 100 korona 
értékben,természetbeni lakás (két padlós szoba,konyha, 
éléskamra, megfelelő mellékhelyiségekkel) s 10 korona 
irodai átalány. Ha ref. tanító választatnék, a vallás-
tanításért kiilön 100 korona tiszteletdíj jár. Más helyen 
eltöltött idő a korpótléknál beszámíttatik. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények 1908 augusztus hó l-ig 
alulírott elnökség címére küldendők. Az iskolaszék 
fenntartja macának a jogot, hogy a megválasztandó 
tanítók elhelyezése fölött belátása szerint intézkedjék. 
A tanítói állások 1908 szeptember 1-én elfoglalandók. 
Nagykőrös, 1908 június hó 22-én. Loaonczy László, 
közs. iskolaszéki elnök. Danóczy Antal, közs. iskola-
széki jegyző. ( 6 3 9 - I I - 2 ) 

A szeghegyi társulati elemi iskola megüresedett, 
havi részletekben fizetendő évi 1000 korona készpénz-
fizetéssel és loo korona lakbérrel javadalmazott tanítói 
állására 1908 augusztus l-ig újból pályázat hirdet-
tetik. Ezen állásra csakis német nyelven is tanítani 
képes, ág. hitv. ev., képesített tanítók pályázhatnak. 
A pályázati kérvények oklevéllel és működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelve, Gerber Miklós, iskolaszéki 
elnök Szeghegy (Bács-Bodrog m.) címre küldendők. 

( 6 0 0 - 1 1 — 2 ) 
A soproni ág. hitv. evang egyházközség elemi 

iskolájánál egy új rendes tanítói állás szerveztetvén, 
erre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással járó 
jövedelem : 1. évi 1930 korona fizetés és a törvényes 
ötödéveB pótlék, 2. természetbeni lakás vagy 400 
korona lakáspénz. Pályázhatnak ág. liitv. evang. val-
lású okleveles tanítók, kik a magyar és német nyel-
vet tökéletesen buják és az ének-, torna- és kézi-
munkatanításban is jártasok. A választás egy próba-
évre történik ; ha azonban oly tanítóra esik a válasz-
tás, ki már véglegesen hivatalban volt, az egyház-
község a próbaévtől eltekint. Az állás 1908. évi 
szeptember elsejével foglalandó el. A keresztlevéllel 
s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folyamodvá-
nyok 1908. évi július hó 20-ig az egyházközség elnök-
ségéhez, nt. Brunner János esperes-lelkész úrhoz 
címezve küldendők. Sopronban, 1908. évi június hó 
29-én. Dr. Zergényi Jenő, egyházközségi felügyelő. 

(664-11—2) 
A hybbei ág. hitv. ev. elemi iskolánál egy kántor-

tanítói állomásra pályázat nyittatik. Az iskolánál 
három tanító működik. A tannyelv tót, magyar tan-
képesítéssel. Javadalom: készpénzben 1159'64 korona, 
termény és tüzelőfa 420, stólákban 70-36 korona. A 
fizetés tisztán tanítói. A javadalomból 1000 korona 
az alapfizetés, 650 korona korpótlék-előleg, mely az 
állomás elfoglalásának idejétől fizettetik és a szolgá-
lati évek haladtával 1000 koronáig kiegészíttetik. 
Pályázatok f. évi július hó 25-ig Simkovic János, ev. 
fóespereshez Liptó-Hybbére küldendők. (662—II—2) 

Pályázat a kölpényi evang. egyház tanítói állására. 
Javadalom : 1000 korona, megfelelő stóla és offertó-
rium és lakás házikerttel. Kötelessége : két reábízandó 
osztály oktatása és minden harmadik héten kántori 
teendők végzése. Tannyelv : tót-magyar. Szabály-
szerűen fölszerelt folyamodványok augusztus l-ig a 
lelkészi híva,tálhoz intézendők. (676—II—2) 

Iváncsai (Fejér vármegye) róm. kath. iskolánál a 
II. tanítói állásra pályázat hirdettetik, a következő 
javadalmazással : 148 korona (egyszáznegyvennyolc 
korona) az iskolaszék pénztárából, havi előleges rész-
letekben fizetve ; 852 korona (nyolcszázötvenkettő 
korona) államsegély ; lakás 2 szoba. Kötelessége : a 
reábízandó mindennapi és ismétlő-osztályokat vezetni, 
vasár- és ünnepnapokon és hetenként egy köznapon a 
gyermekeket a templomba vezetni, ott velük szent-
misét hallgatni s reájuk felügyelni ; minden kántori 
teendőben a kántornak segédkezni, esetleg őt helyette-
síteni is tartozik. Kellően felszerelt kérvények július 
25-ig az iváncsai róm. kath. iskolaszékhez nyújtandók 
be. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Iváncsa 
(Fejér vármegye), 1908 július 3. Tunkel János, iskola-
széki jegyző. (687—II—2) 

Kétegyháza (Békés) községben a róm. kath. 
kántortanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. 
Javadalmazása : megfelelő lakás, kamra, istálló, ól, 
kert ; 16 kat. hold szántóföld, melynek évi haszonbére 
körülbelül 800 korona ; évi készpénzfizetés 112 korona ; 
failletmény, melyből a tanterem is fűtendő, 118'72 kor.; 
irodai átalány 14 korona ; tanterem tisztogatására 24 
korona ; alapítványos misék után a plébánia-hivataltól 
46 korona; grófi uradalomtól 8'56 mm. búza, 412 
mm árpa, alapítványos misék elvégzéseért 63 korona, 
1450 lélek után megállapított stóla, megfelelő kor-
pótlék. Tartozik kántortanító I—VI. fiúosztályt és az 
ismétlő-iskolát tanítani, kántori teendőket végezni, 
javadalma utáni összes adót fizetni. Folyamodványok 
július 23-ig alulírotthoz küldendők. Kántori oklevél 
szükséges. Orgonálás, énekpróba a választás napján, 
július 29-én délelőtt 9 órakor. Megválasztott állását 
szeptember 1-én köteles elfoglalni. Folyamodók úti-
költsége nem lesz megtérítve. Kétegyháza, 1908 június 
30-án. Tamasi Lajos, iskolaszéki elnök. (643—11—2) 

A beregszászi ref. egyházhoz segédkántor-orgo-
nistái állásra pályázni kívánók fölhívatnak, hogy 
szakképzettségüket, jó hangjukat, iskolai, szolgálati, 
egészségüket igazoló okmányaikat folyó évi augusz-
tus elsejéig alulírotthoz adják be. Kötelességei : 
a templomi éneklés-orgonázás, temetés, egyházi ének-
tanítás heti 10 órán a ref. vallású növendékeknél az 
állami elemi, polgári leányiskolában, segédkezés a 
ref. dalárda vezetésében. Fizetése : egy évre a kántor-
orgonistától havi előleges részletekben 700 korona, 
lakáspénz 200 korona. Magántanításért mellékjöve-
delemre is számíthat. Felhívásra a személyesen meg-
jelenők, ha teljesen megfelelőknek találtatnak, előny-
ben részesülnek, 16 korona utazási díjat nyernek. Az 
állás augusztus 10-én elfoglalandó. (666—II—2) 

Somogykil l t i i ref. orgonista-kántortanítóságra pá-
lyázat nyittatik. Fizetése : földben, gabonában, fában, 
borban, készpénzben 1780 korona. Háromszobás pad-
lózott lakás, kettős konyha, kamarával, valamennyi 
cserepezett ; törvényes korpótlék, melyért egyház fo-
lyamodik. Stóla. Kötelessége : mindennapi és ismétlő-
sök tanítása, ifjúsági egylet szervezése, egyházi ének-
kar alakítása. Kánoni órákon, valamint lelkész aka-
dályoztatásakor istentisztelet végzése. Pályázhatnak 
feddhetlen előéletű, kitűnő eredményű, egyházias ér-
zületű, okleveles tanítók július 18-ig. Kellően fölsze-
relt kérvények ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Be-
mutatkozás szószéken, orgonálás, éneklésben szükséges 
— saját költségén. Az állás elfoglalása csakis jelen-
legi tanítónk nyugdíjazásakor következik. Kájel József, 
ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (683—11—2) 
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A sándorházai (Torontál vármegye) községi óvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Az óvónő évi fizetése : 
600 korona, úgy egy szoba és konyhából álló szabad 
lakás. Folyamodók közül csak róm. kath. vallású, a 
német nyelvet bíró okleveles óvónők vétetnek tekin-
tetbe. A kérvények 1908. évi július hó 18-ig bezáró-
lag nyújtandók be. Sándorháza, 1908. évi június hó 
27-én. A felügyelő-bizottság. (663—11—2) 

Tízévi gyakorlattal bíró, okleveles tanító községi 
jellegű iskolánál alkalmazást keres. Kívánatra be-
mutatkozik, vagy okmányait küldi. Cím : Czaich Endre, 
Tápiószele (Pest megye). (638-11-2) 

A kolozsvári róm. kath. főtemplomban megürülő 
segédkántori állásra pályázatot hirdetek. Kötelessé-
gei : minden funkcióban való segédkezés s temetések 
elvégezése. Javadalma: havi 100 korona. Mellékjöve-
delmeket is szerezhet, részint a Szent Ferenc-rendi 
zárdában való kántori teendőkkel, részint énektanítás 
által. Csakis kántori oklevéllel bírók folyamodhatnak. 
Kérvények a plébániára küldendők. Pályázati határ-
idő : f. évi július hó 30. Próba augusztus 1-én, délután 
3 órakor. Kolozsvár, 1908 június 10. Cséka Aladár 
karnagy, zenetanár. (598—II —1) 

A mlhálydil ref. egyháztanács pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Javadalma : lakás, kert (mely-
nek évi haszonbére 150 korona), 700 korona az egy-
ház pénztárából, havi előleges részletekben, 4 öl 
tűzifa, beszállítva, fölvágva (értéke : 64 korona), még 
ezután nyerendő 236 korona államsegély. Stólából 
50—60 korona. Kötelessége : hatosztályú vegyes iskola 
vezetése, kanonikus órákon és lelkész akadályoztatása 
esetén templomi szolgálat végzése. Dalárdavezetők, 
orgonázni tudók előnyben részesülnek. Kérvények 
oklevélmásolattal, szolgálati bizonyítvánnyal folyó évi 
július 26-ig a lelkészi hivatalhoz (Mihálydi, Szabolcs 
megye) küldendők. (668—1—1) 

A lublóváraljai (Szepes) róm. kath. tanítói állo-
másra f. évi aug. hó 10-ig pályázhatnak oki. tanítók 
és tanítónők. Járandóság : 1. Ólubló várostól évente 
100 korona. 2. Hitközségtől páronként 2 korona, átlag 
80 korona. 3. Beíratási díj címén átlag 60 korona. 
4. 2 kat. hold szántóföld, a nép megmíveli, 30 korona. 
5. 12 öl puha tűzifa, község vágja, házhoz hozza, 96 
korona. Ebből tanterem is fűtendő. 6. A törvényes 
fizetés állami segéllyel kiegészítve. 7. Gróf Zamoysky, 
Lublóvár ura szokott volt évente tetszés szerinti kegy-
díjat adni. Ez fizetésbe nincs számítva. 8. Lakás 2 
ízoba, 1 konyha és melléképületek. Folyamodványok 
Sseibák János, plébános címére Komlóskert, u. p. 
Ólubló küldendők. Minden pályázó értesítést nyer az 
eredményről. Kelt Komlóskert, 1908. évi június hó 
30-án. Sterbák János, plébános. (681—I—1) 

A knézi (Temes megye) községi iskolaszék a meg-
üresedett I—II. osztályú tanítói állásra július 25-ig 
pályázatot hirdet. Fizetés : államsegély 232 korona, 
a községtől 568 korona készpénz, 12 m3 kemény 
tűzifa házhoz szállítva, 100 korona lakbér, 200 QJ-öl 
pótkert. Kötelessége : a kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíteni és az ismétlő-iskolát fölváltva tartani. 
Fizetéskiegészítés kérelmezve van. Tanítási nyelv : 
magyar-német. Kreisz Miklós, elnök. (690—1—1) 

A nagycsebl (Zemplén m.) róm. kath. kántov-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : négy 
kat. hold (340-Q-öl szántóföld, melynek haszonbér-
értéke 42 korona. Terményekben 218/« köböl rozs, 
értéke 174 korona. Stóla- és misealapítványokból 
62 korona. Készpénzfizetés a hitközségtől 500 korona. 
Fizetéskiegészítés, esetleg korpótlék az államtól kérel-
meztetik. Lakása néhány hónapig 1 szobás le.-z, nu'g 
új lakása fölépül. Tót nyelv bírása szükséges. Válasz-
tás július hó 30-án, délelőtt 10 órakor. Személyes 
megjelenés kívántatik. Kérvények a nagycsebi plébánia-
hivatalhoz (u. p. Füzesér) nyújtandók be. Bednarik 
Ferenc lelkész, iskolaszéki elnök. (695 I—1) 

Bozóki (Hont megye) róm. kath. elemi iskolánál 
szervezett osztálytanítói állás betöltendő. Fizetése : 
800 korona, államsegélyből ; 200 korona, iskolafenn-
tartóktól ; két szoba, konyha, kamra, kert, esetleg 
20 korona váltság. Kötelessége : az iskolaszék által 
kijelölt osztályok vezetése, ismétlőket tanévenként 
fölváltva díj nélkül oktatni, kántorságban segíteni, 
szükség esetén helyettesíteni. Tót nyelv bírása meg-
kívántatik. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Meg-
választott vasúti állomástól kap fuvart. Kérvények 
iskolaszékhez, július hő 31-ig, alulírotthoz küldendők. 
Bozók. Novotny János tanfelügyelő, alesperes-plébános. 

( 6 9 6 - 1 - 1 ) 
A budapesti izr. siketnémák országos intézetében 

a jövő tanév kezdetével egy gyakornoki állás betöl-
tendő. Okleveles tanítóknak az intézet igazgatója föl-
világosítást nyújt d. u. 3 és 5 óra között VII., Bethlen-
tér 2. sz. (698—1—1) 

A saozai róm. kath. kántortanítói állásra (kassai 
egyházmegye) pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
készpénzben 447'74 korona, misealapítványokból 3t'68 
korona ; stólából mintegy 20 korona ; párbérből 16 
hl. gabona (128 korona) ; párbér után készpénz 25'60 
korona ; 6 hold, 1559 [ j-öl szántóföld és rét ; legelte-
tés a közös legelőn (60 korona) ; 24 méter kemény tűzifa 
befuvarozva 96 korona ; másvallásúaktól elesett jöve-
delem-kárpótlás 4'44 korona ; az iskola fűtésére ée 
világítására minden tanköteles után 80 fillér, ismét-
lőtől 60 fillér; lakás 2 szoba, konyha, kamara, 
istálló, csűr és házikert. A hiányzó 190"54 korona 
államsegéllyel lesz kiegészítve. Az iskola tannyelve : 
magyar, de a tót nyelv ismerete is szükséges. A 
pályázati kérvények f. hó 25-ig küldendők a saczai 
(Abaújtorna m.) róm. kath. plébániának. Választás f. 
hó 28-án, délelőtt 10 órakor fog megtartatni. Haj-
tinger János, plébános. (702—1—1) 

A vásárosnaményi református kántor-hitoktatói 
állásra pályázat hirdettetik. Kötelesség : az állami 
elemi iskolában vallás- és énektanítás heti 18 órán, 
kántori szolgálatok végzése, lelkész akadályoztatása 
esetén s kanonikus órákon annak helyettesítése. Java-
dalom : 300 korona lakbér, negyedévenként fizetve, 40 
köböl rozs, 1 köböl búza, 12 hold szántóföld haszná-
lata vagy 240 korona, 5 öl tűzifa beszállítva, 2 darab 
marhalegeltetési jog vagy 40 korona, készpénz 180 
korona, stóla 40 korona körül. Oklevéllel fölszerelt 
pályázatok augusztus 10-ig a vásárosnaményi refor-
mátus lelkészi hivatalhoz küldendők. Próbaénekléa — 
költségmegtérítés nélkül — a pályázat lejártáig. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. Egyháztanács. 

. . (703-11—1) 
Ujfehértó községhez tartozó Kálmánháza (ezelőtt 

Bogárháza) tanyai tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : lakás kerttel, községtől évi 100 korona s 
700 korona államsegély. A tanítói fizetésnek az 1907. 
évi XXVII. t.-c. szerinti kiegészítése az állás betöl-
tése után azonnal kérelmeztetni fog. Ha ref. vallású 
választatik, a közeli nagyszegegyházai tanyai és saját 
ref. vallású tanítványainak a vallásban s egyházi 
énekben tanításaért az újfehértói ref. egyháztól 60 
korona. Korpótlék. Kötelessége : a vezetésére bízott 
növendékeknek az érvényben levő miniszteri tanterv 
s utasítás szerinti tanítása, úgyszintén az ismétlő-
iskolások tanítása Kellően fölszerelt kérvények július 
19-ig Balogh Lajos, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Szabó Gyula, iskolaszéki jegyző. (704/h—l—1) 

A gyóni róm. kath. tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : iskolaszéktől 100 korona fizetés 
és 100 korona lakbér, államsegélyből 900 korona. 
Állását szeptember 15-én foglalja el s ez időtől kapja 
fizetését. Július 23-án megtartandó választásra kellő-
képp fölszerelt kérvények július 21-ig sárii plébánia-
hivatalhoz (u. p. Felsődabas, Pest megye) küldendők. 

( 7 1 7 - 1 - 1) 
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A makói (Csanád megye) róm. kath. elemi nép-
iskolánál üresedésben lévő férfitanítói állásra az iskola-
szék pályázatot hirdet. Ezen állással a következő 
javadalmak vannak egybekötve : 1. a hitközségtől 
100 korona törzsfizetés, 20 korona írószerátalány, 360 
korona lakbér, esetleg szabad lakás ; 2. a város által 
szubvencionált összegből 210 korona. A várostól 8 
köbméter puha tűzifa, házhoz szállítva, melynek egyen-
értéke 38 korona ; 3. az államtól megfelelő korpótlék. 
A megválasztott tanítónak mely városrészbe és osz-
tályhoz való elhelyezés jogát az iskolaszék minden-
korra fönntartja magának. Az ezen állásra pályázni 
kívánó férfitanítók kellően fölszerelt kérvényüket a 
makói róm. kath iskolaszékhez címezve, nagyságos és 
főtisztelendő Kayser Lajos, pápai kamarás-plébános, 
iskolaszéki elnökhöz a f. é. július hó 31-ig annyival 
is inkább nyújtsák be, mert a később érkező kérvé-
nyek nem vétetnek figyelembe. Az állás szeptember 
1-én okvetlen elfoglalandó. Az elnökség. 

(705-1—1) 
A szádalmásl (Abaújtorna m.) református kántor-

tanítóságra pályázatot hirdetek. Javadalmazás: 1200 
korona, negyedévi előleges részletekben ; újonnan 
épült szép lakás és udvar kerttel. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Pályázati határidő: 1908 augusztus 
5-ike. Szádalmás. Szabados László, ref. lelkész. 

( 706 -1 -1 ) 
Felsöelefánt (Nyitra m.) róm. kath. iskolaszéke 

újonnan rendszeresített tanítónői állásra, mely szep-
tember 1-én elfoglalandó, pályázatot hirdet. Java-
dalma : 1000 korona, ebből 900 államsegély, és ter-
mészetbeni lakás. Pályázati határidő : július 20. 
Mittuch József, plébános. (707—1—1) 

A fe lsömicsinyei (Zólyom m.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat nyílik. Jövedelme : 259 
korona készpénz; 34"096 kath. hold jövedelme 145*48 
korona ; 3 Q -öl tűzifa, tövön, 18 korona ; eddigi állam-
segély 342 korona. Kellően fölszerelt kérvények f. évi 
július 31-ig alulírotthoz küldendők. Zachar János, 
iskolaszéki elnök. (708 — 1—1) 

Sárosoroszlban a reform, kántortanító fizetése : 
lakás, kert és 800 korona. Pályázati határidő : július 25. 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó, lllvés Mihály, 
ref. lelkész. (71*1-1—1) 

Murgai (Tolna vm.) rk. iskolánál augusztus 2-ig 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítói 
fizetés : termények és földjövedelem, értékelése szerint 
669 korona 85 fillér, melynél a természetbeli járan-
dóság nagyobb ; fizetéskiegészítés az államtól kéretik ; 
lakása: két szoba, két konyha, éléskamara, kamara 
és mellékhelyiségek. Kötelessége : iskolások tanítása, 
temetést végezni, kápolnai istentiszteletet vezetni. 
Tannyelv : magyar ; németül tudni szükséges. Föl-
szerelt kérvények plébánia-hivatalhoz, Zomba, kül-
dendők. (712—1—1) 

A nagymihály i magán polgári fiúiskolánál meg-
üresedett nyelv- s történettudományi, mennyiség- s 
természettudományi s rajztanári állásra évi 1400 korona 
kezdőfizetéssel pályázat hirdettetik. Pályázhatnak ok-
leveles polgári vagy középiskolai tanárok. A pályázati 
határidő : július 28. A megválasztott az iskola révén 
mellékkeresetre számíthat. Az iskola községesítés alatt 
áll. Nagymihály (Zemplén). Csollák Ilár, igazgató. 

(713—11—1) 
A nagydobos i ref. másodtanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Jövedelme : 900 korona államsegély ; 
50—60 gyermektől tandíj, fejenként 2 korona 50 fillér ; 
kényelmes lakás, jó melléképületekkel és kerttel ; 
szabályszerű korpótlék államtól. Kötelessége : az egy-
háztanács által kijelölt alsó vegyes osztályok vezetése, 
lelkész és kántortanító akadályoztatása esetén azok 
helyettesítése ; növendékeivel, téli hideg idő kivételé-
vel, templomba járás. Pályázók okmányaikat július 
30-ig ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. (714—11—1) 

Orlajtöréki evangélikus leányegyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetése államsegéllyel 
egészíttetik ki a törvényes minimumra. Tannyelv : 
magyar-tót. Kellően fölszerelt folyamodványok Krman 
Lajos iskolaszéki elnökhöz augusztus l-ig küldendők, 
Cserencsénybe (pósta: Rimaszombat). (710—1—1) 

A dancsházai református kántortanítói állásra. 
Javadalma: lakás, kerttel; 11 kis hold föld, adóját 
egyházunk fizeti ; készpénz ; stóla ; összes érték 800 
korona. Korpótlék és 1000 koronáig a fizetéskiegészítés 
államsegélyből kérve. Kötelessége: I—VI. vegyes 
iskola vezetése, kántoi'i és presbiteri jegyzői teendők, 
kanonikus órák végzése. Pályázati kérvények augusztus 
9-ig beadandók. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Dancsháza (utolsó pósta: Bihartorda), 1908 július 7. 
Ballay Aladár, lelkész. (718—1—1) 

Az Országos Gyermekvédő-Liga intézeteiben több 
gyakornoki állás üresedett meg. A tanító-gyakornok 
fizetése : évi 480 korona és teljes ellátás. Heti két 
szabad délutánt élvez és minden második estéje sza-
bad ; a többi időt a gyermekekkel tölti. Okleveles 
tanítók kérvényeiket nyújtsák be az igazgatósághoz 
(Budapest, VI. ker., Bulyovszky-utca 23). Ének- és 
zenetanításban jártasok előnyben részesülnek. Rákos-
keresztúr, 1908 július 11-én. Hoffmann Richárd, 
igazgató. (724—1—1) 

Az áji (Abaúj-Torna) ref. előköny. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : jó lakáson és gyü-
mölcsösön kívül 20 köböl rozs, 2 köböl búza, 20 méter 
fa és 716 korona pénz s esetleg korpótlók. Oklevél 
nélkül 326 korona. Tanköteles : 25 mindennapos, 8 
ismétlős. Bizonyítványok július 25-ig Szádelőre kül-
dendők, Keresztury Károly lelkészhez. (725—1—1) 

Pályázatot hirdet a csóri (Fejér megye) ref. egy-
ház a 11-ik tanítói állásra. Javadalom : lakásul egy 
bútorozott szoba az iskolaépületben, fűtéssel. Az egy-
háztól 200 korona, államtól 800 korona. Kötelességei : 
az I. és II. vegyes osztályok oktatása, a főtanító aka-
dályoztatása esetén annak az orgonistái teendőkben 
helyettesítése ; esetlegesen a ref. ifjúsági énekkar 
vezetése. Pályázati kérvények oklevéllel, szolgálati 
bizonyítvánnyal — más egyházmegyebelieknél eskü-
tételről szóló bizonyítvánnyal és esperesi elbocsátóvai 
is — fölszerelve, 1908 július 31-ig a nagyt. esperesi 
hivatalhoz, Balatonfüredre (Zala megye) küldendők. 
Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Csór, 1908 július 10. 
Pap Kovács Ödön ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(726-11-1) 
Szpattai községi elemi iskolához tanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Fizetés : a községtől nyerendő 
évi 100 korona, a többi 900 koronának államsegéllyel 
leendő kérése folyamatban ; természetbeni lakással. 
Választásnál gkel. román felekezetű és a kántorságot 
magukra vállaló egyének előnyben részesülnek. A 
magyar nyelven szerkesztett és magyar honpolgár-
ságot igazoló okmánnyal is kellőleg fölszerelt, bélye-
geit kérvények f. hó 30-ig terjesztendők alulírotthoz. 
Szpatta (u. p. Bálincz). Prochaska István, iskolaszéki 
elnök. (728—1—1) 

Vulkapordányban (Sopron m.) a róm. kath. nép-
iskolánál a második osztálytanítói állásra f. évi július 
hó 31-ig pályázat hirdettetiu. Fizetés: a községtől 
400 korona, államsegély 400 korona. Fizetéskiegészítés 
folyamatban. Természetbeni lakás, elegendő tűzifa. 
Tannyelv : magyar. Folyamodványok Kovács Zsigmond 
esperes-plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Vulkapordány, 1908 július 9. (721)-I—1) 

A bicskei (Fejér megye) r. k. fitanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : a hitközség pénztárából 800 
korona, egy bútorozott szoba, fűtéssel. Kántori teen-
dőkben való jártasság előnyt biztosít. Iparostanonc-
iskolánál külön díjazás. Kérvények július hó végéig 
a bicskei róm. kath. iskolaszékhez intézendők. 

( 7 3 0 - 1 - 1 ) 
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Bsczefa-zs lbót l ref. kántortanító díjlevele : 160 
korona államsegéllyel 800 koronáig értékelve. 1000 
koronáig kiegészítésért a kérvény februárban felkül-
detett. Pályázatok augusztus l-ig Munkácsy Lajos 
iskolaszéki elnökhöz küldendők, Beczefára (u. p. Nagy-
peterd, Baranya m.). (731—1—1) 

Pályázat a k isasszondi ref. kántortanítói állásra. 
Fizetése: 1000 korona és 211 korona lakbér; mely 
1211 koronából 117 korona földjövedelem, a többi 
készpénz. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskola-
kötelesek oktatása az összes tantárgyakból, a meg-
szabott időben ; a kántori teendők ellátása ; lelkész 
akadályoztatásakor istenitisztelet végzése. Mellékjöve-
delemre is számíthat. Állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Pályázatok augusztus l-ig tanügy elnökséghez 
küldendők. Lakhely : Kálmáncsa (Somogy megye). 
Személyesen bemutatkozók előnyben részesülnek. 

(732—1—1) 
A s z ü g y i ág. hitv. ev. Il-ik iskola tanítónői állá-

> ára pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 1000 korona, 
egy szoba, konyha, kamrából álló lakás. Pályázók 
(csak ág. hitv. ev. vallásúak) kérvényeiket legkésőbb 
július hó 31-ig az alulírt iskolaszéki elnökhöz küld-
jek be. Szügy (Nógrád). Zeman Mihály, iskolaszéki 
elnök. ( 7 3 5 - 1 - 1 ) 

Közép-puszta-bogárdi reform, egyház helyettes-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 80u korona 
készpénz, évnegyedenként utólag fizetve ; tandíj címén 
50 korona ; két szekér nyesedék ágfa ; nagy házikert, 
sok gyümölcsfával ; két szoba, konyha, kamra, éléstár 
és istállóból álló lakás. Kötelessége. az egyház isko-
lájában a dunántúli egyházkerület tanterve s-zerint 
6 osztályt vezetni, az ismétlő-i .kolásokat oktatni ; 
vasár- és ünnepnapokon délelőtt istentiszteletet tartani, 
az egyház által vett ima- és ^/rédikációskönyvekböl 
felolvasva ; az éneket vezetni ; „emetést végezni a szo-
kásos stóláért. A választás ',gy évre történik, mely 
időt a megválasztott kötele, kitölteni. Az állás ezévi 
szeptember 1-én elfoglaU' adó. Pályázati kérvények 
1908 augusztus 10-ig '/edgyasszay Vince esperes 
úrhoz küldendők, Balat' nfőkajárra (Veszprém megye). 

(74tf—l-l) 
A czernyai újor.ian szervezett községi jellegű 

óvónői állásra pál uzat hirdettetik. Javaduima : tiOO 
korona készpénzt' ,etés ; 50 korona fűtési átalány ; 
természetbeni 1 /üás és fél házikert haszonélvezete. 
Magyar nyelv „ökéletes tudása, ezenkívül a német és 
szerb nyelv ' »rása is kötelező. Pályázatok alulírotthoz 
augusztus > ig küldendők. Czernya (Torontál), 1908 
július 9-é' / Kremer Ferenc, óvodafelügyelő-bizottsági 
elnök. (745—1—1) 

A v rseczi nyilvános magán elemi fiúiskolához 
okleT ,íes tanító kerestetik. Évi fizetése : 600 korona 
és ' j0 korona lakbér. Az iskola tannyelve : magyar, 

a német nyelv ismerete okvetlen szükséges. A 
zenében jártasok szép mellékjövedelemre számíthat-
nak. Pályázatok Gero Vilmos iskolatulajdonoshoz kül-
dendők. Határidő: 1908 augusztus 10. (744—II—1) 

Az ipolybéli ref. előkönyörgő-kántortanítóságra 
július 31-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : lakás kert-
tel, 9 magyar hold föld, műveli a tanító, pénz 70 
korona, 18 hl. gabona, 3 öl tűzifa, minden gazdától 
egy véka csöves kukorica, íiókegyháztól 120 liter 
búza, őrléshez fuvar, tandíj 2 korona és egy véka zab, 
ÍOOO koronáig államsegélykiegészítés 3D6 korona. 
Gyermekek száma: 30. Pályázatok az anyaegyház 
lelkészéhez, Kovács S. Kálmánhoz Ipolypásztóra (Hont 
megye) küldendők. (737—1—1) 

A v i lkei róm. kath. elemi iskolánál a tanítónői 
állás — választás útján — augusztus 3-án lesz betöltve. 
Javadalma : 800 korona államsegély, mely összeg 
szintén államsegélyből 1000 koronára lesz kiegészítve. 
A kérvények alulírotthoz küldendők. Vilke, Nógrád 
megye. Borbás Géza, esperes-plébános. (743—I—1) 

A jóvalcsel l magyar tannyelvű községi iskolánál 
újonnan szervezett tanítónői állásra pályázatot hirde-
tek. Javadalma: 1000 korona fizetés és megfelelő 
lakbér. Pályázati kérvények 1908 július hó 19-ig 
bezárólag Albert Elek elnök címére, Oláh brettye (Hu-
nyad megye) küldendők. (738—1—1) 

Besenyő községi férfitanítói állásra pályázatot hir-
detek. Javadalmazás : 889 korona készpénz, lakás 
kerttel. Besenyő (Somogy megye), pósta : Lábod. 
Iskolaszéki elnök. (739—1—1) 

Varsány rk. iskolaszéke pályázatot hirdet aug. 
15-ére osztálytanítói állásra. Javadalma : államsegély-
ből 900 korona, hitközségtől 100 korona és megfelelő 
lakás. Kötelessége : a reábízott osztályokat és ismétlő-
söket tanítani. Kérvények plébánia-hivatalnak Ri-
móczra (Nógrád m., u. p. Szécsény) küldendők. Hajmer 
István, kántortanító. (742—I—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák é s óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ke r . , Szív-utca 26. s zám alat t . 

Utasítások ingyen. (170-16-23) 

SS'okievS nevelőnő kerestetik 
két fiúgyermek mellé, III. és IV. elemi osztály taní-
tására. Megkívántatik a zongora és német szó tanítása. 
Fizetés : teljes ellátás és 30 korona havonta. Állás 
szeptember elsején elfoglalandó. Ajánlatukat küldjék 
Zsvacsek Ferenc intéző neje címére, Nagy-Borsa (Po-
zsony megye). (741—1—1) 

— 8 

H A R M Ó N I T J M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (T i sz tv i s e lő t e l ep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön szuzalékengedinény. 
a 

nyű1,okleveles I16V6lÖnÖ k G r 6 S t 6 Ü k egy^I-Tő 
polgárista kisleány és egy II. elemista kisfiú mellé. Kézi-
munka-tanítás és német nyelv tudása megkívántatik, " 
zongoratanítás és hosszabb gyakorlat előny. Szíves 
ajánikozások, az igények megjelölésével, Nagy AntnJ 
gazdatiszthez, Aczélháza (pósta : Borosjenő, Arad m.), 
kéretnek. Csak eredeti és hitelesített okmányok kül-
detnek vissza. (677—1—1) 

(373—26—12) 
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Kőrösmezői (Máramaros 
megye) állami tanítónő 
Lakbér 300 korona. Cím : Reichardt I., Eörmöezbánya 

(709—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XIV. böv. kiadás. 25« oldal. Üj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbö lkú t (Esztergom m.). 

( 4 0 8 - X — 9 ) 

P e p r Á l 8 tanerős, alföldi nagyközségben működő 
UoCI tjl állami tanítónő, lehetőleg abaúj- vagy zemp-
lénmegyei magyarajkú nagyközségbe. Pénzbeli kár-
pótlás nincs kizárva. Ajánlatok „Tanítónő," Kas-a, 
Kukorica-utca (51. szám alá küldendők. 

( 7 0 1 - 1 - 1 ) 

F EI WE L LIPÓT utóda irapiidok-18 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
olabf rendezé-

sek, tomakészii-
lékek és óvodu-

berenùezések 
gyára. 

k ívána t ra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingjén és 

bérmentve. 
(24—52—29) 

A kartársak figyelmébe ! 

Az elemi és középiskolai internátus 
(Budapest, VI. ker., Nagymező-utca 21.) 

kéri a kartársakat, a szülők figyelmét jónevü intéze-
tünkre fölhívni. Mindennemű felvilágosítással és pro-
spektussal szívesen szolgálunk. (621—VII — 3) 

k é s z p á n i é r t vagy r é s z l e t f i z e t é s r e 
l eg ju tányosabb á ron 

SHRENTREU és FDCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40- 20) 

Ti lß ln 
Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

ERDÉLY és SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, Y III., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

ÍVlüszerészeti gyár ! Üvegfúvó- intézet ! 

Használati utasítás ingyen! 
(23—43—41) 

• ''IBI.'1 • 

Első m a g y a r , vi l lamos e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

S T O W A S S E R J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia,színházak stb.szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR: II., Láncliid-u. 5. 
GYÁR: II., Öntöház-utea 2. 

Ajánlja sa já t g y á r á b a n készül t , e l i smer t 
legkivá lóbb m i n ő s é g ű hangszere i t . 

M é g i m e s t e r l i e g e d í í k 
v é t e l e é s e l a d á s a . 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50 — 51—28) 

Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
m e r t R E M É N Y I M I H Á L Y mi lhegedű-kész í tő , 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („han^fokozó-
gerenda") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítményű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűrr.űvésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-féle tíj liegedíin sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87—84. 

Ár jegyzék bérmentve . (447—30—8) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
• fc^ -m . k rajzzal ellátott 
™ ™ " kézimunka-ár-

jegyzékemet és kérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

B É R C Z I D . S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. sz. 

Telefon 
101) -Ot í 

(Váczi-körúti sarokház írp',' f I 
mellett, vili. megálló) I 
s a j á t á r u h á z á b a n I 

I f í t o - v a r f t r s z í í a ' l e g n a g y o b b kézi-
l T A t l j j ^ d l U l ^ t l j , m u n k a - ü z l e t e . í r — 

(16—52—29) 
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TERMESZETRAJZ 
a népiskola V—"V F. osztálya számára. 

Írták: dr. BALÓ JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. 

mint vezérkönyv a dr. Baló-Quint-féle természetrajzhoz. 

írták: dr. BALÓ JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. 

Kiadja a magyar királyi tudományegyetemi nyomda. 

A Természetrajz bolti ára 1 ltorona, nettó-ára 75 fillér. 
— A. Kalauz bolti ára 40 fillér, nettó-ára 30 fillér. — 

Mind a kettő engedélyeztetett a vallás- és közokt. m. 
kir. minisztériumnak 31.638/908. sz. a. kelt rendeletével. 

E könyvecskék a hivatalos bírálat szerint a népiskolai természetrajz tanítását 
egészen modern irányzatba terelik; s nolia új úton járnak, a biológiai felfogást, 
amelyet az új Tanterv is követel, de amely eddig csak tudományos katedrákról 
hangzott, annyi leleményességgel, ügyes anyagválasztással, helyes, tudományos 
módszerrel, röviden, a gyermekek felfogásának mégis megfelelően valósították meg, 
hogy ezeknek alapján minden magyar népiskola nagyobb zökkenés nélkül foghat 
hozzá a tanterv természetrajzi részének a haladást képviselő megtestesítéséhez. 

A kézikönyv egy kis kötetben egyesíti az V. és VI. osztály anyagát s tan-
menetszerüleg kiméri minden óra tennivalóját s az összefoglalásokról is gondos-
kodik. Emellett a természet igazi világába vezeti a tanulót, akit a szátnos és 
szebbnél szebb illusztrációk is bizonyára a természet megfigyelésére indítanak. 

A Kalauz pedig arról gondoskodik, hogy a tanítót az előbb vázolt irányban 
tanulmányaiban támogassa s ezzel a kézikönyv szerint való tanításra képesítse. 
Olyan rövid, tudományos összefoglalása a tanító természetrajzi tanításában köve-
tendő tennivalóinak magyar könyvben nem található, mint e Kalauzban. 

Csak az az iskola és az a tanító térhet ki e könyvek elől, amely és aki 
nem akar haladni, mert ezekben minden eszköz a tanító előtt van, hogy a ter-
mészetrajz tanításában s még előbb íanulásában haladhasson. 

Melegen ajánljuk e könyveket a t. tanító urak figyelmébe s a Természet-
rajzból mutatvány példányokkal szívesen szolgálunk, a Kalauz megküldése 
végett pedig 40 fillérnek postautalvány útján leendő beküldését kérjük. 

Budapesten, 1908 június 11-én. 

• KALAUZ 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

m 
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P n p j . i l állami tanító 4 tanerős iskolától — úri 
UôCICl lakáa, házikert, szőllős, fás; kántori jöve-
delem 000 kor. — hasonlóval. Városinak előny adatik, 
akkor kántorságra nem számítok. Kisiratos, Csanád 
megye. Bácsi. (694-1—1) 

P n í t í o 7 Í ! > n v i l l a l r P á r ) á t , k é t h ó n a p o s n a k 6 rdjll&Z,ILíl UJfUldlV koronáért, hasas anyát 30, 
tanítóknak 20 koronáig ; bakot 40, tanítóknak 30 
koronáig portómentesen szállít : Bagó Antal, bácsmély-
kűti tanító. (719-1—1) 

Cserél a kalotaszentkirályi 4 tanerős iskolától 
Kutas Károly állami tanító, bárhova. 

(720—1—1) 

Zenekedvelök! Tanítók! Ki vesz egy csi-
nos és jókarban 

levő szalon házi-orgonát? Amerikai légszívó-szerkezet, 
9 változat, 5 oktáva ; magassága 2 méter, hossza 112 
cm., szélessége 64 cm. Liszt Ferenc mellképe a tető-
díszen. Garay Soma ev. tanító, Szarvas. (682 —III—1) 

P c o r ó l állami tanítónő bárhová. Cím : Lukács Aranka, 
l lbCICl Budapest, Kőbánya. ( 6 2 2 - I I I - 2 ) 

9 és 7 éves I f p f p o p l r nevelőt vagy nevelőnőt. Német 
IV.Cl C o C Ü szükséges .Niederhauser Gyu la : fiaimhoz 

Gyula. (671 — II — 2) 

Nevelőnő kerestetik ^ r Â t i ^ l 
IV-ik oszt. polgári iskola). Fizetés megegyezés szerint. 
Állás szeptember l-re elfoglalandó. Francia nyelv és 
zongora tanítását is kell vége?nie. Keresztény, oklevél-
lel bíró egyének arcképpel ellátott ajánlatukat küld-
jék Bedő Béla, gazd. intéző címére : Nagyzsám, Temes 
megye. (678—1—1) 

Nem kell leírni! Most jelent meg! 
Értesíteni kívánom kedves kartársaimat, hogy „Tan-
anyagbeosztásom", a legújabb miniszteri tanterv 
szerint, az osztatlan népiskolák számára megjelent. 
Fali naptár módjára falra függeszthető ; a kir. tan-
felügyelő által láttamozható, csak az iskola címe, a 
dátum és a tanító neve írandó be a megjelölt helyre. 
Célom az, hogy kedves kartársaimat attól a végtelen 
írástól minden évben egy pár fillérért megmentsem. 
Ára 1 kor. 20 fill. Póstautalványon tett megrendelé-
seket azonnal teljesítek. Koronka (u. p. Marosvásár-
hely). Makkai Samu, tanító. Bármilyen jellegű isko-
lánál használható. (715—I—1) 

(részi, tanmenet és óra-
rend) céljára csinos nyom-

tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1'80 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (539—X—4) 

Tananyagbeosztás 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabó-Uzlete, VIII. ker., Rákóczi-iít 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105—26—25) 

Kedves Kartársak! 
Akit az írás és olvasás tanításának eddigi módszerei 

nem elégítenek ki, az rendelje meg a marczali-segesdi 
róm. kath. tanítóegyesület által a legmesszebb menő 
kitüntetésben részesült Fonomimikálva írva-olvasó 
módszeremet, mely szerint először az írott, majd a 
nyomtatott betű, hang és jel — egy meséből, egy 
időben — oly megerőltetés nélkül alakulnak ki, hogy 
a leggyöngébb tanuló is kitűnően ír és olvas 56—60 
tanítási nap után. A pénz előleges beküldése esetén 
portómentesen, 1 kor. 40 fillérért szállítom. Nagy 
anyagi kiadásaimra hivatkozva, a kartársak nagyobb 
érdeklődését kérném, mint eddig. Segesdbogát, Somogy 
m., u. p. Felsősegesd. Nóvák Gyula. (693—I—1) 

ANGSTER JÓZSEF ES FIA 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányOB árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitiinö hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól ÍOOO koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—23) 

Máriaénekeink legszebb gyöngyei! 
Mária légy velünk I., 50 ének díszes orgonakísérettel, 
3 korona ; 48 csinos és dallamos előjáték, orgona-
zsebkönyv I., II., 2'70 korona. Zárnbó Károly, Szeged-
Rókus. (628—III—2) 

Keresek i f t Ä tanftó-nevelönöt, 
róm. kath. vallásút, nyelvek és zongora perfekt tudá-
sával egy IV. polgári iskolai tanulóleányka mellé. 
Fizetés : 60 korona, teljes ellátás. Belépés : folyó évi 
augusztus hó 20-án. Fölszerelt ajánlatokat kérem 
Rózsahegyre, Hammerschmid gyógytárába küldeni. 

(604—III—2) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
m eg sem közelítheti. Tel -
jes jótállással, résziéi-, 
fizetésre is kapható!;.j 
Harmóniumok, beszé-
lőgépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged- _ 
móny v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
ki.Id : MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, YIII. ker., Rákóczi-iit 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 8 ) 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Til l .KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

K é a s i r a t o l t a t n e m a.cluiilt v i ssza , . 

Törvényjavaslat a testedzésről. 
(—ó—) Vannak dolgok, melyeket any-

nyiszor emlegetnek, hogy hallván róluk 
az ember, csodálattal kérdi : ezen a téren 
is van még tennivaló? Ez az intézmé-
nyünk sem tökéletes? így vagyunk a 
sporttal, a testedzéssel. Gyermekkorunk 
óta állandóan hallottuk, hogy csenevé-
szedik az új nemzedék, pusztul a nemzet, 
terjed az idegesség, fogy a munkaerő, s 
hogy ezen legjobban és legalaposabban 
csak úgy lehet segíteni, ha az új nem-
zedéket testileg megedzzük, ha sportegye-
sületeket alakítunk, hová nemcsak az 
ifjak, hanem az idősebbek is eljárnak, 
hogy testileg-lelkileg felfrissüljenek. Pél-
dául hozták fel a rómaiakat, kik ifjan-
öregen eljártak a versenyekre, ki-kimentek 
a Mars-mezőre, hogy szabad idejükben 
játékkal szórakozzanak. Például idézték 
az amerikaiakat és angolokat, kiknek 
fiai és leányai jobban bírják nálunk a 
munkát, testileg-lelkileg erősebbek, mert 
egészséges testet örökölve, annak ellen-
állóképességét folytonos testedzéssel csak 
fokozták. 

Ezek a figyelmeztetések a pusztába 
hangzottak el, a küzdők nem érték el 
céljukat, legalább nem azt a célt, melyet 
maguk elé tűztek. Küzdelmük eredmé-
ny ének tekinthetjük az iskolai rendsieres 
tornatanítást s az újabb időben létesített 
ú. n. játékdélutánokat. A tornatanítás 

nem mutat fel nagy eredményt; a torna-
órák be vannak ékelve a rendes tanórák 
közé s a fiúk olykor fáradtak a tanulás-
tól, olykor az elkövetkező órákra gon-
dolnak. Innen van az, hogy nem látjuk 
gyermekeink arcán azt a vidámságot, 
mozdulataikban azt az elevenséget, amely-
lyel nekik a tornaórákra kellene menniök. 
A játékdélutánokkal sem sikerült elérni 
azt a célt, mely a megalkotók szeme 
előtt lebegett. Először is csak az év 
néhány hónapjára vannak szorítva s 
köztudomás szerint nagyon sok elmarad 
közülök a rossz időjárás miatt. Az isko-
lából kikerült fiatalság túlnyomó több-
sége aztán végleg búcsút vesz a tornától, 
a testedzéstől. Pedig csak egy csekély 
részüket foglalja le a megélhetésért 
folytatott küzdelem oly mértékben, hogy 
nem szakíthat időt teste ápolására, ellen-
állási erejének fokozására. Sportegye-
sületeink bőven vannak ugyan, de csak 
néhány virágzik közülök ; legnagyobb 
részük csak tengődik. 

A testedzés elhanyagolásának több 
oka van. Talán legfontosabb ezek közül 
az, hogy nincsenek hagyományaink. A 
magyarság csak újabb időben tódul a 
városokba, a hivatalok, a kereskedelem, az 
ipar csalogatják, a gazdaélet nehézségei 
kényszerítik. A városokba tóduló új elem 
előtt idegenek a sport különböző ágai; 
apjának, nagyapjának sohasem volt szük-
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sége testedzésre. Elegendő volt felfris-
sülésére, ha megjárta a határt, ellen-
őrizte a munkásokat, kilovagolt, vagy 
elment vadászni. A városba települő 
utódok, elhagyva a régi szórakozásokat, 
nem iparkodnak őseik testedzését mással 
pótolni. Ezért nevel a város annyi ked-
vetlen, kimerült, idő előtt megvénült 
embert. 

Legújabban ezen a téren is találunk 
némi változást. Külföldi játékok terjed-
tek el nagyobb városainkban, játékok, 
melyekkel a fiatalság erősíti karját, lábát ; 
versenyeket rendeznek, melyeknek már 
nagy közönségük van. Különösen a ver-
senyeknek köszönhető a nagyvárosi, első-
sorban természetesen a budapesti gyer-
meksereg érdeklődése, ami hihetetlen 
mértékben fel van csigázva egyes játékok 
iránt. E szegény gyermekek játszanának 
s a játéknak bizonyára megvolna test-
edző s felfrissítő hatása, de négy fal 
közé zárva, inkább beszélgetnek csak a 
játékokról és nevezetesebb versenyekről. 
Örömmel vegyes fájdalommal nézzük e 
kis sápadtarcú rabszolgákat, amint ki-
pirult arccal, lázas szemmel figyelik vagy 
olvassák a versenyek eredményét. 

Apponyi Albert gróf közoktatásügyi 
miniszter elhatározta, hogy a régi, el-
avult rendszerrel szakítva, az ifjúság 
testi nevelését modern alapra fekteti. 
A tavasszal gyűlésbe hívta az ország 
jeles sportembereit, hogy véleményüket 
meghallgassa. A tavaszi tanácskozás főleg 
az ifjúság testi nevelésének módját vitatta 
meg s kevés szó hallatszott arról a fontos 
kérdésről, hogy lehetővé tegyük az elemi 
vagy középiskolát végzett ifjúságnak, 
hogy testi erejét megőrizze, fejlessze, 
hogy alkalma legyen fárasztó munkája 
után felüdülni. Pedig aki az ifjúság és 
a felnőttek testi nevelésének kérdését 
jól megoldja, a legnagyobb szolgálatot 
teszi nemzetének. Nemcsak a ma élő 
nemzedékről van szó, amelynek munka-
erejét az egyéniségnek megfelelő sport 
bámulatosan fejlesztené, hanem a jövendő 

nemzedékről s a későbbiekről, szóval a 
magyar faj életéről. Különösen asszo-
nyainkon látszik meg, ha a külföldiekkel 
összehasonlítjuk, hogy testüket nem edzik. 
A német és angol asszony elkíséri férjét, 
testvérét kirándulásaira ; a külföldön tar-
tózkodó magyar gyakran csodálkozva 
nézi az országúton szembejövő, férfiakból 
és nőkből álló valóságos karavánokat. 
Ezek a csoportokba verődő kirándulók 
nem riadnak vissza a hosszá úttól, nem 
riadnak vissza attól sem, hogy hatalmas 
csúcsokat megmásszanak. A mi asszo-
nyaink közül legfeljebb a városiak játszák 
az újabb időben divatossá vált angol 
játékokat, a legnagyobb rész azonban 
otthon ül, háztartással foglalkozik, vagy 
társaságba jár s testének meg kell elé-
gednie azzal, ha olykor-olykor hosszabb-
rövidebb sétát tesz. 

Örömmel fogadtuk azt a hírt, hogy 
Apponyi miniszter a testedzés ügyében 
tanácskozást hívott össze. Figyelemmel 
kísértük a tanácskozás menetét s most 
várva-várjuk az intézkedéseket. Cikkünk-
nek megírására pedig az adott alkalmat, 
hogv Galambos Ede egyetemi gondnok 
egy törvényjavaslati tervezetet készített, 
mely a testedzés költségeinek fedezésé-
ről szól. E törvényjavaslati tervezetnek 
több érdekes pontja van; legfigyelemre-
méltóbb mindjárt az első szakasz. Szól 
ez a következőképen: 

A nyilvános testedzési költségek terhének 
egyenletes megosztására országos testedzési 
alap létesítendő. A második szakasz arról intéz-
kedik, miből fedezheti az állam az országos 
testedzési alap költségeit. A harmadik szakasz 
az alap kezelésének módját tárgyalja. A negye-
dik arról szól, mire fordíthatják az alap pénzét. 
Ebben a szakaszban van felsorolva tehát mindaz, 
amit Galambos az országos testedzési tanács 
működésétől vár. E szakasz pontjai a követ-
kezők. Az országos testedzési alap födözi: 

a) a tömeges testedzést önzetlenül előmoz-
dító egyesületek részére, továbbá a nagy nyilvá-
nosság számára, a magyar szent korona orszá-
gainak területén nyilvános tornacsarnokok, 
játékterek, polgári lövőterek, népfürdők, jég-
pályák megszerzése, építése, berendezése, föl-
szerelése és fenntartásából fölmerülő költségeket; 
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b) a tömeges testedzést előmozdító egye-
sületek torna- és egyéb testedzési ünnepségeinek 
támogatásából fölmerülő költségeket; 

c) kisközségekben az egyes vidékek nép-
szokásainak megfelelő célirányos testedzési 
nemek meghonosításából és űzéséből fölmerülő 
költségeket ; 

d) szakmunkák és szaklapok támogatásából 
fölmerülő költségeket; 

e) kiváló testedzési tanerők jutalmazásából 
fölmerülő költségeket, esetleg 

f ) a testedzési tanács tagjai után fölmerülő 
személyi és dologi kiadásokat ; 

g) a kezelési költségeket. 

Ha Galambos Ede tervezete törvénnyé 
válik, vagy ha e tervezet alapján az 
országgyűlés törvényt hoz a testedzés 
fejlesztéséről, egészségesebb, erősebb, 
munkabíróbb nemzedék fog lépni a mai 
helyébe. 

Tanítói otthonok. 
(Második és befejező közlemény.) 

írta : Károlyi Sándor. 
A megyei központi tanítói otthonok szerve-

zete teljesen a szabad egyesülés (társulás) alap-
jára lenne fektetendő, illetve a belépés senkire 
sem lenne kötelező. En hiszem azonban, hogy 
ez intézmény — a hivatalos egyesületek erkölcsi 
támogatása mellett — fokozódó népszerűségre, 
jelentőségre és sikerre tenne szert. Azt már 
előbb említém, hogy a hivatalos egyesületek 
viszont a tanítói otihonokból merítenék főként 
a testületi szellemet s általában az életerőt. 
Egymást tehát kölcsönösen kiegészítenék és 
támogatnák. 

Céljáról és annak eszközeiről már volt szó; 
most még valamit a tagokról. A megyei köz-
ponti tanítói otthonnak rendes, pártoló és 
alapító tagjai lennének. Rendes tagok lehetné-
nek — az egész megye területéről (a vidékiek 
itt természetesen mint kültagok jönnének szá-
mításba) — a népoktatás terén működő, vagy 
működött férfiak vagy nők, továbbá a külön-
böző fokú népoktatási intézetek felügyelői és a 
felügyelői segédszemélyzet. Pártoló tagok lehet-
nének a rendes ta »ok hozzátartozói, általában 
pedig bármely tanügybarát, ki az otthon cél-
jait előmozdítani kívánja. Mindezek megfelelő 
méltányos és arányos tagsági díjat fizetnének. 
A vidéki tagok tagsági díja természetesen 
minimális lenne. Alapító tag lehetne, aki meg-
felelő alapítványt tesz. 

A tagok jogaira és kötelességeire, az ottho-
nok működési módjára, ügyrendjére, munka-

programmjára stb.-re ezúttal, az anyag nagy 
terjedelme miatt, részletesebben nem terjesz-
kedhetem ki ; ezek úgyis a már megrajzolt 
keretek kitöltésére vonatkoznak s így a főkér-
dés mellett alárendeltebb jelentőségűek. Egy-
két elvi fontosságú kérdésről azonban meg 
kell még emlékeznem. 

Nagyobb vidéki városokban a megyei köz-
ponti tanítói otthonok mintájára szervezendő 
vidéki fiókotthonok létesítését ezidőszerint — 
kivált hacsak néptanítók részvételéről lehet 
szó — a fennforgó nehézségek miatt nem 
tartom lehetőnek. Teljesen elegendő lenne 
egyelőre, ha a megyei központokon sikerülne 
ez intézményeket megfelelően létesíteni. A 
tanítói otthonok országos szövetkezését, illetve 
ezek részére országos központ létesítését is 
fölöslegesnek tartom. Országos tanítói köz-
pontul teljesen elegendő a hivatalos egyesüle-
tek országos központi szervezete. 

A megyei központi tanítói otthonok elhelye-
zéséről s fölszereléséről — tekintettel a kap-
csolatos megyei központi tanszermúzeumra és 
tanítói könyvtárra is — a megyei, illetve városi 
törvényhatóság s a Múzeumok és Könyvtárak 
Orsz. Tanácsának belevonásával az állam gon-
doskodnék. A tanszermúzeum és könyvtár évi 
szükségleteit szintén az említett tényezők fedez-
nék; a folyó egyéb kiadások fedezésére pedig 
a tagsági díjak s az otthon esetleges egyéb 
bevételei szolgálnának. A központi tanítói ott-
honokat lehetőleg a tervbevett köz művelődési 
házakban, esetleg valamely nagyobb s központi 
fekvésű iskolánál kellene elhelyezni. Az otthon 
netaláni megszűnése esetére a tanszermúzeum 
és tanítói könyvtár — mint szükséges dolgok — 
továbbra fenntartatnának, a fölszabadult 1 — 2 
terem pedig mindig értékesíthető lenne. 

A tanítói otthonok életbeléptetése megmu-
tatná, hogy van-e a hazai tanítóságban fogé-
konyság, érzék, lelki alap a tanítói közszellem 
kialakulásához, megvalósulásához s az egységes 
és nemzeti szellemű, nagyszabású, országos 
kultúrmunka mielőbbi és erőteljes megindítá-
sához s vállvetett keresztülviteléhez, avagy 
nincs. Ettől függ az otthonok sikere is. En 
hiszem, hogy általában megvan, ezért a sikert 
kétségtelennek tartom. 

Ismételten hangsúlyozom, hogy tanítótársa-
dalmi élet létesítéséről van szó s azért, véle-
ményem szerint, a lehetőségig kaszinószerű 
szervezetre van szükség. Az otthonbeli élet 
melegségének, kedélyességének és kedveltségé-
nek előmozdítására és meghonosítására — 
egyéb szórakoztató dolgok mellett — az otthon 
tagjaiból ének- és zenekarok szerveztetnének s 
hangversennyel és műkedvelői előadásokkal 
fűszerezett estélyek rendeztetnének. Ebből a 
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szempontból ideális dolog lenne természetesen, 
ha az otthon saját vendéglőssel rendelkeznék, 
de mivel ezt középületnél lehetetlennek tartom, 
az otthon tagjai részére, megfelelő időközökben 
s alkalmas helyen, közebédek, illetve vacsorák 
rendeztetnének; ezeken, úgy hiszem, a vidéki tagok 
is szép számmal és szívesen megjelennének. 

Kaszinószerű tanítói otthonokról lévén szó, 
minden esetleges félreértés kikerülése végett, 
különös hangsúllyal kell kiemelnem, hogy az 
otthon tagjainak a helyi társadalom kaszinói-
tól, társasköreitől teljesen visszavonnlniok nem 
lenne helyes. Mi — tanítók — nagy nemzeti 
társadalomért, érdekeinek munkálásáért vagyunk, 
ezért azzal a minél közvetlenebb összeköttetést 
fönn kell tartanunk úgy a közügy, mint a 
magunk érdekében. Fölötte szükséges tehát, 
hogy aki teheti — s kivált ha eddig is meg-
tette — s aki megfelelő erőt és ambíciót érez 
magában ily téren is érvényesülni, vagy a helyi 
viszonyok azt talán egyenesen meg is köve-
telik, e társadalmi intézménynek is tagja legyen. 
Tehát e két dolog nem zárja ki egymást; 
hiszen ilyesmire a társadalom más osztályainál 
is számtalan példa van. 

így lehetne, véleményem szerint s adott 
viszonyaink között, az életerős tanítótársadalmi 
életet, testületi összetartást s ezzel a lehető-
ségig egységes és hazafias irányú tanítói köz-
szellemet és közvéleményt (közvetlenül az ott-
honok, közvetve a hivatalos tanítói egyesületek 
útján), kapcsolatban a tanítói erőteljesebb ön-, 
vagy mondjuk továbbképzés életbeléptetésével, 
az iskolán kívüleső népoktatás sikere, sőt 
lehetővé tétele érdekében megteremteni s az 
ekként megteremtett tanítótársadalmi életet 
egyrészt a hivatalos tanítói egyesületi élettel, 
másrészt a közművelődési egyesületekkel s 
ezek létesítendő kerületi bizottságaival kapcso-
latba hozva, a megyei, illetve tanfelügyelői 
székhelyeket — népoktatás tekintetében — 
valósággal kultúrális gócpontokká tenni. 

Áttérek most már arra a szélesebb körre 
kiterjesztett s nagyobbszabású megoldási módra, 
mely szerint az egységes szellemű nemzeti köz-
oktatásügy érdekében az összes helyi s — a 
lehetőségig — a vidéki felső-, közép- és nép-
oktatási intézetek és egyéb szakiskolák tanárai, 
tanítói is a tanítói otthonok keretébe lennének 
vonandók, hogy így megteremtessék a hazai 
közoktatásügy összes munkásainak a lehetőségig 
egységes és hatalmas tanítótársadalmi élete, 
testületi szelleme és összetartása egységes 
szellemű, vállvetett iskolai és iskolán kívüli 
nemzetalapozó és építő munkássága. Beisme-
rem, hogy ez — ma még — fölötte nehéz, 
sőt „kényes" kérdésnek mondható : de érdemes 
vele foglalkozni. 

Abból a meggyőződésből indulok ki, mely 
szerint a legkülönfélébb szempontok által rend-
kívül széttagolt és meggyengített hazai társa-
dalmunk egységes és nemzeti szellemű szerve-
zése és vezetése — általában pedig az egész 
hazai közoktatásügy egységes szelleme — meg-
kívánja, hogy e feladatra a magyar tanügy 
összes munkásai — az egységes és összefoglaló 
nemzeti gondolat jegyében — egyesüljenek. 
Hiszen ettől a gondolattól is vezéreltetve, eddig 
is számos jelesebb pedagógus tanár vett részt 
a tanítóság szellemi mozgalmaiban s vallotta 
magát szívvel, lélekkkel tanítónak, a tanítók 
munkatársának. Nem válnék ez az egyesülés 
sem a tanárságnak, sem a tanítóságnak hátrá-
nyára, ellenben az említett nagy célok és érde-
kek szempontjából kiszámíthatatlan haszonnal 
járna. 

Ezt az eszmei fölfogást megerősítik Kármán 
Mór egyetemi tanárnak a Magyar Pedagógiai 
Társaság egyik közelebbi ülésén „Az iskolán 
kívüli oktatás szervezete s tárgya" c. tételhez 
való hozzászólása alkalmával mondott s a Nép-
tanítók Lapja f. évi 1. számában már ismer-
tetett szavai, melyekkel a többek közt hang-
súlyozza, hogy a gazdasági élet, a honvédelem, 
az igazságszolgáltatás stb. példájára a közmű-
velődés is szervezetet követel magának. Ebben 
a szervezetben s illetve szervezkedésben, véle-
ményem szerint, a lehető egységre, összhang-
zatosságra s a munkában az összefoglaló- és 
megerősítő kapcsolatok létesítésére és meg-
szilárdítására kell a közművelődés munkásai-
nak törekedniök. Egységes és összhangzatos 
nemzettársadalmat csak egységes és összhang-
zatos szellemű tanító-tanárság nevelhet. 

Azt mondja továbbá említett jeles peda-
gógusunk, hogy az egyetemi tanár feladatánál 
sokkal nehezebb a néptanítóé, mert az egyetemi 
tanár csak egy tárggyal foglalkozik, a nép-
tanítónak azonban mindent kell tudnia. A 
tanítónak ehhez hiányzó előkészültségét pótolni 
kell. Tanítóképzésünknek követnie kell az egy-
ház példáját, mely a legkisebb faluba is leg-
magasabb képzettségű papot küld. Itt azonban 
már elmaradt a logika : mert ha a tanítói 
állás oly nehéz s a tanítónak mindent tudnia 
kell, — amint hogy ez úgy is van — akkor 
ebből logikailag nem az következik, hogy a 
legkisebb faluban is akkora képzettségű tanító 
legyen, mint akár a legnagyobb városban — 
hiszen e tekintetben, törvény szerint, ma sin-
csen a tanítók között különbség, épen úgy, 
mint a papok között — hanem az, hogy a 
néptanító ugyanolyan fokú általános képzett-
ségben részesüljön, mint akár a felsőbb iskolák 
tanárai s csupán a szakképzés — de az aztán 
legyen valóban a feladat nagyságához mérve — 
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tekintetében legyen köztük eltérés s akkor 
nem lesz a tanító az iskolán kívül reázúduló 
rendkívül sokoldalú és nehéz feladatokkal 
szemben oly sok esetben félszeg, vergődő és 
szánalmas figura. 

Ki kell itt emelnem egy — a laikus és 
felületes szemlélők által nem igen méltatott, sőt 
félreismert — figyelemre méltó s a helyzetnek 
megfelelő természetes követelményt: ez a tanári 
cím eltörlése s a tanítói név általánosítása. 

Mindez ma még csak logikai elv, de én 
hiszem, hogy rohamosan fejlődő s egységre 
törekvő nemzettársadalmi életünk ez elvek 
megvalósítását előbb-utóbb meg fogja hozni. 
Addig azonban, míg ez bekövetkeznék, mi sem 
természetesebb, mintha a nemzeti közművelődés 
összes munkásai — az összhangzatos munkás-
ság és kölcsönös támogatás céljából — köze-
lebbi kapcsolatba lépnek, egyesülnek az iskolán 
kívüleső közoktatás s az egységes és össz-
haagzatos társadalmi nevelés, szervezés és 
vezetés nagy feladatára. 

Még egy szempontot hozok föl e szövet-
kezés mellett. Vájjon a néptanítók és tanárok 
gyakori összejövetele, együttléte, kapcsolatos 
kultúrális tevékenysége nem fogná-e előkészí-
teni, megérlelni egyrészt a nép- és a közép-
iskolai oktatás között ma fönnálló űr betölté-
sét, másrészt az egységes középiskola annyira 
fontos ideáljának megvalósítását. En azt hiszem, 
hogy : igen. A nemzeti közművelődés egységét s 
az ezt munkáló tanítóság, tanárság összetartását 
mily szépen dokumentálta pl. a II. orsz. és 
egyet, tanügyi kongresszus. 

A felsőbb iskolák tanárai azután — eddigi 
vagy ezutáni speciális egyesületeik fönntartása 
mellett — tetszés szerint a hivatalos tanító-
egyesületi életben is résztvennének s ezzel elő-
segítenék, támogatnák a megyei tanítóságot 
továbbképzésében s társadalmi nagyobbszabású 
kultúrális munkásságában. (Arra azonban, az 
eddigiek következményeként, határozottan szük-
ség lenne, hogy a megyei összes tanintézetek 
tanerői évenként egyszer és együttes megyei 
tanügyi kongresszus tartására köteleztessenek, 
mely aztán az együttes tanácskozásokon kívül 
a szükséghez képest szakosztályokra oszlanék. 
Ezen az alapon azután — s bizonyos állandó 
és összekapcsoló szövetségi vezetői szervezet 
létesítése mellett — 2—3 évenként egyszer 
orsz. és egyet, tanügyi kongresszus tartatnék, 
mely azonban már csak képviseleti tekintet-
ben lenne hivatalos jellegű. E két utóbbi 
kívánalom azonban már a hivatalos egyesüle-
tek reformja, illetve létesítése körébe tartozik.) 

íme, így vélem én lehetségesnek a hazai 
közoktatásügy összes munkásait az egységes 
nemzeti társadalom munkálása, az iskolán kívül-

eső összhangzó közoktatás nagy céljára : szer-
vezni, tömöríteni, megerősíteni és képesíteni s 
ekként a nagy cél megvalósulását lehetővé 
tenni. Az ekként szervezett tanítói otthonok 
az egyetemes magyar tanítóság permanenciá-
ban, minden napon munkában álló hatalmas 
kultúrszervezeteivé válnának, melyek az erő-
és életteljes tanítói közszellem s" a tanítói 
továbbképzés lehető megvalósítása, a kölcsönös 
támogatás s a különböző — kivált a tervbe 
vett közművelődési házak körül csoportosítandó 
— társadalmi közművelődési szervezetekkel 
való kapcsolatuk révén egyedül lennének képe-
sek egyes vidéki városokat egy-egy vidék, vár-
megye valódi közművelődési gócpontjává tenni, 
hova a vidéki tanítóság szellemi életének vezető-
szálai úgyszólván naponként összefutnának s 
honnan az egyetemes vezető irányeszmék, a 
csüggedést s széthúzást kiküszöbölő s az ideális 
lelkesedést előmozdító szellemi élet folyama 
— a vidéki tagok útján — mind erősebb és 
nagyobb hullámgyűrűkben terjedne szét a 
vidékre. 

Annyi bizonyos, hogy nagy, nemzeti célok 
megfelelő s az egységben rejlő erő kifejtése 
nélkül meg nem valósíthatók. Eklatáns példa 
erre közművelődésünk eddigi menete és ered-
ménye. 

Ezek után, az elmondottakra hivatkozva, állás-
pontomat a következőkben foglalhatom össze. 

Az iskolán kívüleső egységes és nemzeti 
szellemű közoktatás és közművelődés megvaló-
sítása érdekében egységes és nemzeti szellemű 
s e feladatra kész és képes egyetemes tanító-
ságra van szükség. Nem a társadalomnak kell 
a tanítóságot (tanárságot) a nemzettársadalmi 
közművelődés érdekében — mint eszközt — 
fölhasználnia s ennek a célnak megnyerni és 
vezetni, — mert ez fonák helyzet — hanem 
megfordítva : az egyetemes tanítóságból (tanár-
ságból) kell az akciónak kiindulni, az egyetemes 
tanítóságnak kell — én úgy vélem, hogy a kifejtett 
módon — szervezkedni, a feladatra előkészülni, a 
nemzettársadalmi közművelődési szervezetek he-
lyes létesítésében, csoportosításában és működésé-
ben hathatósan, sőt vezetőleg és irányítólagközre-
munkálni s ezzel a társadalom szellemi életé-
nek vezetését és irányítását nemcsak lehetővé 
tenni, de — mint az hivatásbeli kötelessége 
is — jórészt kezében is tartani. Ezt tenné 
lehetővé a tanítótársadalmi élet, ezt valósítanák 
meg^ a központi tanítói otthonok. 

Íme, így nőne ki a tanítói otthonokból — 
a tanítóságban rejlő expanzív munkaerő és 
tehetség kifejtése és érvényesítése révén — a 
magyar nemzeti közművelődés s idővel a társa-
dalmi és nemzeti egység hatalmas és az egész 
nemzetet beborító terebélyes fája. 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 29. Sr. a M. 

Egyesíttessék, szerveztessék tehát elsősorban 
a hivatalos egyesületi élet keretében lehetőleg 
az összes néptanítóság ; csoportosuljon kerüle-
tenként vidéki kulturális gócpontok (közműve-
lődési házak, tanítói otthonok) körül — lehetőleg 
a kerületbeli összes tanintézetek tanerőivel 
együtt — a tanítók színe-java, mely — az 
ekként létrejövő tanítótársadalmi életből erőt, 
lelkesedést merítve — erőt, elevenséget, élet-
teljes közszellemet öntsön a tanítóság egyete-
mébe, hogy az ekként iskolán kívüleső újabb 
és nagy feladatának (az egységes és nemzeti 
szellemű társadalom szervezése, nevelése és 
vezetése) megfelelni kész és képes is legyen. 

Országot nem guerilla-csapatok hódíthatnak 
meg, hanem egységes szellemű, céltudatos, el-
szánt és lelkes hadsereg. Már pedig e hadjárat-
ban a tényleges harcosokból álló hadsereg : az 
egyetemes magyar tanítóság. 

A tanfelügyelet egysége. 
írta : Kóródy Miklós. 

A magyar közoktatásügy szervezetében a 
következő fajta tanfelügyelőségek vannak : 
középiskolai főigazgatóságok, felsőbb leány-
iskolái szakbiztosok, kereskedelmi iskolai fő-
igazgatók, vármegyei kir. tanfelügyelőségek, 
iparostanonc- iskolai felügyelők, gazdasági is-
métlő-iskolai felügyelők, most tervbe vannak 
véve a tanítóképző-intézetek számára szerve-
zendő főigazgatóságok, és előreláthatólag a pol-
gári iskolák is külön szakfelügyeletet fognak 
kapni. Hát mi ez ? Egy nagy közoktatásügyi 
betegség, a gyógyulás reménye nélkül. Meg-
érteni végtére mindent lehet, de indokolni már 
sokkal nehezebb. Mikor Trefort azt mondta : 
„ Onnan veszem a tanfelügyelőt, ahol találom, " 
akkor a magyar közoktatásügy nagyon rosszul 
állott. Körülbelül ebből a korból ered a tan-
felügyelet szétzilálódása, mert az egyes iskola-
fajok állandóan panaszkodtak, hogy a végzett 
földesurakból lett tanfelügyelőkkel nem tudnak 
semmire sem menni s nem lehetett máskép 
segíteni, mint, hogy a királyi tanfelügyelősé-
geket mind szűkebb és szűkebb térre szorítot 
ták. Ma már ot t állunk, hogy a kir. tanfel-
ügyelők merőben leszorulnak a népiskolába, s 
ha az a csuda megesnék, hogy valaki az én 
igénytelen javaslatomat, a kétosztályú népisko-
lát illetőleg, komolyan venné, előállhatna a 
helyzet, hogy a tanfelügyelőket innen is kiszo-
rítanák. Magának a kir. tanfelügyelői testület-
nek lehet a legkellemetlenebb ez a különös 
progresszió, mely, amint látjuk, konvergens s 
nullához vezethet. 

Igénytelenségem távol áll attól, hogy a tan-
felügyelői kar minősége felel nyilatkozni me-

részeljen, noha csak jó irányban történhetnék 
is ez. Ez okból, mikor tisztelettel kijelentem, 
hogy nem az emberekben, hanem a rettenetes 
rendszerben van a hiba, ezzel sem jó, sem rossz 
bírálatot nem kívánok mondani. Hét év óta 
ismerem belsőleg a magyar tanfelügyeletet, s 
anélkül, hogy indokolnám, bátran kijelentem, 
hogy rosszabb hivatali szervezet ennél nincs 
széles Magyarországon. Az igazság az, hogy a 
kir. tanfelügyelő saját hatáskörében minden és 
semmi. Minden, amikor felelősségről van szó, 
főkép hibák esetén, és semmi, ha intézkedésről 
van szó. Függ ez a hivatal a minisztertől, függ 
a rendkívül nagy hatalmú vármegyétől, függ 
az egyházmegyei főhatóságoktól, sőt függ az 
iskolaszékektől. A vármegyei népnevelésügyi 
bizottságok, szerencsére, nem akarnak sikerülni, 
különben a kir. tanfelügyelőség ezektől is kény-
telen volna függni. 

Mi a tanfelügyelet célja ? 
1. Jogbiztosság a tanügyi élet adminisztrá-

ciójában. 
2. Erős fegyelem a tanítással foglalkozókkal 

szemben. 
3. Szakszerű vezetése az egyes tanügyi 

ágaknak. 
4. Szigorú végrehajtása a tanügyi törvények 

minden irányú ágazatainak. 
5. A közoktatásügy tudatos fejlesztése. 
6. Hazánkban, mivel vegyesajkú állam va-

gyunk, jogi alapon a közoktatás nemzeti irány-
ban való egységesítése. 

Mihdenik tételről könyvet lehetne írni, annyira 
nagyszabású elvet fejez ki. Pl. a jogbiztosság 
az adminisztrációban, nálunk, hol az iskola-
fenntartói jogok és kötelezettségek 900 év fej-
lődésének az eredményei, valóságos labirintus. 
Tudomásom van olyan esetről, mikor a tanító 
fizetését félesztendeig nem lehetett behajtani, 
mert akadt jogász, aki kitanította az iskola-
széket, hogy minő jogi kifogásokkal lehet azt 
megakadályozni. Micsoda magánjogi állapot, 
ahol nincs közeg, aki a törvényt saját hatás-
körében végrehajthatná ? És így tovább. 

De maradjunk ez alkalommal az elméleti 
téren. A mai magyar tanfelügyelet hasonlít a 
nemzetgazdasági ősállapothoz, mikor az egyes 
maga csinálja magának a fegyvereket, gazda-
sági eszközöket, ruházatot, maga építi viskóját, 
saját maga magának a papja, orvosa, bírája stb. 
stb. Ez a nemzetgazdasági állapot közvetlenül a 
barlanglakás után következik, tehát tulajdonké-
pen a legalacsonyabb fokot jelenti, mert azt meg-
előzőleg gazdasági fogalom nincs. A tanfelügyelő 
legyen óvónő, elemző tanító, képezdei didaktikus, 
emellett legyen jogtudós, kitűnő adminisztrátor 
stb. stb. Ez a szervezet hibája s ez az oka, hogy 
a tanfelügyelők annyi gáncsnak vannak kitéve. 
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De más hibája is van a rendszernek. Itt 
ugyanis minden egyéni és nem hivatali felelős-
ségre megy. Amit rosszul csinálnak, azt el-
takarják, mert nem a hivatal felelős, hanem 
egy személy. Amihez nem értenek, arról hall-
gatnak ugyanazon okból. Es nem lehet ki-
mondani, hogy hibázni nem szabad, t. i. jogi 
értelemben, és hogy igenis mindenhez kell ér-
teni, szintén jogi felfogás szerint, mert végtére 
az egyén hibázhatik s egy ember mindent nem 
tudhat. Más szóval, a tanfelügyelet nem köz-
jogi fogalom, értve fejlődését és tényleges álla-
potát, hanem személyi valami. Fejlett társada-
lomban ilyen intézménynek helye nincs s azt 
tűrni nem szabad. 

Nagy tévedés volt az is, hogy a tanfelügye-
let a vármegye keretébe osztatott be. A vár-
megye hazánk leghatalmasabb, legerősebb 
intézménye. Hatalom, mely megharcolt a kirá-
lyokkal, törökkel, némettel, szembeszáll a kor-
mányokkal, s az a sokfejű sárkány hazánk 
életében, melynek, ha egyik fejét leütik, száz 
másik feje nő. Épúgy a sok vármegye Magyar-
ország sárkányfejeinek tekinthető, melyeket 
teljesen leverni soha sem sikerült. De épen 
ezert inkább a nemzetnek fizikai erejét kép-
viseli s a kulturális intézmények ránézve má-
sodlagos dolgok. Osi nagy családok oligarkia 
szelleme lakozik benne, kik elsősorban a nem-
zeti hatalom képviselői, s akármit beszélünk, 
mesterileg kormányozzák a népet de szociális 
és kultúrális érzéküket, épen mert oligarkák és 
konzervativek, sokra tartani nem lehet és ez 
nem is olyan nagy szükség. Még egész sereg 
intézmény volt a kezükben : bíróság, adószedés, 
közlekedés stb., de mindezeket a modern idők 
szelleme önállósította s a vármegye visízaszorult 
a politikai és közigazgatási hatalom kezelésé-
hez, ami bőven is elég az ő részére. Ebben a 
nagy, nyerskövü malomban őrlik a magyar 
népoktatás lisztjét, s ez az oka, hogy ropog 
tőle a fogunk, valahányszor élveznünk kell. 
Mi a tanító s mi a tanítás a hatalmas vár-
megyei urak szemében? A tanító előttük sze-
gény pára, ki sokszor alkalmatlankodik min-
denféle panaszaival, s végre, mint igazságos 
nagy urak, ha egyébként az ügy nekik nem 
kellemetlen s az egyén jó fiú, elintézik az ő 
ügyét is. De végre is az egész história egy 
aktacsomó, számozva és hátiratozva, ennél sem-
mivel sem több. A tanítás? Olyasvalami, amit 
náluk a bon, a nevelő úr, az instruktor stb. 
végez. Nem olyan nagy história, ami miatt a 
föld, lia épen mozog, tovább ne mozoghatna. 
Es a tanfelügyelő ? Ha okos ember, boszantja 
őket, mert tenni akar. Ha végzett földesúr ? 
No akkor elnézők vagyunk, mert mindnyájun-
kat érhet baleset. Ha tájékozatlan és bátorta-

lan? Akkor mulatságos kompánista, akit itt-ott 
meg is lehet viccelni. És ne feledjük, hogy az 
iskolaadó és kegyúri kötelmek a vármegye 
nagyurait terhelik elsősorban, ami végtére is 
sokszor lehet a tanfelügyelőre kellemetlen. 

Napjainkban a népoktatás, a milliók kultú-
rális érdeke, nem lehet ennyire függő helyzet-
ben. Nagy szociális bajok vannak s ezenkívül 
mi egy szép kultúrállam ot akarunk építeni, 
melynek építőmesterei kell, hogy függetlenek 
legyenek, mert különben legszebb terveik dűl-
nek dugába. E fölfogásból kiindulva, mert nem 
szokásunk úgy kritizálni, hogy a lebírált dolog 
helyett felfogásunk szerint jobbat ne ajánlanánk, 
alábbi módon gondoljuk a magyar tanfelügye-
letet szervezni. Az iskolaszervezet egysége, mely-
ről már szólottunk, elvileg lehetővé teszi, sőt 
kívánja a tanfelügyelet egységét. Móczár József 
dr. úrnak tartozom annak a kijelentésével, hogy 
legutóbb a „Néptanítók Lapja" 23. számában 
megjelent cikkében jelen tervezetem alapgon-
dolatát következő soraival fejezi ki : „Felügye-
let szempontjából is az lenne a helyes, ha a 
mai főigazgatói <'s tanfélügyelői rendszer helyett 
egy kisebb terület összes elemi, közép stb. isko-
lái egy főigazgató alá kerülnének, aki meg-
felelő szakfelügyelőkkel támogatva, vállvetett, 
egyöntetű munkásságra serkentené területét.8 

Lényegben ez a kijelentés fedi az én felfogá-
somat, s midőn az iskolarendszer egységesítését 
hangoztattam, már előre bejelentettem, hogy 
ilyen irányban is van fejtegetni valóm. Igen ör-
vendek, hogy e felfogásom mint eszme már 
előre a sajtóba került, mert ez azt mutatja, 
hogy akik erről a kérdésről gondolkodnak, 
okvetlen ilyen konklúzióra kell jutniok. Es jo-
gosulttá van téve már most, hogy a kifejezett 
lényeg formailag is kezeltessék és indokoltassék. 

Miután a tanfelügyelőség sok ágazatú mun-
kára van rendelve, ezokból legelőssör is na-
gyobb méretű hivatallá szervezendő. Neve volna : 
„Tankerületi főigazgatóság", vagy egyszerűen: 
„Főigazgatóság". Egészen hasonlatosan a pósta-
és pénzügyigazgatóságokhoz vagy vasúti üzlet-
vezetőségekhez. Élén állna egy a bölcsészeti 
karon (ez állásról a jogvégzettség teljesen ki-
zárandó) egyetemet végzett főigazgató. A hiva-
tal állana középiskolai, tanítóképezdei, keres-
kedelmi és ipariskolai, gazdasági és elemi iskolai 
szakosztályokból, mely szakosztályok élén egy-
egy tanácsos vagy titkár állana. A tanfelügyelői 
címet egész bátran el lehetne törülni, úgy sem 
valami népszerű s elég rossz szó is. A hivatal-
ban a szükség szerint volnának segédtitkárok, 
fogalmazók, számtisztek s írnokok. Mivel pedig 
a tanfelügyelőség sokat építkezik, volna egy 
mémökje, és miután az iskolaügyek sok jogi 
kérdést vetnek föl, volna egy ügyésze. A fo-
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galmazók, titkárok, segédtitkárok, tanácsosok 
tanítókból, tanárokból, gazdasági tanárokból, 
ipariskolai tanárokból stb. kerülnének ki, ter-
mészetesen megfelelő előképzettség mellett. 
Igen lényeges volna törvényhozásilag biztosí-
tani, hogy ebbe a hivatalba nem kerülhet senki, 
akinek 5 évi gyakorlata valamely iskolafajban 
való tanításban nincs. 

A fogalmazói osztály (fogalmazók, titkárok, 
tanácsosok) hivatalához tartoznék az iskolák 
meglátogatása, s e tekintetben a kerületi biz-
tosrendszer a postánál legjobb példát nyújt. 
Az érettségi vizsgálatot a főigazgató, vagy 
helyettese vezetné, ugyanígy volna a tanképe-
sítővel is. 

Már most az a kérdés, mibe kerülne ez a 
reform ? Feleletünk igen rövid : a mainál többe 
egy fillérrel sem ! A tankerületi főigazgató-
ságok jelenlegi személyzete 30. A kir. tanfel-
ügyelőségekké s a különböző másfajta iskolák 
biztosai együtt kitesznek 230 — 240 személyt. 
E kettő együtt 260—270 ember, még pedig 
olyan arányban, hogy főigazgatók, fogalmazó 
és irodai személyzet azonnal kitelnék belőlük. 
Egy-egy főigazgatóságba átlag 20 — 25 embert 
lehetne a mostani személyzetből beosztani s a 
munkamegosztás körülményei között ez a hi-
vatal a maga 25 emberével jobban ellátná a 
teendőket, mint most. A tankerületek száma, 
helye és területe azonosnak volna veendő a 
mai középiskolai főigazgatóságokéval. 

Ennek a reformnak azonban nagyon neveze-
tes következményei volnának. A közigazgatási 
bizottságok többé nem lehetnének iskolai ha-
tóságok, egyrészt, mivel nem lenne tanügyi 
referensük, másrészt, mivel a tankerületek nem 
lennének vármegyei alapon szervezve. Eszerint 
az 1868 : XXXVIII . t.-cikket és 1876 : XXVI. 
t.-cikket, valamint a többi vonatkozó törvénye-
ket meg kellene változtatni, egviket-másikat 
el kellene törölni. Ki leune ezek után a taní-
tók fegyelmi hatósága? Mivel ez rendkívül 
szétágazó kérdés, de különben is egyrészt a 
közvetlen tanügyi szempontokon kívül esik, 
másrészt a detáilokhoz tartozik, nem szükséges 
vele foglalkozni e helyen. 

Áttekintve, összevetve most már ama három 
alapvető gondolatot, melyeket a „Közoktatási 
rendszer11, „Tanító-, tanárképzés és a státus 
egysége", továbbá itt „A tanfélügyélet egysége" 
cím alatt kifejtettünk, előttünk van hazánk 
egész közoktatásügyének szervezett épülete, 
újragyúrva és átjavítva mindazt, ami megvan, 
de összeállítása hézagos, vagy hátrányos. Egész 
tervezetünkben jóformán semmi újat nem alkot-
tunk és mégis az egész új, mert a korszerű 
átalakulások foganatosítását javasoljuk. Igény-

telenségem kitette magát e javaslatokkal egy 
hatalmas kritikának s annak, hogy ábrándozó-
nak tekintessék, mert olyan nagyméretű tár-
gyaknak adtam rövidre fogott képét, hogy 
annak kifejtésére kötetek kellenének. Német-
országban nem is vállalkoztam volna egy ilyen 
tárgynak hasonló rövid lélekzetű kifejtésére, 
főképp azért, mert találtam volna kiadót egy 
ilyen tartalmú könyv számára, melyben a kri-
t ikát megelőzendő, mélyreható indokolással 
bocsátottam volna közre munkálatomat. De 
nálunk ilyet évek óta hiába keresek. Azt mond-
ják, hogy hasonló tartalmú könyvet senki sem 
vesz. Ezokból régen készen levő munkámból 
adtam e kivonatot. De talán jobb is így. Ha 
egy tárgyilagos vita indulna meg e kérdések 
fölött, az minden könyvnél többet érne, mert 
elsősorban megnyernők a nagy nyilvánosságot, 
másodsorban pedig nem egy, hanem sok em-
bernek gondolatai, eszméi keverednének s így 
a munka tán eredményesebb leend. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. K. Szögliget. Ugyan hányszor közöljük még, hogy 

a magasabb nyugdíjigényt a fizetéskiegészítési és kor-
pótlék-államsegély arányában hivatalból állapítják meg 
és vetik ki a járulékokat ? — P . I. Farkasfa . 
Iparostanoncok elhelyezésében nincs jártasságunk. — 
K. L. Baksa. A koronázás évfordulójára alkalmas vezér-
füzetet adott ki a Magyar Tanítók Otthona. Forduljon 
ez ügyben Barcza Albin úrhoz (Budapest, VIII., Be-
zerédy-u., elemi iskola). — S. D. F.-Ar<ló. Nősülési 
engedély kérése alól csak azok a hadköteles tanítók 
vannak fölmentve, akik a sorozáson már átestek és 
vagy a póttartalékba helyeztettek, vagy véglegesen 
alkalmatlanoknak találtattak. — Hajdú. Legjobb volna, 
ha a tanfelügyelőségnél szemetesen szerezne ügyében 
tájékoztatást. Egyébiránt alkalmilag utána járunk. 
Másik kérdésére a gazd. mellékletben válaszolunk. — 
F. P. Gírabár. Ilyen kérdésekben forduljon felettes 
hatóságához. — B. J . Zabola. Ha lakása nem 
felel meg az egészségügyi követelményeknek, forduljon 
panasszal a közigazgatási bizottsághoz. Olvassa el az 
Utasítás 4. §-át. - F. L. Kovácsliáza. 1. Az özvegy 
a férj legutóbbi nyugdíjba számítható fizetésének 1200 
K-ig teijedő része után a felét, az 1200 E-t meghaladó 
résznek 20°, o-át kapja özvegyi ellátás fejében. Nem 
voltak édesatyjának korpőtlékai ? 2. Az özvegyi nyug-
díj folyósítása ügyében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez címzett, 1 K-s bélyeggel ellátott folya-
modvány nyújtandó be a tanfelügyelő útján. Mint-
hogy édesatyja már nyugdíjas volt, a kérvényhez a 
következő iratok csatolandók : a halálozásról szóló 
anyakönyvi kivonat ; az együttélést igazoló hatósági 
bizonyítvány. 3. Az özvegyi segélyt a halálozást követő 
hó első napjától folyósítják. — Sz. I. Dévaványa. 
Az özvegynek föltétlenül jár a félévi fizetés és lakás. 
Nagyon természetes, hogy a fizetés alatt nemcsak az 
alapfizetést,~ hanem a korpótlékokat is kell érteni. De 
miért adták be a nyugtatványt az adóhivatalnál, mi-
kor az özvegyi félévi járandóságot az iskofenntartó-
nak kell kiszolgáltatni ? Kéljék tehát az iskolafenn-
tartótól az egész fizetésnek félévi részét. Ha kéré-
sükkel elutasítanák, felebbezzék meg a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, akinek határozata ellen 
panasznak van helye a közigazgatási bíróságnál. 
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SZÉPIRODALOM. 
Forgács. 

Húsz évvel miénk az egész világ, 
És vágyainknak nincs sehol határa, 
Csak később tanít meg minket az élet, 
Az — alázatosságra. 

* * 

A mát még bolonddá tehetjük, 
Bukfencezvén egy-egy nagyot; 
De nem hiszem, hogy bukfencekkel 
Lefőzhetnők a — holnapot. 

* * 

A világboldogítás szép erény, 
Eléldegél belőle sok legény : 
De kiket boldogítni törekednek — 
Azok rendesen tönkremennek. 

* * 

Újat teremteni 
Csak egy tud: a zseni. • 
A többi aztán fogja, kapja 
S az újat — elkoptatja. 

* * 

A nagy modernség néha meggyötör, 
És elfog a kultúr-csömör. 
Ilyenkor vágyok egy-egy lény után, ki 
Nem tud olvasni, zongorázni. . . 

Endrödi Sándor. 

Az éli imakönyvem. 
Nem selyem, nem bársony, nem csont a kötése, 
Művész keze reá díszítést nem vése ; 
Nem mutat sehogyse : betéve, kinyitva, 
Egyszerű az egész : kötése, papírja. 

Mindeddig oly féltve óvtam portól, naptól, 
Mégis kopott, vásott a sok használattól ; 
Egvik-egyik lapja, mint a másik, sárgább: 
Összes könyveim közt mégis a legdrágább. 

Im, ez egyik lapja, nagyon avult, sárga, 
Évekkel ezelőtt sok köny hullott rája. 
Ám, hogy hány, mennyi a köny nyoma itten, 
Tudom, megolvasta a jóságos Isten ! . . . 

Lapjait forgatom — kímélve, vigyázva — 
Itt egy rózsaszál van, amott meg egy mályva ; 
Mikor került bele, mind tudom, hány éve, 
— Szomorúfűzlevél ide-oda téve. 

Mind emlék . . . szent emlék levélből, virágból ; 
Emlék ez a könyv is, édes jó anyámtól ! 
Sok évvel ezelőtt, bizony-bizony régen, 
Egy karácsony estjén anyám adta nékem. 

Hogy adta : csókolni kezére hajoltam, 
Szegény volt, özvegy volt... én meg árva voltam ; 
Sírva szorítottam szívemre a könyvem, 
S édesanyáméval összehullt a könyem. 

Es szólt anyám halkan — özvegyi bú alatt : 
„Ha élted sajkája csendes vízen halad, 
Vagy a sors haragja ezer csapást rád hoz : 
Imádkozz gyermekem, egyre csak imádkozz !" 

Tótliné Munkácsy Eleonóra. 

Levél egy alföldi barátomhoz. 
írta • Bárczi László. 

Kedves Barátom ! 
Innen-onnan három éve, hogy elszakadtunk 

anyánk kebeléről, a tanítóképzőtől. A tősgyö-
keres magyar városka levegőjét fölcseréltük 
más légkörrel, egyikünk erre, másikunk arra 
vitorlázott a sors hullámain. A legtöbb osztály-
társamról nem tudom, hogy hol van. Bajos is 
volna megtudnom, hiszen huszonketten huszon-
kétfelé mentünk. Csak egyet tudok bizonyosan, 
hogy a felvidékre magam kerültem. 

Bevezetésnek elég is lesz talán ennyi, mert 
még megjárhatom, hogy felejthetetlen öreg 
tanárunk, a magyarból (ki jelenleg Budán pihen), 
még megró a sok szószaporításért. Kezdjünk 
hát az én nótámba. 

Egy ici-pici tót falucskába kerültem, mely-
nek körülbelül 600 a lélekszáma s az egész 
faluban az úgynevezett kaputos ember én magam 
vagyok. A többi egyszerű földmívelő. 

Bizony-bizony, édes Gyulám, elszontyolodtam 
kissé, mikor elfoglaltam állásomat. Hozzá voltam 
szokva a magamhoz hasonló lényekhez s paraszt-
embert csak hetivásár alkalmával — láttam. 
Belátom akkor elkövetett hibámat, hogy csak 
— láttam a földmívelőt, de nem beszéltem vele. 
De az élet nagy mester ám, engem is ama 
bizonyos katonái közé sorozott, kiket anyagnak 
néz s kénye-kedve szerint átgyúr, szóval : meg-
tanított alkalmazkodni. 
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Megszerettem az én tótjaimat. Láttam hangya-
szorgalmukat, szívemet nem hagyta nyom nélkül 
iszinte vallásosságuk, de ami legjobban meg-
íyert, ez lelki jóságuk volt. Ne hidd ám te, 
iz Alföld rónáiban gyönyörködő barátom, hogy 
i tót nép holmi vad törzs! A civilizáció felé 
hajló, törekvő nép, amely talán el volt hanya-
golva, vezetőitől elvakítva tévelygett, de amelyet 
meg lehet, sőt meg kell mentenünk a magyar 
haza számára. 

Falum népe a magyar szót csak hírből 
ismeri. Elképzelheted hát, hogy az első talál-
kozásnál némásdit játszottam a velem beszélni 
akarókkal. Meg kellett tanulnom népem nyelvét. 
Nem szégyenlem eme új tudásomat, jóllehet te 
a legközelebbi találkozásunkkor valószínűleg 
„totocská"-nak fogsz nevezni. Nem szégyenlem 
pedig azért, mert amióta tótul tudok, azóta 
tudják az én falum lakói, hogy ők is — ma-
gyarok. Mert csak saját anyanyelvükön értet-
hettem meg népemmel a magyar hasa fogalmát. 
Az első lépést megtettem tehát s biztosítlak róla, 
hogy az én falumról ebben az életben nem fogsz 
hallani magyarellenes tüntetéseket, nem, soha ! 

Elődeim rendesen és rendszeresen tanév köz-
ben, java munkában hagyták el állásukat s 
békésebb berkekbe költöztek. Egyiket családi 
körülményei, másikat betegsége, s volt olyan is, 
kit a halál szólított el a küzdés itteni teréről. 
Második elszontyolodásom tehát akkor fogott 
el, mikor vége szakadt a libaszezónnak s együtt 
láttam az én jövőbeli „alany"-aimat, az ő kedves 
pisze orroeskáikkal s aranyos kenderkócukkal 
a fejükön. „Oh én népem, mit kezdjek véled?" 
így sóhajtottam fel az első eredménytelen, 
felelet nélküli kérdések után. Mit tegyen a ma-
gyar bújában ? Énekel, dalol. 

É n is így tettem. S egy hét múlva 104-en 
énekeltük egy ici-pici tót faluban: „Isten! Áldd 
meg a magyart !" . . . Csodás hatása van a 
magyar dalnak ! Elragad, fölemel, izgalomba 
hoz, gyújt, lelkesít, erőt ád. Ez volt az én erő-
forrásom ; ez bátorított engem akkor s bátorít 
ma i s . . . Mikor fölcsendül az én „létszámfölötti" 
iskolámban a Himnusz, valami édes bizsergés 
fogja el lelkemet, valaki azt súgja nékem : 

IS ! „Hiszen, ha ez ment, menni fog a többi 
És megy is minden, mint a karikacsapás : lassan 
bár, de biztosan. 

Est borul a falura. Az emberek sietve húzód-
nak kicsi fészkeikbe. Hát én hová menekülök 
a hosszú téli est unalma elől ? Ez motoszkált 
az első őszön fejemben, ettől féltem a legjobban. 
Mert egyszer a betűt is csak megúnja a gyarló 
ember! És nézd, ma már nem ismerem az 
unalmat. Vacsorám után egy kis szellemi kom-
pótot véve magamhoz, nyakamba veszem a falut. 
Meglátogatom egy-egy tanítványomat otthoná-

ban. Megállok az ajtó előtt, kissé tétovázom, 
aztán a kilincsre teszem a kezemet. Amint 
csendesen belépek, az első pillanatban nem 
vesznek észre a bennlevők s kis első osztályosom 
egész nyugodtan silabizálja: „I-lus-ka és ci-
cus-ka. " . . . Az atya jóízű pöfékeléssel gyönyör-
ködik gyermeke szorgalmán, az anya kezében 
orsó pereg. Észrevettek. Mosolygó arccal f u t 
hozzám az én kis borzasom s magyar „Isten 
hoztá"-val fogad. Melegen üdvözöl a gazda, 
barátságosan kínál üléssel az asszony. Leülök. 
Beszédbe elegyedünk s beszélgetésünk végén 
én megint azt tapasztalom, hogy ismét egy 
fokkal közelebb vagyok célomhoz. Mert miről 
beszélnénk másról, mint a földről, az édes ma-
gyar haza földjéről, melynek minden röge 
szentelt, vérrel szentelt. Megért engem az én 
tótajkú honfitársam, de nemcsak megért, hanem 
velem együtt érez, mikor beszédemben el-el-
kalandozok hazánk fényes múltján s mikor erős 
meggyőződéssel állítom, hogy lesz még e hazá-
nak ünnepe, jönnek még jó napjai s hogy a 
felvirágzás, az ú j tavasz feltétlenül bekövetkezik. 

Képzeld el boldogságomat, mikor azzal a 
tudattal hajtom fejem nyugovóra, hogy ma egy 
tót család a magyar haza szebb jövőjéről, fényes 
múltjáról álmodozik s esti imájába foglalva 
mondja : 

Istenein ! Te Eg lakója, 
Légy a magyar pártfogója ! . . . 

Első évemben elfogott a vágy, hogy magyar 
községbe juthassak. Ma, harmadik évemben, 
áldom Istenemet, hogy itt vagyok s szolgálato-
kat tehetek hazámnak. Ne hidd, hogy a jutalom 
utáni vágy serkentene törekvésemben : az én 
nagy-nagy jutalmamat az eredményben látom. 

Munkámban a kölcsönös megértés fő jel-
szavam, nem az erőszak. A szeretetre alapítom 
minden léptemet, ettől várok eredményt. 

Bocsáss meg édes Gyulám, hogy ennyire 
belemelegedtem életem ecsetelésébe s nem arra 
adtam elsősorban választ, amire te joggal el-
vártad volna. Nagyon köszönöm szíves meg-
hívásodat e farsang folyamán tartandó eskü-
vődre, sajnos azonban, én ott nem jelenhetek 
meg. A nagy távolságra való tekintettel leg-
alább is három napi szabadságot kellene kérnem. 
De ez oly nagy idő, hogy gondolni sem merek 
elpazarlására, különösen most, mikor már oly 
veszedelmesen közeleg a — libaszezón. Ami 
bizonyos megfogyatkozását jelenti iskolámnak. 
Majd a nyáron, amikor több időm lesz, elrán-
dulok „hozzátok", akkor zavartalanabbul élvez-
hetem kedves otthontok melegét. Fogadjátok 
mindketten, te és jövendőbelid, legszívesebb 
üdvözletemet. Az Isten bőséges áldása legyen 
rajtatok ! (No, no ! Ne ijedj meg ! . . . ) 
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Legközelebbi levelemben kis falum humoráról 
emlékezem meg, hogy ne gondold, mintha mi 
igazán az Isten báta mögött volnánk, hol nem 
zendül pacsirtadal s nincs ibolyaillat. 

Ölel, csókol: 

Laci. 

KÖNYVESHÁZ. 
« Az asszony. ( ír ta: Gallovich Jenő. Lampel-

Wodianer bizománya.) 
Két drámát és néhány novellát tartalmaz 

Gallovich kötete. Egyik drámájának címe : Láp-
virág, a másiké : Magda. A Lápvirágban egy 
angol katonatisztnek és egy teaházbeli leánynak 
története van dramatizálva. Az angol tiszt csapa-
tával Keletre megy, ott megismerkedik egy tea-
házbeli leánnyal, megszeretik egymást s a nagy 
szerelemben megtisztul a leány, átalakul a férfi. 
A sors beleavatkozik boldogságukba, kiderül, hogy 
a leány és férfi testvérek. A romantikus irány 
és a régi görög végzetdráma sajátságos hatása 
érzik e darabon. Másik drámája Magyarországon 
történik. Egy novellában már gyakran olvasott 
történetet dolgozott fel. Két gyermek szerelmes 
egymásba, de nem lehetnek egymáséi, mert a fiú 
papnak készül s pap is lesz belőle. A leányban 
már kezd halványodni ideálja képe s szívesen 
fogadja egyik kérőjének udvarlását, mikor régi 
szerelmese újra megjelenik a látóhatáron. Abba 
a faluba kerül plébánosnak, ahol a leány lakik. 
A leány közeledni akar régi szerelmeséhez, de 
az mereven elutasítja, bár ő is szereti. A leányt 
a visszautasítás kiábrándítja s szerelmével udvar-
lója fele fordul, nemsokára férjhez is megy hozzá. 
Boldogok lesznek, csak a pap nem tudja feledni 
gyermekkori szerelmét soha. Érdeklődéssel olvas-
tuk ezt a drámát is, bár szembetűnők fogyat-
kozásai. Nincs kellőleg megokolva a leány tartós 
szerelme után a gyors kiábrándulás és új érzés 
keletkezése, s ami még nagyobb hiba, ismerős 
maga a tárgy. Nem drámai formában ugyan, de 
novellában többen feldolgozták. 

Említettük, hogy Gallovich kötetében néhány 
novella is van, melyek közül érdekes meséjükkel, 
eleven előadásukkal legjobban kiválnak a katonai 
életből merített apró epizódok. 

§ Salammbô. ( í r ta: Flaubert. Fordította: 
Salgó Ernő. A Révai Testvérek r.-t. kiadása.) 

Valahányszor a múltról fölemeljük a sötét 
leplet, népek, tömegek, egyének tragédiái tűnnek 
elénk. Mintha a vértengerben fürdő, megcson-
kított halottakkal megrakott mezők, tátongó 
örvény szélére jutott hatalmas birodalmak, a 
korhangulatok és előítéletek ezernyi tragédiái 
sóhajtva és reménykedve, kétségbeesve, kínlódva 
és bánatosan hívnának bennünket, segítségünket 

kérnék, szólnának hozzánk: „Nézzétek szenve-
déseinket, segítsetek rajtuk, okuljatok belőlük !" 

Flaubert az ókor egyik leghatalmasabb és leg-
szerencsétlenebb birodalmának szívébe vezet 
bennünket. Carthagóban vagyunk, a rómaiakkal 
vívott első nagy mérkőzés befejezte után. A nagy 
város-állam fényes palotái, önző és gőgös istenei 
idegen ruházatú, idegen nyelvű népfajokat látnak 
falaik között. Zsoldosok ezek, kiket a lángeszű 
pún vezér, Hamilcar, a világ minden részéről 
toborzott Róma ellen. A békekötés után Carthago 
falai között várják, míg a város kifizeti hátra-
lékos zsoldjaikat. Egy táborban eltöltött, szen-
vedés, fegyelem és harc viszontagságai közben 
lefolyt élet után a fény, pompa és kényelem 
városában a vezér nélkül levő zsoldosok lázongva 
követelik a csaták veszélyei között te t t fényes 
ígéretek beváltását. A kapzsi és önző város azon-
ban nem tud és nem akar fizetni. Ravaszul el-
távolítja őket falai közül és ígéretekkel kecsegteti 
a világ minden fajtájából összetoborzott zsoldosokat. 
Az eltávozottak nem kapják meg bérüket, nyug-
talanságuk, fegyelmezetlenségük napról napra nő. 
Előttük áll a fényes város ragyogó templomaival, 
dúsgazdag uraival, csak be kellene törni a kapukat 
s mindenük lenne, amit szemük-szajuk kíván. 
Vezérek is akadnak csakhamar s ostrom alá veszik 
a várost. A veszedelem napról napra nő, mert 
a kizsarolt Afrikának éhező, elgyötört, bosszúért 
lihegő népe tóiul a zászlók alá, hogy megbosszulja 
magát azon a városon, mely izmaiból kiszívta az 
erőt, szájából kiragadta a falatot, kezével csak 
korbácsolni tudott, de kardot forgatni nem. A 
veszedelem kellő közepén érkezik meg a láng-
eszű hadvezér, Hamilcar Barkas s véres harcok 
után egy szálig kiírtja a Carthago uralmát veszé-
lyeztető barbár zsoldosokat. 

A tárgyat — mint látjuk — a történelem 
adta Flaubertnek. Nem is a tárgy érdekességében 
van az ereje, hanem abban, hogy meg tudja 
jelentetni előttünk azt a világot, melyről alig 
tudunk valamit ; s Flaubert regényének olvasása 
után sóhajtva és borzongva kiáltunk fel: „Ilyen 
lehetett Carthago!" 

A keletről hozott misztikus vallás itt délen 
még bujább, még ragyogóbb színeket kapott ; a 
tömeg fanatizmusa a veszély napjaiban pedig 
valósággal őrjöngéssé fajult. Flaubert regénye után 
megjelennek képzeletünkben e természetimádásból 
fejlődött vallás titokzatos szertartásai, díszruhába 
öltözött papjai, színes imái, melyek hol kérnek, 
hol fenyegetnek. Előttünk áll a Tanács ; meg-
borzadunk önző, kegyetlen, ravasz politikája miatt, 
magasra emelkedik közülök Hamilcarnak alakja, 
ki szintén magában hordja kora bűneit, az ember-
telenséget, a titokzatosságra való hajlamot, de 
emellett lángeszű hadvezér. Látjuk a vezér leányát, 
Salammbot, aki a világtól elzárva nevelkedik és 
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a tárgyat hiába kereső szerelmét az istenekre 
ruházza. Elvonulnak előttünk a harcedzett barbár 
törzsek, kik nem ér t ik egymás nyelvét, nem tisz-
telik egymás isteneit, de egyesíti őket a bosszú, 
a vágy, a város határtalan gyűlölete, a pusztítás 
szellemei. Megjelenik előttünk az egész óvilág, 
rámutatva azokra a rémületes sebekre, melyeken 
ömlik testéből a vér, melyek miat t el kell pusz-
tulniok a ragyogó város zsarnok lakosainak, össze 
kell omlaniok a büszke falaknak, de el kell vesz-
niök mindazoknak, kiket a városokból kiáradó 
bűn megmételyezett. 

Aki az óvilágot nem tudta elképzelni, az 
olvassa el Flaubert regényét ; olyan képet szívhat 
fel lelkébe, melyen át megláthatja birodalmak 
emelkedésének és hanyatlásának okait. 

§ Széke lyek a k ö l t ő k d a l a i b a n . (A besz-
terczei Székely-Társaság megbízásából összegyűj-
tö t t e Havadi Mihály Gábor. Előszóval ellátta 
Benedek Elek. Lampel R. könyvkereskedese. 
Ara fűzve 2 K, kötve 3 K.) 

Költőink számára sok tárgyat nyú j to t t a szé-
kely nép eredete, mely a mondák ködébe vész, 
sok tárgyat a székely nép tör ténete , mely telve 
van diadalmas küzdelmekkel, fájdalmas emlékek-
kel. E dalokat gyűj töt te össze Havadi Mihály 
Gabor s bocsájtotta közre a beszterczei Szekely-
Tarsaság megbízásából. A költemények ügyesen 
vannak csoportosítva. Együt t közli a kiadó a 
régmúlt időkből való nagyobbrészt népies ere-
detű költeményeket ; a második csoportban a 
szabadságharc idejéből, illetőleg a szabadságharc 
eseményeire vonatkozó dalok vannak. Ezután 
következnek a Székelyföldre és népére vonatkozó 
leíró költemények és életképek, ruajd a népballa-
dák. Az utolso csoportban népdalokat találunk. 

A szerzők közöt t első helyen kell megemlé-
keznünk magáról a népről. A székely népballa-
dák és költői elbeszélések a magyar népies 
eredetű költészetnek legértékesebb alkotásai. 
A népies eredetű költeményeken kívül találko-
zunk a kötetben Petőfinek, Szabolcskának. Krizá-
nak, Tarcsafalvinak, Thalynak, Gyulainak, Barthók-
nak, Fülei Sz. Lajosnak stb.-nek költeményeivel. 

Az Ízlésesen kiállított köte t tiszta jövedelmét 
a Beszterczén fölállítandó iparostanonc-otthon 
céljaira fogják fordítani. 

§ Magyai- rabszolgák Amerikában. (Igaz 
történet a magyar nép számára. í r t a : Kaesiány 
Géza. A Szent István Társulat kiadása. Ara 
20 íillér.) A királyi ügyvivő úr megjelenik 
Szedresen. Amerikai magyar újság segítségével 
meggyőzi hallgatóit az amerikai aranybányák 
dús terméséről. A becsületes, munkabíró, jobb-
módu embereket a pap agyafúr t kijátszásával, a 
jegyző és korcsmáros segítségével kiforgatja bir-
tokukból, jobbik eszükből. Elcsábítja, útra ind í t ja 
őket. Sok kéz nyúl zsebükbe a vezetés d í jáér t , 

míg végre el jutnak az álmodott aranyos vidékre, 
valójában pedig egészséget ölő szurkos földre, a 
floridai terpentin-telepekre. Csak itt, a rabszolga-
sorsban ismerik fel sorsuk borzasztóságát. Végre, 
akiket még nem döntött sírba a nyomorúság, 
megszöknek. Csak kettő ju tha t vissza hazájába. 
A többi t izennégyet utolérte az üldözők golyója, 
vagy bilincse. Érdekesen, magyarosan, hatásosan 
í r t a meg tör téneté t Kacziány Géza. Amellett, 
hogy kellemes olvasmány, alaposan felnyitja a 
falusi gazda szemét, megköti indulásra kész 
lábát, Igaz, hogy nem fokozza némely felekezet 
hívei iránt táplál t jó érzelmeket. A füzetke 
helyet érdemel a nép és if júsági könyvtárakban. 
Mindenesetre meg kell fordulnia a tanító kezén. 
Természetesen nagyobb hatást ér t volna el a szerző, 
ha korábban a kivándorlási láz tetőfokán jut ta that ja 
el hűsítő szavait rendeltetési helyükre. Nem lehetet-
len azonban, hogy hamarosan megint lángra lob-
bant ja a kivándorlási kedvet az üzleti fondorlat. Nem 
árt előzőleg bevenni az ellenszert. H. I. 

Országgyűlés. 
(Július 3—10.) 

Júl ius hó 3 -án az országgyűlés mindkét háza 
ülést t a r to t t . 

A képviselőházban a vég rak ajtási novellát 
ál ta lánosságban megszavazták és részletes t á r -
gyalását is megkezdték. Az ál talános vi tában 
Bozóky Á r p á d balpárti , Buza Barna és Nagy 
Dezső függet lenségi és Bernát István a lkotmány-
párti képviselők vettek még részt. A vita végén 
Bakonyi S a m u előadó válaszolt az e lhangzot t 
beszédekre, ma jd Günther Anta l igazságügy-
miniszter szólott , a Ház osztat lan figyelme között . 

A főrendiházban t izenöt törvényjavasla tot 
fogadtak el. Az ülés elején Zselénski Róber t gróf 
indokolta m e g a tőzsdereformra vonatkozó indí t -
ványát. A nap i rend tá rgya lása során az ingyenes 
népokta tás i javas la tnál és a szeszadó-javaslatnál 
fejlődött ki vita, amelyben Welter le Sándor 
miniszterelnök és Apponyi Alber t gróf vallás- és 
közokta tásügyi miniszter is résztvett . (Apponyi 
beszédét l apunk előző számában közöltük.) 

Jú l ius 4-én a végrehaj tás i novellát részletei-
ben is e l fogadta a képviselőház, de mondha t juk , 
eléggé rendkívüli körü lmények között. A javas-
latba elvetésből egy olyan szakasz csúszott bele, 
amelyet a tévedés k iderü l te u tán kihagyni kíván 
a képviselőház. A reparác iónak más törvényes 
út ja nincs, mint hogy a főrendiháznak kell 
majd visszautasí tani a javas la to t ú jból való t á r -
gyalás vége t t a képviselőház elé. Az ú j t á r -
gyalás, során majd a lka lma nyílik a Háznak a 
hiba ki igazítására. 

A novella részletes tárgyalása a rendes me-
derben indul t meg. Azok a szakaszok kerül tek 
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elsőbb tárgyalás alá, amelyeknek célja a végre-
hajtási eljárás olcsóbbá tétele. Pilisy István, 
Éber Antal, Mérey Lajos, Horváth József 
(marosújvári), Maniu Gyula, Artim Mihály és 
Kelemen Samu vett részt a vitában. Günther 
Antal igazságügyminiszter minden olyan módo-
sítástól elzárkózott, amely az eljárás megdrágí-
tását jelentette volna. Meglehetősen hangossá 
vált a terem, amikor Mezőfi Vilmos azzal az 
indítvánnyal állt elő, hogy a képviselői napi-
díjakat is mentesítsék a foglalás alól. 

Az ülés végén Apponyi Albert gróf vallás-
és közoktatásügyi miniszter nyilatkozott egy 
régebbi interpelláció kapcsán a szamosújvári 
érettségi vizsga dolgáról s igazolta a tanári 
kart a támadásokkal szemben. Végül Farkas-
házy Zsigmond interpellált a Nemzeti Szín-
háznak a Népszínházba való áttelepítéséről. Az 
interpellációra Apponyi nyomban megadta a 
megnyugtató választ. 

A képviselőház július 6-iki rövid ülésén har-
madszori olvasásban is elfogadta a végrehajtási 
novellát s úgy általánosságban, mint részletei-
ben letárgyalta a birtokrendezésről szóló tör-
vényjavaslatot is. 

A képviselőház július 7-én rövid ülést tartott, 
melyen Wekerle Sándor miniszterelnök tett elő-
terjesztést a nyári szünet dolgában. Eszerint a 
képviselőház már csak főrendiházi üzenetek át-
vétele végett tar t üléseket, még pedig a hétnek 
végén, aztán elnapolja üléseit egészen szept. 22-ig. 
Ezen ülésen Beniczky Ödön sürgős interpellációt 
terjesztett elő arról a támadásról, amelyet a fel-
vidéki pánszláv orgánumok engedtek meg ma-
guknak a szepesi egyházmegye püspökével, Párvy 
Sándorral szemben. Az igazságügyminiszter kilá-
tásba helyezte a megtorló eljárás siettetését. A 
képviselőház e hó 8-án és 9-én nem tart ülést. 

Július 10-én az országgyűlés mindkét háza 
letárgyalta a végrehajtási novellát, a szükséges 
módosításokat és javításokat is megejtette rajta. 
A két háznak ez volt a nyári szünet előtt 
utolsó ülése. 

A főrendiház kezdte a tanácskozást. Itt a 
módosításokat a főrendiház bizottságainak szöve-
gezésében hozzászólás nélkül elfogadták s erről 
azonnal értesítették a képviselőházat. A kép-
viselőházban csupán a 7. szakasznál eszközölt 
módosításnál volt némi vita. A Ház a főrendi-
háznak módosításait elfogadta, amiről átiratban 
értesítette a főrendiházat, amely pár perc alatt 
tudomásul vette az üzenetet. A képviselőház 
napirendjének letárgyalása után Mezőfi Vilmos 
sürgős interpellációt intézett a belügyi és keres-
kedelmi miniszterhez a Kovald-féle gyárban 
történt szerencsétlenség ügyében. Az ülés az 
elnök éltetésével végződött. A képviselőház leg-
közelebbi ülését szeptember 22-én tartja. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 27.171/1908. sz.) 

Az állatvédelemnek eredményes fölkarolása 
csakis az i f júság nevelésével érhető el. Evégből 
az Országos Állatvédő-Egyesület az 1905/06-ik 
„Gyermek Naptára "-ban fölhívást intézett a 
tanuló ifjúsághoz állatvédő-egyesületek alakítá-
sára. Ezen egyesületek alapjául az a fogadalom 
volt kijelölve, hogy az illető gyermek az állato-
kat nem bántalmazza, nem üldözi a madár-fész-
keket, a tojásokat el nem szedi, el nem puszt í t ja 
és hogy ezeket nemcsak maga vallja, hanem 
ra j ta lesz, hogy mások is így cselekedjenek. 

Hogy pedig különösen a madárvédelem a 
tanuló ifjúság körében az egész országban egy-
ségesen szerveztessék, a nevezett Egyesület 
mozgalmat indí to t t egy „Országos Madár védő 
Ifjúsági Liga" létrejötte érdekében, melynek 
szervezete minden fölösleges alakiságot mellőz, 
azaz a belügyminiszter úr engedélyével el tekint 
minden alapszabályszerű vagy egyesületi alapon 
való szervezkedéstől és Madárvédő-Liga tagja i t 
fogadalom alapján arra kötelezi, hogy az állato-
kat, kivált pedig a madarakat megvédelmezik. 
A fogadalomról minden fogadalmat tett tanuló 
egy nyomtatott szövegű lapot és egy je lvényt 
kap. A nyomtatvány egyik lapja a fogadalom 
szövegét, másik lapja pedig az illetőnek a Ligába 
tör tént fölvételét igazolja. Az ízlésesen kiáll í tott 
nyomtatvány az 0 . A. E. (Budapest, IX. ker. 
Ernő-utca 11 —13. ) az érdeklődő tanítóknak, 
tanítónőknek díjmentesen bocsátja rendelkezé-
sére, ellenben a jelvényekért tömeges megrende-
lésnél darabonként 10 fillér fizetendő. 

Miután kiváló gondoskodásom tárgyát képezi, 
hogy a „Madarak és Fák Napja" a gyakorlati 
életben a lehető legszebb erkölcsi és anyagi 
eredményeket hozza létre, ami csak úgy lehet-
séges, ha a gyermekek az állatok iránt való 
szeretetnek erkölcsi súlyáról, az állatok kínzá-
sával járó kegyetlenkedés gyűlöletességéről a 
madarak közgazdasági értékéről, azok kímélésé-
nek és megvédésének szükségességéről meggyő-
zetnek, kötelességévé teszem tanfelügyelő úrnak, 
hogy buzdítsa a tanítókat a szóbanforgó Liga 
megalakítására, annak eredményéről pedig iskola-
látogatásai alkalmával szerezzen meggyőződést. 

Budapest, 1908 június hó 15-én. 

A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 
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A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a „Mócsi Taka-
rékpénztár Részvénytársaság"-nak, amely szegény 
tanulók segélyezésére a mócsi áll. isk.-nak 200, 
a magyarszováti áll. isk.-nak 100, a magyar-
kátyáni áll. isk.-nak 100, a visai áll. isk.-nak 
56'84, a vajdakamarási áll. isk.-nak 57, a magyar-
frátai áll. isk.-nak 40 és a keszüi ref. isk.-nak 
100 K-t adományozott. 

Kinevez te : dr. Lám Károly végzett bölcsé-
szethallgatót a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká, 
szolgálattételre Kolozs vinegye kir. tanfelügyelő-
ségéhez rendelvén be ; FÖlsinger Gyula végzett 
joghallgatót a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnoknak, 
a vezetése alatt álló minisztériumba szolgálat-
tételre rendelvén be ; Bitai Imre oki. taní tót a 
kisborosnyói áll. isk.-hoz r. tanítóvá; Nagy 
Géze és Péter Lajos oki. tanítókat a szamos-
fal vai új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Kéry 
Ferenc oki. tanítót 1908 szept. 1-i hatállyal az 
apátkai ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Gál Sán-
dor és Vitályos Gábor oki. tanítókat az oltszemi 
ú j áll. el. isk. hoz r. tanítóvá; Hlatky Ágoston 
és NeuUset Antal oki. tanókat a doláczi ú j áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká ; Fászbinder János oki. 
tanítót a mollyfalvai ú j áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Balccsi Sándor oki. tanítót a fotosmarto-
nosi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Orbán József 
oki. tanítót a nagylaki ú j áll. el. isk.-hoz r . 
tanítóvá; Gróf Sándor oki. tanítót 1908 szept. 
1-i hatállyal a pomázi áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; 
Éberlein János oki. tanítót 1908 szept. 1 i 
hatállyal a kereki ú j áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; 
Tiszai Kálmán oki. tanítót 1908 szept. 1-i 
hatállyal a dekánoveczi ú j áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Fazekas Endre oki. tanítót 1908 szept. 
1-i hatállyal az oláhbrettyei ú j áll. el. isk.-hoz 
r . tanítóvá ; László Imre és Béther János oki. 
tanítókat a székelyzsombori ú j áll. el. isk.-hoz 
r . tanítókká; Vecsey Gyula, Strumberger Oszkár, 
Bataky János, Zima Ar thur oki. tanítókat az 
aradi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Szubuly 
Mátyás párniczai oki. ág. ev. isk. tanítót a pár-
niczai áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Vadász Géza 
oki. tanítót a komlóbányatelepi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Vitkovies Endre oki. taní tó t a 
gömörsidi ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bálint 
János és Gyenge Bíró István oki. tanítókat a 
nyárádtői ú j áll. el. isk.-hoz r tanítókká ; Götz 
Kálmán oki. tanítót az aldoboly-farkasvágótelepi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Újlaki Géza, Holler 
Márton, Feldingerné Otipka Irma, Halmi Ste-
fánia és Szanter Ida oki. tanítókat, ill. tanító-

nőket 1908 szept. 1-i hatállyal a győr-révfalui 
áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. taní tónőkké; 
György Albert és Megyassainé Bathó Eszter 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a felsőcsernátoni ú j 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Incze 
József, Incze Viktor, Dávid Ferenc és Kósa 
Jolán oki. tanítókat, ill. tanítónőt a szárazajtat 
új áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; 
Paunovics Dusán és Paunovicsné Kon s tantini vics 
Danica oki. tanítót, ill. tanítónőt 1908 szept. 
1-i hatállyal a dubováczi ú j áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Farkas György és 
Kóréh Róza oki. tanítót, ill. tanítónőt a bik-
falvai ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Miklósy Imre és Budics Teréz oki. tanítót, 
ill. tanítónőt 1908 szept. 1-i hatálylyal a kúnszi-
geti ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Veverán Istvánné szül. Körösi Ilona 
kúnszentmiklósi községi óvónőt a kúnszentmiklósi 
áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Pethő János 
árvavármegyei segédt,anfelügyelőt Trencsén vár-
megyébe; Bittó Oszkár budakeszi áll. el. isk. 
tanítót az eötvösfalvi áll. el. isk.-hoz ; Biharyné 
Szabó Paula ungdaróczi és Sinkovichné Baulovics 
Margit perecseni áll. el. isk. tanítónőket ; Varga 
Piroska harasztosi áll. óvónőt a nagyhaltnágyi 
áll. óvóhoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Strausz Ferenc weidenthali közs. isk. r. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Paul Péter nagy-
székelyi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K-t; Búzás Lajos dunavecsei munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 680 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Oláriu Miron ottlakai nyug. gör. kel. el. 
isk. tanítónő özv., szül. Kozma Krisztinának évi 
550 K-t, 2 kkorú árvájának összesen 183 K 
34 f- t ; néh. Dudosits Károly ny. répczesarudi 
(fraknói) tanító özv., szül. Schinkovits Máriának 
évi 362 K-t 50 f-t ; néh. Holtzinger Pál fraknói ny. 
rk. el. isk. tanító özv., szül. Höher Máriának 
évi 528 K- t ; néh. Másztán Gábor puszta-taraj-
tolczi ny. gk. el. isk. tanító özv., szül. Vlaic 
Mariannának évi 300 K- t ; néh. Kovács János 
kétegybázai róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Sallay Máriának évi 4 1 3 K 50 f-t, Tibor és 
Ottó nevű kkorú árváinak egyenként 68 K 91 f-t, 
együtt 137 K 82 f t , mindössze 551 K 32 f- t ; 
néh. Miklósy József esztergomi közs. el. isk. 
tanító özv., sziii. Mayer Máriának évi 720 K-t, 
Ilonka nevű kkorú árvájának 120 K-t, mind-
össze 840 K-t; néh. Boboz József temesvári 
siketnéma ny. ig.-tanító özv., szül. Skulteti 
Máriának évi 1320 K-t, 3 kkorú árvájának ösz-
szesen 660 K-t; néh. Both János ny. komáromi 
közs. tanító özv., szül. Szalay Máriának évi 620 K-t. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Magyarország a külföldi ifjúság előtt. 
Végtelenül jóleső érzés a magyar szívnek, ha 

a külföldi irodalom nagy tárházában kutatva oly 
olvasmányra akadunk, mely hazánkat, nemzetün-
ket és kul túránkat a valóság színében mutat ja be. 

Egy magas nívójú, nagy elterjedtségnek örvendő 
svájci ifjúsági folyóiratról, a „ Studium und 
Leben"-ről (szerkeszti: dr. Saum János aka-
démiai tanár, Ennetbaden, Argau) kell az elis-
merés őszinte hangján megemlékeznünk, azért 
az igen rokonszenves, meleg hangon írot t cikke-
lyeért, amelyet utolsó számában Magyarországról 
közöl. A derék tanulmány megérdemelné, hogy 
minden sorát tudomására hozzuk a magyar nép-
tanítóságnak, de meg kell elégednünk azzal, 
hogy e helyen csak gondolatmenetét közöljük, 
megjegyezvén, hogy az egész cikkből igazán nemes 
érzés, bölcs gondolkodás és élesen figyelő szo-
ciális szem int felénk. 

„Naplótöredék Magyarországról" a Studium und 
Leben magvas cikkének a címe, s mialatt utazásra 
buzdítja az érettebb if júságot, többek között 
így szól : Ki nem ismerné varázsát annak, amit 
a távoli, az idegen reánk gyakorol . . . Idegen 
nemzetek s országok polgáraival való levelezés 
pótolja legsikerebben a személyes érintkezést, 
ha az bármily okból lehetetlen volna. Fölséges 
tudat, messze országokban jóbarátokkal bírni, 
kik mindig készek velünk eszmecserét váltani. 
Raj tunk áll, hogy meghódítsuk a földet, amihez 
csak műveltség, széles látókör, elfogulatlanság 
idegen népek szokásai és hagyományai iránt, 
nyelv- és földrajzi ismeretek kellenek . . . 

A pósta ma ismét különböző színű bélyeggel 
ellátott leveleket hozott számomra. Egyik Magyar-
országból j.ő, a másik Argentiniából, a harmadik 
Kaliforniából, a negyedik 4 hé t előtt hagyta el 
a Jóreménység fokát stb. . . . Most a magyar 
levél érdekel legjobban. Lapunk egyik olvasója 
küldi, ki nagybátyja kíséretében tanulmányútat 
tesz a színpompás Magyarországban . . . ízlelőül 
csak néhány mondatot a szép levélből: Kedves 
Szerkesztő Úr ! ígéretemhez képest közlöm Önnel 
a fölséges Árpád-honban szerzett impressziói-
mat . . . Igazán rejtély előttem, hogy mi néme-
tek miért nem vagyunk a Tátrában és a Balaton-
part ján oly otthonosak, mint a világ egyéb 
fürdőhelyein. Nincs ország a föld kerekségén, 
mely annyira megérdemli a németek rokon-
szenvét, mint Magyarország. Nekünk Magyar-
ország az lehetne, ami Olaszország ! . . . Petőfi, 
Lenau és Jókai sokszor megénekelt hazája i ránt 
mindig nagy érdeklődéssel viseltettem . . . 

Hogy Budapest a világ legszebb metropolisai-
nak egyike, már mindennapi igazsággá lett . 
Joggal említik Stockholm és Edinburg mellett, 

csakhogy Budapesten a legváltozatosabb te rmé-
szeti szépségek, a nagystílű építkezések sokasága 
s a történelmi emlékek magasztossága mellé 
virágzó egészségnek örvendő nép is sorakozik, 
mellyel könnyen megértethet jük magunkat . Nép, 
mely temperamentumának frisseségével, meleg-
ségével, nyiltszívúségével, elpusztí thatatlan jó-
kedvével, valamint közmondásossá vált vendég-
szeretetével teljesen lebilincsel bennünket . 

Nagy elragadtatással ecseteli a cikk Budapest 
fekvését, a remek dunai hidakat, az országházat, 
a földalatti villamos vasútat, amellyel megelőz-
tük az összes világvárosokat, a paradicsomi 
Margitszigetet stb. stb. . . . 

Érdemesnek ta r t juk végül a tanulmánynak 
azt a részét közölni, mely a Magyar Tudományos 
Akadémiáról s a magyar nyelv kultuszáról szól : 
A világ egyik tudományos intézete sem vete-
kedbetik a nemzeti karakter és a nemzeti mun-
kásság tekintetében a Magyar Tud. Akadémiá-
val. Népszerű az eredete s működésének mélyre-
ható ereje a nemzet legszélesebb köreire k i te r jed . 
Nem a Mediciek bőkezűsége mosolygott ez inté-
zetre ! A népből keletkezett, egy nemzeti szük-
ségletnek megfelelően. Alapításának legelső eszméi 
a XVIII. század utolsó évtizedeiben ébredeztek. 
II. József császár centralizáló akciója mindenü t t 
nemzeti reakciót szült, ami fél évszázaddal később 
az Akadémia létesítésére vezetett. A latin nyelv 
uralma sok tekintetben megakasztotta a magyar 
nyelv fejlődését s csak egy tudományos társu-
lattól, mely mindenekfölött a nemzeti nyelv 
ápolását, fejlesztését teszi föladatává, remélték a 
magyar nyelv életerejének megizmosodását, hogy 
azt a szépen csengő, művésziesen alkotott nyelvét 
a nemzeti szellem hivatott orgánumává tegye. 
Ezután elmondja az Akadémia alapításának tör-
ténetét s magasztaló, lelkes szavakkal emlékszik 
meg Széchenyi István grófról . . . 

Igazán szerencsés és háladatos gondolat az, 
mely Baum szerkesztő-tanárt vezérli. A még 
romlatlan, fogékony lelkű if júságot iparkodik 
Magyarországnak megnyerni. Hazánk régi ellen-
ségeibe kiolthatatlanul van bevésve a gyűlölet 
minden iránt, ami magyar, de az ifjúság ideáliz-
mussal van telve s hisz a jóindulatú oktatásnak 
és felvilágosításnak. 

A cikkely tárgyilagossága és rokonérzése annál 
jobban esik nekünk, minthogy a Studium u n d 
Leben az egész művelt kontinens németül beszélő, 
érettebb tanulóifjúságnak kedvelt olvasmánya, 
amelyet a német fő- és középiskolai tanárság 
nagy státusa hathatósan propagál és terjeszt . 

Lakatos Lajos. 
— Délvidéki tanítók kongresszusa. Nagy-

szentmiklósról jelentik : A Délmagyarországi 
Tanítóegyesület júl. 13-án kezdte meg három 
napra ter jedő kongresszusát a torontálmegyei 
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Nagyszentmiklóson, mintegy hatszáz délvidéki 
tanító részvételével. A város föllobogózva, ban-
dériummal és zeneszóval fogadta a vendégeket. 
Az ünnepségek sorát július 12-én este az állami 
elemi iskola tanulóinak szinielőadása nyitot ta 
meg. A többnyire német és szerb származású 
gyermekek nagy sikerrel adták elő Saskeőy 
József gyermekszínművét, a „Javulást"-t. Utána 
Telmányi Emil tizenegy esztendős hegedűművész 
játszott nagy hatással. Az előadást ismerkedő 
est zárta be. Hétfőn reggel a résztvevők a 
templomban zenés, ünnepi misét hallgattak, 
amelyet Petrovits Emil plébános mondott. Onnan 
a közönség Révai Miklós szobrához vonult, ahol 
Kovács István dr. nagyhatású emlékbeszéd kísé-
retében megkoszorúzta a szobrot. A különböző 
kiállítások megnyitása következett ezután. Öt 
kiállítást rendeztek a kongresszus alkalmából, 
úgymint: csetneki varrottas kézimunka-, slöjd-, 
rajz-, könyv- és tanszermúzeumi kiállítást. Azután 
kezdődött az egyesület nagygyűlése, Schenk Jakab 
polgári iskolai igazgató elnöklésével. A gyűlés 
kezdetén az összesereglett tanítóságot Csernoch 
János csanádi püspök, Halász Ferenc miniszteri 
tanácsos, Hertelendy Ferenc temesmegyei, Botka 
Béla torontáli főispánok, Sebesztha Károly dr., 
Vértessy Gyula dr., Láng István dr., királyi 
tanfelügyelők üdvözölték. Az előadások sorát 
Saskeőy József nyitotta meg „A tanító a jövő 
társadalmi és közéletében" című politikai érte-
kezésével. A tanító hazafias közéleti hivatását, 
szerepét a törvényhozásnak kellene megszabnia. 
A mostani iskolai ünnepélyek hivatalos községi 
ünnepekké avattassanak. Kívánja a szülői érte-
kezletek kötelezővé tételét, melyen a taní tók 
alkoholellenes, szociálpedagógiai, közgazdasági elő-
adásokat tartsanak, külön tisztelejdíj mellett. 
Kívánja a történelem és alkotmánytan tanításá-
nak reformját s a magyar nemzeti politikának 
az iskola falain belül való kultiválását. A nagy 
tetszéssel fogadott előadás után Gregus Gyula 
a gyermektanulmányi társaság fiókjainak fölállí-
tását sürgette, Dorner János a tanítói nyugdíj-
ügy rendezése ügyében szólt, követeli a har-
mincöt évi munkaidőt, a nyugdíjigény fölemelését, 
a tanító özvegyeinek és árváinak humánus ellá-
tását. Szegfüné Gopcsa Róza az iskola és gyer-
mekóvó közti kapcsolatról, Rózsa György a 
szexuál-pedagógiáról tar to t t sikerült értekezést. 
Délben a Czenczinger-szálló összes helyiségeiben 
hatszáz ter í tékű bankett volt, utána kirándulás a 
földmíves-iskolába. Este a nagyszentmiklósi fiatal-
ság nagy sikerrel adta elő Deréky Antal paraszt-
drámáját, a „Napraforgót". Az estét tánc zárta 
be. A kongresszus második napján az alap-
szabályokat módosították és ezután az egyesület 
konviktusának felügyelő-bizottságát és az orszá-
gos bizottságba kiküldendő tagokat választották 

meg. Az indítványok elintézése után a kon-
gresszus tagjai megtekintették a nagyszentmiklósi 
sörgyárat. Este szerenád és kivilágítás volt. 

— 40 éves tanítói működés. Zsittnyay 
János, ledniczrónai róm. kath. kántortanító az 
elmúlt tanév végén töltötte be tanítói működé-
sének 40-ik esztendejét. Ebből az alkalomból 
kifolyólag a nyitrai püspök nevezetthez meleg-
hangú üdvözlő-levelet intézett s elismerését 
fejezte ki a hazafias népnevelés teren kifejtett 
hasznos szolgálataiért. Zsittnyaynak, ki egy ne-
gyed századot töltött jelenlegi alkalmaztatási 
helyén, kiváló érdemei vannak a tótajkú lakos-
ság magyarosításában s mint járásköri elnök, a 
testületi élet kifejlesztésében mindig hatékonyan 
közreműködött. 

— A pácz in i ál l n é p i s k o l a ünnepe. Szép 
ünnepély folyt le a f. hó 13-án Páczinban, a 
Sennyey bárók ősi kastélyában. Ekkor fejezte ki 
Zemplén vármegye közigazgatási bizottsága köszö-
netét dr. Sennyey István földbirtokosnak, aki a 
páczini áll. népiskola építésére 20.000 (húszezer) 
koronát és telket ajándékozott. A közigazgatási 
bizottság részéről Meczner Gyula főispán, Szirmay 
István megyei főügyész és Beregszászy István 
kir. tanfelügyelő mondottak köszönetet a nemes 
báró nagyszerű adományáért. A község képviselő-
testülete nevében pedig Knopfler Adolf körjegyző 
és Bagdy István, az ú j áll. isk. igazgatója köszön-
ték meg, hogy a község, melyben eddig 120 — 
140 gyermek semminemű oktatásban nem része-
sült, most a kegyes főúr jóvoltából négytanerős 
állami iskolához juthatott . Ugyanekkor ünnepel-
ték br. Sennyey Miklóst is, aki ugyancsak a 
páczini áll. iskola építéséhez 20.000 db téglá-
val járul t és Báczy Balázs uradalmi jószágigaz-
gatót, kinek szintén sok érdeme van az iskola 
fölállítása körül. 

— Talá lkozó ! Azon pályatársak, kik az 
1897/98. évben Székelykeresztúron tanképesítést 
nyertek, augusztus 6-ra ugyanoda találkozóra 
fölkéretnek. Előzetesen pontos címüket jelentsék 
György Sándornál (Bögöz, Udvarhely m.). 

— Halálozás . Zsák Frigyes poinázi áll. 
isk. igazgató-tanító Szegeden, 48 éves korában 
elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Törvényjavaslat a testedzésről. f-ó-.J — 
Tanítói otthonok. Károlyi Sándor. — A tanfelügyelet 
egysége. Kóródy Miklós. — Tanítók tanácsadója. — 
Szépirodalom : Forgács. Endrődi Sándor. — Az ón 
imakönyvem. Tóthni Munkácsy Eleonóra. — Levél 
egy alföldi barátomhoz. Bárczy László. — Könyves-
ház. — Országgyűlés. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Benedek Etek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok és a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IY. oszt. számára. í r ták: FARKAS SÁNDOR ós KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák Y—VI. osztályai számára. í r t ák : FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r t a : FARKAS SÁNDOR. Bolt iára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IY. Természetrajz a népiskolák Y—YI. osztályai számára. í r ták: DR. BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bolti, ára 1 K, nettó-ára 75 f. 

V. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR- BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz á rában azonban 40 f beküldését kér jük . 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

* 

PÁLYÁZATOK. 
A kolozsvári róm. kath. főtemplomban megürülő 

segédkántori állásra pályázatot hirdetek. Kötelessé-
gei : minden funkcióban való segédkezés s temetések 
elvégezése. Javadalma: havi 100 korona. Mellékjöve-
delmeket is szerezhet, részint a Szent Ferenc-rendi 1 

zárdában való kántori teendőkkel, részint énektanítás 
által. Csakis kántori oklevéllel bírók folyamodhatnak. 
Kérvények a plébániára küldendők. Pályázati határ-
idő : f. évi július hó 30. Próba augusztus 1-én, délután 
3 órakor. Kolozsvár, 1908 június 10. Cséka Aladár 
karnagy, zenetanár. (598—II—2) 

A vásárosnaményl református kántor-hitoktatói 
állásra pályázat hirdettetik. Kötelesség : az állami 
elemi iskolában vallás- és énektanítás heti 18 órán, 
kántori szolgálatok végzése, lelkész akadályoztatása 
esetén s kanonikus órákon annak helyettesítése. Java-
dalom : 300 korona lakbér, negyedévenként fizetve, 40 
köböl rozs, 1 köböl búza, 12 hold szántóföld haszná-
lata vagy 240 korona, 5 öl tűzifa beszállítva, 2 darab 
marhalegeltetési jog vagy 40 korona, készpénz löO 
korona, stóla 40 korona körül. Oklevéllel fölszerelt 
pályázatok augusztus 10-ig a vátárosnaményi refor-
mátus lelkészi hivatalhoz küldendők. Próbaéneklés — 
kiiltségmegtérítés nélkül — a pályázat lejártáig. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. Egyháztanács. 

(703—II—2) 
A nagydobosi ref. másodtanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Jövedelme : 900 korona államsegély ; 
50—60 gyermektől tandíj, fejenként 2 korona 50 fillér ; 
kényelmes lakás, jó melléképületekkel és kerttel ; 
szabályszerű korpótlék államtól. Kötelessége : az egy-
háztanács által kijelölt alsó vegyes osztályok vezetése, 
lelkész és kántortanító akadályoztatása esetén azok 
helyettesítése ; növendékeivel, téli hideg idő kivételé-
vel, templomba járás. Pályázók okmányaikat július 
30-ig ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. (714—11—2) 

A b é g a s z e n t g y ö r g y i (Torontál m.) közs. óvónői 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 700 
korona készpénz, természetbeni szabad lakás, 4 öl 
kemény tűzifa, 12 korona favágatási átalány. A kér-
vények f. évi július 25-ig beterjesztendők. Grósz 
György r. kath. plébános, óvodafelügyelő-bizottsági 
elnök. _ (632-111-3) 

A nagymihályi magán polgári fiúiskolánál meg-
üresedett nyelv- s történettudományi, mennyiség- s  
természettudományi s rajztanári állásra évi 1400 korona 
kezdőfizetéssel pályázat hirdettetik. Pályázhatnak ok-
leveles polgári vagy középiskolai tanárok. A pályázati 
határidő : július 28. A megválasztott az iskola révén 
mellékkeresetre számíthat. Az iskola községesítés alatt 
áll. Nagymihály (Zemplén). Csollák Ilár, igazgató. 

(713—11—2) 
Pályázatot hirdet a csőri (Fejér megye) ref. egy-

ház a Il-ik tanítói állásra. Javadalom : lakásul egy 
bútorozott szoba az iskolaépületben, fűtéssel. Az egy-
háztól 200 korona, államtól 800 korona. Kötelességei : 
az I. és II. vegyes osztályok oktatása, a főtanító aka-
dályoztatása esetén annak az orgonistái teendőkben 
helyettesítése ; esetlegesen a ref. iíjúsági énekkar 
vezetése. Pályázati kérvények oklevéllel, szolgálati 
bizonyítvánnyal — más egyházmegyebelieknél eskü-
tételről szóló bizonyítvánnyal és esperesi elbocsátóval 
is — föl.-zerelve, 1908 július 31 ig a nagyt. esperesi 
hivatalhoz, Balatonfüredre (Zala megye) küldendők. 
Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Csór, 1908 július 10. 
Pap Kovács Ödön ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(726-11-2) 
A versecz i nyilvános magán elemi fiúiskolához 

okleveles tanító kerestetik. Evi fizetése : 600 korona 
és 100 korona lakbér. Az iskola tannyelve : magyar, 
de a német, nyelv ismerete okvetlen szükséges. A 
zenében jártasok szép mellékjövedelemre számíthat-
nak. Pályázatok Gerö Vilmos iskolatulajdonoshoz kül-
dendők. Határidő: 1908 augusztus 10. (744—II—2) 
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A nyíregyházi réf. egyház pályázatot hirdet két 
tanítói (tanítónői) államsegélyes állásra. Javadalom : 
az 1907 : XXVII. t.-c. 2. §-a szerint. Határidő : 1908 
aug. 1. Nyíregyháza, 1908 június 29. Ref. lelkészi 
hivatal. (644—III-3) 

A szegedi községi iskolaszék pályázatot hirdet 
elhalálozás és illetőleg nyugdíjazás folytán megüre-
sedett két elemi népiskola-tanítói és tanítónői állásra. 
E tanítói állások mindegyikének javadalmazása elő-
leges havi részletekben esedékes évi 800 K fizetés, 
400 K lakáspénz, 40 K írószerátalány és az államtól 
juttatott törvényes ötödéves korpótlékból áll. A jelen-
legi 800 K fizetésnek 1200 koronára államsegéllyel 
való kiegészítését az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján 
a város Tanácsa közgyűlési határozat értelmében 
fogja kérelmezni. A szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek a szegedi községi iskolaszék irattárába — régi 
gimnáziumi épület — 1908. évi augusztus hó 15-ig 
adandók be. A később érkező vagy hiányosan föl-
szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. A meg-
választottak állásaikat 1908. évi szeptember hó 1-én 
kötelesek lesznek elfoglalni, fizetésük is ugyanazon 
időtől fog kiutalványoztatni. Szeged, 1908. évi július 
hó 8-án. Faragó Ödön, iskolaszéki elnök. (775—I—1) 

A temesrékási róm. kath. iskola II. osztálya 
augusztus 15-ig betöltendő. Évi fizetése : 800 korona, 
24 korona irodaátalány, 200 korona lakbér, 20'/a 
méter tü/.ifa (12'/s méter természetben, 8 méter pedig 
készpénzben = 64 korona), melyből az iskolaterem 
is fűtendő. A fizetésnek a törvényes minimumig az 
állam részéről való kiegészítése iránti kérvény folya-
matban van. A német kántorságban való jártasság 
előnyben részesül. Az iskolaszék. (778 II—1) 

Pályázat az erdőgyaraki. újonnan létesített ref. 
II. tanítói állásra. Javadalma : természetbeni lakás 
és kert, 1000 négyszögöl szántóföld, melynek adóját 
a tanító fizeti, az egyház pénztárából készpénz 100 
korona, államsegély 900 korona. Kötelessége : a pres-
bitérium által elibe osztott I—VI. osztályú növendé-
keknek a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve szerint 
és az ismétlő-iskolásoknak vezetése ; a presbiteri 
jegyzői teendők, valamint a kántorságnak — minden 
külön díj nélkül — végzése ; orgonabeállítás esetén 
az orgonázás ; a lelkész akadályoztatása esetén annak 
helyettesítése. Pályázati kérvények alulírott iskola-
széki elnökhöz augusztus l-ig adandók be. A választás 
aug. 9-én ejtetik meg. A megválasztott tanító köteles 
állását 1908 szeptember 1 én elfoglalni. Erdőgyarak 
(Bihar megye), u. p. helyben, 1908 július 15-én. 
Bugyi János, ref. lelkész. (783—1—1) 

Klssemlaki (Temes megye) evang. egyház kántor-
tanítóságára. Egyház- és államtól négyszáz korona, 
gazd. ismétlősökért ötven korona. Búza 40 pozsonyi, 
tengeri 20, szalmapénz 27 kor., három hold szántó-
földön kívül pótkert és herés, kettő öl kemény tűzifa, 
stóla, lakás kerttel. Népiskolánk hatosztályú, magyar-
német tannyelv. Kettőszáz korona fizetésjavításért 
folyamodni fogunk. Viátikumot a megválasztott kap. 
Orgonálásban, éneklésben jártasság. Jelentkezni aug. 
lü-ig. Nyácsik lelkész, iskolaszéki elnök. (787—11—1) 

A Kissebesi gránitkőbánya r.-t. Csomate lke 
telepi nyilvános magániskolájához okleveles férfi-
tanító kerestetik. Fizetése : 1000 korona és lakás. Köte-
lessége egyelőre négy-, később esetleg hatosztályú 
elemi iskola vezetése ; tanítványok száma jelenleg 
24—30. Fölszerelt kérvények Kuffler Ede kőbánya-
intézőhöz, Fülekre küldendők 1908 augusztus hó 10-ig. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. (786 — 1—1) 

Pasztakisfalui (Baranya m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra augusztus 20-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : lakás és kerten kívül értékben 356 kor., 
ál'amsegély útján 644 kor. várható. Tannyelv: ma-
gyar és német A folyamodványok Lovászheténybe, 
pósta Ráczmecske küldendők. (792—1—1) 

A lap 29. számában közölt makói pályázatban a 
hitközségtől nem 100, hanem 1000 korona törzsfizetés 
értendő. (705—1—1) 

Az óbecsei községi polgári iskolaszék elnökségétől. 
66/1908. szám. Az óbecsei községi polgári leány-
iskolához egy rendes tanítónői állásra pályázatot hir-
detünk. Pályázhatnak oly okleveles polgári iskolai 
tanítónők, akik a nyelv- és történettudományi szakra 
vannak képesítve. A megválasztandó tanítónő évi 
fizetése : 1400 korona törzsfizetés és évi .300 korona 
lakbér. Megjegyezzük, hogy a fizetés kiegészítéseért 
államsegélyt fogunk kérni. Pályázati határidő : 1908 
augusztus 20-ig tart. Az állás szeptember elsején 
elfoglalandó A megválasztandó köteles szaktárgyain 
kívül éneket is tanítani s előnyben részesül a válasz-
tásnál azon folyamodó, aki a rajz tanítására is képes. 
A kérvényhez mellékelni kell keresztlevelet, oklevelet, 
honossági bizonyítványt és az esetleg eddig eltöltött 
szolgálatot igazoló okmányt. A kellően felszerelt és 
mindezt okmánnyal igazoló kérvények augusztus 20-ig 
az óbecsei községi polgári iskolaszék elnöksége címére 
küldendők be. Óbecse, 1908 július hó 15-én. Dr. 
Tripolszky János, iskolaszéki elnök, Pisztora József, 
iskolaszéki jegyző. (793—1—1) 

A szederkényi róm. kath. iskolánál tanítói állásra 
pályázhatni. Járandóság : 600 kor., egy szoba és 
konyhából álló lakás ; a második szoba, 8 méter fa 
és konyhakert megváltása fejében 100 kor. A tör-
vényben biztosított 1000 korona alapfizetést vagy a 
község, vagy az állam fogja kiegészíteni. Kötelessége: 
az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni, a kántor-
ságban segédkezni, az ismétlő-iskolában felváltva díj-
talanul tanítani. Tannyelv : a magyar, de a német 
nyelv ismerete szükséges Az okmányok máriakéméndi 
plébániára küldendők. Választás augusztus 16. Szemé-
lyes megjelenés előny. (794—1—1) 

Pályázat a köttsei reform, előkönyörgő-tanítóságra. 
Javadalma : Lakás, 3 hold kerttel ; földhaszonbér 590 
K; pénz és gabona értéke 150 K; 13'5 m. hasábfa, 
beszállítva ; tandíj : 140 K ; községi pénztárból 40 K ; 
állami kiegészítés 232 K és temetési stóla. Köteles-
sége : a mindennapi és ismétlősök oktatása s a vasár-
napi istentiszteletek végezése. Pályázati kérvények 
aug. 15-ig küldendők az anyaegyház lelkészéhez, 
Csepelyre. (Somogy m., u. p. Köttse.) Állomás szept. 
1-én elfoglalandó. Csepely, 1908 július 15. Vasváry 
Sándor, ref. lelkész. (795-1—1) 

A sólyi református egyház pályázatot hirdet elő-
könyörgő-tanítói állásra. Javadalom : lakás, mely áll 
két szoba, egy konyha, kamara, pince és megfelelő 
gazdasági épületekből ; az udvarban kút és házi-
kerttel. Készpénz, hús, só, faggyú, bor és munkadíj 
fejében 207-52 K az egyház pénztárából. 5l392/i6oo kat. 
hold szántóföld és rét s megfelelő legelő haszonélve-
zete, melyet a fenti munkadíj ellenében a tanító 
míveltet. 21 köbméter tűzifa és 25 hektoliter rozs, 
természetiben. Tandíj a mindennapiaktól fejenként 
70 fillér, egy csibe és egy mérce tavaszi, természeti-
ben. Stóla a ker. szabályzat szerint. Ismétlőkért a 
községtől 20 K. Ezen javadalom az állam által jelen-
leg 1000 K-ig 296 K segéllyel egészíttetik ki. Meg-
felelő korpótlék szintén az államtól. Kötelességek : 
az I—VI. osztályú mindennapi és az I—III. osztályú 
ismétlő-tanköteleseknek az egyházker. tanterv sze-
rinti oktatása. Továbbá temetéseknél a kántori, tem-
plomban pedig ünnep, vasárnap és köznapokon a 
kántori és előkönyörgői teendők ellátása. A pályázati 
kérvények oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal, más 
egyházmegyebelieknél eskütételi bizonyítvánnyal és 
esperesi elbocsátóval is ellátva, 1908 aug. 15-ig a 
nagytiszt. ref. esperesi hivatalhoz, B.-Füredre (Zala 
megye) küldendők. Az állás f. évi szept. 1-én elfog-
lalandó. Hajmáskér, 1908 július 15. Jákóy Pál, ref. 
lelkész. (797—1—1) 
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A herczegfalvai róm. kath. iskolaszék, mint kis-
dedóvó-felügyelőbizottság, az újonnan épült, róm. 
kath. jellegű községi kisdedóvónál rendszeresített 
2 óvónői állásra pályázatot hirdet. Egy-egy állás 
javadalmazása : 800 K, havi előleges részletekben ; 
2 szobából álló lakás, konyha, éléskamra, pince és 
padlás. A folyamodványok aug. 15-ig küldendők be 
az iskolaszék elnökéhez. Az állás szept. 1-én fogla-
landó el. Vajda Gyula, iskolaszéki jegyző. Dr. Berger 
Máté, iskolaszéki elnök. (798—1—1) 

Karmacs község iskolaszéke a megüresedett 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
férfiak és nők is. Fizetése: 1000 korona és egy búto-
rozott szoba. Kötelessége : az I—II. osztály tanítása, 
a gyermekek templomba vezetése és az ottani fel-
ügyelet, szükség esetén az ismétlő-iskolában és a 
kántoriakbani segédkezés vagy helyettesítés. A pályá-
zati kérvények augusztus 10-ig Dömötör Imre iskola-
széki elnökhöz küldendők. (802—I—1) 

A péterrévei (Bács megye) róm. kath. népiskolá-
nál egy újonnan szervezett tanítói állásra 1000 ko-
rona törzsfizetés, 200 korona lakásbér mellett pályázat 
hirdettetik. Pályázati határidő : július 27. Kötelessége 
a megválasztott tanítónak : az iskolaszék által kijelölt 
osztályt tanítani. Ha ezen állás előléptetés folytán 
töltetnék be, akkor a pályázat az ily módon megüre-
sedett tanyai állásra hirdettetik, 1000 korona törzs-
fizetés és természetbeni lakás mellett. A megválasz-
tott köteles a bács-tiszavidéki róm. kath. tanítóegye-
sületbe és a kalocsai tántortanítói nyugdíjintézetbe 
belépni. Kérvények nt. Blázek Lajos esperes-plébá-
noshoz, Bácsföldvárra küldendők. A fizetés 1908. évi 
szeptember 1-től folyósíttatik. (647—1—1) 

A vaB-királyfalvai ág. hitv. evang., németajkú 
iskolaközség tanítói állására pályázatot hirdet. Jöve-
delme : 3 szobás lakás az iskolaépületben, konyha és 
gyümölcskert, amely utóbbiban a tanító köteles a 
gyermekeknek a fatenyésztésben való oktatás céljaira 
szolgáló faiskolát fenntartani; készpénzben 1100, azaz 
egyezerszáz korona ; 20 m3 puha tüzelőfa ; minden 
temetés után 1 korona stóladíj. Az állás folyó évi 
szeptember 1-én foglalandó el. Pályázók a vas-király -
falvai ág. hitv. evang. iskolaközség iskolaszékéhez 
intézett kérvényeiket és azok mellékleteit, ú. m. a 
képesítő-levelet s esetleg az eddigi működésről szóló 
bizonyítványt, f. évi augusztus hó 5-ig az ókörtvélyesi 
ág. hitv. evang. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 

(656-11—1) 
A lap 28. számában közölt czinderybogádi pá-

lyázatnál a járandóságba nem 2 q búza és kukorica, 
hanem minden pártól 2 nyolcada értendő. 

(679-1 -1 ) 
A kisoklosi (Hunyad m.) államilag segélyezett 

községi iskolához tanítói állásra pályázatot hirdet az 
iskolaszék. Javadalma : 800 korona, 2 szobából álló 
lakás. Csakis gör. kel. vallásúak pályázhatnak. Kér-
vények az iskolaszék elnökéhez augusztus 12-ig be-
küldendők, amikor a választás' is meg fog tartatni. 
Személyes megjelenés megkívántatik. (699—1 — 1) 

A komlódtótfalui ref. egyház kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma : Lakás kerttel, három 
hold föld használata, melyet az egyház szántat, a 
temető egyharmada, 40 korona készpénz, az epres-
kert haszonélvezete ; ezért a gazdasági iskolát tarto-
zik kezelni. Tandíj : 2 korona, 1 véka esős tengeri 40 
fillér. Tankötelesek száma : 60. 12 köböl tiszta, rostált 
búza. 5 méteröl testfa. Államsegély : 554 korona. 
Korpótlék. Stóla, melyért köteles a tiszántúli ref. 
egyházkerület C. tanterve szerint 6 osztályt vezetni. 
Kanonikus órákon s a lelkész akadályoztatása esetén 
templomi szolgálatot végezni. Az epreskertbe éven-
ként 25 nemes oltványt s ugyanannyi szilvafa-csemetét 
ültetni. Kérvények augusztus l-ig Lossoncy Gusztáv, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (764—1—1) 

Óbesenyö (Torontál) község iskolaszéke pályázatot 
nyit újonnan szervezett tanítónői állásra, a következő 
javadalmazással. Fizetés : 1000 korona, lakbér 200 
korona, gazdasági ismétlő-iskola tanításáért 100 korona., 
államsegélyből fedezendő törvényes korpótlék. Pályá-
zati határidő : folyó évi augusztus 10. Megjegyeztetik, 
hogy a lakosság róm. kath. vallású és bolgár anya-
nyelvű. Lászlóffy János, elnök. Drágán Tamás, jegyző. 

(749— U - l ) 
Az écskai uradalom a „Maria-Louiza" majoron az 

1908/9. tanév elején megnyíló tanyai iskola tanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetési föltételek : az 
1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a értelmében 1000 korona 
alapfizetés, a 3. §-ban megállapított korpótlékkal ; 
természetbeni lakás ; szabad fűtés, melynek ellenszol-
gálata fejében az iskola fűtése és tisztogatása a tanítót 
terheli ; szabad tehéntartás egy tehénre ; szabad legel-
tetés 2 disznó számára ; kert fejében fél kat. holdnyi 
terület lesz kihasítva. Az állást elnyerő köteles a 
szünetekben az uradalomban szükség szerint a mun-
kálatoknál felvigyázási szolgálatot, esetleg irodai szol-
gálatot teljesíteni. A kellően fölszerelt folyamodványok 
f. évi augusztus hó 10-ig a következő címre külden-
dők : Harnoncourt Félix gróf őméltósága écskai ura-
dalma központi intézőségének, Néinetécska (Torontál 
megye). (736-111—1) 

A tenkei református kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom : 1350 korona, most 
részben terményekben, jövő évtől készpénzben. Köte-
lesség : III—VI. fiúosztály vezetése, kántorság orgo-
nával. Ipariskolánál taníthat évi 240 korona díjazásért. 
Egyévi sikeres működés után állandósíttatik. Fölsze-
relt kérvények augusztus 8-ig ref. lelkészi hivatalhoz, 
Tenke iBihar megye). (750—II-1) 

A túrkevel reform, egyház pályázatot hirdet egy 
fitanítói állásra. Javadalom : évi 1000, azaz egyezer 
korona s természetbeni lakás. Kötelesség : ezidőszerint 
az I—II. fiosztály tanítása, illetve a fenntartó testület 
által reábízandó bármely osztály, illetve osztályok 
vezetése. Pályázhatnak reform, vallású, okleveles nép-
tanítók. Kellően fölszerelt pályázatok f. hó 31-ig 
alulírotthoz küldendők. Túrkeve, 1908 július 12. Szabó 
Sándor reform, lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 7 5 1 - 1 - 1 ) 
Klszácsra (Bács m.) három ág. evang., tótajkú, 

okleveles tanító egyedül kerestetik. Fizetése : 900 
korona készpénzben, lakással, mely, ha beválnak, 
1000 koronára kiegészíttetik. Bizonyítványok augusztus 
2-ig lelkészi hivatalnak küldendők. (752—11—1) 

Kecskemét róm. kath. főkántora : Csornák Gábor, 
jóhangú segédet keres, ki a kántori teendők minden 
ágában jártas. Évi fizetése : 1000 korona, lakás, fűtés, 
világítás. Személyes megjelenése okvetlen szükséges. 
Próbatétel július 28-án délelőtt lesz. Levélben bőveb-
ben értekezhetni. (754—I—1) 

Komáromkürthl róm. kath. iskolánál üresedésben 
levő tanítónői állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 
bútorozott szoba fűtéssel, takarítással. Községtől 200 
korona, államsegély 600 korona. 1000 koronáig kiegé-
szítés kérelmezve. Kötelesség : rábízott osztályt vezetni, 
leánytanulókat külön díjazás nélkül kézimunkára 
tanítani. Kérvények Ács Ferenc, esperes-plébánoshoz 
küldendők augusztus 2-ig. Állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Verseghy Imre, főtanító. (765—1—1) 

Jásznagykúnszolnok megyében, Fegyverneken 
egy róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : a) készpénz 890 korona ; b) 1 szoba 
fűtésére elegendő szén (értéke) 80 korona ; c) 2 öl 
szalmajárandóság megváltási ára 30 korona ; d) & 
szobából álló lakás, 1 konyha, 1 pince, 1 ól és 600 |~i" 
házikerttel. A teljesen fölszerglendő pályázati kérvé-
nyek a jelen hirdetés közzétételétől Bzámítandó 14 
nap alatt Fegyvernekre, a plébánia-hivatal címére 
küldendők. Ohács Titusz, lelkész. (771—1—1) 
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A csongrádi, elhalálozás által megürült róm. 
kath. kántori állásra pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delme : 1. a községi pénztárból nyolcszáz korona, 2. 
mintegy háromezer korona stólajövedelem, 3. harminc 
katasztrális hold szántóföld haszonélvezete, 4. termé-
szetbeni lakás és kert. A megválasztandó köteles 
mindkét templomban az istenitiszteleteket ellátni és 
egy az énekben, orgonálásban és szertartásokban tel-
jesen jártas, kellemes hangú segédet tartani. Kíván-
tatik : kántori oklevél, vagy működési bizonyítvány, 
továbbá tanítói oklevél, keresztlevél, egyházi házas-
ságlevél a házasok részéről és az egész működési 
időtartamról, az erkölcsi bizonyítványok. A hatósági-
lag jóváhagyott javadalmazási jegyzőkönyv és díjlevél 
rendeleteihez úgy a stóla- és búcsúztató-illetékek 
szedésében, mint a többiekben alkalmazkodni tartozik. 
A megerősítés egyévi próbaidő elteltével történik. A 
kérvények f. évi augusztus 25-ig Porubszky József, 
apátplébános címére küldendők. A választás napja 
augusztus 27-ike, amidőn reggel 8 órakor a próba-
éneklés is megtartatik. Az állás október 1-én fogla-
landó el. A pályázati idő alatt a templomban való 
bemutatkozás megengedtetik. (747—I — 1) 

A pányokí (Abaújtorna megye) ref. leányegyház 
előkönyörgő-tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Fizetése : rendes lakás és kert ; 6 régi köböl búza ; 
11 régi köböl rozs ; 6 öl fa, beszállítva ; személypénz 
12 korona; tandíj címén minden gyermek után 4 ko-
rona =p 200 —220 korona ; 8 köblös szántóföld, minden 
munkáját az egyház hívei végzik, adóját az egyház 
fizeti ; fizetéskiegészítési államsegély 1000 koronáig 
522 korona, ezenkívül korpótlék. Kötelességei : az 
I—VI. oszt. tanköteleseknek egyházkerületi tanterv-
szerinti tanítása ; minden vasárnap délután és hétköz-
napokon reggel istenitisztelet végzése imával, s akkor, 
mikor lelkész az anyaegyházban úrvacsorát oszt, prédi-
kálás. Az állás szeptember 15-ig elfoglalandó. Pályá-
zatok július 31-ig az abaújvári lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (755-1—1) 

A varbóozl (Abaújtorna) ref. kántortanítóságra 
pályázatot hirdetek. Fizetése : 14 hl. rozs, 24 méter 
fa, udvaron fölvágva. 938 korona havonkénti előleges 
részletekben, a megfelelő korpótlék államsegélyből. 
Kötelessége : a VI. osztályú népiskola vezetésén kívül 
a kántori teendők végzése és minden vasárnap délig 
vagy délután, ünnepnapokon az istenitisztelet végzése. 
Az oklevéllel s szolgálati bizonylattal fölszerelt kér-
vények augusztus 20-ig Fodor György lelkészhez, 
Perkupára (Szin) küldendők. Lakása: 2 szoba, konyha 
s a szükséges melléképületek s egy holdnyi gyümöl-
csöskert. Az állás október elsejéig elfoglalandó. 

(756-1—1) 
Az iglói áll. el. tanítóképző-intézetnél áthelyezés 

folytán megüresedett gyakorló-iskolai tanítói állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhatnak elemi vagy 
polgári iskolai tanítói oklevéllel rendelkező oly tanítók, 
kik huzamosabb és eredményes gyakorlatot tudnak 
igazolni, vagy tanítóképző-intézeti okleveles tanár-
jelöltek. Ezen állás a X. fizetési osztálynak megfelelő 
fizetés és személyi pótlék, valamint szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel van egybekötve. Pályázati 
határidő: f. évi augusztus hó 1. A pályázati kérvények 
a vallás- és közokt. m. kir. miniszterhez címezve, 
Szepes vármegye kir. tanfelügyelőségénél nyújtandók 
be, még pedig azon kir. tanfelügyelő útján, akinek 
kerületében a pályázó jelenleg működik vagy tartóz-
kodik. Budapest, 1908 június 27. A miniszter meg-
hagyásából : Náray Szabó, miniszteri tanácsos, elnöki 
titkár. (58/h—I—1) 

A felsőjózsai ref. osztatlan leányiskola tanítói-
tanítónői állására, melynek javadalma a kérendő 
államsegéllyel 1000 korona, lakás kerttel. A fölszerelt 
pályázati kérvények augusztus l-ig küldendők Takács 
Sándor lelkészhez. (790—II—1) 

29. Sr. a M. 

Betöltendő a beznyei (Bihar vm.) új áll. el. isk.-
nál egy tanítói és egy tanítónői állás, a budakeszii 
(Pest vm.) áll. el. isk.-nál egy tanítói állás (róm. 
kath. vallás igazolandó), a beregszász i (Beregvni.) 
áll. el. isk.-nál egy tanítónői állás, a munkácsi 
(Bereg vm.) áll. el. isk.-nál egy tanítónői állás, a 
jo lsvai (Gömörkishont m.) új áll. el. isk.-nál egy tanítói 
állás (róm. kath. kántori képesítés igazolandó), a nap-
kori (Szabolcs vm.) új áll. el. isk.-nál egy tanítói és 
két (2) tanítónői állás, a zó lyomi (Zólyom vm.) áll. 
el. isk.-nál egy tanítónői állás, a pöstyénl (Nyitra 
vm.) áll. el. isk.-nál egy tanítónői állás (róm. kath. 
vallás igazolandó), a nagyszől lös i (Ugocsa vm.) áll. 
el. isk.-nál egy tanítói állás, a mezőtúri (Jásznagy-
kúnszolnok vm.) belterületi (Kossuth- és Rákóczi-utcai) 
új áll. el. iskoláknál két (2) tanítói és három (3) 
tanítónői állás, a mezőtúri belterületi (újvárosi) 
új áll. el. isk.-nál egy tanítói és egy tanítónői állás, 
a mezőtúri külterületi új áll. el. iskoláknál hét (7) 
tanítói állás. A mezőtúri belterületi (újvárosi), vala-
mint a mezőtúri külterületi áll. el. iskoláknál rend-
szeresített tanítói, illetve tanítónői állásokra csak azok 
tarthatnak igényt, akik gazdasági és kertészeti okta-
tásban való jártasságukat okmányilag igazolják. Vala-
mennyi állással az 1907. évi XXVI. törvénycikkben 
megállapított illetmények vannak egybekötve. A kel-
lően fölszerelt kérvények f. évi augusztus hó 5-ig 
bezárólag azon vármegye kir. tanfelügyelőségi hiva-
talához nyújtandók be, amelynek területéhez az illető 
iskola tartozik. Áthelyezést óhajtó áll. el. iskolai 
tanítók és tanítónők kérvényüket saját illetékes kir. 
tanfelügyelőségük útján tartoznak benyújtani. Buda-
pest, 1908 július 20. M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium. (59/h—I—1) 

A vámosmikolal leányegyház ref. előkönyörgő-
kántortanítóságára július 31-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése : tisztességes lakás, 30 korona kertváltság, 
300 korona az egyház pénztárából, 700 korona állam-
segély. Német nyelv- és zongoratudással mellékjöve-
delem szerezhető. Gyermekek száma: 30. Az elő-
könyörgői teendőktől bizonytalan ideig fölmentetik. 
Pályázatok az anyaegyház lelkészéhez, Kovács S. Kál-
mánhoz, Ipolypásztóra (Hont in.) küldendők. 

( 7 6 3 - 1 - 1 ) 
Nagykér (Nyitra m.) róm. kath. iskolaszéke a IV. 

férfitanítói állásra július 31-ig pályázatot hirdet. 
Fizetése: a községtől 100 korona, államsegély 900 
korona, egy szoba, fűtéssel. Kötelessége : a rábízott 
osztályt és ismétlősöket tanítani, a templomban rájuk 
felügyelni, kántoriakban segédkezni. Az állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Kérvények Vargha János, 
esperes-plébános úrhoz küldendők. Estéli András, 
főtanító. (766-1—1) 

A cserépfalusi ref. egyház orgonista-kántortanító-
ságra pályázatot hirdet. Bír 3 szobával s kerttel. 
Fizetése : 1040 korona, negyedévenként előre fizetve. 
3 darab marhalegeltetési jog. Az I—Il-ik osztályt 
tanítja, úgy az ismétlős lányokat is. Az istenitisztele-
tet hetenként felváltva végezik. Pályázók aug. 2-ig 
pályázhatnak. A választás aug. 2-án lesz. A megjelent 
választottnak útiköltsége megtéríttetik. Nóvák Sándor 
iskolaszéki elnök, lelkész. Július 13. U. p. Bogács, 
Borsod megye. (767—II—1) 

A tótbánhegyesl községi iskolaszék pályázatot 
hirdet egy tanítói állásra. Fizetés: 1000 korona és 
lakás. A kérvények Babó Zoltán, iskolaszéki elnök 
úrhoz július 25-ig Mezőkovácsházára küldendők. 

( 7 6 8 - 1 - 1 ) 
Jóhangú róm. kath. segédkántort keresek, ki a 

kántori teendőket önállóan végzi. Fizetése : 300 ko-
rona utólagos havi részletekben, élelmezés, bútorozott 
szoba, ágynemű és mosáson kívül. Világításra és 
fűtésre 20 korona. Csima Béla, főkántor. Miskoloz. 

• (770-1—1) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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A kocsoháti uradalomban tanyai iskolánál tanítói 
állás töltendő be, f. évi szeptember 15-re. Javadalma-
zás : egy évre 960 korona, lakás, fűtés, kerthasználat. 
Róm. kath. vallású tanítók vagy tanítónők oklevél-, 
esetleg bizonyítványmásolatukat a kocsoháti ura-
dalmi intézŐ8éghez Valkány, Torontál megye küldjék 
be. Másolatok vissza nem küldetnek. (7.2—II—1) 

A szekszárdi ref. el. népiskolánál megürült máso-
dik fitanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
3 szobás lakás, konyha, pince, 2 db külőkert. Kész-
pénz 600 korona, havi részletekben. Tűzifa (megváltása 
címén) 69 korona 20 fillér. 5498 ( -öl szántóföld, 
nyugdíjba beszámított jöv. értéke 150 korona (jelen-
legi bérlete 340 korona). Ismétlőoktatási díj (à = 80 
G11.) = 60 korona. Perselyátalány 36 korona. Állam-
segély 183 korona. Vizsgái húspénz 2 korona 08 fillér. 
Összesen a törzsfizetés 1100 korona.. Kötelessége: az 
I—If-ik vegyes osztályok vezetése. Általános ismétlő-
iskolások tanítása. Templomban ünnep délutánonként 
a „canonica" órák betöltése. Az org. I-ső tanító beteg-
sége vagy távolléte idején orgonával az éneklés 
vezetése a templomban és temetéseknél. Temetéskor 
— helyettesítés esetén — a stólajárulék őt illeti. Nép-
énekkar vezetése. A nagy szünidő egyik havában a 
kántori szolgálat a 2-ik tanító kötelessége. Öt évi 
gyakorlattal bíró nőtlen férfi orgonista- (tiszta hangú) 
tanítók előnyben részesülnek. A folyamodványok 1908. 
évi augusztus hó 10-ig Borzsák Endre, ref. lelkész 
úrhoz küldendők. Az állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. ( 7 7 3 - 1 - 1 ) 

Pályázat a kiskorpádl református előkönyörgő-
tanítói állomásra. Fizetése : 1000 korona, melyből 
102 korona földjövedelem, a többi készpénz, lakás és 
kert. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskola-
kötelesek oktatása az összes tantárgyakból, a meg-
szabott időben és terv szerint ; a kántori teendők ellá-
tása, az istenitiszteletek végzése. Állomás szept. 1-én 
elfoglalandó. Pályázatok augusztus l-ig Tanügyi 
Elnökséghez küldendők. Lakhely: Kálmánc.sa (Somogy 
vui.). Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. 
Kiskorpád, 1908 július 12-én. Kovács József, ref. 
lelkész. (774—1—1) 

Házitanítónak vagy nevelőnek ajánlkozik III. éves 
tanítójelölt augusztus 1-től, ki magánúton tovább 
végez. Elemi, polgári és alsóbb gimnázista-növendékek 
tanítására vállalkozik. Dévai N. Béla Haró, u. p. 
Marossolymos (Hunyad megye). (777—I—1) 

1. A beretkei ref. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetése : 1000 korona, ebből államsegély 
634 korona, 200 korona alapítvány kamata, ezenkívül 
föld, rét, termény, tandíj, lakás, stóla, ötödéves kor-
pótlék. Okleveles tanítók pályázhatnak július hó 
31-ig. Kérvényeiket alulírt címre küldjék. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalndó. Sélley László, ref. 
lelkész. Beretke (u. p. Gömörpanyit), Göniör megye. 

(780—II—1) 
2. A lekenyei ref. előkönyörgő-tanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Fizetése : 800 korona, új díjlevél 
szerint. Pályázati kérvények oklevéllel alulírott címre 
küldendők július hó 28-ig. Személyesen megjelenők 
előnyben részesülnek. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Sélley László, ref. lelkész. Beretke (u. p. 
Gömörpanyit), Gömör megye. (780—1—1) 

Pályázat a kocsi (Komárom megye) református 
egyháznál egyik tanítói állásra. Fizetés : 900 korona 
készpénz ; lakás ; kert ; minden halott után 50 fillér, 
az éneklésben való segédkezésért. Kötelesség : a 
III—VI. oszt. leányok tanítása ; ismétlő-leányok ta-
nítása ; betegség esetén a kántortanító helyettesítése. 
Orgonálási képesség kívántatik. A pályázati kérvények 
Czike Lajos espereshez augusztus 4-ig Ószőnyre (Ko-
márom megye) küldendők. Kocs (Komárom megye), 
1908 július 15. Sebestyén Dávid, ref. lelkész. 

( 8 0 4 - 1 - 1 ) 

Krassó-Szörény vármegye facseti járásába kebele-
zett Széorény községben elhalálozás folytán meg-
ürült tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona fizetés, megfelelő lakás melléképületekkel s 
400 C-öl konyhakert. A pályázni óhajtók fölhívatnak, 
lioiry képesítésüket és eddigi működésüket igazoló ok-
mányokkal támogatott' kérvényüket f. évi aug. 10-ig 
alulírt iskolaszéknél annál is inkább nyújtsák be, 
mert a később érkező kérvények figyelembe nem vé-
tetnek. A választás f. évi augusztus hó 12-én d, e. 9 
órakor fog Szécsény községházánál megtartatni. A ta-
nító kötelessége: az I—VI. osztályú, vegyes anyanyelvű 
tankötelesek és ismétlősök oktatása, tanköteleseket 
vasár- és ünnepnapokon a templomba vezetni, ezen 
napokon vecsernyét tartani, valamint a gör. keleti 
kántori teendőket is ellátni. Az állás f. évi szept. hó 
1-én elfoglalandó. Kelt Szécsény, 1908. évi július hó 
9-én. Az iskolaszék. (782—1—1) 

A késmárki ág. hitv. evang. elemi népiskolánál 
üresedésbe jött tanítói állásra ezennel pályázat nyit-
tatik. Pályázhatnak evang. vallású, okleveles tanítók, 
akik a magyar és német nyelvet szóban és írásban 
tökéletesen bírják. A megválasztott a reábízandó 
osztályt önállóan vezetni, három kartársával fölváltva 
a kántori és orgonista-teendőket ellátni és velük a 
temetéseknél közreműködni tartozik. Javadalmazása : 
1200 (ezerkettőszáz) korona törzsfizetés, havi előleges 
részletekben, és a törvényes ötödéves korpótlék, 360 
(háromszázhatvan) korona lakáspénz és 20 (húsz) ko-
rona kertátalány, 24 (huszonnégy) köbméter tüzelőfa 
házhoz szállítva, mely esetleg 120 (százhúsz) koroná-
val megváltatik, 21 (huszonegy) korona kántori illet-
mény és a stólailleték reá eső része. Pályázók kellően 
fölszerelt folyamodványaikat folyó évi augusztus hó 
8-ig alulírotthoz nyújtsák be. Az állás folyó évi szep-
tember hó elsején elfoglalandó. Késmárk, 1908 július 
15. Dr. Tátray Gergely s. k., egyházfelügyelő. 

(788 —III—1) 
A csurgói községi polgári leányiskolánál két 

tanítónői állásra nyittatik pályázat. Az egyik nyelvi 
(némettel), a másik menuyiségtani szakra képesített 
tanítónővel töltetik be. Fizetés: 1400 korona és 300 
korona lakbér ; az igazgatással megbízandónak 300 
korona tiszteletdíj. Pályázatok legkésőbb augusztus 
20-ig Mohar József iskolaszéki elnöknél nyújtandók be. 

(805-1 -1 ) 
A „Háromszékmegyei fiú-árva- és szeretetház" ren-

des tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 1000 
korona, egyszobás lakás, élelmezés, fűtés, villanyvilá-
gítás, mosás. Kötelesség : hat elemi osztály tanítása ; 
kerti és gazdasági foglalkozásoknál — tanítási órákon 
kívül — munkavezetés ; az árvafiúk családias nevelése, 
felügyelete. Tanév közben az állást elhagyni nem 
lehet. Egy évi sikeres működés után állandósítás. Egy 
évben kétheti szabadság. Nőtlen, 2—3 évi gyakorlattal 
bíró, okleveles néptanítók kérésüket f. évi augusztus 
20-ig alulírotthoz adják bé. Orvosi bizonyítvány mel-
léklendő. Sepsiszentgyörgy, 1908 július 17. Sipos 
Ferenc, igazgató. (806—1—1) 

Oki., református tanítónő házitanítónői állást keres. 
Ért a gyermekruha-varráshoz és fehérneművarráshoz. 
Egyévi működési bizonyítványa van. Cím : B. Irén, 
Maksa. (807-11-1) 

A németújfalui közs. iskola másodtanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : polgári évre ezer ko-
rona, melyből 400 korona államsegély, egy bútorozott 
szoba. Kötelessége : az I—II. vegyes osztályt, ismét-
lősöket oktatni, kántoriakban segédkezni, a gyerme-
keket a templomba vezetni, ott rájuk felügyelni. 
Eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített iratokat az 
iskolaszék elnökségéhez címezve, aug. 2-ig beküldjék. 
Németújfalu (p. Gyöngyösmellék), 1908 július 18. 
Vesztergom János, elnök. (813—1—1) 
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Negyedévről szeptemberben vizsgázó tanítójelölt 
nevelői, vagy segédtanítói állást keres. Címe : Pápai 
Gábor. Udvarfalva (u. p. Marosvásárhely). 

( 8 0 8 - 1 - 1 ) 
A t iszaladányi református egyház kinevezés 

folytán megüresedett orgonista-tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom : 1. Tisztességes két szobából 
álló lakás és melléképületek. 2. Készpénz az egyház 
pénztárából 80 korona 06 fillér. 3. 30 hold szántóföld, 
mely után tanító 28 korona adót fizet, a többit az 
egyház. A föld bérösszege 900 korona volt. 4. 3 öl tűzi-
fára fizet 48 koronát. 5. Nyolc köböl 1 véka gabona az 
egyház magtárából. 6. Minden tanköteles gyermektől 
tandíj címén egy véka gabona, készpénz 1 korona 
00 fillér. Tankötelesek száma : 70. 7. 300 Q ö l e s külön 
veteményeskert. 8. Temetési stóla : imával végzettnél 
1 korona, orációs vagy prédikációs halottól 2 korona. 
Értéke évente 60 korona. 9. Legátusok ellátása- s tar-
tásáért 2 véka gabona és 4 korona 80 fillér. Tanító 
kötelessége : a III —VI. osztálynak a tiszáninneni ref. 
egyházkerület által kiadott tanterv szerinti oktatása. 
Ilétköznapokon, úgy mint vasárnap, s kanonikus órá-
kon s ezenkívül lelkész akadályoztatása esetén az 
istenitisztelet végzése. Hetenként egy órán az énekkar 
tanítása. A kellőleg fölszerelt okmányok s a családi 
viszonyoknak feltüntetése kérvénnyel augusztus 10-ig 
a lelkészi hivatalhoz beadandók. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Személyes megjelenés kívánatos. 
Tiszaladány (u. p. Tokaj). Czike Ferenc, ref. lelkész. 

( 8 1 2 - 1 — 1 ) 
A balmazújvárosi községi iskolaszék pályázatot hir-

det 2 tanítói állásra, melyek egyike a N a g y hát, má-
sika a Jenőháza nevű s balmazújvárosi határban 
fekvő uradalmi tanyákon újonnan rendszeresíttetik. 
Kötelessége leend mindegyik tanítónak az iskola kö-
telékébe tartozó 6—12 éves, mindkétnemü növendé-
kek rendszeres tanítása, a miniszteri tanterv szerint. 
Javadalom : szabad lakás az újonnan épült iskolaépü-
letekben, kerthasználattal, 1000 korona alapfizetés és 
a megfelelő korpótlékok. Az alapfizetésből 125 koro-
nát Balmazújváros község, 875 koronát a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium fedezend s a korpótlékok 
is utóbbi forrásból kérelmeztetnek. Pályázni kívánók 
képesítésüket, korukat, vallásukat és családi állapotu-
kat igazoló okmányaikat 1908 aug. 6-ig Szabó Antal 
iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. (814—I—1) 

A Klotild-szeretetházban betöltendő egy család-
nevelői állás. Javadalmazása : 600 korona és teljes 
ellátás (világítás, mosás és fűtés is). Négy éven át 
minden évben 100—100 korona fizetésjavítás. Köteles-
sége : egy 30—40 főből álló családnak a napirendben 
megállapított munkák által való nevelése s három 
egyesített osztály tanítása. Kézügyességekben s ének-
oktatásban jártasok s a szeretetházi tanfolyamot vég-
zettek előnyben részesülnek. Kérvények a Klotild-
szeretetház igazgatóságához (Budapest, I., Buda-
keszi-út 8.) augusztus 10-ig nyújtandók be. (817-1-1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

Tananyagbeosztás retdl 'céyá^csinofnyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 180 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt. 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (539—X—5) 

p „ „ j , í | állami tanító Lúgos és Búziás közt fekvő 
f o C I Cl egészséges, dombos vidékről Torontál, Te-
rnes, Csanád megyébe. Cím : „Állami tanító", Nagy-
ősz (Torontál m.). (759—1—1) 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák é s óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Sziv-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-24) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet- t 
fizetésre is kaphatók 
Harmóniumok, beszé 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 4 ) 

P Á l t T O L J U K A H O N I I P A B T 1 
P t * Q Ti f*r\ szállítja a mmiszterileg ajánlott s 
X ± rtjJ_Ll>U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszelence •/« klg. 18 m1 ter. kor. 7.— 

» '/« „ »/« „ 9 m> ter. „ 3.60 
n drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázolási és von&lozási utasítással. 

Greschik Gyula, 
( 7 9 6 - V - l ) L Ő C S É N . 

H A R M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronátél feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—13) 
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T o p r p t t p r û t ; vasútállomással bíró helységben, 
f a c i e i HCIüÄ esetleg ráfizetéssel is, áll. óvónő, 
Bakabánya. (811—1—1) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar ,vi l lamos e r ő r e 
be r endeze t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár : II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-

) rában készült összes húros-, 
! vonós- és fuvóhangszereit. 

L e g n a g y o b b g y á r 
é s r a k t i t r . 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50—51—29) 

T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

Pestmegyei r 0 û r à l T | î n k o í t Bihar, esetleg Szi-
áll. tanítónő voOl C i l i i U l l d J t lágy megyének na-
gyobb községében működő áll. tanítónővel. Almási 
Ilona, Középes. (733—1—1) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
-m m ä rajzzal ellátott 

™ ^ " kézimunka-ár-
jegyzékemet és kérj en mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

B É R C Z I 1). SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. sz. 

Telefon 
109—Otí 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t á r u h á z á b a n 

Telefon 
109-OC 

Magyarország kézi-munka-üzlete. 
(16—52—30) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 
lltWiWMaWIWMWWIWI)^ 

Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: ^ 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - fill. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári éviiegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
B u d a p e s t , I. (Vár) , Iskola-tér 3 . szám. 
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H o p r o Bácskai állatni tanító hegyes vidékre cse-
U o t l C . vélni óhajt. Cím: Bobár Miklós, Zombor, 
Thököly-út 25. (760—1—1) 

Zenekedvelök! Tanítók! Ki vesz egy csi-
nos és jókarban 

levő szalon házi-orgonát ? Amerikai légszívó-szerkezet, 
9 változat, 5 oktáva ; magassága 2 méter, hossza 112 
cm., szélessége 6-1 cm. Liszt Ferenc mellképe a tető-
díszen. Garay Soma ev. tanító, Szarvas. (682—III—2) 

Pcpi*p1 Kiskúndorozsmáról állami tanító oly helyre, 
UoCl Cl hol polgári iskola van. Ajánlatok Deák 
János állami tanító címére, Kiskúndorozsmára kül-
dendők. (700—1—1) 

Első polgárit végzett magántanuló leánykámhoz — zon-
gorát is tovább tanítva — hivatását kedvvel végző 

tanítónő ajánlkozását kérném iskolai 
évre, polgárias teljes ellátás, háromszáz korona fizetés 
mellett. Bizonyítvány csak válaszom után kell. Tanterv 
állami. Páczai Mihály, Öcsöd (Békés m.). (722-1-1) 

Tf p r p c p t g y e v m é k e i m mellé izr., okleveles tanító-
IlKI C o t ü nőt, ki képes negyedik polgári tanítására. 
Francia és zongoratanítás megkívántatik. Csakis első-
rendű erők arcképes ajánlataikat bizonyítványmáso-
latokkal küldjék Hónig Dávid bérlőhöz, Baranya-
Mágocsra. (761—1—1) 

An p r i a p n t r i l i m n y e l v é s z e t i els<3 évfolyamára 
p C U a g U g l l l I I l szóló, jókarban lévő összes jegy-

zetek nálam olcsón beszerezhetők. Ráhnkönre Ë., 
Muracsány (Zala vm.). (748—1-1) 

Ál iamcûf t ' û l ' i r kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
A l l d U l b C g C i y Magyarázófüzet (Y. kiadás) 1 ko-
rona. 80 db nyugtaűrlap bérmentve 1"20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779-X—1) 

Állami tanító, / »cs í i va I esetleg járási székhelyre 
II. lakbéroszt., is> Bpest, főpósta p.-r. 

( 809 -1 -1 ) 

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f i z e t é s r e 
l eg ju t ányosabb á ron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker. , Teréz-körut 8 /k . 
Képes áqegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40-21) 

Keresek i^ÄT. tanító-nevelönöt, 
róm. kath. vallását, nyelvek és zongora perfekt tudá-
sával egy IY. polgári iskolai tanulóleányka mellé. 
Fizetés : 60 korona, teljes ellátás. Belépés : folyó évi 
augusztus hó 20-án. Fölszerelt ajánlatokat kérem 
Rózsahegyre, Hammerschmid gyógytárába küldeni. 

(604—III—3) 

S tanító vagy tanítónő 5 e s t S 
madik és két első polgáristához Fizetés megegyezéssel. 
Ajánlatok bizonyítványokkal Roth Sámuel, Miglécz-
németi (pósta : Abaújszina), címre küldendők. 

( 723 -1 -1 ) 

ê M â M â i l I M I . M M 
Stampay ének- és imakönyve 

(XIV. bőr. kiadás. 256 oldal. Új kotta !) 
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 60 ílllér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(408—X—10) 

f f f f f f f f f f f f f f f f 
1K f n r i n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
l ü IUI l l l l t l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
líriszabó-llzlete, VIII. ker., Rákóczi-út C9. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(105-26—26) 

Máriaénekeink legszebb gyöngyei! 
Mária légy velünk I., 50 ének díszes orgonakísérettel, 
3 korona ; 48 csinos és dallamos előjáték, orgona-
zsebkönyv I., II., 2'70 korona. Zúmbó Károly, Szegcd-
Rókus. (628—III—3) 

Iskolai és orgonaliarmóniumot ne 
vegyen, míg 

R E M É N Y I MIHÁLY 
magyar hangszertelepének h a r m ó -
n iumró l szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-

ig ség mellett. Telefon 87—84. 
(417—30—9) 

A kartársak figyelmébe ! 

Az elemi és középiskolai internátus 
(Budapest, VI. ker., Nagymező-utca 21.) 

kéri a kartársakat, a szülők figyelmét jónevü intéze-
tünkre fölhívni. Mindennemű tölvilágosítással és pro-
spektussal szívesen szolgálunk. (621—VII—4) 

FEIWEL LIPÓT utóda S C Í 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

• niirfli « na^ berendezések 
gyáru. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—3U) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

Á hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII . KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 10. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 8. 

Kéziratoltat n e m adunk vissza. 

Öngyilkos tanulók. 
Valahányszor tanuló öngyilkosságáról 

hallunk hírt — ami fájdalom, most mái-
gyakori, szinte megszokottá vált jelen-
ség — egy másik, ugyancsak szomorú 
jelenséget kell tapasztalnunk. Vádoló 
kórust hallunk, amely az iskolát, még 
pedig kizárólag az iskolát teszi felelőssé 
az áldozatért. 

Mi nem követjük a vádlókat, de ki-
rendelt védők sem vagyunk. Csak az 
igazságot keressük, hogy a súlyos kórság 
okait és gyógyítási módját megállapít-
hassuk. Mert sem egyoldalú vád, sem 
egyoldalú védelem nem segít semmit, 
sőt inkább árt, holott a bajon segíteni 
lenne minden tényező feladata. 

Ha így az igazság szeretetével lelkünk-
ben a súlyos kórság okait kutatjuk, 
mindenekelőtt észre kell vennünk, hogy 
az öngyilkossági járvány nemcsak a ta-
nulók között, hanem általában az egész 
társadalomban egyre terjed. Regi igaz-
ság, hogy a felnőttek társadalmának 
bajai, nyomorúságai s bűnei sohasem 
hagyják érintetlenül a gyermekek világát. 

Itt mindenekelőtt az öröklésre kell utal-
nunk. Testi úgy mint lelki hajlamok, 
idegkóros s más beteges tünetek örökség 
gyanánt szállnak az újabb nemzedékre. 
Az öngyilkosságra való hajlandóság is 
— mint akárhány példa mutatja — 
örökölhető. Nem állítjuk mi ezzel azt, 

hogy tehát bele kell nyugodnunk min-
den öröklött kórságba, sőt határozottan 
valljuk, hogy a gyermekek helyes irányú 
gondozása és neveláse edző, erősítő, 
gyakran tökéletesen gyógyító hatású 
lehet. De mindenesetre áll az, hogy a 
baj okai közt az öröklés, mint egyik 
fontos tényező, szerepel. 

A felnőttek társadalma azonban még 
más módon is járul a gyermeköngyil-
kosság járványszerű terjesztéséhez. A 
társadalom életmódja, különösen a vá-
rosokban, gyakran igen rossz' példát 
nyújt a gyermekeknek. Az izgalmakban 
gazdag, modern élet lármájával, élveze-
teivel, házon kívüli szórakozásaival, éj-
szakázásaival, szenzációt hajhászó vagy 
erkölcsöket rontó olvasmányaival, a nyil-
vánosan kérkedő bűn ezer alakjával és 
képével, az öngyilkosságok tömeges hírül-
adásával mind nem alkalmas arra, hogy 
az öröklött hajlamokat és betegségeket 
a serdülő gyermekekből kiirtsa. Mind-
ehhez járul a családoknak súlyos hely-
zete, az apáknak, gyakran az anyáknak 
is elfoglaltsága, minek következtében a 
nap legnagyobb részében gondozás nél-
kül marad a gyermek, vagy pedig munka 
után a szülők szórakozásai közé jut. 
Nem egy házban a nehéz anyagi gon-
dokon kívül benső viszályok, szülők közti 
háborúságok, családi drámák fokozzák a 
gyermekek züllésre való hajlandóságát. 



1.2 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 2 . SZÁM. 

Ha még ezeken kívül figyelembe vesz-
szük a helyes nevelési elvekben való 
nagyfokú járatlanságot, az alkoholt, 
a pajtások s züllött cselédek rontó 
hatását s még sok más, föl sem so-
rolható körülményt : világosan állhat 
előttünk, hogy a gyermekek öngyilkos-
sági hajlandóságát nem lehet, nem sza-
bad egyoldalúan az iskola terhére írnunk. 
Csak természetes, hogy az imént jelzett 
viszonyok közepette iskolába kerülő diák 
gyakran nem bír azzal az ellentállási 
képességgel, amely az élet fenntartásá-
hoz kívántatik. 

Kétségtelen ugyan, hogy az öngyil-
kossági járvány okaihoz némelykor is-
kolai körülmények is járulnak. De teljes 
meggyőződéssel mondhatjuk, hogy a leg-
több esetben épen az iskola az, amely a 
föntebb említett összes bajokkal szemben 
életmentő gyanánt szerepel. Hány esetet 
tudunk a magunk közvetlen tapasztala-
tából, midőn épen az iskolában kivívott 
elismerés és siker hatott oly bátorítón 
és tettre serkentőn az otthon már-már 
elcsüggedt gyermeki lélekre, hogy kedvet 
nyert a további küzdelemre ! S nem egy 
esetet tudunk, midőn gondos nevelő az 
iskolában észrevette valamely tanulóján, 
hogy az benső meghasonlásra vagy bús-
komorságra hajlik s állhatatos szeretet-
tel kitörülte lelkéből a sötét elhatáro-
zásokat. Sőt tudunk oly nemrég történt 
esetet is, midőn tanuló azért lett ön-
gyilkos, mert el kellett hagynia egy 
iskolát, melyet szeretett és oly feldúlt 
családi körbe kellett térnie, amelytől 
irtózott. 

Hát nagy elfogultság vezeti azt, aki 
a társadalom minden nyomoráért és 
bűnéért az iskolát vádolja, holott épen 
az iskola fárad azon, hogy a társadalom 
hibáit jóvátegye. Bár lenne a társada-
lom oly jó, amilyen az iskola! A vádas-
kodást különben jellemzi, hogy az egyik 
napon — mikor tanuló öngyilkosságáról 
érkezik hír — „mennyköveket szór" az 
iskolák ellen, — a másik napon pedig — 

maga új meg új iskolák felállítását 
sürgeti. 

Bizonyos, hogy az öngyilkossági sta-
tisztikában szerepet játszik — az elég-
telen tanulási eredmény is. S történnek 
itt-ott tanférfiak részéről kíméletlensé-
gek és igazságtalanságok is. Ezeket nem 
lehet eléggé megróni. S nem lehet eléggé 
ajánlani a tanférfiak figyelmébe, hogy 
évvégi bírói tisztüket a lehető legnagyobb 
emberiességgel gyakorolják. Főleg ne fe-
lejtsék azt, hogy ne egy-két vizsgái fe-
lelet alapján döntsenek tanulók sorsa 
fölött. S ne felejtsék, hogy szükség ese-
tén a vizsga vezetésére kiküldött ténye-
zőkkel szemben is teljes erővel érvénye-
sítsék legjobb meggyőződésüket, ha iga-
zán ismerik tanulójuk benső értékét és 
tudják, hogy csak vizsgái izgalom, zavar, 
avagy más véletlen körülmény okozta 
szerencsétlen feleletét. 

De ha némely esetben érhet is gáncs 
tanférfit, hogy kellő pillanatban nem 
azonosította magát elég erővel a gond-
jaira bízott jobbra való tanulóval: — 
még súlyosabb gáncs érhet némely szü-
lőt. S bízvást mondhatjuk, hogy a ta-
nulók öngyilkosságának okai közt némely 
szülő helytelen viselkedése szerepel kü-
lönös mértékben. Ha a tanítónak er-
kölcsi kötelessége, hogy azonosítsa magát 
tanulójával, — még aránytalanul nagyobb 
kötelessége ez a szülőnek. S tapasztal-
hatjuk is gyakran, hogy elkeseredésre, 
kétségbeesésre hajló tanulók nem gon-
dolnak öngyilkosságra, — mert nem fél-
nék szülőiktől. Tudják, hogy otthon elnéző 
jóságra találnak. Ezért mindenekfölött 
fontos, hogy a szülők ne ijesszék, ne 
fenyegessék előre gyermekeiket rossz 
bizonyítvány esetére. Hogy a gyermek 
— ha rossz bizonyítványt kap is — 
ne remegjen előre az otthoni büntetés-
től s ne bújdokoljon el a szülői házból. 
A szülőnek ismernie kellene gyermekét, 
úgy annak szellemi tehetségét, mint 
érzelmi világát. Es súlyos vétséget követ 
el az oly szülő, aki egyrészt gyermekét 
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a képességeivel ellenkező pályára kény-
szeríti, — másrészt sikertelenségek ese-
tén büntetésekkel fenyegeti. A családi 
otthon mindig és mindenesetre oly me-
nedékhely legyen, ahol a tanuló, akár 
méltányosan, akár esetleg méltatlanul 
osztályozták is az iskolában, kíméletet, 
szeretetet és biztos támaszt találjon. 
Nincs az a külső csapás, amely a gyer-
mek lelkét megrendíthetné, ha él benne 
a tudat, hogy otthon belső erőt és tá-
maszt meríthet. Valóban, a tanulók ön-
gyilkosságának legtöbbjét mindenekfölött 
az a szégyen és félelem okozza, amely 
otthon fenyegeti. 

A szülők helyzete is nagyon nehéz, 
—- tudjuk. Az élet gondja, a gyermek 
jövője aggasztja őket. De amily meg-
gondolatlanság, oly kishitűség is tőlük, 
ha azt hiszik, hogy valamely elégtelen 
osztályzat tönkreteszi a gyermek jövőjét! 
Sok út nyílik a boldoguláshoz s gyakran 
épen elégtelen osztályzatú tanulók értek 
el az életben, más útakon, sikereket. 

Az öngyilkosságok okait keresve, az 
említett legkülönbözőbb rúgókon kívül 
még utalhatnánk az egész társadalmi és 
tanügyi szervezetben rejlő egyoldalúságra, 
amely az ifjúság túlnyomó részét még 
mindig az úgynevezett „lateiner" pá-
lyákra sodorja, — de ennek taglalása 
már jó messze vezetne kitűzött célunk-
tól. Abban foglaljuk össze véleményün-
ket, hogy legfőképen a családi otthon 
ós társadalom s csak kisebb mértékben 
az iskola oka a jelenségnek. 

Palágyi Lajos. 

— K é r e l e m ! Vettük — és tekintettel arra, hogy 
balsors súj to t ta kartársainkról van szó — közre-
adjuk a következő sorokat : Tolna vmegye Madocsa 
községének két családos taní tó ja : Fazekas Pál és 
Südy Zsigmond f. évi jún ius 27-én egy nagy 
tűzvész alkalmával minden vagyonát elvesztette. 
Fölkéretnek a tisztelt kartársak és más nernes-
szívű adakozók, hogy adományaikat — melyek 
hírlapilag nyugtáztatnak — alulírott címre kül-
deni kegyeskedjenek. Bölcske, Dely Gyula tanító, 
pénztárosa a gyűjtő-bizottságnak. 

A tanító-tanárképzés 
és a tanügyi státus egysége. 

írta: Kóródy Miklós. 
Hazánkban egyik foglalkozási ág sincs any-

nyira szétzilálva, mint a tanítással foglalkozók 
testülete. Nincs egység a tanítók és tanárok 
kiképzésében, nincs összefüggés a teendőkben, 
nincs egymásra való hatása az alsóbb- és fel-
sőbbfokú nevelésnek. Nincs érintkezés a tan-
erők között. A népiskolai tanító nem fejlőd-
hetik tudományos irányban a középiskolai 
tanárok szellemének, tudásának hatása alatt. 
A középiskolai tanárság nem talál kapcsolatot 
a népiskolai elemző tanítás és a középiskolai 
összefoglaló eljárás között, mert a tanítóság 
eljárása nem érdekli. Nagy baj ez a nevelés-
ben, mert hisz a nevelés alanya, az ifjúság, 
fokozat szerint mindig ugyanaz. A közös érint-
kezés sok fölösleges munkát kiküszöbölne, sok 
tévedést megelőzne és sok félreértést kiegyen-
lítene. De ez a kérdésnek csak egyik oldala. 
Ugyané szétszórtságnak hatását megérzi maga 
a tanárság és tanítóság is. A munkások elfo-
gadták korunk legjellemzőbb tételét, hogy 
egységben az erő. Láttuk a vasúti sztrájkot, 
minek eredménye a vasútasok anyagi helyzeté-
nek gyors föllendülése volt. 

Nehogy engem valaki a tanerők sztrájkjá-
nak eszméjével gyanúsítson. Az egység ha-
talmas ereje egyáltalán nem kíván ultimátu-
mokat, minő a sztrájk, hatása van annak 
normális viszonyok és rendes működés mellett 
is. Tekintélyt kölcsönöz fölfelé és lefelé. Egy 
ilyen nagy, művelt testület megnyilatkozása 
mindig kellő figyelemben részesül. 

De a legfontosabb az előhaladás kérdése. 
Képzeljünk el tehetséges elemi iskolai tanítókat, 
minők ma, hála Istennek, hazánkban nagy 
számban vannak, kik megkezdik működésüket 
az elemi iskolánál s szorgalmas tanulással és 
munkával annyira kiképzik magukat, hogy a 
középoktatás számára a legmegfelelőbb tanerők 
volnának, ha olyan szervi összefüggés léteznék, 
mely ezt lehetővé tenné. Ma azonban az akadá-
lyok annyira nagyok s a közszellem annyira 
nem megfelelő e célra, hogy a legtehetsége-
sebb tanító is inkább ezer mellékfoglalkozással 
segít magán, de az előhaladás va bank-ját 
meg nem kockáztatja. Emiatt a tanítói pályát 
nem mindenki keresi és kedveli, mert zsák-
utcába jutni senki sem akar. Igazság talán az 
is, hogy nagyeszű, a társadalom érdekében 
nagy munkásságot kifejtő tanító abban az állás-
ban, ahol megtalálta egyénisége számára a 
legjobb munkakört s a társadalomnak és 
államnak óriási szolgálatokat tett, azon a 
helyen magasabb címet és fizetést nem kap-
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hat, ami tulajdonképen ismét a köznek van 
kárára, mert ha az ilyen kiválóbb egyéniség 
rangban és jövedelemben előrehaladva helyén 
maradhatna, nagyobb tekintélyével és nagyobb 
anyagi erővel fejleszthetné azt a területet, 
melyen magát kitüntette. Lám, a bíróságoknál, 
vasútnál stb. ezt már fölismerték s pl. akárki 
lehet járásbírói állásban táblabíró, egy kis 
vasúti állomáson főellenőr, bejuthat a VIII — 
VII. fizetési osztályba s ezáltal nyugodt mun-
kásság és biztos anyagi jólétnek néz elébe 
már pályája kezdetén. 

Tudatában vagyok annak az óriási nehézség-
nek, amellyel szemben e tényeket és a meg-
oldás alapelveit hangoztatom. Ma még senki sem 
tudná mennyiségtani pontossággal megmondani, 
hogy fog e nehézkes állapot kedvezően vál-
tozni. Egy nagy törvényhozó segíthetne ezen 
a bajon s ha édes hazánk és a tanárok-tanítók 
szerencsecsillaga a mai minisztert a jövőre is 
ezen álláshoz kötné, hinnünk kell, hogy eme 
zsibbadtság megszüntetésére törvényt alkotna. 
De nekünk sem személyekre, sem szerencsére 
nem szabad bízni, sem a magunk sorsát, sem 
hazánk nagy érdekeit, hanem hirdetnünk kell 
az eszmét és kezdeményeznünk kell gyakorlati-
lag is a nagy egyesülést, mely minden taní-
tással foglalkozó egyént úgy az állami szerve-
zetben, mint a kiképzésben és előhaladásban, 
valamint az egyesületi életben és társadalom-
ban egy nagy táborba egyesít. Sohasem szabad 
felednünk, hogy a mi hadseregünk az emberiség 
legvészesebb ellensége, a tudatlanság ellen har-
col s Napoleonnak egész Európával szemben 
nem volt szüksége olyan egységes és szervezett 
haderőre, minőre a tudatlanság elleni gárdá-
nak szüksége van. 

Az egyesülés alapja minden foglalkozásnál 
kettős : ezek egyike a szellemi közösség, másika 
az érdek azonossága. Müveit testületnél minő 
a tanárok-tanítóké, a fensőbb emberiségi és 
nemzeti cél is mozgató erő gyanánt működ-
hetik, de előbbi kettő nélkül az élet vissza-
hatásai megtörnék és elgyengítenék a nagy 
eszmei okokat. Tehát elsősorban a közvetlen 
okokra kell a megoldásnak ránehezedni s ekkor 
az eszmei okok, mint az élet virágai, maguktól 
megjelennek, hogy megszépítsék és kedvessé 
tegyék a reális tényezőket. Igénytelen fölfogá-
som szerint ezt a nagy kérdést is a nemzeti 
középiskola bevezetése dönti él. A tanítóképzés 
és a nemzeti irányú középoktatás teljesen 
egységesíthető és pedig akként, hogy a nép-
iskolai tanítóság számára a kellő képzettség 
megszerzése mellett úgy a tanítóképzőben, vala-
mint a nemzeti irányú középiskolában a tanári 
pálya megnyittatnék. Ma a tanítóságnak egye-
temre való beiratkozása a tanítói oklevél alap-

ján, a klasszikus nyelvekben való járatlanság 
miatt, lehetetlen. Még az annyira természetes-
nek mutatkozó tanári pályára sem léphet a 
néptanító, mert a görög és latin nyelvben 
járatlan s pl. gimnáziumi tanárrá enélkül 
kinevezni nem is lehetne. 

Ha azonban nemzeti középiskolánk lesz, 
akkor — tekintve, hogy a leányok száma átlag 
mindig annyi, mint a fiúké — aránylag több 
olyan középiskolánk leend., melyekben a nemzeti 
alapon álló műveltség vezet s így klasszikus 
műveltség nélkül is lehet benne tanár akárki 
s ezekben, továbbá a tanítóképzőkben és a 
középfokú szakiskolákban a tanítóság előhala-
dása biztosítva van. Legkïzelebb azt is kifej-
tem, hogy a tanfelügyeletet mikép képzelem, 
s ez is olyan rendszert eredményez, hogy & 
tanítóság rajokban foglalhatja el. Nincs ugyanis-
veszélyesebb intézmény egy államban, mint az 
olyan, melyben az emberek előhaladása meg-
akad s ez, a sors külösen szeszélye folytán, épen 
a legnagyobb számot képviselő, legérdekesebb, 
sőt ezidőszerint a legfontosabb tanítói pályán 
következett be Magyarországon. Innen magya-
rázható a tanítóknak és még másoknak is, 
mint pl. legújabban Móczár József dr. úrnak 
a tanítóképzők iránti ellenszenve. Móczár József 
dr. úr midőn ezeket í r ja : „Szerintem elsősorban 
a pedagógium szüntetendő meg : jó lesz bölcsé-
szeti karnak valamelyik egyetem mellé. Eltör-
lendők a mai tanítóképzők is, tanáraik a 
középiskolákhoz vagy szakiskolákhoz osztandók 
be", noha teljes ellentétbe kerül önmagával 
ugyanazon cikkében mikor így szól: „A közép-
iskola reformjánál a meglevő alapon kell újí-
tani és továbbá, hogy : „Tanítóképzőink fönnálló 
iskoláink között talán a legjobbak", — annyira 
keresi a tanítói zsákutcából való kimenekülés 
módozatait, hogz a szerinte és legjobb iskolát 
képes volna érte föláldozni is a meglevő alapot 
elhagyva, a nálunk teljesen ismeretlen „peda-
gógiai szemináriumokat" fölállítani. Igenis, a. 
meglevő alapon és legjobb iskoláink teljes 
kifejtésével kell a kérdést s csupán ezúton is 
lehet helyesen megoldani. 

Mi módon történjék az egyetem régióiban a 
tanítók beilleszkedése? — ez teljesen részlet-
kérdés s nincs olyan módozat, amely jó ne 
volna, ha becsületesen keresztülvitetik. 

A tanító- és tanárképzés elvi egyesítése, 
mely abban nyilvánulna, hogy a tanítói oklevél 
a tanítói akadémiákon keresztül a tanárképzés 
felé vezetne, kezdetül és alapul tekintendő a 
további egységesítés felé. Ez lehetővé tenné az 
egységes fizetési státust, mely kezdődnék a nép-
iskolai tanítóval, sőt esetleg az óvónőkkel s 
vezetne fölfélé, egészen az egyetemi tanárig 
Nem záratnék ki annak lehetősége, hogy vala-
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mely tanító, noha minden felsőbb kvalifikációt 
megszerzett, azért tanítói állásában továbbra is 
meghagyassék, de fizetésben úgy, miként a bíró-
ságnál vagy vasútnál említettük, esetleg közép-
iskolai, sőt igazgatói fizetésbe jusson. Ez a 
megoldás maga után hozná az egyesületi élet-
nek, társadalmi együttműködésnek, tehát a 
legteljesebb ideális egységnek kifejlődését s 
megadná a tanítói állásnak a tanítók által 
annyira óhajtott tekintélyét. 

Gyűjtés a gyermekek javára. 
írta : Szabó Elemér. 

Az egyesülés erejének hatalmát talán semmi-
ben sem láthatjuk annyira érvényre jutni, mint 
a gyűjtésben. Ha egy szép eszmét valóra óhaj-
tunk váltani, ha nagyjainknak emléket akarunk 
emelni, ha a segélyre szorultakon törekszünk 
segíteni : célunk eléréséhez mindenkor igénybe 
vesszük a leghathatósabb eszközt, a gyűjtést. 

Bár a túlzásba menő gyűjtések a nagy társa-
dalomban már nagymérvű közönyt és részvét-
lenséget eredményeztek, a nagyjelentőségű gyűj-
tések szükségét a társadalom ma is átérzi s 
bőkezű adakozása nagy arányokban nyilvánul 
meg. A közadakozásnak ilyen remek képét 
tárja elénk az Országos Gyermekvédő-Liga által 
évente rendezni szokott Gyermeknap is. Az el-
hagyott gyermekek megmentésére országszerte 
rendezett Gyermeknapon a társadalom közada-
kozásából több mint százezer koronát képes a 
Gyermekvédő-Liga bevételezni. A Liga sikerei-
nek mi, akik legközelebb állunk a gyermek-
világhoz, örülhetünk a legjobban, mert a Liga 
kiterjedt munkássága jótékony befolyással van 
a mi szorosabb munkásságunkra is. Ámde, 
amidőn látom, hogy e szép eszme : az elhagyott 
gyermekek megmentése érdekében kifejtett 
nemes buzgóság hazánk egyik legszegényebb 
vármegyéjének, Fogarasnak tanítói útján is olyan 
adakozást volt képes elérni, hogy 16 iskola 
részéről 149 korona 27 fillér folyt be a humánus 
intézmény javára, önkéntelenül fölmerül az a 
kérdés, hogy a tanítóság is miért nem veszi 
rendszeresen és céltudatosan igénybe a saját 
gyermekei és árvái javára a gyűjtés hatalmas 
eszközét ? Elvonul szemem előtt ama tanítóknak 
képe, akik elkeseredésükben részrehajlásokkal 
gyanúsították a vezetőséget, amiért gyermekeik 
nem részesültek a tanítók házainak jótétemé-
nyében, nem gondolván meg az illetők, hogy 
nem a vezetőség, hanem a tanítóság összessége 
az oka annak, hogy 100 jelentkező közül arány-
lag csak 25—30 részesíthető a jótéteményekben. 
Megjelen előttem ama tanítói árvák képe, akiket 
árvaházakba juttattunk s ott egyedül az állam 
jótékonyságára vannak utalva, amely jótétemény 

azonban nem elégítheti ki a gyermekek apróbb 
óhajait is, amely óhajok kielégítése szerzi pedig 
meg a gyermek apró örömeit. Milyen másképen 
lehetne ez, ha a tanítóság minden tagja egy 
akarattal és készséggel törekednék a helyzetet 
megváltoztatni, hogy így a vezetőségnek mód-
jában állana a tanítók gyermekeit mind hozzá-
juttatni a jótéteményekhez s a tanítói árvaházak-
ban is bőségesebben jutnának az árvák részére 
azok a dolgok, amik a gyermeket jókedvüekké 
teszik, elfeledtetvén velük némileg árvaságukat is. 
A tanítók háza javára és a tanítói árvaházban 
nevekedők karácsonyfájára szórványosan meg-
megnyilatkozik ugyan a jótékony gyűjtés, de, 
sajnos, a tanítóság számát és erejét tekintve, 
az eredmény fölötte csekélynek mondható. Az 
Eötvös-alap vezetősége ezideig aránylag kevés 
sikerrel buzdítá a tanítóságot, hogy az Eötvös-
alapba rendes tagul való tömeges belépés által 
biztosítsák a Tanítók Háza fenntartási költsé-
geinek fedezését; rendezzenek színielőadásokat, 
hangversenyeket és táncmulatságokat a Tanítók 
Háza alapja javára ; vásárolják és környezetük-
ben fogyasztásra ajánlják a Tanítók Háza javára 
bizonyos százalékot jövedelmező cikkeket. A 
tanítóság zöme annyira közömbös azonban a 
saját gyermekei javát szolgáló intézmények 
iránt, hogy kétharmad része még ma sem tagja 
az Eötvös-alapnak; annál kevésbé állanak be 
tömegesebben a Tanítók Háza és a tanítói 
árvák karácsonyfájának javára irányuló munka 
szolgálatába, sőt akadnak egyesek, akik elítélik 
és kárhoztatják is a buzgóbbak munkásságát, 
mert lealacsonyítónak tartják, hogy pl. a Tanítók 
Háza javára hasznot hozó egyes cikkek terjesz-
tésében a tanító közreműködjék. Egyesek buz-
gósága nem pótolhatja a nagy többség közönyét 
és tétlenségét. 

Az 1899. évben, amikor a Tanítók Háza a 
megvalósulás utolsó fokához jutott s az ügy 
javára a tanítóság is melegebb érdeklődést 
tanúsított, én is, mint a szolyvai (Bereg m.) 
tanítói járáskör elnöke, indítványoztam, hogy 
fejenként 4—4 koronával adóztassuk meg ma-
gunkat a Tanítók Háza alapja javára. Járás-
köröm tanítói el is fogadták egyhangúlag indít-
ványomat s hozott határozatunkat a vármegyei 
ált. tanítóegyesület elé terjesztettük egyöntetű 
elfogadás és további ajánlás végett. Sajnos, a 
közgyűlés nem tette magáévá körünk határo-
zatát, hanem, ha jól emlékszem, a tagsági díjak 
terhére, négy évi részletfizetés mellett, 400 
koronát szavazott meg az alap javára, s így 
csak a szolyvai tanítói járáskör tagjai hozták 
meg egyetemlegesen a nemes ügy oltárára az 
önmegadóztatás áldozatát. Milyen szépen gyara-
podhatott volna pedig a Tanítók Háza alapja, ha 
indítványomat a beregmegyei ált. tanítóegye-
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sülét is magáévá tette volna és hasonló önmeg-
adóztatásra kérte volna fel az összes hazai 
társegyesületet s az önmegadóztatáson kívül 
tette volna meg a tagsági díjak terhére a 400 
koronás alapítványt, mint ahogyan én és járás-
köröm volt tagjai óhajtottuk! 

Ha azt akarjuk, hogy a mi gyermekeink 
javára szolgáló intézmények olyan mértékben 
feleljenek meg hivatásuknak, amint azt a szük-
séglet megköveteli, akkor mindnyájan fogjunk 
kezet a munkában s a tanítóság egy tagja se 
vonja ki magát az ügy javára szolgáló mun-
kából. Mert, ha a tanítóság minden egyes tagja 
megteszi kötelességét, az intézmények igénybe 
vevésére jogosított gyermekek és ifjak aránylag 
nemcsak negyedrészben, hanem majd lehetőleg 
kivétel nélkül juthatnak a jótéteményekhez s 
nem lesznek elégedetlenkedők, akiknek gyer-
mekei ma, hely és fedezet hiányában, nem 
részesíthetők a kért jótéteményekben. Hogy 
tehát a tanítók házai és a tanítói árvaházak 
minél kiterjedtebb mértékben láthassák el gyer-
mekeinket, vegyük első sorban mi is igénybe 
az anyagi terhek fedezésének főeszközét : a 
gyűjtést. A gyűjtésnek nagyobb arányú igénybe 
vételét ma az is kívánato sá, sőt szükségessé 
teszi, hogy rövid időn belül bizonyára eldűl a 
harmadik egyetem felállításának ügye is, már 
pedig harmadik egyetemmel kapcsolatosan fel 
kell állítani a tanítók harmadik házát is. E 
harmadik tanítói ház felállításának ügyével 
nagyon is id "szerű már most foglalkozni s 
keresni a módozatokat, amelyek annak felállí-
tását biztosítják. Első módozatul mindenesetre 
a szükséges költségalap összehozását kell tekin-
tenünk, amelynek biztosítását csakis alkalmas 
gyűjtések útján remélhetjük. A tanítók országos 
bizottsága, miként az a Néptanítók Lapja több 
számában látható, főképen az 1899. évben 
buzdította állandóan a tanítóságot, hogy egyesek 
jó példáját követve, alkalmi ünnepélyek kere-
tében gyűjtsenek az alap javára. A buzdításnak 
azonban aránylag csekély és múló eredménye 
volt. Meggyőződésem szerint, nekünk is követ-
nünk kell az Országos Gyermekvédő-Liga pél-
dáját s évente egyszer összes iskoláinkban gyűjtést 
kell rendeznünk, még pedig olyan módon, hogy 
amiatt a tanítóság egy tagjának se kelljen 
pirulnia, vagy szégyenkeznie. Az évi rendszeres 
gyűjtés által nemcsak a ma rendelkezésünkre 
álló intézmények fennállhatásának sorsát támo-
gatnék hathatósabban, hanem a harmadik egye-
temmel kapcsolatosan a tanítók harmadik házá-
nak felállíthatását és fenntarthatását is végleg 
biztosíthatnók. 

Az országos gyűjtés a következő módon volna 
megtartandó : karácsonykor az ország összes 
iskoláiban „Jótékonysági nap" rendeztessék s 

a tanulók által pásztorjáték, színielőadás, hang-
verseny adassék elő. A befolyó tiszta jövedelem 
egyharmad részben a tanítók házai alapja, egy-
harmad részben a tanítói árvaházak növendékei 
s egyharmad részben az illető iskola szegény 
tanulói javára fordíttassák. 

A „Jótékonysági nap" meghonosítása és 
állandósítása érdekében az Eötvös-alap vezető-
sége minden év november és december havában 
buzdító felhívást intézzen a Néptanítók Lapja 
útján a tanítósághoz s külön körlevélben kérje 
fel az összes tanfelügyelőséget az ügy támo-
gatására. Kezünkben a mód és az eszköz, hogy 
gyermekeink javára alkalomszerű gyűjtéseket 
rendezzünk, amely gyűjtések a tanítóság 
egyetemleges közreműködése esetén bizonyára 
olyan eredményesek és áldásosak lesznek, mint 
az Országos Gyermekvédő-Liga gyermeknapi 
gyűjtése. _ 

A „Jótékonysági nap" tartása útján eszköz-
lendő gyűjtés a nagy társadalom által bizonyára 
épen olyan méltánylásban fog részesülni, mint 
amilyen méltánylásban részesül a Gyermek-
napon való gyűjtés; mert a tanítóság sok-
oldalú munkássága után megérdemli, hogy a 
nagy társadalom filléreivel segélyezze a nemzet 
napszámosainak gyámolításra szoruló gyerme-
keit. A „Jótékonysági nap " rendezése különben 
magukra az iskolai tanulókra is erkölcsnemesítő 
hatással leend, s mint ilyen is pártolást érdemel. 

Fogadja helyesléssel és tegye magáévá ez 
eszmét a vezetőség és tanítóság s a „ Jótékony-
sági nap" megvalósulhatását és állandósul -
hatását a tanítóegyesületek saját hatáskörükben 
biztosítsák, a kir. tanfelügyelők pedig, mint a 
tanítóság irányítói, meleg érdeklődésükkel ser-
kentsék tevékenységre és munkásságra a tanító-
ság közönyös és kényelmeskedő tagjait. 

KÖNYVESHÁZ. 
§ Darwin élete és tana. (írta: Höffding 

Harald, a kopenhágai egyetem tanára. Megjelent 
a Magyar Könyvtárban.) 

A tudomány nem lépésben halad, hanem szökik 
előre. Egy lángelme fölvet egy ú j gondolatot, 
néha csak bátortalanul, néha a meggyőződés 
erejével. A hagyományokban fölnevelkedő kor-
társak borzalommal, félelemmel, irigységgel, vagy 
hitetlenkedve néznek a merész újí tóra. Majd 
egyre többen akadnak, kik magukévá teszik az 
ú j tant, esküsznek a mester szavára s az emberi-
ség hosszabb rövidebb idő alatt a lángelme vakító 
fényénél vizsgálja a mindenséget. Az emberiség 
nagy része azt érzi, hogy sötét éjszakában kalauz 
nélkül bolyongva kereste az igaz útat s most 
egy világosságot árasztó villám fényénél meg-
találta azt. 
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A XIX. század tudósai között egy sem volt, 
ki oly nagy hatással lett volna embertársai gon-
dolkozására, mint Darwin. Tanítása megterméke-
nyí te t te a tudományt, az irodalmat, a művészetet. 
Tanítása olyan volt, mint a termékeny talaj, 
melyből finom hajszálgyökerekkel táplálkozott a 
tudomány, a művészet, az irodalom. Körülötte 
dühös harcot vívott a pártokra oszlott emberiség, 
míg ő az igazi tudós komolyságával gyűjtötte 
az adatokat későbbi munkáihoz. 

Höffding Harald kis munkája Di rwin t , az 
embert állítja elénk, de röviden gondolatainak 
fejlődését s hirdetett tanait is ismerteti. A jellem-
rajz a munka rövidségéhez képest nagyon sikerült. 
Előt tünk áll a tudós, aki éveket, évtizedeket tölt 
el adatok gyűjtésével, előttünk áll a lelkiismeretes 
gondolkodó, aki az összes föltehető ellenvetéseket 
maga hozza fel állításai ellen, e lőt tünk az apa, 
aki gyermekeinek egyéniségét tiszteli, lát juk 
betegen, meggörnyedve ülni íróasztala előtt, hol 
azt a csekély időt töltötte, amit kínzó betegsége 
megengedett neki. Megjelenik előt tünk a férfi, 
aki halálos ágyán nyugodtan jelenti k i : „Nem 
félek a haláltól." Lát juk az önfeláldozó embert, 
aki három évvel halála előtt — súlyos beteg-
ségtől gyötörve — í r j a : „Azt hiszem, hogy 
helyesen cselekedtem, amikor életemet a tudo-
mánynak szenteltem. Nem érzek bánatot semmi-
féle bűn miatt, de újból és újból sajnálkoztam 
azon, hogy embertársaimmal közvetetlenül nem 
te t tem több jót ." 

Két alapvető munkája van Darwinnak, me-
lyekre legtöbbször hivatkoznak s melyek körül 
a legnagyobb harcokat vívták. Nem ta r t juk fölös-
legesnek, ha Höffding nyomán ismertet jük e két 
művet, mert sokan beszélnek ugyan róluk, de 
kevesen vannak tisztában velük. Egyik munka 
a fajok eredetéről szól, a másik az ember szár-
mazásáról. Az előbbi művében azt fejtegeti, hogy 
az élőlények változásoknak vannak alávetve. Észre-
vette azt minden állattenyésztő. Hisz' a fajnak 
ezt a tulajdonságát használja fel arra, hogy a 
szülőknél tökéletesebb utódokat neveljen. A ter-
mészetben lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy egy 
állat- vagy növényfajnak számtalan fa j tá ja él. 
Ezek közül azok szaporodnak el legjobban, ame-
lyek a legtöbb hasznot haj tó tulajdonságokra 
te t tek szert. Ekkor alakult ki benne az a gon-
dolat, hogy : „az összes élőlények vetélytársak s 
küzdeniök vagy versenyezniük kell egymással, 
hogy megragadhassák azt, amire szükségük van, 
hogy élhessenek. Ha már most valami okból egy 
élőlény testének alkata megváltozott s ez a vál-
tozás megkönnyíti táplálékának megszerzését, 
akkor természetszerűleg előnye van a nagy ver-
senyfutásban. Az ilyen lénynek jobban biztosítva 
van a saját és fajának fenntartása, mint másoké ; 
s ha hosszú időszakokon keresztül a viszonyok 

az ily változások létrejöttét elősegítik, csakhamar 
ki fognak halni azok a lények, melyek e válto-
zások előnyét nem élvezik s csak az ú j alakzatok 
maradnak életben, amelyeket azután későbbi kor-
szakok természetbúvárai egészen más, önálló fa jok 
gyanánt fognak megjelölni". Természetesen, nem-
csak erre építi Darwin a fajok eredetéről szóló 
tanítását . A mesterséges állattenyésztés eredmé-
nyeinek felsorolásán kívül biztosít ja a kihal t 
fajok rokonságát a most élőkkel; beszél a fa jok 
földrajzi elterjedéséről és végül nagyon fontos 
bizonyítéknak t a r t j a azt, hogy a különböző fa jok 
a fogamzás u t án kezdődő fejlődés elején meg-
egyeznek egymással, illetőleg nagyon hasonlítanak 
egymáshoz. 

1871-ben j e l en t meg „Az ember eredete és 
a természetes faj kiválasztás" című munkája. E 
munka meglepetést, haragot, gyűlölködést, más 
oldalról pedig csodálatot keltett . A köztudat ezt 
köt i legerősebben és leggyakrabban Darwin nevé-
hez, de ez az a mű, melyet ellenségei vádasko-
dásai alapján legtöbben félreértenek. Az emlí tet t 
munkában azt fej tegeti Darwin, hogy az ember 
az állatiságból a természetes faj kiválasztás ú t j á n 
emelkedett arra a magaslatra, amelyen most áll. 
Érvei erre vonatkozólag, tömören összefoglalva, a 
következők: „Az ember testének alkata főbb 
vonásaiban megegyezik a többi emlős állatéival. 
Az embernek ugyanazok a szervei vannak, ugyan-
azokban a betegségekben szenved, ugyanazok az 
élősdiek gyötrik, egészen úgy fejlődik, szaporodik 
és táplálkozik, min t amazok. Csíraállapotának első 
stádiumai is nagyban hasonlítanak a többi emlő-
séihez. Visszafejlődő alakban az emberben több 
oly szervet és testrészt észlelhetünk, mely az 
állatban teljesen ki van fejlődve és működik ; igy 
pl. a vakbélnj úlvány, a hátgerinc folytatása (fark-
csont), a rövid, finom szőr stb. A testi külön-
bözőség, mely ember és állat között fennáll, nem 
alkot áthidalhatatlan űr t s szoros összefüggésben 
van a fejlődéssel, mely az embert azzá tette, ami 
jelenleg." Ezekután nagyon elmésen magyarázza, 
a kezek és lábak fejlődését, az agyvelő nagy 
súlyát, a merőleges já rás t és a többi eltéréseket. 
Végül kimondja, hogy látszólag ugyan az ember 
ma távol áll az emlős állatoktól, de ennek oka 
csak abban van, hogy bizonyos közbeneső fajok 
kipusztultak ; kimondja, hogy az emberi faj ősét 
egy oly kihalt fajban kell keresnünk, mely töké-
letesebb volt a ma élő majomfajtáknál, de az 
ú. n. emberalakú majmok csoportjába tartozott. 
Ma már kihalóban vannak az összes emberalakú 
majmok, kihalóban a vademberek, akiket egy-két 
közbeneső kihalt fa j kapcsolt össze, évszázadok 
múlva tehát, mikor csak alsóbbfajta majmok és 
civilizált emberek lesznek, az eltérés még feltűnőbb, 
még érthetetlenebb lesz az ember és az állatvilág 
között . Darwin sehol sem mondja azt a sokat 
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emlegetett té te l t , hogy az ember a majomtól fej-
lődött, esak azt állítja, hogy őse egy a majom-
hoz közelálló, réges-régen kihalt emlős volt. 

Sok vita folyt és folyik ma is Darwin tan í tása 
körül. Hi rde te t t gondolatai még nem nye r t ek 
tökéletes, tudományos bizonyítást, de ha m u n k á i t 
csak valószínű hipotéziseknek fogadjuk is el, a 
rejtelmesnek látszó természet mai állapota sok 
tekintetben érthetőnek tűnik fel előttünk. (i .) 

§ Héber nyelvtan, mondattani alapon, 
( í r ta : Pfeiffer Mór, izr. el. isk. igazgató.) Egy 
héber nyelvtant küldtek be szerkesztőségünkbe, 
megbírálás végett . Ha ez a nyelvtan segédesz-
köz akarna lenni abban, hogy a tanulni vágyók 
megérthessék az ótestamentum zordon és bájos, 
fényes és prakt ikus történeteit , jeleneteit, öröm-
mel üdvözölnénk a könyvet. E nyelvtannak azon-
ban más célja van. í rója tankönyvnek szánta az 
elemi iskola felső-, a polgári iskola és gimnázium 
alsóosztályú izraelita vallású növendékeinek. 
Ezért fogja el szomorúság, öröm helyett, a mi 
lelkünket. Egyrészt lehetetlennek tar t juk, hogy 
a 10 —12 éves gyermek lelki erejének túlfeszí-
tése és kimerülése nélkül meghirkózhassék egy 
előtte már teljesen ismeretlen nyelv nehézségei-
vel, másrészt, ha föl is tételezzük azt, hogy 
kínos-keservesen elsajátítja a grammatikai isme-
reteket, úgy tekintünk munkájára, mint tel jesen 
kárbaveszett fáradságra. Annyira t. i. sohasem 
tökéletesedik nyelvismerete, hogy az ótestamen-
tumot megérthesse, benne gyönyörködhessék. 
Hiszen még nyolc évi latintanítás u t á n is azt 
tapasztaljuk, hogy az éret tségit tett i f j ú kép-
telen arra, hogy a latin Írottat olvassa. Minő 
eredményt lehet majd fölmutatni egy olyan 
tárgynál, melyet növendékeink csak he t i két 
órában és sok esetben nem nagy kedvvel és 
buzgalommal tanulnának ? A tanulót és az iskola 
érdekeit l á t juk veszélyeztetve, ha az eddigi tan-
anyagot a vallástanítás ürügye alatt megnövelik 
azzal, hogy egy holt nyelvet bevisznek az iskolába. 

Minden alkalommal örvendünk, ha a magyar 
tudományos irodalom a legcsekélyebb mér tékben 
is gyarapodik. Pfeiffer könyvének is örvende-
nénk, ha írója nem tűzöt t volna maga elé olyan 
célt, mely elérhetetlen, sőt meg nem közelít-
hető és csak a tanulók úgyis terhes munkájá-
nak a megnehezítésével já r . 

§ Szabad órák. (Elbeszélések. í r ta : Mátrai 
Ferenc Béla. Ara 1 K. Kapható a Szegedi Napló 
kiadóhivatalában, Szegeden.) 

Novellák, rajzok, visszaemlékezések váltakoz-
nak Mátrai Ferenc kötetében. Bár előadásában 
van kedvesség s bizonyos hangulatosság is végig-
vonul művein, sem előadásbeli frissesége, sem 
egyik-másik novellájának hangulatossága nem 
tudják igazán értékessé tenni kötetét , n e m tud-

ják, mer t tárgyai nem elég érdekesek. Mindjárt 
első novellája igazolja ez állításunkat. Az író 
nagyanyjával a régi é le te t és szokásokat akarja 
rajzoltatni. Amit azonban a régi világról, a régi 
világ embereiről elmond, kevéssé érdekel bennün-
ket, mer t számtalanszor olvastuk érdekesebb for-
mában, s valahányszor régebbi olvasmányaink 
nyomán visszagondolunk rá, elevenebb, színesebb 
képek merülnek fel előttünk. 

Mátrai kötetét azonban nem mondhatjuk érték-
telen munkának. Vannak írói tulajdonságai. 
E tulájdonságok nem a visszaemlékezéseiben 
nyilatkoznak, hanem elbeszéléseiben és jellem-
rajzaiban. „A bácsi pá lyája" , „Tristi t ia", vagy 
„Jónás" című novellája határozott tehetségre vall. 

Ha Mátrai jobban lógja megválasztani témáit 
s jobban fog ügyelni nemcsak arra, hogy mit 
mondjon el, hanem sokkal inkább arra, hogy 
mikor és miről hallgasson, még értékes kötetet 
írhat. 

§ Halotti búcsúztatók. (írta: Csép Gyula 
üllői ref. rektor. Megjelent Monoron. Ara 1 K 
20 fillér.) Az ország egyes részein még életben 
van az a szokás, hogy a halottakat versben 
búcsúztat ják el. Csép Gyula, üllői ref. rektor 
egy kis kötet verses halotti búcsúztatót adott 
ki, hogy nehezen rímelő társainak is lehetővé 
tegye a verses búcsúztatót. Különböző életkorú 
és állapotú felebarátaink felett mondotta el 
ezeket a búcsúztatókat Csép Gyula, de csekély 
változtatással, sőt a legtöbb esetben változtatás 
nélkül is talál benne megfelelőt mindenki, akinek 
verses búcsúztatóra van szüksége. 

A költemények elég gördülékenyek, könnyen 
tanulhatók és nem hiányzik belőlük az érzés és 
a hangulat sem. 1 K 20 fillérért bérmentve 
küldi a kötetet a szerző. 

§ A munka kultusza. (Nők munkaköre az 
ipar terén. í r ta : Bokor Irma polg. isk. tanítónő, 
Szászváros.) 

Figyelemreméltó kis füzet. A rövid lélegzetű 
dolgozatot helyi érdek sugallta ugyan, de tárgya 
országos közérdeket érint. Azt a furcsa igazságot 
boncolja, hogy ná lunk ma, az ipar tekintélyének 
emelkedése korában is húzódoznak a gyakorlati 
munkától . Különösen a női kézimunka különböző 
ágainak tökéletes kiműveléséhez hiányzik a kedv 
és kitartás. Nálunk még mindig az amatőröknek, 
tán magyarul úgy is mondhatjuk, a kontároknak 
világa járja. Nincs még meg: „a jól megalapozott 
tökéletes tudás, a tökéletes eszmei és technikai 
készültség" — mondja Bokor Irma. Igaza van. 
A kormány is érzi, ezért szervezi a polgári iskolák 
mellé a munkatanfolyamokat. A társadalom is 
érzi. Csakhogy a magyar társadalom akkor is 
érzéketlen, ha érez. Pedig nála nélkül nem virá-
gozhatik fel a m u n k a kultusza. H. I . 
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SZÉPIRODALOM. 
Mikor az édesanya sír . . . 

írta : Oaal Mózes. 

Maholnap már szép és dicséretes cselekedet-
számba megy az, ha valaki anyját, apját nem 
dobja ki a házból, hanem öreg napjaiban istá-
polja. Az padig mindennapi és megszokott tör-
ténet, hogy az édesanya keserves könnyeket 
hullat a gyermekei miatt. Es ez a könny ki-
mondhatatlanul fá j az anyának, s ezt a köny-
nyet a gyermek észre sem veszi. 

A napokban édes könnyeket láttam egy 
anyának a szemében. Valahogy úgy esett a 
dolog, hogy ezek a könnyek engem is nagyon 
meghatottak. Elmondom a kis történetet ezek-
ről az édes könnyekről magamnak emlékül, 
másoknak okulásul. 

Pappá szenteltek egy fiatal embert, aki lelke 
igaz kívánságából lett pappá. Nem kecsegtette 
senki a papi élet biztosságával és nyugodalmá-
val, amint ez igen gyakran szokott történni 
azoknál a fiatal embereknél, akik a papi pá-
lyára lépnek. 

No hát a Pál Jánosné fiát pappá szentelték. 
Az első misére pedig elmehetett az édesanya 
is, mert azt abban a faluban tartotta a fiatal 
pap, amelyikben ő született, s az édesanyja szép 
tisztességben éldegélt. 

Nagy és ritka ünnep volt ' ez. A kerületi 
esperes is eljött, a tiszteletreméltó öreg úr, aki 
az ő fiatal barátját, a Pál Jánosné fiát, sze-
rette meleg, őszinte szíve és ritka becsületessége 
miatt. Ott volt az egész falu, apraja, nagyja. 
A kis gyermekek szépen kimosdatva, meg-
fésülve, ünneplő ruhájukban ott kuporogtak a 
két kisebbik oltár térdeplőjén. Eleinte igen 
szép csendesen viselkedtek, de azután szokás 
szerint lökdösődtek s egymásnak a kalapjára 
ültek. 

De az esperes úr ezzel nem sokat törődött, 
hanem felállott a szószékre és nagy-ékes szóval 
ezeket mondotta : 

— Örvend az én szívem ezen a napon, mert 
itt a templomban, a sok ünneplő ember között 
egy édesanyát látok, akinek a szeméből szépen, 
csendesen hulldogáll a könny, még pedig az 
örömnek a könnye. Es én, midőn ezeket az 
örömkönnyeket látom, akkor ujjongok és fel-
kiáltok: „Áldott legyen a te neved, Uram, ki 
ott fenn lakozol a magasságban, mert íme a te 
egyik szegény földi hajlékodban megindult a 
legtisztább örömnek a patakja s hirdeti a bol-
dogságot. Hej, pedig sok minden van ezen a 

földön, de tiszta boldogság olyan kevés vagyon. 
Ihon, te boldog édesanya, csak öntsd ki szíved-
nek a fölöslegét, mert bizony mondom én neked 
az Úr Jézus nevében, hogy a te könnyednek 
mindenik cseppje egy-egy imádság, amely bizo-
nyosan megtalálja az utat a Mindenhatóhoz. 
Az egyik könnycsepp hálát ad az Úrnak az ő 
jóságáért, a másik csepp áldást kér a m a 
fiatal papra, aki mióta él, soha egy fájó köny-
nyet sem fakasztott ki az anyja szeméből, a 
harmadik csepp elmossa a lélekben minden 
szenvedésnek, minden aggódásnak, minden küz-
delemnek, minden kételkedésnek az emlékezetét, 
s a szív e sok tehertől megszabadulva, fölemeli 
égi szárnyát s lebeg a levegőégben, hogy kö-
zelebb legyen ahhoz, kitől jön az áldás, az erő, 
a megvígasztalódás !" Ilyenformákat mondott 
az esperes úr, s az emberek, akik a templom-
ban voltak, mind sűrűbben törülgették a sze-
müket. 

Hát még amikor az esperes úr így folytatta : 
— Te pedig, fiatal testvérem, akire egy egész 

élet vár az Úrnak igaz szolgálatában, meríts 
erőt anyád édes könnyjéből. Tiszta és nemes 
forrásnak buzogása ez, melyet az örökké élő 
szeretet fakasztott az anyai szívből. 0 volt-e 
valaha ember, s lesz-e valaha ember, aki ennek 
a forrásnak a mélységét meg tudta, vagy meg 
tudja mérni ? Az ember jót tesz, mert jót vár, 
jót tesz, mert jutalomra számít ezen vagy a 
másik világon: az anya feláldoz gyermekéért 
mindent, s nem vár tőle semmit . . . Hányan 
vannak, akik nem is kapnak semmit cserébe 
az emésztő gondokért, a gyötrelmek között 
töltött éjszakákért . . . 

Azok az anyák, akik a templomban voltak, 
e szavak hallatára lehajtották alázatos szomorú-
sággal a fejüket, mintha annak a keresztnek, 
melyet egész életükön át a vállukon hordoztak, 
megnehezedett volna a súlya. Ámde az édes-
anya, Pál Jánosné reánézett a fiára és a szeme 
ragyogott és a szíve dobogott. 

És nekem úgy tetszett, mintha ebben a 
pillanatban csodálatos hangokat hallottam volna. 
Mintha az anya szíve szólalt volna meg : 

— Az a kereszt, amelyet én hordottam, íme 
megkönnyebbült és szárnyakká változott. Az én 
éjszakám sötétségébe csodálatos fényesség vilá-
gított bele, s ennél a fényességnél látom az 
egész életet, amelyet leéltem. Elindulok a böl-
csőtől, végigmegyek az életnek munkával ki-
rakott útján, de szédítő sebességgel, mintha 
egy esztendő csak futó pillanat volna. A szen-
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vedések helyén v i rág nőt t , a mélységeken a 
bi tnek és szeretetnek a r anyh íd j a visz k e r e s z t ü l . . . 
0 , ha új ra kezdhetném az életet, meg in t csak 
ezt vá lasz tanám . . . 

Míg e sorokat í rom, fe jem fölö t t a vén 
há r s f a két ágán ké t r igó fütyül . Dicsőséges, 
bo ldog ének száll a madár torokból , s a fűszálon 
egy aranyos há tú bogá rka himbálódzik. Mind 
örvendenek az életnek s dicsérik azt, aki meg-
indí t ja az anyai szívnek mozgásá t édes dobo-
gásra , letöri a sziklák ormát , életet ad a f ű -
szálnak és bogárkának , hango t a r igó to rkának 
és a szeretet ere jé t ad ja nekünk embereknek, 
hogy kívánatossá t együk m a g u n k n a k és má-
soknak az életet. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• Az U d v a r h e l y m e g y e i Á l t a l á n o s Taní tó -

e g y e s ü l e t XXXlII-ik rendes közgyűlését f. évi 
júl ius 2-án tartot ta meg Korondfürdőn, a tagok 
és a nagy számban megjelent érdeklődő közön 
ség jelenlétében. Ott voltak a többek közt : 
Kuliszéky Ernő kir. tanfelügyelő, Chalupka Rezső 
kir. segédtanfelügyelő, dr. Sebesi János alispán, 
Pálffy tb. főszolgabíró. A gyűlést Szász Ferenc 
elnök vezette, aki megnyitó-beszédében érdekesen 
szólt, a tanító vakációjáról, amely szerinte nem 
nyugalom, nem pihenés, hanem csak a tanítás 
szünetelése. Majd megemlékezett a közelmúltban 
létesített nagy horderejű népoktatásügyi refor-
mokról, amelyeknek kiindulópontját , gyökér-
szálait a tanítóegyesületekre vezeti vissza. Ugyan-
csak §zász Ferenc értekezett a M. T. 0 . B. újjá-
szervezésére vonatkozó tervezetről is. Beterjesz-
te t t határozati javaslatát, mely szerint helyesli 
az Orsz. Bizottságnak képviseleti alapon leendő 
újjászervezését, továbbá szükségesnek tar t ja egy 
sajtóorgánum (Hiv. Értesítő) létesítését, köz-
gyűlés egyhangúlag fogadta el. Az Erdélyrészi 
Tanítóegyesületek Szövetsége által létesítendő 
„Hitelszövetkezet"-et Gyerkes Mihály ismertette, 
amelynek kapcsán elhatározta a közgyűlés, hogy 
egy részvény jegyzésével belép tagnak ezen 
szövetkezetbe. A részvény névértékét — 50 ko-
rona — Veress Mózes indítványára, a köz-
gyűlés folyamán, önkéntes adakozásokból össze 
is gyűjtöt ték. Kriza Sándor ismertet te az Eötvös-
alap ügyét. A bizalmi szavazatra vonatkozó javas-
latot a közgyűlés szótöbbséggel visszautasította. 
Kimondatott i t t az, hogy jövőre a Tanítók Házai 
gondnokaiul kizárólag elemi iskolai tanítók válasz-
tandók meg s ilyen értelemben való magatartásra 
utasíttattak is a kiküldendő egyleti képviselők. A 
választmány javaslatainak előadója Blajer Balázs 
volt. A pályaműveket Chalupka Rezső bírálta. A ta-
nító küzdelme az alkoholizmus ellen című pálya-
tételre beérkezett művek közül, a bíráló-bizottság 

javaslata alapján egy sem díjaztatott. Ellenben 
elhatározta közgyűlés, hogy a pályadíjat 100 
koronára emeli fel s a tanító küzdelmét a Szé-
kelyföldre utaló megszorítással hirdet ezen kér-
désre nyil t pályázatot. Az elemi iskolai rajz-
oktatás anyagát szemléletileg is féltüntető 
pályaművek közül a Bótos Imréé díjaztatott 60 
koronával. A pénztár megvizsgálása, a t i tkári 
jelentés tudomásul vétele és jelentéktelenebb indít-
ványok letárgyalása után a közgyűlés véget ért . 
Este a fürdőtelepen — felerészben a tanítóegylet 
tu la jdonát képező tanszermúzeum javára — 
sikerült hangverseny és táncmulatság volt. 

A G ö m ö r m e g y e i á l l . t a n í t ó e g y e s ü l e t 
rendes közgyűlését június hó 30-án Rimaszécsen 
tar to t ta meg. A nemzeti ima elhangzásával Szom-
iathy László elnök megnyitója kötöt te le a 
figyelmet. Majd Déri Ede főjegyző évi jelenté-
sében a mult év képét rajzolta meg. Erős Samu 
előadására elfogadta a gyűlés az Eötvös-alap 
helyi gyűjtő-bizottság alapszabályzatát s meg-
alakítá a „Gömörmegyei E ötvös-alap "-ot. Szla-
tinszky Endre az „Országos Bizottság" reform-
jára irányuló törekvéseknek volt hivatott ismer-
tetője, melynek alapján a gyűlés egyhangúlag 
határozott. Jeger Vilma a kisdedóvók időszerű 
kérdéseiről s a kisdedóvók szakosztályának meg-
alakításáról értekezett ; Szűcs István pedig az 
alkoholizmus meggátlására irányuló gondolatait 
és javaslatait adta elő. Tisztújításra kerülvén a 
sor. Szombathy László elnököt és tiszttársait : 
Mánczos Józsefet, Marcs János alelnököt, Déri 
Ede főjegyzőt, az aljegyzőket s Sármány Miksa 
pénztárost egyhangúlag újabb 3 évre választotta 
meg a gyűlés. A meddő pályázat folytán fönn-
maradt 600 koronát a gyűlés a „Gömör vár-
megye tanügyi rnonografiájá " -nak a megírására-
és annak mielőbb való megjelenésére szavazta 
meg. A „Ferencz József Tanítók Házá"-ban a 
szobaalapítványra Spangl Mihály I. éves bölcsészt 
ajánlotta a gyűlés. Végül a gyűlés Apponyi 
Albert grófot a tanítóság iránt való atyai gon-
doskodásáért, az , Ingyenes népoktatási törvény" 
megalkotása alkalmából egy akarattal dísztaggá 
választotta meg és őt, valamint Tóth János 
államtitkárt és Halász Ferenc miniszteri taná-
csost sürgöny ú t ján üdvözölte. 

y A V á r g e d e - k i s h o n t i e g y e s í t e t t a lespe-
r e s i k e r ü l e t e k róni . kath . t a n í t ó i k ö r e ez 
évi rendes körgyűlését f. évi jú l ius hó 16-án, 
Várgedén tar tot ta meg. A körgyűlést „Veni 
Sancte" előzte meg, amelynek elvégzése után a 
nagy számban egybegyűlt egyházi és világi tagok 
ós számos vendég a tanterembe vonult , ahol a 
gyűlést Párák Lázár világi, majd Riclilla József 
sőregi alesp. pléb., egyházi elnök nyi tot ta meg. 
Az egyházi elnök megnyitóját a körgyűlés em-
lékezetül jegyzőkönyvbe iktat tatni határozta. 
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Paulovszky Pál susányi tanító „Az iskolai fe-
gyelemtartás eszközei" és Párák Lázár vil. elnök, 
tiszolczi tanító pedig „A magyar beszéd tanítá-
sának módszere a nemmagyar tanítási nyelvű 
népiskolákban" című tételeket fejtegette ezután. 
A körgyűlés mindkét felolvasónak jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott s határozatilag kimondta, 
hogy mindkét dolgozat a kitűzött anyagi jutal-
mazás végett a központhoz terjesztessék föl. A 
tanítói nyugdíj-törvény revíziójára vonatkozó 
határozati javaslatot 24 pontban Jókövy Emil 
forgácsfalvai tanító, a kör főjegyzője ismertette. 
Javaslatait a körgyűlés csekély módosítással el-
fogadta. Több indítvány megtétele után Szarno-
volszky Ede özvegyének segélydíj iránti kérvé-
nyét a központhoz pártolólag fölterjeszteni hatá-
rozta a körgyűlés. Ferencsik József beteg pénz-
táros évi jelentését a kiküldött bizottság a leg-
példásabb rendben találta. A nagygyűlésre a két 
hivatalos kiküldött egyhangú megválasztása után 
a jövő évi körgyűlés helyéül Rimakokova, esetleg 
Rimaszombat tűzetett ki. A közgyűlés a „Himnusz" 
eléneklésével ért véget. 

• Tanítók Leány-Otthona Kolozsvárt. 
Egy régi eszme valósul meg szeptember 1-vel. 
Ugyanis ekkor nyílik meg Kolozsvárt az erdély-
részi tanítótestületek szövetségének kötelékébe 
tartozó tanítóknak a kolozsvári tanintézetekben 
tanuló leányai számára az „Otthon", melyben a 
növendékek telje3 ellátást, gondos felügyeletet 
és nevelést nyernek. A növendékek, kik magu-
kat az Otthonba óhaj t ják fölvétetni, három cso-
portba osztatnak: 1. A szövetség kötelékébe 
tartozó tanügyi munkások gyermekei évi 280 K-t. 
2. A szövetség kötelékébe nem tartozó tanítók 
gyermekei évi 450 K-t. 3. Nem tanítók gyerme-
kei évi 600 K ellátásdíjat fizetnek. Ezenkívül 
minden növendék fölszerelési és orvosi díj címen 
20 K-t fizet. A fölvétel iránti kérések Elek 
Gyula, állami milleniumi iskola igazgatójához, 
mint ügyvezető alelnökhöz aug. 15-ig adandók be. 

oo Az Eötvös-alap országos tanítói segély-
e g y e s ü l e t augusztus 22-én tart ja meg Budapes-
ten rendes évi közgyűlését. Az elnökség ezúton 
hívja föl az egyesület azon tagjait, kik ez alka-
lomra kedvezményes utazási jegyre tartanak 
igényt, hogy ezen óhajukat a kiinduló vasúti 
állomás pontos megjelölésével s egy 10 filléres 
levélbélyeg beküldése mellett legkésőbb július 
31-ig jelentsék be Kapy Rezsőnél, az Eötvös-
alap t i tkáránál (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 
47. sz.). 

HITATAL0S RÉSZ. 
Ifjúsági Könyvtárak Könyvjegyzéke. 

(76.795/908. sz. min. rend.) 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 

a népiskolai I f júsági Könyvtárakat Intéző Bizott-
ság felelős ajánlata alapján a népiskolai if júsági 
könyvtárak könyvjegyzékébe iktat ta a következő 
ifjúsági műveket: 1. Rákosi Vikcor: A császárok 
sírjai. Lampel R. kiadása, ára 4 K 80 f, a má-
sodik fokozatra. 2. Büttner Lina: Szabadság 
földön, égen! Franklin-Társulat kiadása, ára 
3 K, az első fokozatra. 3. Radó Antal : Az 
ezeregy éjszaka regéi. III. kiadás. Lampel R. 
kiadása, ára 2 K 80 f, a második fokozatra. 4. 
Swift : Gulliver utazása. Lampel R. kiadása, ára 
3 K 60 f, a második fokozatra. 5. Dickens : 
Copperfield Dávid. Franklin-Társulat kiadása, 
ára 4 K 50 f. Mikes Lajos átdolgozása, a má-
sodik fokozatra. 6. Gaál Mózes : Marci. Franklin-
Társulat kiadása, ára 2 K 80 f, az első foko-
zatra ; főkép fiúk számára. 7. Körösi Henrik : 
Bözsike. Lampel R. kiadása, ára 2 K 50 f, az 
első fokozatra ; főkép leányok számára. 8. Vende 
Ernő : Rákóczi-versek. Magyar Könyvtár. Lampel 
R. kiadása, ára 60 f, a második fokozatra. 9. 
Wagner János: A kis kertész. Franklin-Társulat 
kiadása, ára 2 K 50 f, az első és második foko-
zatra. 10. Verner Jenő : A földmíves-gaz da 
ingyenmunkásai. Franklin-Társulat kiadása, ára 
1 K, a második fokozatra. 11. K. Nagy Sándor : 
A madár-bírák. Franklin-Társulat kiadása, ára 
3 K, a második fokozatra. 

Az első fokozatra ajánlottak elsősorban a 
mindennapos népiskolák 9 —12 éves növendékei-
nek, a második fokozatra ajánlottak a nagyobb 
tanulóknak, az ismétlő-iskolák növendékeinek s 
az ifjúsági egyesületek tagjainak (12—17 évesek) 
valók. 

Budapest, 1908. évi július 9. 

A miniszter meghagyásából: 

Náray Szabó, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : Somogyi Aladár 

újlóti néptanítónak, aki a m. kir. Földtani inté-
zetnek rhinoceros-koponyát ajándékozott, a föld-
mívelésügyi m. kir. miniszter nevében is. 

Jóváhagyta : a nógrádi ág. hitv. ev. egyház-
megye tanítóegyletének alapszabályait. 

K i n e v e z t e : Marjanovics Csedomily oki. taní-
tót a szokolováczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Tilesch József szklenói róm. kath. el. isk. tanítót 
a szklenói áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Botsa 
Gergely, Sólyom József, Sólyom Mihály, András 
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Béla, Szörcsey Ilona oki. tanítókat, ill. taní tónőt 
a torjai, Vén Károly, Bede András, Bedéné Fejes 
Gizella oki. taní tókat , ill. taní tónőt pedig a 
karatnavoláli ú j áll. el. isk.-hoz r . tanítókká, ill. 
tanítónőkké ; Süle Dénes és Beke Erzsébet oki. 
tanítót, ill. tan í tónőt a pálfalvai ú j áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Bidulovics Livia 
oki. tanítónőt a valisorai közs. el. isk.-hoz r . 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Lukovics 
Endre nagysikárlói áll. el. isk. tanítót a mikolai 
áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Moisi Sándor divicsi közs. isk. r. tanítót. 

Yégkielégítést engedélyezett : Pópa János 
szakáli gör. kel. tanítónak 600 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Vaszilka József 
kútfalvi munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanító-
nak évi 340 K-t ; Horga László nagynyulasi 
gör. kath. munkaképtelen taní tónak évi 320 
K-t ; Schlesinger Ármin miskolczi munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 1740 K-t ; Ádám Samu 
mezőszentmihályi áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 800 K- t ; Ivánfi Béla somorjai 
áll. polg. isk. elaggott tanítónak évi 4180 K- t ; 
Nécsey János vámosi munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 1300 K-t ; Abaffy József buda-
pesti IL kerület i méhészeti vándortanítónak évi 
2300 K-t; Bancila János új toháni munkakép-
telen gör. kel. tanítónak évi 680 K-t ; Vastagh 
János tapolczai munkaképtelen áll. polg. isk. 
tanítónak évi 2420 K-t; Nyikos Dániel czeglédi 
elaggott közs. el. isk. tanítónak évi 940 K-t ; 
Êder Ernőné sz. Bolgár Emilia váezi munkakép-
telen jótékony nőegyleti óvónőnek évi 240 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Borza Lajos dévaványai nyug. ref. tanító 
özv., szül. Szendi Ágnesnek évi 499 K- t ; néh. 
Schwager Jakab bácsszentiváni tanító özv., szül. 
Cziczmann Katalinnak évi 640 K-t, 3 kkorú árvá-
jának összesen 319 K-t 98 f - t ; néh. Papp Szilárd 
borsai gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Mihalka 
Ilonának évi 500 K-t, Jakab nevű kkorú árvájá-
nak 83 K 33 f-t, mindössze 583 K 33 f - t ; 
néh. LŐrincs István kecskeméti ny. közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Váczi Máriának évi 4 2 3 K-t ; 
néh. Pápay Aladár somorjai ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Kocsis Erzsébetnek évi 633K 60 f-t; 
néh. Luka Romulusz maroskeczei gör. kath. el. 
isk. tanító özv., sz. Flóra Zsuzsannának évi 400 
K-t, Romulusz, Veturia, Lukrécia, Remusz és Szilvia 
nevű kkorú árváinak egyenként 66 K 66 f-t, 
együtt 333 K 30 f-t, mindössze 733 K 30 f - t ; 
néh. Hartmann Károly megyeri ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Fischle Erzsébetnek évi 640 
K-t, Lajos nevű kkorú árvájának 106 K 67 f-t, 
mindössze 746 K 67 f - t ; néh. Herzfeld Jakab 
nyug. tatai izr. tanító özv., szül. Mandl Linának 

évi 600 K- t ; néh. Kupcsek Lajos nyug. borosz-
noki ág. hitv. ev. taní tó özv., szül. Sándori 
Máriának évi 403 K-t ; néh. Bencskó Gyula 
harkácssánkfalvai róm. kath. el. isk. t an í tó özv., 
szül. Boros Gizellának az eddigi 300 K helyett 
évi 495 K-t, Andor, Mariska és László nevű kkorú 
árváinak az eddig egyenkénti 50 K helyet t évi 
82 K 50 f-t, vagyis az eddig együttes 150 K 
helyett 247 K 50 f-t, mindössze tehát az eddigi 
450 K helyett 742 K 50 f-t; néh. Vörös Simon 
nyug. vágújhelyi tanító özv., szül. Diamant Liná-
nak évi 660 K-t ; néh. Hutter Ferenc kiczlédi 
róm. kath. el. isk. taní tó özv., szül. Schmidt 
Rózának évi 445 K-t, 3 kkorú árvájának egyen-
ként 74 K 16 f-t, együt t 222 K 48 f-t, mind-
össze 667 K 48 f - t ; néh. Demetrovich Alajos 
gödi nyug. közs. el. isk. tanító özv., szül. Gundl 
Annának évi 300 K - t ; néh. Árvay Pé te r nyug. 
krasznahorkai róm. kath. tanító özv., szül. Ballek 
Teréznek évi 300 K- t ; néh. Kerekes József 
nyug. nagypeszeki taní tó özv., szül. Szobi Zsófiá-
nak évi 493 K-t ; néh. Decsov József nyug. 
közs. tanító özv., szül. Szlavin Katalinnak évi 
550 K- t ; néh. Bark Lajos mogyorósdi nyug. 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Borsos 
Angélának évi 378 K- t ; néh. Borbély Károly 
nyug. ág. ev. tanító özv., szül. Hrasko Karoliná-
nak évi 300 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSA BÓJA. 
K. I . 1. Csak a féleség és a gyermekek, esetleg a 

cseléd. 2. Kérdezze meg az illető állomásfőnöktől. — 
M. N. A. Nagyszeben. Minthogy ön 1901-ben foglalta 
el véglegesen állását, 1906-tól kezdve van igénye az 
első korpótlékra. Kérje ezt elsősorban az iskolafenn-
tartótól. Ha elutasítanák, forduljon panaszával a közig, 
bizottsághoz. — H. 1$. Füles. 1. A tanító özvegyét 
legutolsó fizetésének 1200 K-ig teijedő része után 50°/o, 
azontúl 20°/o illeti meg ellátás gyanánt. 2. Nyugdíjas 
állapotban elhunyt tanító özvegyének ellátás iránti 
kérvényét sürgősen szokták elintézni. 3. A nyugdíj-
intézetbe való fölvételért jelentkezzék azonnal, amint 
21. életévét betöltötte. — K. A. F . Orsolyaszűzek 
zárdája Nagyszombat, polg. leányiskolával és tanítónő-
képzővel. Angolkisasszonyok Budapesten. — B. S. 
Dés. Az általános vármegyei tanítóegyesületbe fele-
kezeti tanító nem, köteles belépni, ennélfogva nem is 
köteles a tagsági díjat visszamenőleg fizetni. — 
Gazdasági szaktanító. A napilapokban is olvashatta 
volna, hogy az 1907. évi XXYI. t.-c.-ben megállapított 
lakbért kapják. — Cz. J . Mezőnagymihály. Az iskola-
fenntartó tulajdonát képező telken kivágott fához a 
telektulajdonosnak van joga. — K. F . Apátka. A ki-
vételes nősülési engedély iránt benyújtandó folyamod-
vány mellékletei : keresztlevél, tisztiorvosi bizonyítvány 
a családban élő 16—60 év közötti nők egészségi álla-
potáról, községi bizonyítvány, kinevezési okmány. — 
T. I. Gálosfa. Ismétlő-iskolát minden tanító tartozik 
tanítani. Ott, ahol több tanító működik egy iskolánál, 
évenként felváltva tanítják az ismétlősöket. — 
B. L. Zágon. Forduljon kérdésével a tanfelügyelőhöz, 
aki a helyi viszonyok ismeretében meg fogja mondani, 
köteles-e vele vagy sem. — Ambíció. 1. Az érettségi 
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vizsgálatok dolgában nyilatkoztunk lapunk idei év-
folyamának első számában. 2. Felekezeti tanító a 
polgári községtől nem követelhet fuvar- és napidíjat. — 
N. N. 1. Erre nézve tudtunkkal nincs rendelet. Egyes 
iskolafenntartóknál nincs megengedve. 2. Ha bizonyít-
ványt kap, természetes, hogy az utolsó évről. 3. Azt 
a tanulót, aki szabályszerű vizsgálat után valamelyik 
felsőbb osztályba fölvétetett, nem szabad az alsóbb 
osztályba visszahelyezni. 4. Szúts Izsó : A modern rajz-
oktatás vezérfonala. Bármely könyvkereskedés útján. — 
Eötvös-alap. E jótékony segélyegyesület rendes tagja 
lehet minden, a népoktatás terén működő egyén, ha 
évi 3 K tagsági díjat fizet, vagy 50 K-s részesjegyet 
vált. Legjobb mindjárt a pálya kezdetén belépni, mert 
a régebbi tagság nagyobb előnyt és kedvezményt 
biztosít. Jelentkezhetik 3 K beküldésével az alap elnök-
ségénél: Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 47. — 
Pedagógus. A tanszermúzeumról és pedagógiai könyv-
tárról bő felvilágosítást nyújt lapunk mult évfolyama 
53. számának A tanítók kincsesháza című cikke. — 
Mezőgazdasági tanfolyam. Mindazoknak, kik eziránt 
kérdést intéztek hozzánk, ez az üzenetünk : Olvassák 
el lapunk 24. számának mellékletén az első pályázati 
közleményt. — lí. T. Vojla. A nyugdíjba számítható 
szolgálat férfitanítóknál a betöltött 21, nőtanítóknál 
ugyancsak a betöltött 20. életévvel kezdődik. A közig, 
bíróságnak az a döntvénye, mely lapunk mult évfolya-
mának 14. számában Két ítélet c. közleményében olvas-
ható, a törvénynek ezt a rendelkezését nem érinti. — 
Sámsondi. 1. Államosításnál a szabályszerű képesítés-
sel bíró és alkalmas tanítókat rendszerint átveszik. 
2. Hogy abban az esetben, ha az állam külön iskolát 
állít az ön községében, kinevezik-e önt oda, nem 
tudjuk. — V. K. Mi is csak annyit tudunk, ameny-
nyit az 1907. évi XXVII. törvénycikk 8. §-a mond. — 
M. B. Érsekújvár. Ha lesz olyan tanfolyam, akkor 
lapunk hirdetni fogja. — Baja . Benn volt lapunkban, 
a pályázati hirdetések között. Miért nem kísérte figye-
lemmel ? — Sz. D. A hitoktató rendes tagja a testü-
letnek s így az osztályzó értekezleten nemcsak 
hogy ott lehet, hanem kötelessége is ott lenni. — 
R. J . Budapest, ön külön levélben kíván választ. 
Akkor legalább is címzett levelezőlapot vagy válasz-
bélyeget kellett volna mellékelni. Azt meg nem tudjuk 
elhinni, hogy egy tanítónő, aki államsegélyt kap, ne 
tudna erről szabályszerű nyugtatványt kiállítani. — 
B. K. Szentes. Az államsegélykéréshez szükséges ok-
mányokról már sokszor nyilatkoztunk e rovatban. 
Szíveskedjék utána nézni. Megtalálhatja azonkívül az 
Utasítás 25. §-ában. — J . I. Kiesvölgy. „Külön ok-
leveles éneklész"-ek részére megállapított jövedelemről 
nincs tudomásunk. Azt sem tudjuk, mikor fognak 
„külön országos kántori nyugdíjalapot" létesíteni. — 
J . F . M i sem tudnánk többet mondani a pályázati hir-
detésben foglaltaknál. Legjobb, ha egyenesen az intézet 
igazgatóságához fordul. — K. Az Utasítás értelmében 
az iskolaszék megbízottja elnököl. „Az elnök jelöli 
meg a vizsgálati tárgyak sorrendjét, ő szólítja feleletre 
a tanulókat, azonban a vizsgálat szakszerű vezetése, a 
kérdések föltevése, a tanulók útbaigazítása az osztatlan 
népiskola tanítójának, a többtanítós iskolákban az 
osztálytanítónak és az igazgató-tanítónak, illetve helyet-
tesének tiszte." Ez csak elég világos ?! — D. Gy. 
Kaczkó. 1. Legközelebb meg fog jelenni. 2. Elintézés 
alatt levő ügyekről nem nyilatkozhatunk. 3. Forduljon 
valamelyik tanítóképző-intézet igazgatóságához. 4. Ha 
megszerzi a szükséges képesítést. — P . Gy. Pápa. 
Próbálja meg. Az esetleges elutasító végzést föleb-
bezze meg a közigazgatási bírósághoz. — Sz. M. 
Alattya. 1. Forduljon a kir. tanfelügyelőhöz. 2. Az 
ilyent legjobb ignorálni. 3. A nyugdíjra igényt adó 
szolgálat első napjától. Az iskolafenntartó 24 K-ját 

az iskolafenntartó tartozik megfizetni és nem a tanító. 
4. A nyugdíjba beszámítják. A többire nézve olvassa 
el az 1907. évi XXVI. t.-c. 3. §-át. 5. Működési 
bizonyítványt az iskolaszék állít ki. 6. Vagyontalan-
sági és hatósági bizonyítványt az a község állít ki, 
ahol állandóan lakik. 7. A Néptanítók Lapját az iskola 
kapja s így minden tanítónak egyforma joga van 
hozzá. Egyik a másik rovására azt le nem foglalhatja, 
mert az az iskoláé. — B. Sz. Á. Szárszó. Az 1868. 
évi XXXVIII. t.-c. 140. §• a értelmében „a tanító halála 
esetén özvegye és árvái, a halálozás napjától számí-
tandó félévig, az egész fizetést és lakást élvezik". Az 
1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a e kedvezményt a hit-
felekezeti tanítók özvegyeire is kiterjesztette. Mint-
hogy az ismétlő-oktatásért esetleg külön járó elíj is 
a tanító fizetéséhez tartozik, természetes, hogy ez az 
összeg is fél évig az özvegyet — és nem a helyettest — 
illeti. Nincs tehát igazuk azoknak, akik azt állítják, 
hogy az ismétlő-iskoláért járó díjazás kizárólag önt 
illeti. Elismerjük, hogy ön — mint kezdő ember — 
jóhiszeműleg járt el és nem érdemelte meg azt a 
kemény meghurcoltatást. A tanulság pedig ebből az, 
hogy minden tanító igyekezzék jogaival és köteles-
ségeivel mindjárt pályája kezdetén tisztába jönni. 
Tanulmányozni kell az idevonatkozó törvényeket és 
rendeleteket. — H. A. Pusztafeliéregykáz. A magán-
tanulók mindazon tárgyakból kötelesek vizsgálatot 
tenni, amelyekből a rendes tanulók. — Sz. Zs. A 
közigazgatási bíróság csak majdani nyugdíjaztatása 
esetén lesz hivatva ebben az ügyben dönteni. — 
Cz. L. Boród. Forduljon e kérdésével háziorvosához ; 
esetleg megmondják itt is, a klinikán. — Sz. F . 
Pereszteg. 1. A pályaválasztásnál a fiú hajlama és 
tehetsége az irányadó. Mi egyiket sem ismerjük s így 
tanácsot sem adhatunk. 2. Tagja-e az Eötvös-alapnak ? 
A Tanítók Házában esetleg kedvezményes helyre juttat-
hatja fiát, vagy ingyenes déli ebédet nyerhetnek. — 
Államsegély. Mindazokat, akik akár fizetéskiegészítés, 
akár korpótlékos államsegély iránti kérvényeik elin-
tézését sürgetik, türelemre kérjük. Gondolják meg, 
hogy itt sok ezer ember ügyét külön-külön kell el-
bírálni. Az, hogy egyik-másik szomszédja, akinek kér-
vényét egyszerre terjesztették fel, már megkapta a 
kiegészítést, senkit se aggasszon. Mindenkinek jogos 
igényeit ki fogják elégíteni. — Internátus. Kérjen 
prospektust „Az elemi és középiskolai tanuló-otthon" 
igazgatóságától (Budapest, VI., Nagymező-utca 21.), 
mely minden egyes bennlakó növendék után 50 K 
tiszteletdíjat juttat az ajánlónak. — P . K. Pásztó. 
Kísérje figyelemmel lapunkat, benne lesz. — M. F. 
Belzerind. Ez az üzenet szól önnek is. Azt, hogy a 
dadogókat sikerül e majd teljesen kigyógyítani és 
lesz-e számukra ingyenes hely, nem tudjuk. — 
Peti. Sz. A magántanulókat a tanító vagy tanító-
testület rendszerint az iskolaév végén vagy elején 
köteles vizsgálatra elfogadni. A vizsgálaton az iskola-
szék elnöke vagy kiküldöttje elnököl. Ha a vizsgázó 
olyan hitfelekezethez tartozik, melynek helyben nincs 
lelkésze, akkor rendszerint az az eljárás, hogy illetékes 
lelkészétől bizonyítványt hoz, melynek osztályzatát a 
tanító az általa kiállított bizonyítványba beleírja. A 
magántanulókról az illető osztálytanító az előmeneteli 
és mulasztási naplóban lapot nyit és azt szabályszerűen 
kitölti. Az iskolafenntartónak szabadságában áll — az 
egyenjogúság és egyöntetű eljárás végett — az összes, 
tehát önhöz beiratkozott tanulóktól is, a 30 f-eket 
beszedni. — Kulai elöltzető. Forduljon a Pedagógium 
igazgatóságához (Budapest, I., Győri-út 7.), vagy a 
zeneakadémiák valamelyikéhez (II., Fő-utca 30 , vagy 
VII.. Liszt Ferenc tér 1.). — V. E. Az 1907. évi 
XXVI. t.-c. megszerezhető az Egyetemi nyomdában 
(1. lapunk fején !), de megtalálhatja lapunk mult év-
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folyamában is. — J . G. Szabolcs. Ha az iskolafenn-
tartó képes saját erejéből azonnal megadni, akkor nem 
várhat 1910-ig. Államsegélyért már most folyamodhat-
nak. Az iskolafenntartónak kell kémi az államsegélyt.— 
Pikéthy. Megmondja bármely könyvkereskedő. 

KÜLÖNFÉLÉK* 
A nem állami tanítók a várm. egyesületben. 

Az új népoktatási törvény határozottan meg-
állapítja mindama kötelességeket, amelyeket 
úgy az állami, mint a felekezeti tanítók végre-
hajtani tartoznak s amelyeknek lelkiismeretes 
elvégzése nemcsak a haza minden polgára 
műveltségének emelésére, hanem a magyar haza-
szeretet, a magyar szellem ápolására, megszi-
lárdítására is fontos hatásúak. Általánosult az 
az elv, hogy a népiskola nemcsak az ismeret-
szerzés, hanem a hazaszeretet, a vallás s az 
erkölcs melegágya legyen; necsak okos s az 
élet esélyeivel megbirkózni tudó egyéneket, 
hanem magyar hazáját s nyelvét szerető pol-
gárokat is neveljen. 

E cél elérése pedig a tanítóság közös fel-
adata s épp ez oknál fogva a kötelesség végzése 
is egyenlő, közös. E cél elérésével megszűnik 
az iskola jellege, a felekezet, a nemzetiség; 
valamennyinek egy úton kell haladnia, ha azt 
akarjuk, hogy a magyar szellem, a magyar föld 
szeretete általánosan meghonosodjék s erős 
gyökeret verjen. 

A magyar nemzet további fejlődését biztosító 
eme cél keresztülvitele végett a magyar tanító-
ságnak egyöntetű, az eredményt biztosító rend-
szer s elvek szerint kell a nagy és nemes 
munkához fognia, ha azt akarjuk, hogy a nehéz 
munkát siker koronázza s a törvény rideg 
paragrafusai életet nyerjenek. Közös erővel, 
lelkesedéssel, a szükséges tanítási módszer kellő 
megismerésével, a sikert biztosító elvek s egy-
öntetű rendszer elsajátításával lássunk a mun-
kához, egyesülve, egymást támogatva, karöltve 
végezzük a kötelességet s a célt bizonyosan el 
fogjuk érni. 

A vármegyei általános tanítóegyesületeknek, 
különösen a nemzetiségi vidéken, a legfőbb 
szerep jut ki majd e téren. Az egyesületek 
kötelességévé lehetne tenni, hogy az évenként 
megtartandó gyűlésein beható vita tárgyává 
tennék a magyar beszéd elsajátítása, a magyar 
szellem terjesztése körül követendő eljárást, 
megvitathatnák azokat az elveket s rendszert, 
amelyek ez ügyben szem előtt tartandók len-
nének, s a közös cél elérésére egyöntetű s a 
megyei viszonyoknak megfelelő eljárást álla-
píthatnának meg. Az esetleg megindítandó s 
minden egyes tanítónak járó egyesületi lapban 
pedig a magyar beszéd tanítási módszerét s 

a körül szerzett tapasztalatokat csaknem állan-
dóan ismertetni kellene. 

Mindezekre pedig nemcsak az állami, hanem 
a felekezeti s másjellegű tanítóknak is elkerül-
hetetlen szükségük van. Épen ez oknál fogva 
célszerű s fontos lenne, ha a nem állami tanítók 
az új törvényből kifolyólag arra köteleztetnének, 
hogy a vármegyei általános tanítóegyesület köte-
lékébe lépjenek. Ha a vármegyei tanítóság ösz-
szessége alkotná a tanítóegyesületet, fentjelzett 
működésével nagyban megkönnyítené minden 
egyes tanító munkáját, irányt adhatna munkál-
kodásának s elősegítené a törvény intencióinak 
végrehajtását. 

Sajnos, az 1868. évi XXXVIIL t.-c. szerint 
csakis a községi (s állami) tanítók kötelesek 
minden tankerületben tanítói tantestületté ala-
kulni. A másjellegű tanítók erre nem kötelez-
hetők. Szinte érthetetlen, hogy a megyei tanító-
egyesületeknek a nem állami tanítók nem 
kötelezett tagjai, jóllehet az egyesület célja, 
működése és szelleme bármily jellegű magyar 
tanító intencióinak meg kell, hogy feleljen. 

A vármegyei tanítóegyesületek működéséről 
szóló szabályrendelet legelső céljául ezt tűzi ki : 
Az iskolai nevelés és tanítás előmozdítására 
tartozó ismeretek gyarapítása és tanítások mód-
szerének megvitatása s mindkettőnek a tanítók 
között általános terjesztése. 

íme, oly határozottan megállapított s minden 
ízében követendő cél ez, amely a tanítóság 
nem egy részének, hanem valamennyiének irány-
adóul szolgálhatna. De a fenti cél elérésére 
kötelezővé kellene ezt tenni az ú j törvény életbe-
léptetésénél, hogy az a Kárpátok legfélreesőbb 
zugában is teljes egészében érvényre juthasson. 

A vármegyei általános tanítóegyesület köte-
lező tagja legyen tehát minden tanító ; e tekin-
tetben ne legyen különbség. Valamennyi egy 
és ugyanazt a munkát köteles végezni, vala-
mennyi egy és ugyanazt a célt szolgálja, mi 
indokolja tehát az elkülönítést? 

A nem állami tanítóknak az egyesületbe való 
belépés kötelezettsége fejlesztené egyúttal a sok 
jellegű tanítók között a kartársi szeretetet is, 
az egymás iránti bizalmat, a munkakedvet s 
a kartársi támogatást is. Az együttes munkál-
kodás, az egyöntetűség, a sikert biztosító közös 
megállapodás s a közösen elfogadott rendszer 
pedig meghozná a maga gyümölcsét. 

Nem elég egymagában a törvény, fontos 
annak mikénti végrehajtása is, s a végrehajtást 
elősegítő módozatok, eszközök megteremtése is. 
Az új népoktatási törvény is csak akkor fog 
valóban érvényre jutni, ha annak végrehajtá-
sához a tanítóság mint egy egész, együttesen 
s vállvetve fog hozzá. Dezső Lipót. 



3 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

— Magyar fölírás a görög keleti szerb 
népi sko lákon . A temesvári gör. kel. szerb 
püspökség köréből kaptuk a következő sorokat : 
Fenti cím alatt több fővárosi lap azt a h í r t 
közölte, miszerint a temesvári gör. kel. szerb 
egyházmegyei iskolaszék idegenkedik a magyar 
fölírásoknak az alantas népiskolákon való haszná-
latától, sőt, hogy a Torontál vármegye közigaz-
gatási bizottságának ezen ügyben kiadott egyik 
rendelete ellen egyenesen tiltakozott volna. 
Habár ezen hír illetékes helyről akkép igazít-
tatott helyre, hogy a jelzett iskolaszék sohasem 
idegenkedett a magyar fölírások alkalmazásától, 
hanem azok általános használatát az összes alan-
tas helybeli iskolaszékeknek melegen ajánlotta (?), 
tehát ot t is, ahol a fölírás egyáltalában nem 
használtatott és ahol a magyar fólírások alkal-
mazása nem kötelező, a törvény és az erre 
vonatkozó miniszteri rendeletek szerint ; és habár 
világosan ki volt jelentve, hogy a jelzett iskola-
szék a Torontál vármegyéhez intézett föliratában 
nem kifogásolta a magyar fölírások kötelező 
használatára való szorítást ott, ahol a fölírás 
egyáltalában nem használtatik, hanem azon intéz-
kedéseket, amelyek értelmében az összes iskola-
székek a fölírások kötelező alkalmazására egy-
általában szoríttattak, tehát azok is, amelyeknél 
a fölírások eddig nem használtattak és pedig 
záros határidő alatt és 500 koronányi büntetés 
terhe a la t t ; holott sem a törvény, sem a 76.000. 
számú miniszteri rendelet ezt parancsolólag nem 
követelik, hanem azt az iskolaszékek autonóm, 
szabad elhatározására bízzák, azon kötelező föl-
tétellel, hogy, ha a fölírás alkalmaztatik, akkor 
a magyar fölírás is, és pedig első helyen alkal-
mazandó, amit senki sem vont kétségbe, tehát 
az egyházmegyei iskolaszék sem, mindezek dacára 
ugyanazon fővárosi ós vidéki lapok nem szűnnek 
meg foglalkozni ezen üggyel és a jelzett iskola-
széket ismételten hazafíatlansággdl gyanúsítani. 
Ezen újabb, a napokban megjelent közlemények 
jól lehet konstatálják, hogy a fólírások alkal-
mazása az iskolákra nézve nem kötelező és a 
temesvári egyházmegyei iskolaszék föntemlített 
eljárást, bár hallgatólag is helyeslik : mégis egy 
egészen ú j váddal lépnek föl a jelzett iskolaszék 
ellen és pedig mintha már most ez a magyar 
címer kötelező használata ellen is nyilatkozott 
volna, holott ezt a törvény világosan elrendeli. 
Ez a hír merő koholmány, mert a jelzett iskolaszék 
jól tud különbséget tenni a törvény és rendele-
tek parancsoló és dispositív jellegű intézkedései 
között és a magyar címer kötelező alkalmazását 
kifogásolni eszeágában sem volt. — Csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a szerb iskolaszékek őszinte 
hazafiságát az bizonyítaná igazán, ha a magyar föl-
írást minden iskolaépületen — ott is, ahol 
egyáltalán nem volt eddig fölírás — használnák. 

Mert különben megerősödik felőlük az a véle-
mény, hogy készek mellőzni inkább minden 
fölírást, csak hogy a magyart is ne kelljen 
használniok. 

— Méhészeti előadások. Az állami méhé-
szeti vándortanítók folyó évi augusztus hónap-
ban az alább megnevezett napokon és helyeken 
tar t ják előadásaikat: 1. VaUó János harmadik 
kerületi, székhelye: Pozsonyligetfalu. 17-én Hül-
lőn, 18-án Nagymányán, 19-én Ahán, 20-án 
Szelepcsényben, 23-án Nagykoszmályon. 2. Rózsa 
János negyedik kerületi, székhelye : Sárospatak. 
3-án Bucson, 4-én Beregszászvégardón, 5-én 
Balazséren, 6-án Kisbégányon, 7-én Rafajnaúj-
falun, 8-án Borkaszon, 9-én Bátyún, l l - é n Ver-
bőczön, 12-én Salánkon, 13-án Alsósáradon, 14-én 
Nagyrákóczon, 15—16-án Kisrákóczon. 3. For-
gách Lajos ötödik kerületi, székhelye: Arad. 
21-én Tótkomlóson, 22-én Orosházán a kert-
gazdasági intézetnél, 24-én Csabán, a gazdasági 
ismétlő-iskolánál, 25-én a kamutkert i iskolánál, 
26-án Fűzesgyarmaton és 27 én Szakálon. 4. 
Tóth János hatodik kerületi, székhelye: Nagy-
enyed. 24-én Bolyán, 25-én Küküllőváron, 26-án 
Alsóbajomon, 27-én Borzáson és 29-én Vidrá t -
szegen. 5. Nagy János hetedik kerületi, szék-
helye: Kolozsvár. 3-án Tácson, 4-én Sófalván, 
5-én Malomárkán, 6 án d. e. Nagyfalun, d. u. 
Zelyken, 7-én Monoron, 8-án d. e. Alsórépán, 
d. u. Disznájón, 9-én Görgényüregcsűrön, 10-én 
Görgényszentimrén, l l - é n d. e. Petelen, d. u. 
Magyarpéterlakán, 12-én d. e. Iszlón, d. u. 
Nyárádgátfalván és 13-án Havasdon. 

— A Magyar Tanítók Naptára az 1909. 
évre is meg fog jelenni az Athenaeum kiadásá-
ban. Ez a naptár tudvalevőleg az Eötvös-alapra 
jövedelmez s az eddigi jövedelemből már 1 0 0 0 
K-t meghaladó ösztöndíj-alap létesült, melynek 
kamatait az Eötvös-alap mult évi közgyűlése 
első ízben ítélte oda egy vidéki tanító jelesül 
tanuló fiának. Kívánatos azonban, hogy ez az 
ösztöndíj-alap növekedjék, ami elérhető olymódon, 
hogy a tanítóság tömegesen megrendeli a Magyar 
Tanítók Naptárát. A tanítók naptára, melyet 
kizárólag tanítók írnak, érdekes tartalommal 
szeptember első felében fog megjelenni, de 80 
fillér beküldésével már most is meg lehet ren-
delni az Athenaeum könyvkiadó-hivatalában : 
VIL, Rákóczy-út 54. sz. 

— Megrendszabályozott román esperes. 
Udvarhely vármegye közigazgatási bizottsága júl . 
8-án a főispán távollétében Sébessy János dr. 
alispán elnöklésével ülést tar tot t . Az ülésen 
Kulisszéky Ernő tanfelügyelő beterjesztette je-
lentését arról a kínos esetrjl , amelyet Móldován 
Demeter segesvári román esperes provokált, aki 
a székelykeresztúri áll. tanítóképző vizsgáján ki-
fogásolta, hogy a növendékek a gör. kel. vallás; 
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tanból magyarul feleltek. Közölte a tanfelügyelő 
azt is, hogy az incidens következtében a vizsgá-
latot kénytelen volt felfüggeszteni és az esetről 
azonnal je lentés t te t t az illetékes hatóságnak. 
A bizottság a jelentést helyeslőleg tudomásul 
vette. Ugrón Zoltán és Mezey Ödön szólottak 
hozzá a jelenléshez és energikus szavakban, a 
gyűlés egyhangú helyeslése mellet t bélyegezték 
meg a nemzetiségiek túlkapását. Az esettel kap-
csolatban Sándor István gör. kath. esperes a 
helyi lapba cikket írt, amelyben elítélőleg emlé-
kezett meg Moldován magatartásáról. 

— Teniesmegye a tanítókért. Temes-
megye törvényhatósági bizottsága ezelőtt egy 
esztendővel Sztura Szilárd dr. indítványára meg-
alakította kul túrá l is bizottságát, egyben pedig 
kultúrális célokra évi tízezer koronát szavazott 
meg. Ebből az összegből támogatást nyernek az 
összes temesvári és temesmegyei kultúrális intéz-
mények, de azonkívül jutalmazásban részesülnek 
a magyar nyelv sikeres tanítása teren érdemeket 
szerzett taní tók. Temes megye kultúrális bizott-
sága júl. 14-iki ülésén Sebeszta Károly királyi 
tanácsos tanfelügyelő indítványára elhatározta, 
hogy huszonöt megyebeli t an í tó t , illetve tanító-
nőt, akik kiváló sikerrel taní tot ták a magyar 
nyelvet, százkoronás pénzjutalomban részesít, 
azonkívül harminc tanítót oklevéllel tün te t -
nek ki. Huszonkét iskolásgyermeket egyen-
ként tíz koronával jutalmaztak a magyar nyelv-
ben tett előhaladásért. Sztura Szilárd dr. indít-
ványára kimondta a bizottság a Temesi Magyar 
Közművelődési Egyesület megalakítását is. A bi-
zottság föl fogja kérni a főispánt, hogy az ala-
kulás előkészítésére ötventagú bizottságot hív-
jon össze. Végül ugyancsak Sztura Szilárd dr . 
indítványára kimondta a bizottság, hogy indí t -
ványozni fogja Temes megye közgyűlésének, hogy 
a Temesvárott fölállítandó Hunyadi-szobor elő-
készítése ügyében küldjön ki előkészítő-bizott-
ságot. 

— Pályázat a méhészmunkás - tanfo-
lyamra. A gödöllői m. kir. állami méhészeti 
gazdaságban a folyó évben szeptember 15-én 
megkezdődő kétéves méhészmunkás-tanfolyamra 
pályázat hirdettetik. Eel fog vétetni hat olyan 
egyén, kik 16. életévüket betöltötték, de 35. élet-
evüket még tú l nem haladták. A felvételt ké rő 
és egykoronás bélyeggel el látot t folyamodványo-
kat a m. kir. fóldmívelésügyi miniszterhez (Buda-
pest, V., Országház-tér 11.) folyó évi augusztus 
15-ig a következő okmányokkal felszerelve kell 
benyúj tan i : 1. Keresztlevél (születési bizonyít-
vány) ; 2. az elemi népiskola négy osztályának 
elvégzéséről szóló bizonyítvány ; 3. hiteles bizo-
nyítvány arról, hogj^ folyamodó valamely mező-, 
kert-, szőlő-, vagy erdőgazdaságban mint segéd-
munkás, vagy mint egyéb alkalmazott legalább 

egy évet gyakorlatilag tö l tö t t ós használható-
ságának s megbízhatóságának tanújelét adta. A 
földmíves- vagy kertmunkás-iskolát végzettek 
előnyben része-sülnek ; 4. azoknak, kik szülői 
gondozás alatt nem állanak, kifogástalan maga-
viseletükről tanúskodó községi bizonyítványt,, 
azoknak pedig, kik szülői vagy gyámi gondozás 
alatt állanak, az említett községi bizonyítványon 
kívül még a szülőik, esetleg gyámjuk oly bele-
egyező nyilatkozatát is kell mellékelniök, mely 
az illetőnek a tanfolyamra való belépést meg-
engedi ; 5. csatolandó továbbá az ép, egészséges 
és munkára edzett testalkatot igazoló orvosi bizo-
nyítvány, a himlőoltási bizonyítvánnyal együtt ; 
6. a hadköteles sorban levők részéről szükséges 
annak faltüntetése, hogy a katonai szolgá at tel-
jesítésének ideje a gazdaságban töltendő két év 
tartamával nem esik össze. Előnyben részesül-
nek azok, kik hadkötelezettségüknek már eleget 
tettek. A tanfolyamra felveendő egyének a tele-
pen szabad lakást és államköltségen teljes ellátást 
kapnak. A hallgatók betegség esetén ingyenes 
orvosi segélyben és gyógyszerben részesülnek. 
A szükséges könyveket, írószereket, a gyakorlati 
munkához megkívántató felszereléseket, szerszá-
mokat és eszközöket a tanulók használatra a 
gazdaságban kapják. Ezenkívül évenként minden 
növendék 60 korona ruhapénzben is részesül 
olymódon, hogy a szükséges ruházatról ezen 
összeg erejéig a gazdaság vezetője gondoskodik. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. (liuménia kultúrpolitikája.) Közöljük. — Cs. 

Gy. Nem közölhető. — H. J . Felszínes cikk. Sok 
tekintetben igazságtalan. Reformok megvitatásához 
nagy alapossággal kell fogni. — V. (A nyár.) Költői 
tárgy, meg is énekelték sokan, szebbnél szebben. Az 
ön éneke gyenge szárnypróbálgatás. — Tanítók beteg-
sége. Már egyszer közöltünk cikket, mely a tanítókat 
országos betegsegélyző-egyesület alakítására buzdí-
totta, de visszhang nélkül maradt. Az ön cikkének is 
aligha lenne hatása. Aztán azt kívánja, hogy a tanítók 
közöljék önnel a véleményüket. Igen ám, de mi sehogy 
sem tudtuk kibetűzni a nevét. Yegyen példát a minisz-
terétől : szép olvashatóan írja a nevét. Pedig sokszor 
kell leírnia. — Sz. (Egy eset.) A tanulók öngyilkos-
ságáról már van elfogadott cikkünk, mely az önét 
fölöslegessé teszi. — Csóka. Ajánlottuk. — Sz. (Hozzá-
szólás a nemzeti állam kérdéséhez.) Nem mond semmi 
olyat, ami megokolttá tenné a cikk közlését. — A. 
(Nagybánya.) Yalószínüleg az augusztusi mellékleten. 

Tartalom : Öngyilkos tanulók. Palágyi Lajos. — 
A tanító-tanárképzés és a tanügyi státus egysége. 
Kóródy Miklós. — Gyűjtés a gyermekek javára. Szabó-
Elemér. — Könyvesház. —• Szépirodalom : Mikor 
az édesanya sír. Gaal Mózes. — Egyesületi élet. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
A t emesrékás l róm. kath. iskola II. osztálya 

augusztus 15-ig betöltendő. Évi fizetése : 800 korona, 
24 korona irodaátalány, 200 korona lakbér, 20 '/a 
méter tűzifa (12 '/a méter természetben, 8 méter pedig 
készpénzben = 64 korona), melyből az iskolaterem 
is fütendő. A fizetésnek a törvényes minimumig az 
állam részéről való kiegészítése iránti kérvény folya-
matban van. A német kántorságban való jártasság 
előnyben részesül. Az iskolaszék. (778 -11—2) 

Kissemlaki (Temes megye) evang. egyház kántor-
tanítóságára. Egyház- és államtól négyszáz korona, 
gazd. ismétlősökért ötven korona. Búza 40 pozsonyi, 
tengeri 20, szalmapénz 27 kor., három hold szántó-
földön kívül pótkert és herés, kettő öl kemény tűzifa, 
stóla, lakás kerttel. Népiskolánk hatosztályú, magyar-
német tannyelv. Kettőszáz korona fizetésjavításért 
folyamodni fogunk. Viátikumot a megválasztott kap. 
Orgonálásban, éneklésben jártasság. Jelentkezni aug. 
16-ig. Nyácsik lelkész, iskolaszéki elnök. (787—11—2) 

A vas -k irá lyfa lva i ág. hitv. evang., németajkú 
iskolaközség tanítói állására pályázatot hirdet. Jöve-
delme : 3 szobás lakás az iskolaépületben, konyha és 
gyümölcskert, amely utóbbiban a tanító köteles a 
gyermekeknek a fatenyésztésben való oktatás céljaira 
szolgáló faiskolát fenntartani; készpénzben 1100, azaz 
egyezerszáz korona ; 20 m3 puha tüzelőfa ; minden 
temetés után 1 korona stóladíj. Az állás folyó évi 
szeptember 1-én foglalandó el. Pályázók a vas-király-
falvai ág. hitv. evang. iskolaközség iskolaszékéhez 
intézett kérvényeiket és azok mellékleteit, ú. m. a 
képesítő-levelet s esetleg az eddigi működésről szóló 
bizonyítványt, f. évi augusztus hó 5-ig az ókörtvélyesi 
ág. hitv. evang. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 

(656-11—2) 
Obesenyö (Torontál) község iskolaszéke pályázatot 

nyit újonnan szervezett tanítónői állásra, a következő 
javadalmazással. Fizetés : 1000 korona, lakbér 200 
korona, gazdasági ismétlő-iskola tanításáért 100 korona, 
államsegélyből fedezendő törvényes korpótlék. Pályá-
zati határidő : folyó évi augusztus 10. Megjegyeztetik, 
hogy a lakosság róm. kath. vallású és bolgár anya-
nyelvű. Lászlóffy János, elnök. Drágán Tamás, jegyző. 

(749-11-2) 
Az écskai uradalom a „Maria-Louiza" majoron az 

1908/9. tanév elején megnyíló tanyai iskola tanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetési föltételek : az 
1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a értelmében 1000 korona 
alapfizetés, a 3. §-ban megállapított korpótlékkal ; 
természetbeni lakás ; szabad fűtés, melynek ellenszol-
gálata fejében az iskola fűtése és tisztogatása a tanítót 
terheli ; szabad tehéntartás egy tehénre ; szabad legel-
tetés 2 disznó számára ; kert fejében fél kat. holdnyi 
terület lesz kihasítva. Az állást elnyerő köteles a 
szünetekben az uradalomban szükség szerint a mun-
kálatoknál felvigyázási szolgálatot, esetleg irodai szol-
gálatot teljesíteni. A kellően fölszerelt folyamodványok 
f. évi augusztus hó 10-ig a következő címre külden-
dők : Harnoncourt Félix gróf őméltósága écskai ura-
dalma központi intézőségének, Németécska [Torontál 
megye). (736—III—2) 

A tenkei református kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom : 1350 korona, most 
részben terményekben, jövő évtől készpénzben. Köte-
lesség : III—VI. fiúosztály vezetése, kántorság orgo-
nával. Ipariskolánál taníthat évi 240 korona díjazásért. 
Egyévi sikeres működés után állandósíttatik. Fölsze-
relt kérvények augusztus 8-ig ref. lelkészi hivatalhoz, 
Tenke (Bihar megye). (750—11— 2) 

Oki., református tanítónő házitanítónői állást keres. 
Ért a gyermekruha-varráshoz és fehériieművarráshoz. 
Egyévi működési bizonyítványa van. Cím : B. Irén, 
Maksa. (807—II—2) 

Lapunk 30. számában 59/h. sz. a. hirdetett pös-
tyén i pályázat nem tanítónői, hanem tanítói állás. 

A cserépfalusi ref. egyház orgonisti-kántortanító-
ságra pályázatot hirdet. Bír 3 szobával s kerttel. 
Fizetése : 1040 korona, negyedévenként előre fizetve. 
3 darab marhalegeltetési jog. Az I—11-ik osztályt 
tanítja, úgy az ismétlős lányokat is. Az istenitisztele-
tet hetenként felváltva végezik. Pályázók aug. 2-ig 
pályázhatnak. A választás aug. 2-án lesz. A megjelent 
választottnak útiköltsége megtéríttetik. Nóvák Sándor 
iskolaszéki elnök, lelkész. Július 13. U. p. Bogács, 
Borsod megye. (767—II—2) 

A kocsoliáti uradalomban tanyai iskolánál tanítói 
állás töltendő be, f. évi szeptember 15-re. Javadalma-
zás : egy évre 960 korona, lakás, fűtés, kerthasználat. 
Róm. kath, vallású tanítók vagy tanítónők oklevél-, 
esetleg bizonyítványmásolatukat a kocsoháti ura-
dalmi intézőséghez Valkány, Torontál megye küldjék 
be. Másolatok vissza nem küldetnek. (772—II—2) 

A beretkei ref. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetése : 1000 korona, ebből államsegély 
634 korona, 200 korona alapítvány kamata, ezenkívül 
föld, rét, termény, tandíj, lakás, stóla, ötödéves kor-
pótlék. Okleveles tanítók pályázhatnak július hó 
31-ig. Kérvényeiket alulírt címre küldjék. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalndó. Sélley László, ref. 
lelkész. Beretke (u. p. Gömörpanyit), Gömör megye. 

(780—II —2) 
A késmárki ág. hitv. evang. elemi népiskolánál 

üresedésbe jött tanítói állásra ezennel pályázat nyit-
tatik. Pályázhatnak evang. vallású, okleveles tanítók, 
akik a magyar és német nyelvet szóban és írásban 
tökéletesen bírják. A megválasztott a reábízandó 
osztályt önállóan vezetni, három kartársával fölváltva 
a kántori és orgonista-teendőket ellátni és velük a 
temetéseknél közreműködni tartozik. Javadalmazása : 
1200 (ezerkettőszáz) korona törzsfizetés, havi előleges 
részletekben, és a törvényes ötödéves korpótlék, 360 
(háromszázhatvan) korona lakáspénz és 20 (húsz) ko-
rona kertátalány, 24 (huszonnégy) köbméter tüzelőfa 
házhoz szállítva, mely esetleg 120 (százhúsz) koroná-
val megváltatik, 21 (huszonegy) korona kántori illet-
mény és a stólailleték reá eső része. Pályázók kellően 
fölszerelt folyamodványaikat folyó évi augusztus hó 
8-ig alulírotthoz nyújtsák be. Az állás folyó évi szep-
tember hó elsején elfoglalandó. Késmárk, 1808 július 
15. Dr. Tátray Gergely s. k., egyházfelügyelő. 

(788-III—2) 
A fe lsöjózsai ref. osztatlan leányiskola tanítói-

tanítónői állására, melynek javadalma a kérendő 
államsegéllyel 1000 korona, lakás kerttel. A fölszerelt 
pályázati kérvények augusztus l-ig küldendők Takács 
Sándor lelkészhez. (790—II-2) 

Kiszácsra (Bács m.) három ág. evang., tótajkú, 
okleveles tanító egyedül kerestetik. Fizetése : 900 
korona készpénzben, lakással, mely, ha beválnak, 
1000 koronára kiegészíttetik. Bizonyítványok augusztus 
2-ig lelkészi hivatalnak küldendők. (752—11—2) 

Zalacsányi községi elemi népiskolánál az újon-
nan szervezett második tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés : államsegéllyel együtt 1000, azaz : 
egyezer korona és egy szoba lakás. Pályázhat 
róm. kath., nőtlen tanító vagy tanítónő. Kellően föl-
szerelt kérvények f. évi augusztus 15-ig alulírotthoz 
küldendők. Az állás október hó 1-én foglalandó el, 
ugyanazon időtől jár a fizetés. Malatinszky Ferenc, 
iskolaszéki elnök, Zalacsány. (838—I—1) 

I iödös (Vas m.) róm. kath. iskolaszéke 2 osztály-
tanítói állásra augusztus 15 ig pályázatot hirdet. Fize-
tés : a községtől 100 korona, államsegély 900 korona, 
egy szoba, fűtéssel. Kötelességük : a reájuk bízott osz-
tályt és ismétlősöket tanítani, a templomban rájuk 
felügyelni, kántoriakban segédkezni. Az állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Az iskolaszék. (856-1-1) 
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Zenta város községi elemi iskoláinál egy újonnan 
szervezett tanyai tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalmazás: évi 1100 korona alapfizetés, természet-
beni szabad lakás, esetleg ennek megváltása fejében 
360 korona évi lakbérilletmény ; >/« kat. hold kert 
vagy 20 korona évi megváltási díj ; ezenkívül az 1907. 
évi XXVIL t.-cikkben előírt, hat ízben esedékes kor-
pótlékok. A másutt eltöltött évek a korpótlékoknál 
beszámíttatnak. A megválasztott tartozik mindenkor 
az iskolaszék, illetve a tantestület á tal kijelölt teljes 
mindennapi vegyes iskolát önállóan vezetni és a női 
kézimunka tanításáról gondoskodni, ezenkívül köteles 
leend tanulóit a gazdasági és kertészeti ismeretekre 
oktatni. Pályázhatnak róm. kath., okleveles tanítók 
és tanítónők. Fölbélyegzett kérvényeket 1908. évi 
augusztus 15-ig alulírt elnökhöz küldjék. A később 
érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. Zenta, 
1908 július 21. Gózon István s. k., iskolaszéki elnök. 
Mezei Mihály s. k , iskolaszéki jegyző. (874—I—1) 

Az Izsáki (Pest megye) református elemi iskolá-
nál a 4-ik tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 
államsegélyből évi 800 korona, tandíj címén egyházi 
pénztárból évi 200 korona, havi előleges részletek-
ben. Természetbeni lakás helyett jelenleg évi 200 
korona, egyházi pénztárból, negyedévi előleges részle-
tekben. A törvényes kertilletmény. Kötelesség : az 
l-ső vegyes osztály (szükség esetén több osztály) veze-
tése ; lelkész és a többi tanítók helyettesítése, aka-
dályoztatás esetén. Az állás f. évi szeptember 1-én 
foglalandó el. Kérvények aug. 15-ig Veress István 
ref. lelkészhez küldendők. (875—1—1) 

A vágújhe ly i izr. polg. leányiskolánál egy helyet-
tes tanítónői állás töltendő be. Fizetés: évi 1000 ko-
rona. Az állás egyelőre az 1908/09-iki tanévre töltetik 
be. Véglegesítés esetén a hitközség az illető tanítónő 
javára a minisztériumhoz fizetéskiegészítésért fog 
folyamodni. Okleveles polg. isk. tanítónők, kik kézi-
munka- és rajztanításra is képesítve vannak, kellően 
fölszerelt folyamodványaikat f. évi augusztus hó 15-ig 
nyújtsák be alulírott iskolaszéki elnökhöz. Ének- és 
tornatanításra is képesítettek előnyben részesülnek. 
Az állás f. évi szeptember 1-én foglalandó el Vág-
újhely, 1908 július 20-án. Dr. Angyal Lajos, iskola-
széki elnök. Friedmann Illés, iskolaszéki jegyző. 

( 8 3 6 - 1 - 1 ) 
A kaposvári áll. s. községi polgári fiúiskolában 

betöltendő rajztanári állásra ezennel pályázatot hir-
detünk. Javadalmazás : 2000 korona alapfizetés és 490 
korona évi lakásbér. A megválasztott tanárnak az áll. 
polgári iskolai tanárok részére megállapított korpótlék 
és előléptetés biztosíttatik. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pályázati határidő: 1908 augusztus 15. 
Kaposvár, 1908 július hó 21-én. Németh István s. k., 
iskolaszéki elnök. Vajthó Jenő s. k., iskolaszéki jegyző. 

( 8 3 5 - 1 - 1 ) 
Alsólehotán (Árva megye) újonnan szervezett róm. 

kath. Il-ik tanítói állomás betöltésére a pályázat 
augusztus hó 30-ra tűzetik ki. Jövedelme következő : 
államsegély 900 korona, hitközség pénztárából 100 
korona ; összesen 1000 korona ; két szoba, konyha- és 
kamrából álló szabad lakás. Tót nyelv ismerete kíván-
tatik. A fölszerelt folyamodványok jelzett határnapig 
főtisztelendő Balgha Jenő Árpád esperes-plébános és 
ker. tanfelügyelőhöz, Árvaváraljára küldendők be. 

( 8 5 7 - 1 - 1 ) 
Csernai községi iskola egy tanítói állására pályá-

zat hirdettetik. Javadalmazás : 1000 korona évi fizetés, 
tanítói lakás, kert. Tanítás nyelve a magyar, a román 
nyelvet is bírók előnyben részesülnek. Pályázók föl-
szerelt kérvényüket az alsóteleki köijegyzőhöz nyújt-
sák be. A választás megerősítés után válik jogerőssé. 
Az állás a kilátásba helyezett 900 korona államsegély 
kiutalása után foglalható el. Cserna Domokos, iskola-
széki elnök. (823—II—1) 

A v á c z i segédkántori állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 880 korona. Teendői : a kántorság, a kántori 
teendők önálló végzése. Mellékjövedelem : 600 korona. 
Személyes jelentkezők előnyben részesülnek. Az állás 
augusztus közepén elfoglalandó. Pályázatok Ulrich 
Károly székesegyházi karnagy címére küldendők, Vácz. 

(863—1-1) 
K e c s k e m é t th. város közs. iskolaszéke egy városi 

rendes tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 
200 korona lakbér, továbbá első évben 1000, azután 
4 éven át 1200, azontúl 1400 korona fizetés és a tör-
vényes korpótlék. A megválasztott tanítónő tartozik 
a reábízandó osztályt a törvény értelmében minden-
ben ellátni. A folyamodványhoz csatolandók : kereszt-
levél, tanítói oklevél, az összes szolgálati bizonyít-
ványok, vagy ilyenek nem létében erkölcsi bizonyít-
vány, továbbá legújabb keletű egészségi bizonyítvány ; 
mindez eredetiben, vagy szabályszerűen hitelesített 
másolatban. A kérvények augusztus 8-ig Szabó József, 
iskolaszéki elnök úrhoz intézendők. (864 — 1—1) 

A dési egyházmegyébe kebelezett dési ref. egyház 
elemi fiúiskolájához az ötödik (új) tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés : 200 korona az egyház pénz-
tárából és 900 korona államsegélyből, havi előleges 
részletekben ; lakbér 360 korona. Kötelesség : egy 
osztály, esetleg az V—VI. osztály együttes tanítása, 
az iskolaszék beosztása szerint. Orgonázásban, ének-
ben, zenében jártasok előnyben részesülnek. Pályázati 
határidő : 1908 augusztus 15. Kérvények alulírotthoz, 
Magyarberkeszre (Szatmár m., u. p. Nai^ysomkút) 
küldendők. Pap István, esperes. (843—1—1) 

A p inkamindszent i rk. iskolaszék az újonnan 
rendszeresített magyar tannyelvű osztálytanítói (ta-
nítónői) állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : 900 
korona államsegély, 100 korona és 20 korona kert-
illetmény, 8 méter puha tűzifa felaprítva és egy 
bútorozott szoba. Kötelesség : egyik tanteremben ön-
állóan tanítani, gyermekeket mindenkor templomba 
vezetni, ott reájuk felügyelni és kántoriakban szükség 
esetén helyettesíteni. A választás augusztus 3-án dél-
előtt 9 órakor lesz. Személyes megjelenés kívántatik. 
Kérvények július 30-ig a pinkamindszenti rk. iskolaszék 
elnökéhez nyújtandók be. Pinkamindszent (Vas m.), 
19U8 július 11. Lelovits Gyula plébános, iskolaszéki 
elnök. Böröcz Béla kántortanító, jegyző. (850—I—1) 

A garadnai róm. kath. tanítói állásra. Jövedelme : 
a hitközségtől 800 korona; 1 hold 1225 Q-ölszántó-
föld használata: 40 korona; saját használatára 1 Va öl 
fa : 18 korona ; legelő 2 db szarvasmarhára : 8 korona ; 
van megfelelő lakása és kertje. Az ismétlő-iskolásokat 
minden díjazás nélkül tartozik tanítani. Pályázhatnak 
róm. kath., okleveles tanítók és tanítónők. A kellő-
képen fölszerelt kérvények augusztus hó 16-ig kül-
dendők be Vájó József dr. plébánosnak, Velsőnovaj 
(u. p. Garadna, Abaújtorna m.). (854—1—1) 

Pályázat a n a g y s z é k e l y i ref. német egyház által 
fenntartott felekezeti iskola 11-od sorszámú kántor-
tanítói állására. Fizetés : terményben és készpénzben 
1600 korona. Kötelesség: a III. és IV. osztálybeli 
gyermekek tanítása; az első sorszámú tanítóval fel-
váltva a kántori teendők végzése, valamint lelkész 
betegsége vagy akadályoztatása esetén az istenitisz-
telet tartása. A német nyelv tudása megkívántatik. 
A megválasztott állását f. évi szeptember hó 1-én 
köteles elfoglalni. A pályázati kérvények augusztus 
hó 9-ig alulírotthoz, Nagyszékelybe (Tolna megye, 
p. h.) küldendők. Moór Jakab, ref. lelkész. 

(855-1—1) 
Répczesarudi (Sopron megye) osztálytanítói ál-

lásra augusztus 8-ig pályázatot hirdetünk. Jövedelme : 
1000 korona, bútorozott szoba, fűtéssel. Kötelességek 
díjlevél szerint. Tannyelv magyar, de a horvát anya-
nyelv is taníttatik. Férfitanítók előnyben. Róm. kath. 
iskolaszék. (799—1—1) 
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A csanádapáczai róm. kath. népiskolánál újonnan 
szervezett tanítói állásra pályázhatnak aug. 15-ig. Az új 
állás az intézet 5 terme. Javadalmazás : 100 korona, 
az 1907. évi XXVII. t.-cikknek megfelelő lakás, kert. 
Fizetéskiegészítés biztosítva. Pályázhatnak férfiak és 
nők. Magasabb képesítés dönt. Előnyben részesül, ki 
latinul is tanít. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Csanádapácza, 1908 július 21. Róm. kath. iskolaszék. 

( 8 4 5 - 1 - 1 ) 
A korponal ág. h. ev. egyházközség pályázatot 

hirdet egy kántortanítói állásra. Jövedelem : 1. Alap-
fizetés 1000 korona. 2. A törvényszerű ötödéves kor-
pótlékok. 3. Szabad lakás. 4. 60 m. kemény tűzifa, 
melybőlrtt tanterem is fűtendő. 5. Iskolai szükségletek 
címén 40 korona. 6. Az esetleges kántori állásból folyó 
szokásos jövedelmek. A tanítói oklevéllel és orgoná-
lásban való jártasságot tanúsító okmányokkal fölszerelt 
pályázati kérvények a helybeli lelkészi hivatalhoz 
(Korpona, Hont m.) f. évi augusztus 15-ig beterjesz-
tendők. Egyházi elöljáróság. (791—11—1) 

A k í smaj tény i (Szatmár megye) ref. egyház pá-
lyázatot hirdet orgonista-kántortanítőságra. Fizetés : 
86 korona, az egyház pénztárából ; 18 hold föld, 8 db 
legelőilletőség ; 23 köböl búza ; tandíj : 1 véka zab, 
1 csirke ; tankötelesek száma : 70 ; szolgálmányok ; 
államsegély 227 korona ; kiegészítés kéretik 10G0 ko-
ronára. Határidő : augusztus 8. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pályázatok lelkészi hivatalba küldendők. 

(818—1—1) 
Siketnémák fö lvé te le . A siketnémák budapesti 

állami intézetében 30 új növendék számára van üre-
sedés. Fölvételt nyernek elsősorban a székesfővárosban 
és a szomszéd falvakban élő siketnéma, részleges 
hallással és beszédmaradvánnyal bíró gyermekek. A 
szegénysorsúak eltartási és útisegélyt nyernek az 
intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből 
is fölvétetnek hasonló gyermekek, ha eltartási díjaik 
egészben vagy részben biztosíttatnak. Pályázni lehet 
augusztus 10-ig. Érdeklődőknek díjtalanul küld föl-
vételi nyomtatványokat az intézetVIII. ker., Mosonyi-u. 
8. sz. alatt székelő igazgatósága. (830—II—1) 

Visznekre (Heves m.), a kezdők osztályához, kán-
torságbajj is jártas, nőtlen, róm. kath. segédtanító 
alkalmaztatik. Fizetés : csak a szorgalmi időre 400 
korona; ágynemű, mosás-, világításon kívül teljes el-
látás ; külön szoba, fűtés, zongorával. Zenében, kántor-
ságban képezhetik magukat. Levélbeni jelentkezés főt. 
Csomor Gyula lelkész, iskolaazéki elnök úrhoz inté-
zendők. Tuza Tános, kántortanító. (871—I—1) 

A somfa lv i rkath. iskolaszék egy osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet augusztus 14-re. Javadalma-
zása : 400 korona a hitközségtől, 20 korona kertillet-
mény, 31/2 méter tüzelőfa, egyszobás lakás, némi 
bútorral. Kötelesség : egy osztályt önállóan vezetni, 
ismétlő-iskolát felváltva tartani, gyermekeket temp-
lomba vezetni és reájuk felügyelni, kántoriakban 
segédkezni. Német nyelv ismerete és zenébeni jár-
tasság megkívántatik. Folyamodhatnak tanítónők is. 
Fizetéskiegészítésre 600 korona az államtól kérelmez-
tetik. Somfáivá, u. p. Ágfalva, Sopron megye. 

(872-1—1) 
A s&sdi róm. kath. iskolaszék a II. sorsz. férfi-

tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : az 
iskolafenntartótól 500 korona, államsegély 500 korona, 
kertpótlék 20 korona, összesen 1020 (egyezerhúsz) 

• korona, havi előleges részletekben. Lakása : 2 szoba, 
1 konyha, 1 kamra. Azonkívül megfelelő padlás és 
sertésól. Kötelessége : egy osztályt önállóan vezetni, 
üz egyik nembeli ismétlőket tanítani, a kántortanítót 
akadályoztatása esetén helyettesíteni. Kellően föl-
szerelt kérvények aug. 10-ig a sásdi rom. kath. iskola-
szék elnökéhez nyújtandók be. Az állás szept. 1-én 
elfoglalandó. Szűcs .József plébános, iskolaszéki elnök. 
Mezey Béla, iskolaszéki jegyző. (822—1—1) 

Gebén (Szatmár m.) az egyik tanítói állásra pá-
lyázatok elfogadtatnak aug. 10-ig. Fizetés : az egyház-
tól hetven korona, egyszobás lakás, húsz korona kert-
váltság, a többi államsegély. Mellékjövedelem lehet-
séges. Köteles az egyháztanács által esetről-esetre 
kijelölendő osztályokat tanítani, bizonyog esetekben 
egyházi teendőket utólag megszabandó módon és 
mértékben teljesíteni, mikre nézve az egyháztanács 
határoz. Szigethy Gyula, ref. lelkész. (803-11—1) 

Perbete róm. kath. népiskolájánál újonnan szer-
vezett osztálytanítói állás betöltendő. Fizetés : 1. Hit-
községtől 100 korona, 60 korona lakbér és egy öl 
tölgyhasábfa. 2. Államtól 900 korona. Kötelesség : a 
mindennapi V—VI. osztály és ismétlők tanítása, va-
lamint kisegítés a kántori teendőkben. Csak nőtlen, 
okleveles tanítók pályázhatnak. Folyamodványok a 
róm. kath. iskolaszék címére f. évi aug. 18-ig be-
nyújtandók. Mattey Ferenc, kántor-főtanító. 

(819—1—1) 
Szombathe ly rend. tan. város községi iskolaszéke 

egy rendes osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Ezen állás javadalma: 1200 korona törzsfizetés, 420 
korona lakásbér és az 1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-ában 
biztosított korpótlékob. A megválasztott tanító saját 
osztályában a népoktatási törvényekben és rendele-
tekben megjelölt tantárgyakat tanítani köteles; to-
vábbá, tekintettel a kath. vallású tanulók nagy szá-
mára, ezeket vasár- és ünnepnapokon templomba, 
valamint körmenetekre is tartozik elkísérni. Kellően 
fölszerelt és bélyeggel ellátott kérvények folyó évi 
augusztus 3-ig alulírott iskolaszéki jegyzőhöz külden-
dők be. Később érkező folyamodványokat figyelembe 
nem vesszük. Megválasztott állomását augusztus 30-án 
tartozik elfoglalni. Szombathely, 1908 július 17. Kis 
Endre, iskolaszéki elnök. Pálffy Boldizsár, iskolaszéki 
jegyző. __ ( 8 7 3 - 1 - 1 ) 

Pályázat az erdődi református előkönyörgő-kántor-
tanítói állásra. Fizetés: a) egyháztól 100 korona; b) 
államsegély 900 korona ; c) ötödéves korpótlék az 
államtól; d) szép, kényelmes lakás nagy kerttel s a 
szükséges mellékhelyiségekkel; ej stóla: énekszós 
halott után 1 korona 20 fillér, prédikációs után 2 
korona. Kötelessége : az elemi iskolában O) tanterv 
szerint tanítani ; minden vasárnap d. e. rendes isteni-
tiszteleten kathedrás és kántori szolgálatot felolvasás 
útján végezni ; temetni és a konfirmándusokat, elő-
készíteni, ez utóbbiért külön díjazás jár. Pályázati 
kérvények f. évi augusztus 8-ig a szatmárhegyi (posta 
helyben) református lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Állomás szept. 1-én elfoglalandó. Szatmárhegy, 1008 
július 11-én. Makai Elek ref. lelkész, isk.-széki elnök. 

( 7 7 6 - 1 - 1 ) 
A váczszent lász ló i községi iskolánál megürese-

dett rendes 11-ik férfitanítói állásra pályázatot hir-
detek. Az állás javadalma : fizetéshez vaíó hozzájáru-
lás községi forrásból 250 korona és államsegely 750 
korona. Lakbér a község terhére 200 korona. Föl-
hívatnak a pályázni óhajtók, hogy kérvényüket ere-
deti vagy közjegyződeg hitelesített oklevéllel, szolgá-
lati, illetőségi és a zenében, énekben való jártasságot 
igazoló bizonyítvánnyal, esetleg az eskütételt és va-
lamely tanfolyam végzését igazoló okmányokkal föl-
szerelve alulírottnál f. évi augusztus hó 6-ig nyújtsák 
be, mert pályázati kérvények ezen időn túl el nem 
fogadtatnak. Az állás f. évi szeptember hó 1-én fog-
lalandó el, mely időtől a megválasztott úgy a fize-
tésre, valamint a lakbérre igényt tarthat. Váczszent-
lászló, 1908 július hó 20-án. Fáy Barna s. k., iskola-
széki elnök. (820—1—1) 

A nagyszombat i Orsolya-szűzek intézetében há-
romnapi lelkigyakorlatok lesznek tanítónők számára, 
és pedig augusztus 23., 24. és 25-én, melyre a tisztelt 
tanítónők legszivélyesebben meghívatnak. 

( 8 2 4 - 1 - 1 ) 
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Az a lsólendvai (Zala m.) ág. hitv. ev. egyház-
község újonnan szervezett kántortanítói állására pá-
lyázatot hirdet. Javadalom : a kántori teendőkért újon-
nan épült 2 szobás lakás, a tanítói teendőkért a 
gyülekezet pénztárából évi 500 korona, havi előleges 
részletekben. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 61.931. sz. rendeletével az állás szervezéséhez 
előzetes beleegyezését megadta s a fizetésnek 1000 
koronáig való kiegészítésére 500 korona évi állam-
segélyt engedélyezett. A tanítás nyelve : magyar. 
Pályázhatnak tanítói és kántori oklevéllel bíró, ág. 
hitv. ev. tanítók. A kellően fölszerelt kérvények f. é. 
augusztus hó 9-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Kelt Alsólendván, 1908. évi július hó 20-án. Petrik 
Gyula, felügyelő. Teke Dénes, lelkész. (832—1—1) 

Izb i s t e i községi magyar-szerb tannyelvű iskolánál 
az újonnan szervezett ötödik tanítói állásra f. évi 
augusztus hó 15-iki határidővel pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : 1000 korona törzsfizetés, 200 korona 
lakbér, 128 korona faátalány, 12 korona irodaátalány 
és a törvényes korpótlékok élvezete. Ez állásra folya-
modhatnak magyar honos, gör. kel. szerb vallású, ok-
leveles tanítók, kik kellően fölszerelt és bélyegeit 
folyamodványukat vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz címezve, határidőre Temes megye kir. tanfel-
ügyelőjéhez küldjék be. A magyar honosság hely-
hatósági bizonyítvánnyal igazolandó. Temesvár, 1908. 
évi július hó 20-án. Sebesztha, kir. tan., tanfelügyelő. 

(880-1—1) 
Oki. tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik, úri családhoz. 

Jártas a magyar-német nyelv és zongora-tanításban. 
Bővebbet „Tanítónő" P o z s o n y Marhavásár-tér 2. alatt. 

( 8 3 7 - I I - 1 ) 
Ujpéos községi iskolájánál egy tanítónői állás, mely 

a mult tanévben ideiglenesen volt betöltve, önállósít-
tatott, erre pályázat hirdettetik. Kötelessége : egy 
osztályt önállóan vezetni, hetenként a III., IV. osz-
tályú leányokkal kézimunkát tartani heti két órában 
és a gazdasági ismétlő-leány csoportokat az előírt 
elméleti tantárgyakban oktatni. Fizetése : egyezer 
korona tözsfizetés és a törvényes korpótlék, 14 m3 

kemény has-áb-tüzifa házhoz szállítva, kettőszáz ko-
rona lakbér és 16 korona írószer-átalány. Folya-
modványok, kellően fölszerelve, augusztus másodikáig 
küldendők be. Iskolaszék. (885—1—1) 

Tanítói, nevelői állást keresek, bármikori belépésre. 
Tanítóképző IV. osztályát végeztem, jó sikerrel. Fize-
tés megegyezés szerint. Szíves megkereséseket „Tóth" 
címre, Z a l a b é r kérem. (878—1—1) 

Okleveles, nőtlen, izr. tanító, magániskola tulajdo-
nosa, hason- vagy izr. iskolához ajánlkozik. Altmann 
Bernát, L iptószent iván . (879—III—1) 

A mult számban Tótbánhegyesre hirdetett pá-
lyázat határideje augusztus 6-ig meghosszabbíttatik. 

( 8 7 7 - 1 - 1 ) 
A l őcse i statusquo ante izraelita hitközség iskola-

széke pályázatot hirdet magyar és német oktatónyelvű, 
újonnan megnyitandó elemi népiskolájának két férfi-
tanítói állomására. Az iskolaszékhez intézendő folya-
modások dr. Rozsnyai Bertalan hitközségi elnökhöz 
küldendők. Mellékelni kell : születési bizonyítványt, 
elemi tanítói oklevelet, valláserkölcsi viselkedésről 
szóló hitközségi bizonyítványt, magán és nyilvános 
tanítói szolgálatról iskolahatósági bizonyítványokat; 
a pályázatban feltüntetendő a családi állapot és a 
családtagok száma. A megválasztandó tanítók a tör-
vényekben meghatározott mérvű javadalmazásban fog-
nak részesülni. Véglegesítés csak egy évi próbaidő 
sikeres működés után. Különös súlyt fektetünk a héber 
tantárgyak alapos tanítására- A pályázat határideje : 
f. évi augusztus 10-ike. Lőcse, 1908 július 20. A lőcsei 
statusquo ante izr. hitközség elnöksége. 

( 8 5 9 - H - l ) 

3 1 . SZÁM. 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : m 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ker . , Szív-utca 26. szám alatt . 

Utasítások ingyen. (170-46-25) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók 
Harinóniumok, beszé 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal.Hegedűk 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld : MOGYORÓSSY GYULA m. k i r . szab. hang. 
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-új 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 5 ) 

P Á R T O L J U K A I I O M I P A R T ! 

I P t i q r í n n szállítja a miniszterileg ajánlott a 
H A cfcJJ-^L» többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy V» bádogszelence */« klg. 18 m8 ter. kor. 7.— 

„ >/i „ "/« „ 9 m* ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó-festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázolás i és vonatozást utasítással. 

Greschik Gyula, 
( 7 9 6 - V - 2 ) L Ő C S É N . 

készpénzér t vagy rész le t f i ze tés re 
T I T T | T | r i T I legjutányosabb áron 

K M BHRENTREU ÉS FUGHS U U lull testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40—22) 
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f e p r p l a z alsó^őllősi (Nyitra megye) 2 tanerős 
UaCl Cl iskolától hasonlóval Harangozó Árpád, áll. 
tanító. Címem szeptemberig Szentmárton (u. p. Kékes). 

(847 - l - l ) 

í l állami tanítónő bárhová. Cím : Lukács Aranka, 
Budapest, Kőbánya. (622—III—3) Cserél 

DArtrtí l rn l r fajtiszta nyulak párját, két hónaposnak 
DcUM aCÜ. 6 koronáért, hasas anyát 30, tanítók-
nak 20 koronáig ; bakot 40, tanítóknak 30 koronáig 
portómentesen szállít: Bagó Antal, bácsmélvkúti tanító. 

(719—II—2) 

P c p r p l Dunántúlra állami tinítónő 6 tanerős nagy-
U o c l c l községből, Temesvártól 13 km. Előnyös 
vonatösszeköttetés ; gyermekek bejárva iskoláztatha-
tok. Cím : Elöljáróság, Stancsófalva, Temes. 

( 8 2 5 - 1 - 1 ) 

T f l n n n v a í y h o n o ' z t á o (részi, tanmenet és óra-
1 d i l d l i y d g U e U Ü Z l d b rend) céljára csinos nyom-

tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1'80 K, 3 oszt. l -60 K, 2 oszt. 
140 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (539—X —6) 

f i í p r p l állami tanítónő, Budapest közelébe. Méltá-
f ô C l O i nyos kárpótlás. Cím: dr. M. A., Újpest. 

(826-11-1) 

-'I áll. tanítónő járási székhelyről városba vagy 
járási székhelyre. Szabó M., Budapest, I., 

(827-11-1) 
Cserél 
Fehérvári-út 21. 11. 23. 

Zenekedvelök! Tanítók! ICi vesz egy csi-
nos és jókarban 

levő szalon házi-orgonát? Amerikai légszívó-szerkezet, 
9 változat, 5 oktáva; magassága 2 méter, hossza 112 
cm., szélessége 64 cm. Liszt Ferenc mellképe a tető-
díszen. Garay Soma ev. tanító, Szarvas. (6a2—III—3) 

Kevelönöt keresek S Â ' S ' r ï 
elemi és IV. polgári osztályokra kellene előkészíteni 
és levizsgáztatni. Zongorázni, valamint németül jól 
tudjon és róm. kath. vallású legyen. Fizetés meg-
egyezés szerint. Braun Vilmos, Gyüleviz, u. p. Zsira, 
Sopron m. (831—1—1) 

Nevelönöt keresek £ r f i k í ; £ 
iskolára kell előkészíteni és levizsgáztatni. Zongora 
és német nyelv tudása szükséges. Fizetés levélben 
közölve. Cím : Peschke Ernőné, Verbó. 

( 8 4 2 - 1 - 1 ) 

Az elemi népiskolákat kötelező 

tanszerbeli fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

IViüszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Használati utasítás ingyen! 
(23—43—42) 

A l l a m o o n - ó l v kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
A l i a i l l & C g C l j ' Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-
rona. 80 db nyugtaűrlap bérmentve 1*20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasasző (Szatmár m.). (779-X—2) 

Kedves Kartársak ! 
Akit az írás és olvasás tanításának eddigi módszerei 

nem elégítenek ki, az rendelje meg a marczali-segesdi 
róm. kath. tanítóegyesület által a legmesszebb menő 
kitüntetésben részesült Fonomimikálva írva-olvasó 
módszeremet, mely szerint először az írott, majd a 
nyomtatott betű, hang és jel — egy meséből, egy 
időben — oly megerőltetés nélkül alakulnak ki, hogy 
a leggyöngébb tanuló is kitűnően ír és olvas 56 — 60 
tanítási nap után. A pénz előleges beküldése esetén 
portómentesen, 1 kor. 40 fillérért szállítom. Nagy 
anyagi kiadásaimra hivatkozva, a kartársik nagyobb 
érdeklődését kérném, mint eddig-. Segesdbogát, Somogy 
m., u. p. Felsósegesd. Nóvák Gyula. (833—I —1) 

Házvezetőnőnek kerestetik 
— 2 kis gyermek mellé — szerény igényű, idősebb 
tanítói özvegy. Teendők, bővebb felvilágosításról stb. 
levélben. Cím : B. A., gyári tanító. Alsóhámor, Bars m. 

( 7 5 3 - 1 - 1 ) 

okim- tanítóim int nevelő kerestetik 
két gyermek mellé. A leányt III. polgári, a fiút III. 
elemi osztályra előkészíteni és zongorát tanítani kö-
teles. Csak gyakorlattal bírók pályázhatnak. Fizetés : 
600 korona, teljes ellátás, mosás, bútorozott külön 
szoba, ágynemű nélkül. Szelíd bánásmód és a vizsgák 
jó sikerrel való letétele után 100 korona jutalom biz-
tosíttatik. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Bizonyít-
ványmásolatok, mel_vek vissza nem küldetnek, 15 
napon beliil Lamparter Győző uradalmi tiszttartó úr 
címére, Pusztaszabolcs (Fejér vm.) küldendők. 

( 8 0 0 - 1 - 1 ) 

Keresek két elemista és egy polgárista n a n a l n n ö f 
gyermekem mellé képezdevégzett UCVClUlIUl j 
aki a cimbalmozásban is jártas. Állását f. évi szept. 
hó 15-én foglalja el. Ajánlatokra föltételeimet levél-
ben közlöm. Búzás Dezső közs. jegyző, Domoszló, 
Heves megye. (801—1—1) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
• • rajzzal ellátott 
A ™ " * " kézimunka-ár-
jegyzékemet éskérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

BÉRCZI I). SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., Dessewify-u. 5. sz. 
i T . „ a (Váczi-körúti sarokház 
ino rosi mellett, vili. megálló) 

I J : > ' l s a j á t á r u h á z á b a n 
Telefon 
1 0 9 - 0 6 

Magyarország- = 
( 1 6 - 5 2 - 3 1 ) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egvetemi könyvnyomdában 
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izraelita tanítónő kerestetik mellé, kik-
kel az első polgári osztályt kell végeztetni. Tanítási 
nyelv magyar, de a társalgási nyelv kizárólag német. 
Megkívántatik még a francia nyelvben és zongora-
tanításban való jártasság is. Fizetése 10 hónapra : 800 
korona és teljes ellátás. Magyar és német nyelven írt, 
arcképpel ellátott ajánlatok folyó évi augusztus 15-ig 
Steiner Dávid úrhoz, Zalaszentgrótra küldendők. Az 
állást szeptember elsején kell elfoglalni. Előnyben 
részesülnek azok, kik már hasonló minőségben sikerrel 
működtek. ( 8 2 9 - 1 - 1 ) 

Épen most jelent meg a Makkay-féle tananyag-
beosztás második kiadása, melyben 

W M i n d e n t a n í t ó 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan 1 
Arak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. Ill—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont 03zt. 1'50 K ; az egyes oszt. 1*20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „Erzsébet" könyvnyomdában, Dicsőszentmárton. 

(844-111-1) 

pnnv.nl Pest megyéből, 6 tanerős iskolától (posta-, 
UoCI Cl vasútállomás) állami tanítónő, lehetőleg 
Erdélybe. Cím : Szabó Erzsike, Székelykeresztúr. 

(869-1—1) 

S T nevelönöt keresünk î j r S 
mellé, kiket a polgári iskola 4 különböző osztályára 
kell előkészíteni, azonkívül őket zongorára tanítani. 
Fizetés: 1600 korona az egész tanévre. Zongoránál 
előbbrehalidottak tanítása is megkívántatik. Előnyben 
részesülnek, kik franciául is tanítanak. Pályázatok 
arcképpel Gál Sándorhoz, Mátészalkára küldendők. 

( 8 4 0 - 1 - 1 ) 

1 Ï f f t v i r i i t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
1 J l U l i l l l C I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabó-Uzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—1) 

A kartársak figyelmébe ! 

Az elemi és középiskolai internátus 
(Budapest, VI. ker., Nagymező-utca 21.) 

kéri a kartársakat, a szülők figyelmét jónevű intéze-
tünkre fölhívni. Mindennemű fölvilágosítással és pro-
spektussal szívesen szolgálunk. (621—VII—5) 

FEIWEL LIPÓT utóda ïïœ 
ßek, tornakészü-
lékek és óvoda* 

berendezések 
gyára. 

Kíráiiittra meg-
küldi ú jonnan 

kiadott árjegv-
l é k e t , Ingyen 6i 

bérmentve. 
(24—52—81) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

H A R M O N I T J M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (T i sz tv i se lő te l ep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bénnentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (873—26—14) 

Keresek gyakorlott oki. tanító-nevelőnőt, 
róm. kath. vallásút, ki németül is beszél, két I. pol-
gári iskolai tanulóleányka mellé. Fizetés : 40 korona, 
teljes ellátás, külön szoba. Belépés szept. 1-én. Fény-
képpel ellátott ajánlatok Vörösmarty Elekné, intéző 
neje, Tótmegyer (Nyitra vm.) küldendők. 

(631—II—1) 

A legújabb rendszerű zon-
gora- és hangszer-hitel-
osztály megnyílt, a legol-
csóbbtól a legfinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagy 
banknál törleszthető rész-
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek értékét egy 
bank rögtön kifizeti, a vevő __ 
pedig a banknak marad _ 
adósa. A hangszer ára tehát , , 
csak annyi, mintha készpén-

zért venné. e c c a í x c o : : 

K . E M E N Y I M I H Á L Y 
nagy zongora- és liangszertelepén. 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékek minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447—30—10) 

Első m a g y a r , vi l lamos e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

S T O W A S S E R J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia, színházak stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR: II., Lánchíd-u. 5. 
GYÁR: U., Öntől)áz-utca 2. 

Ajánlja s a j á t gyá rában készü l t , e l i smer t 
legkiválóbb minőségű hangsze re i t . 

Régi m este r lieged ük 
v é t e l e és e ladása . 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—30) 
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NÉPTANÍTOK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábd sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem aciviixlt vissza.. 

Magyarok a londoni olympiádon. 
Feszült érdeklődés előzte meg az 

olympiai versenyeket, melyek június hó 
18 — 25-ig Londonban, az angol király 
és százezernyi közönség szeme láttára 
folytak le. 

Minden nemzet elküldte ifjainak színét, 
virágát. Mi is. A magyar kultuszkormány 
40.000 korona segéllyel lehetővé tette 
azt, hogv nemzeti és faji erők e nagy 
mérkőzésében mi is egy 60 tagú csa-
pattal vegyünk részt. 

Az új olympiai versenyek rendezésének 
nagy gépezetét Pierre de Coubertin báró, 
francia sportférfiú indította meg. Az új 
olympiai játék egyike a mai ifjúság hala-
dása és testi épsége sarokköveinek. A 
modern fiatalság atlétikai élete megköve-
telte e világverseny életre keltését és 
ez bírta rá de Coubertin bárót az intéz-
mény megújítására, és pedig szem előtt 
tartva az egész emberiséget, nemcsak 
egyes országokat. 

A mostani olympiád volt az ötödik 
világbajnoki verseny ; egyszersmind a 
testi kultúrával foglalkozó nemzetek leg-
nagyobb és legklasszikusabb mérkőzése. 
Mindazonáltal arról még szó sem lehet, 
hogy az új olympia már elérte volna az 
eszményi színvonalat. Évtizedek fognak 
eltelni, míg az ókori játékok két legfőbb 
erénye: a szépség és tiszteletreméltóság 
a kellő mértékben kifejlődik. 

Magyarország már azzal is diadalt 
aratott, hogy a nagy nemzetek között 
a negyedik helyen állt. Az angol lapok 
nagy rokonszenvvel írtak a magyarokról, 
dicsérték sportra-termettségüket és áldo-
zatkészségüket. 

Az bizonyos, hogy ilyen rettenetes 
konkurrencia még soh'sem volt. Amerika 
és Anglia életharcot vívtak, s bizony 
nehéz munka volt mellettük érvényesülni. 

De a magyar erő és a magyar faj 
életrevalósága dicsőséggel és becsülettel 
állotta meg helyét. Az impozáns Stadion 
diadalmi árbocán többszörösen kitűzték 
a magyar trikolórt és a világ minden 
tájára elrepült a magyar bajnokok 
olympiai fényes győzelmének híre. 

Az olympiai versenyeken való rész-
vételnek rendkívüli fontossága van ha-
zánkra nézve. A magyar nevet ismertté 
és a magyar erő kiválóságát dicsővé 
tesszük általa a nemzetek előtt. Társa-
dalmi, irodalmi, művészeti sikerek ren-
desen maradandóbb és általánosabb ha-
tásúak, mint a politikaiak, és épen 
mostanában tapasztaljuk, hogy egy ma-
gyar színdarab világdicsősége mily nagy 
mértékben képes a külföldi értelmiség 
figyelmét reánk fordítani. 

Az olympiai versenyeket mindig tíz- és 
százezernyi közönség szokta végignézni. 
Ez a közönség mindenütt a legjava rétege 
a közvéleménynek. És még valahányszor 
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az oly m piákra gyűltek össze a nemzetek 
bajnokifjai, tíz- és százezernyi főnyi 
közönség látta felszökkenni a magyar 
nemzet lobogóját, amely a magyar fiúk-
nak a világ többi fiaival szemben ki-
vívott diadalát hirdette. Ezt a lobogót 
bizony alig ismeri a külföld. De az oly 
oly m piádon ezrek és ezrek köszöntik ezt 
a lobogót, ós akik sohasem tudták vagy 
hitték, hogy ott lenn a Kelet szélén van 
egy kultúrnép, amely Nyugat-Európa 
szelleméből táplálkozik és részt kér annak 
szellemi haladásából, a magyar fiúk győ-
zelmekor akaratlanul is tudomást vettek 
arról a kis nemzetről, amelynek faji ereje 
diadalmasan érvényesült más nemzetek-
kel szemben. Es a külföldi sajtó százezer 
példányban visszhangozta ezt a meg-
ismerést, és egy-egy olympiád alatt és 
után többet és jobbat beszéltek ott künn, 
a külföldön mirólunk, mint máskor egy 
egész esztendő alatt. 

A mult évi velencei tornaünnep óriási 
sikere is megmutatta, hogy fajunknak 
megvan az ereje és képessége arra, hogy 
alkotásaival megszerezze magának a világ 
hódolatát. Már nálunk is évről évre 
növekszik a közönség érdeklődése az 
emberi erő ós ügyesség, az egészség és 
fortély gyönyörű próbái iránt, s ki az 
atlétikai sportok kezdő éveiben azon ke-
sergett, hogy közönségünknek semmi 
érzéke sincs az emberi test fejlődését 
szolgáló tornajátékok iránt, az ma már 
jóleső öntudattal nézheti azokat a rogyásig 
tele tribünöket, amelyeken a közönség 
legjobb elemei visszafojtott lélegzettel 
nézik a versenyző fiúk ambícióval teljes 
küzdelmét. 

Az embersport mesés arányokban 
hódítja közönségét. Nincs az a színházi 
premiér, amely olyan közönséget tudna 
összetoborozni, mint aminőt a labdarúgó-
versenyek tudnak. Ember ember hátán 
tolong és bámulja, hogy a néhány év 
előtt még fejletlen, kezdő sport, a tömeg 
érdeklődésétől támogatva, milyen nivóra 
tudott fejlődni. Mikor néhány évvel ez-

előtt az első angol labdarúgó-csapatok 
jöttek Budapestre, a versenyek olyanok 
voltak, mintha a csigának és a nyúlnak 
a futóversenyét nézte volna a közönség. 
A szegény magyar fiúk eltörpültek az 
angol játékosok mellett és az angolok 
annyiszor vitték be a labdát a magyar 
kapuba, ahányszor csak akarták. 

Most azonban már nagyon megvál-
tozott a dolog; a hozzánk jövő angolok 
alig-alig, hogy győzni tudnak ! És ugyan-
csak kell dolgozniok, hogy némi ered-
ményt elérhessenek. Hát ez óriási haladás ! 
Büszkék lehetnek rá azok a merész férfiak, 
kik olyan időben, mikor alig néhány 
száz korona bevétel volt egy-egy verseny 
alkalmával, meg merték kockáztatni egy 
angol csapatnak több ezer korona költ-
séggel járó behozatalát. Merész vállal-
kozásuk mesés sikerrel járt és a közönség 
az angolok játékából megismervén az 
embersport gyönyörűségeit, tódulni kez-
dett a versenypályára. 

A magyar sportegyesületek a maguk 
autonómiájára támaszkodva dolgoztak és 
a közönség a saját egészséges ösztönét 
követte. Az eredmény épen azért külö-

' nősen örvendetes, mert azt mutatja, hogy 
nálunk az embersport művelésére a 
közönségben rendkívül nagy hajlandóság 
van és csak alkalom kell, hogy ez a 
hajlam megnyilvánujon. A játékosok 
fejlődését sem ösztökélhette más, mint 
egyedül a közönség felébredt érdeklődése. 

Bizonyos, hogy fajunknak öröklött 
képességei és hajlamai vannak az atlé-
tikára; és ha sportunknak oly évtizedes 
tradíciói lesznek, mint az angolokénak, 
bízvást föl vehetjük a versenyt bármelyik 
nemzettel. Az olympiai versenyeken még 
eddig mindig felhúzták a magyar fiúk 
győzelmét jelentő magyar nemzeti lobogót. 
Pedig mily kevés nemzet lobogója jelent 
meg a diadalárbocon! Látszik tehát, 
hogy kitűnő anyagunk" van, amely meg-
felelően formálva, nagyszerű eredmé-
nyekre képes. 

A kishitűség, félelem és bátortalanság 
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az embariség legnagyobb veszedelme. 
Ezektől őrizze meg a jóságos Ég nem-
zetünket. Ezérb imádkozzunk és dolgoz-
zunk saját erőinkre támaszkodva és 
bennük bízva, kitartással, lankadatlan 
buzgalommal, nemzeti érdekeink és a 
magyar kultúra nagy céljaira! 

Lakatos Lajos. 

Viliignézletüíik. 
Két közlemény. 

írta : Kóródu Miklós. 

A mult 1907-ik év októberének első n ip j i i -
ban a szép kiállításban gyönyörködő Pécs 
város a magyar közművelődés szempontjából 
történelmi jelentőségd eseménynek volt szín-
helye. Ekkor tartatott meg a szabad tanítás 
nagyszabású kongressjusa, mely hazánkban e 
nemben az első vala. E kongresszuson ott 
láttak a magyar tudományos élet díszeit s 
a mai közélet igen sok kiválóságát, írókat, 
politikusokat, publicistákat, egyházi előkelő-
ségeket stb. De ott láttuk egyrészről a szociál-
demokrácia vezetőit és közkatonáit, velük 
szemben pedig a keresítény világaízlet elszánt 
bajnokait, kik Prohászka Ottokár székesfehér-
vári püspäk vezénylete alatt óriási erővel 
szorították vissza az új eszméktől ittas s 
emiatt sok dologban felette tévelygő szociál-
demokrácia csaknem terrorisztikus fellépését. 
Nincs a tudományos és társadalmi kérdések-
nek válfaja, amely e kongresszuson ilyen 
vagy amolyan alakban felszínre ne vetődött 
volna, s ennek kapcsolatában láthattuk az 
uralkodó, vagy uralomra törekvő világnézlete-
ket. Mir ott a gyűlésen és a sajtó tudósítá-
sokban „a világnézletek ütközése" címmel 
tisztelték meg e pán t lan gyűlést s valóban 
az is volt. Kát kiváló egyéniség, mint a párt-
állások kifejezett kép nselői, t. i. Prohászka 
Ottokár és Pikier Gyula voltak az ér leklődés 
központjában. Pikier a történebni materiáliz-
mus, a gazdasági erők társadalom- és áram-
fejlesztő hatásának elvi alapjáról, Prohászka 
püspök az általa diadalmasnak hirdetett ke-
resztény álláspontról hirdette igazát. Mindkettő 
nagy tudós és mindkettő magasabb értelem-
ben vett szociológ. A tárgyalások karakterisz-
tikumát a szenvedélyes viták s tanulságát a 
gyűlés sokoldalúsága mellett is az a tény 
adta meg, hogy a vita felcsapott a legmaga-
sabb valláserkölcsi kérdések színtájára s innen 
akarták a harcolók a diadal pálmáját elvinni. 

E tüneményből azt a tényt állapíthatjuk 
meg, hogy a világnézletek kialakulása tető-

pontját a valláserkölcsi félfogásban éri él. H a 
e szempont megtisztulva tölti be lelkünket, 
akkor van világnézletünk, ha pedig a vallás-
erkölcsi felfogás zavaros, vagy épen bizony-
talan, akkor valójában nincs világnézletünk. 
Mikor a legnagyobb tudósok és a legkiválóbb 
elmék, kiknek pedig a tudomány adhatna elég 
lelki táplálékot, kénytelenek igazuk kivívása 
érdekében mindenekfelett a valláserkölcsi kér-
désekben hozni meg a fő döntvényt, akkor 
először is beigazolva látjuk a történelem és 
az élet ama nagyszerű állítását, hogy vallás-
erkölcs nélkül nincs emberi meggyőződés és 
nincs világnézlet. Másodsorban pedig különö-
sen figyelmeztetnünk kell arra, hogy a tanár-
és tanítóvilág logikai kényszer hatása alá 
kerül, hogy ebben a pontban az embernevelés 
érdekében, mely működésének lényege, hozza 
tisztába felfogását. 

„A világnézlet az embernek öntudatra ébre-
dése", úgymond Prohászka Diadalmas világ-
nézlet című poétikus munkájában. Majd így 
folytatja : „Csik a világnézlet kialakításával 
kezdődik az ember ; addig az ember csak név, 
csak szám, de nem lélek. Világnézlet pedig 
ott kezdődik, hol az a valaki, ki a világot 
nézi, észreveszi, hogy ez a minden nem ő, 
hogy az mind más." „A világnézletnek okvet-
lenül kell vallássá szublimizálódnia. Amely 
világnézlet vallássá nem válik, az még ki nem 
virágzott, annak sem dísze, sem értéke nines, 
az egy olyan inda, mely a földön kúszik." 
íme, a nagy író, néhány pár sorban mily 
világosan fejezi ki azt az igazságot, melyet 
mindannyiszor észlelünk, valahányszor az em-
beri elm3 as élet amaz igazságait keresi, 
melyekre saját magunk és a körülöttünk lát-
ható világ helyes mígértésére szükségünk van. 
Ez az oka, hogy nagyobb szellemi harcok 
kitörésekor a csatatér mindig a vallás terü-
letén alakul ki. így történt a szabad iskolák 
kongresszusán is. Mert amit az emberek mennyi-
ségtani pontossággal tudnak, afölött vitatkozni 
nem kell, amit pedig csak véleményeznek, az 
akkor nyer jelentőséget, ha a végkérdések tető-
pontjára emelkedünk, s itt a kiválóbb elmék 
megállapodásait, noha tudjuk, hogy állításuk-
nak a mennyiségtanhoz kevés köze van, már 
csak azért is szívesen hallgatjuk, mert jobban 
bízunk benn'ik, mint saját, mindig bizonyta-
lannak ismert nézeteinkben. 

Az ismételten említett kongresszuson legérde-
kesebb szellemi csata : A szabad tanítás tárgyai 
és módjai című tétel körül alakult ki. Első elő-
adó Pikier Gyula egyetemi tanár volt. „ Az okta-
tásnak minden időben és minden helyen — úgy-
mond — kettős célját találjuk : egyfelől az okta-
tott enberek képesebbé tételét a természettel 

3 2 * 
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és embertársaikkal való küzdelemre, és ezáltal 
boldogságuk növelését, másfelől a tanítványok 
értelmének lenyügözését, elaltatását, félreveze-
tését, hogy ezáltal kevésbé legyenek képesek 
az oktatóknak, illetőleg az oktattatóknak ellen-
állni és hogy így utóbbiak boldogsága növel-
tessék." Sajnos, hogy az utóbbi cél előfordu-
lásának tényét az előadó egyetlen esettel sem 
igazolta, s mivel a neveléstörténet ilyen célt 
nem ismer, de a világtörténelemből sem lehet 
ilyet kimutatni, ezt az állítást merőben ön-
kényesnek kell tekintenünk. Yolt jó és rossz 
tanítás, van ma is, de a szándékosan gonosz 
tanítást, minőt az előadó jelez, mint az em-
beriség szellem-erkölcsi életének mejgyalázását 
vissza kell utasítanunk. Az előadó ekként foly-
ta t ja : „E cél természetéből, t. i. az első célból 
magából következik, hogy nem szabad tanít-
ványainkat abban a természetes tendenciájuk-
ban megingatnunk, hogy életük végső elvét 
a saját maguk boldogságában találják." „Nem 
szabad azt tanítnunk, hogy kötelességük egy 
boldogságuktól független cél szolgálatában 

O O Oo o 
állniok." 

Az előadó itt átcsap a vallás területére s 
ekként szól : 

„Az ilyen tanításnak legszembeszökőbb pél-
dája az, amely szerint az ember rendeltetése 
az lenne, hogy egy természetfölötti lénynek 
szolgáljon, annak gazdagítása végett magától 
javakat megvonjon és annak dicsőségére éljen, 
amely tehát egy uras, földi javak után vágyó 
és szinte hiú, természetfölötti lényt koncipiál, 
akivel szemben az emberek kötelessége alázato-
saknak, hódolatteljeseknek, önmegtagadóknak 
és áldozatkészeknek lenniök." Elismeri ugyan 
előadó, hogy az ilyen vallási felfogás az em-
beriség gyermekkorából ered, de egyoldalúan 
nyilvánvalólag előadásának kiinduló pontjává 
teszi s másfelől ép ezért a legerősebb bírálatot 
hívja ki maga ellen, mert akaratlanul is célzást 
kell látni emez alapeszmében. Nem is maradt 
szó nélkül ez az okoskodás. Csattanósan vála-
szolt rá Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspök a következő szavakban : „ Nekünk a 
vallás élete nem az a hódolat, mellyel a jobbágy 
hajlott meg a feudális úr előtt, hanem a lélek 
élete Istenből s a mi etikai eszményünk nem 
a boldogság, hanem a tökéletesség, az ember 
öss-:es erőinek Isten gondolatai szerint való 
kifejtése, s a boldogság csak az egyéni vég-
kifejlődés virága lesz." 

Igénytelen nézetem szerint ez a vita volt 
ama fegyverzet, melynek csúcsán a kongresszus 
alatt felhalmozódott villamosság hatalmas szikra 
alakjában kisült. A szociáldemokraták padjai 
között foglaltam helyet s a történelmi mate-
riálizmusért lelkesedő eme harcosok ajakáról 

Prohászka itt idézett szavainak elhangzásakor 
ilyen felkiáltást hallottam : „Istenem, be szép!" 
Ez a nagy ember szívükbe markolt s ők el-
ragadtatásba estek. Senki se kicsinyelje az 
általam leírt nagyszerű drámai jelenet filozófiai 
fontosságát. A kísérletek s az empirizmus 
híve vagyok, még erkölcsi és vallási nézeteim 
kialakulásánál is. A hit óriási lelki erőt kíván. 
Ha az élet tapasztalatai nem támogatják, 
folyton ingadozik, míg a hatalmas jelenetek 
az életben megerősítik és számára támpon-
tokat nyújtanak. Ilyen jelenet volt ez a nagy-
szerű szellemi ütközet is. 

Lássuk ezek után, hogy tehát a világnézlet 
kialakulásával szemben milyen álláspontot kell 
elfoglalnunk, ha azt akarjuk, hogy iskolai 
működésünk megteremtse az embert, mely 
nélkül csakugyan el kell ismernünk, nincs 
ember, hanem csupán emberi numerus. A világ-
nézlet, amint a fentebbiekből látjuk, átcsap 
a transzcendentális világ területére, miként Kant 
a Tiszta ész kritikájában rámutat, nyilván-
valólag olyan elemeket tartalmaz, melyek 
mennyiségtani pontossággal meg nem határoz-
hatók. Ennek folytán legalább két, egymással 
homlokegyenest ellenkező világfelfogás, miként 
az említett kongresszuson, mindig leend. E 
pontban át kellene csapnunk olyan kérdések 
fejtegetésére, melyek ugyan minden embert 
foglalkoztatnak, de érvekkel roppant nehezen 
bonyolíthatók, miért is azon módszert választ-
juk, hogy saját világnézletiinket felállítva, 
annak mindennemű következményeire rámu-
tatva, felhívjuk a bírálatot, hogy az ellenkező 
álláspontból szintén vonja le a konzekvenciákat, 
így az olvasó abba a helyzetbe kerül, hogy íté-
letét és sejtéseit mindinkább tisztázva láthatja. 

Szerintünk az ember célja legszélesebb ala-
pon: „Isten megismerése". Akár boldog lesz 
az ember, akár nem, tehát akár eléri a Pikier 
által megjelölt célt, a boldogságot, akár nem, 
s akár eljut a Prohászka által célként felállí-
tott tökéletességre, akár nem, Istent így vagy 
amúgy, mindenképen megismeri, boldogan, bol-
dogtalanul, tökéletesen vagy tökéletlenül. 

A kis káté azt kérdi : miért vagyok a föl-
dön? s azt feleli: hogy Istent megismerjem 
stb. A mi bölcseleti alaptételünk tehát egy-
általán nem új, de következtetéseinkben tudunk 
igenis új felfogásra rámutatni. Pl. én Petőfi 
Sándort személyesen nem ismerem, arcképeire 
egyáltalán nem sokat adok. De ha azok hűek 
lennének, akkor is hol van hangja, tekintete, 
modora, magassága, járása stb. __ Egészen így 
vagyok Ráfaelle1, Kanttal stb. Ám azért eme 
nagy emberekről sokkal többet tudok, mintha 
személyesen ismertem volna őket, de müveiket 
egyáltalán nem ismerném. Az embert mindig 
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mélyebben meg lebet ismerni alkotásaiból, 
gondolataiból, eszméiből, érzelmeiből, mint 
külső vonásaiból, sőt naponként sok embert 
látunk anélkül, bogy róluk helyes megisme-
résünk volna. 

A szellem megnyilvánulásai sokkal több 
ismeret birtokába juttatják elménket, mint a 
külső jelenségek. Az a körülmény tehát, hogy 
Istent valójában, ténylegesen nem érzékelhetem, 
nem zárja ki, hogy meg ne ismerhessem. 
Ellenkezőleg, mivel művei : a nagy természet 
és az emberi lélek tapasztalatunk körébe esnek 
s ebből magára az alkotóra vonhatok követ-
keztetést, egészen biztos mód van a kezemben, 
hogy célomhoz képest szakadatlanul Isten 
megismerésén dolgozzam. Semmi más felada-
tom nincs, mint arra törekedni, hogy a nagy 
természetet és saját magamat minél tökélete-
sebben megismerjem. Az eddigi felfogás azért 
vezetett számos nagy tévedésre, mert egyene-
sen magát az Istent, az ő belső lényegében 
akarták a bölcselők megismerni, holott ez 
lehetetlen. Hiszen a minden nap asztalomon 
levő konyhasó anyagának belső lényegét sem 
ismerem, egyáltalán nem ismerhetjük meg az 
anyagnak és erőnek teljes mibenlétét, hogyan 
kívánjuk tehát az Alkotónak benső ismeretét? 
Ez csak fokozati lehet, s erre nemcsak képe-
sek vagyunk, hanem természeti kényszer hajt 
ebbe az irányba s nyugalmunk nincs ettől a 
soha nem szűnő vágyakozástól, akárminő böl-
cseleti rendszernek hódolunk. Az egyes úgy, 
miként az egész emberiség,, e törekvés által 
van leginkább jellemezve. És itt felmerül az 
érdekes kérdés: mennyire haladt az emberiség 
ebben a szünetet nem ismerő munkában? El-
tekintve a teológiától, mely a lélek és Teremtő 
közötti viszony kutatásában mélyed el ; tisztán 
a külső természetismeretre szorítkozva, előre 
kijelenthetjük, hogy az emberiség Isten művei-
nek megismerésében csupán az első lépést 
tette meg. 

(Befejező közlemény következik.) 

— A „Magyar nyelvet és népnevelést 
Zemplén megyében terjesztő egyesület" 
e/. évben is hat, egyenként 100 koronás díjat 
tűzött ki Zempléni megye nemzetiségi vidékein 
működő azon tanítók részére, akik a magyar 
nyelv és állameszme terjesztése körül szép ered-
ményt értek el, vagy ifjúsági olvasóköröket és 
népkönyvtárakat állítottak fel, azokat hazafias 
irányban vezették Felhívatnak azért a Zemplén m. 
nemzetiségi vidékein működő tanítók, felekezeti 
különbség nélkül, hogy ily irányú működésüket 
igazi ló hatós ági bizonyítvánnyal felszerelt bélyeg-
telen kérvényüket az egyesület titkárához (Szalay 
Béla, Sátoraljaújhely) f. é. szept. l-ig adják be. 

A nevelésügy palotájában.* 
(Education and Social Economy.) 

Irta ; Vértesi Károly. 
„Korunkban csak azon nemzet-

nek van biztos politikai jöven-
dője, mely komolyan törekszik 
az általános műveltség színvona-
lára emelkedni a azon előre 
haladni." Deák Ferenc. 

Ha a st-louisi világkiállítási területet az 
ünnepélyek csarnokából, tehát a központból 
tekintjük, akkor a lagunákon át jobbkéz 
felől az elülső palota a nevelésügyé. Első 
helyre is akarták tenni azt, mert a nevelésben 
alapszik az emberiség jövője, a jelen, a XX-ik 
század műveltsége is azon alapul. 

Minden itt van összegyűjtve, ami az emberi-
ség jelenére, jövőjére fontos, amitől megnyíl-
nak az értelem látószervei. A műveltség és 
előrehaladás versenye ez, a fejlődésnek, hala-
dásnak kapcsolata. 

Mindazt, amit látunk, az iskolából került 
ki, az életben tökéletesedett. Emeljük meg 
tehát a kalapunkat, mikor a nevelésügynek 
szentelt gyönyörű hajlékba lépünk, mert ebben 
megtanuljuk azt is, nevelés, tanítás, tanulás 
dolgában miként járnak el a tőlünk távoleső 
nemzetek is, és valljuk meg, összehasonlítás 
folytán tanulni mindenkitől és mindig lehet, 
sőt nemzetgazdászat szempontjából kell. 

Sűrű elhelyezéssel korinthi oszlopsorok kerí-
tik a 400.000 dollárba került palotának mind 
a négy oldalát. Pompás oszlopfők. Ez a víz 
melletti díszépítkezés szélesebb (750 láb), mint 
hosszabb (325 láb). A főbejáratok a sarkokra 
esnek, tetejüket szoborcsoportozat díszíti. Neve-
lésügy dolgában nem volt még ilyen nagy 
kiállítás sehol. 

A gyermekkerttől, óvodától, falusi iskolától, 
a középiskolákon át az egyetemig, a legmaga-
sabb kiképzésig, látjuk szemléltető-képeken s 
kiállított tárgyakon az ember nevelését. Taní-
tási módszer minden iskolára, művészeti, zenei, 
technikai, kereskedelmi, kézműipari stb. isko-
lára van. A tudás ábécéjét, az írás törvény-
könyvét különböző módon gyömöszölik a gyer-
mekfejbe. Látjuk, hogy tanul a japán, a mexikói, 
az indián, a néger. El kell síklanunk a hiá-
nyok fölött. Látjuk, miként tanul a vak, siket-
néma s milyenek hozzá a tanítási eszközök. 
Megtudom, hogy az Egyesült - Államokban a 
lakosság 23°/o-át teszik ki az iskolalátogatók 
és hogy általában és folytonosan nagy adomá-
nyokat juttatnak a könyvtárakra, az iskolákra, 
főleg egyetemi tanításra. 

A világot igazgató művelt nagy nemzetek 

* Mutató Körutazás Amerikában című, sajtó alatt 
levő munkából. 
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elől járnak ; népének veleszületett tanulási ösz-
tönénél fogva vezet Németország, azután argol, 
francia sorakozik elsősorban az amerikai mellé. 
Az olasz, spanyol, az orosz is szépen van kép-
viselve. Hogy a németeknek jó elemi iskoláik 
vannak, megmutatták a franciák elleni háború-
ban. Történelmivé vált az igazság, hogy a 
társadalom építő munkásai, a néptanítók, nem-
zetépítők tették Németországot naggyá, hatal-
massá. Ütközetről ütközetre megverték a fran-
ciákat, elhomályosították régi gloireját. Ez 
nem mult máson. Példa magyarázzon és az 
elbizakodottság, mely ezt a bismarki mondást 
hozta létre: „Uns inponirt janz Europa nicht." 

A franciának ismerjük a jó ízlését, az ipar-
és kereskedelmi iskolákból kerül ki az legin-
kább. Az amerikainak a gyakorlati érzékéről 
is jól tudjuk, hogy milyen az. Földmíves-iskola 
a technikai mellett. Mind a kettő nagyon 
előre visz. 

Az amerikai államok és magánosok, gazda-
gok, sokat áldoznak a nevelésügyre. Az isko-
lába járás kötelező és ingyenes, tandíj sehol 
sincs. Jóllehet nem kötik anyagi föltételhez a 
tanítást, sokan nem tudnak írni, mert nagyok 
a távolságok, sok helyről messze van az iskola, 
a tanuló gyakran csak a sátrak alatt van, a 
szabadban. Legjobban ismeri meg így a ter-
mészetet. Alkalmat, módot adnak mindenkinek 
a tanulásra, azért nincs ott az a különbség 
müveit ember és a tanulatlan között, mint 
nálunk. A középszerű ember mit keres a tudo-
mányos pályán ? Akinek nincs tehetsége, tanu-
lásra nem erőltetik, mesterségre megy, mert 
„a középszerűség nem egyéb, mint hiánya t.kár 
isteni, akár ördögi erőnek, — tehát merő 
gyengeség és ű r : rosszban nevetséges, jóban 
megbocsáthatatlan." 

Az iskolai előadások csak a városokban 
tartanak tíz hónapig, a vidéken 6 — 8 hónapos 
a tanfolyam. A tankötelezettség az életkor 14. 
évéig terjed. Meghosszabbítani akarják azt két 
évvel. 

A bevándorlók nagyon növesztik az analfa-
béták és az ósdi gondolkozásúak számát. Az 
írástudatlanok nagy arányszámát a bevándorlók 
adják, akik a betűk ismeretéhez nem értenek 
vagy hajmeresztő helyesírással, inkább hely-
telen írással teszik a gondolataikat, közlendő-
jüket papírra. Az iskolákban az angol nyelv 
kötelező. Iskolát mindenki állíthat, abban tanít-
hat, a tanító fizetése alkú tárgya, 400 dollár-
tól 2000-ig megy. Sokat költenek a nép-
nevelésre. 

Az egyetemek és a középiskolák az államok-, 
magánemberek-, vallásfelekezeteknek alkotásai. 
(Egy francia lap közelébb ilyen sorrendben 
nevezi meg azokat az amerikai dúsgazdagokat, 

akik egyetemekre és más tanintézetekre ada-
koztak: John D. Rockefeller 76 millió koronát 
a esikágói egyetemnek, tegyük hozzá, több 
részletben. Stephen Girard a nevét viselő áiva-
háznak Filadelfiában 36 millió koronát hagyott, 
csakhogy a francia lap összetéveszti az érték-
növekedést az eredeti hagyománnyal. Harmadik 
helyen Charles Pratt áll 18 millió koronájával 
a Pratt - intézetnek. John Hopkins a nevét 
viselő egyetemnek 15 millió koronát adott, A. 
I. Drexel a Drexel-intézetnek hasonlókép 15 
milliót, ifj. Lelaud Stanford a nevét viselő 
egyetemnek 12 és V2 milliót, Ezra Cornel a 
Comel-egyetemnek 7 és V2 milliót, Vander-
biltek a Vanderbilt-egyetemnek 5 és V» mil-
liónyi koronát adományoztak.) Az Egyesült-
Államokban az egyház külön van választva az 
államtól. Mind a kettő szabad, csak a mor-
monok többnejűségét tiltják a törvények. Auto-
nóm jelleggel bínak az iskolák. A tantervet 
szabadon állapítják meg, az iskolakönyveket is 
szabadon választhatják meg s a tanulók csak-
nem ingyen kapják. Az énektanítást és hit-
oktatást mellőzik az iskolában, ahol C;ak 
bibliarészeket olvasnak föl. 

Szegény vakok ! Rólatok van a szálló ige : 
„ Akármir t ragyogjon a nap, de csak nem lát 
a vak." A tanítómesterek azon is sokat fára-
doznak, hogy minél elviselhetőbbé tegyék a 
sorsotokat és minél nagyobb hasznára válja-
tok az emberiségnek. Van azután az úgy, hogy 
a vak tapintás által jobban tud olvasni, mint 
sok, akinek jó szeme van. Tudott dolog, hogy 
a természet az egyik érzék fogyatékosságát a 
másik érzék erősebb fejlettségével pótolja. 

Az Unió nagyobb városai igen szépen van-
nak képviselve a nevelésügyi palotában, mely 
az emberi tudásnak, a tudománynak van szen-
telve, sőt tükre mind a kettőnek. Tudomány, 
tudomány, mikor is tudomány a tudomány ? 
Kant felel meg r á : „Minden tudomány annyi-
ban tudomány, amennyiben mathesis van benne." 

Amit látok, azt a hatást teszi rám, hogy az 
európai ember sokat tanulhat az amerikaitól, 
viszont ezek sem zárkózhatnak el tőlünk. Kár, 
hogy gyakran abban makacskodnak, hogy nem 
akarnak minket követni. Az még nem szolgai 
utánzás, mikor a megszokott jónál a meg-
ismert jobban cselekszem. Tény, hogy a yankee 
mindig nagy önérzettel üti mellét s azt han-
goztatja, hogy: én. Tudja, hogy a hidegvér 
országában önerejéből minden lehet, szatócs-
ból, favágóból az Unió elnöke is. 

Amerikában általában a nevelés magasabb 
fokon áll, mint bárhol másutt. Ötszáznál több 
magasabb iskola kizárólag a nőké, a tudori 
oklevelek egyharmad részét nők nyerik el. 
Sok orvos és tanár van a nők között, gyógy-
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szerész, mérnök, ügyvéd, p a p is kerül ki a 
sorukból, sőt ha jókormányos is. 

W y o m i n g á l lamban annyira előre men t a 
nőemancipáció, h o g y a legtöbb hivatali ál lást 
ők töltik be, az ál lamfő is nő, a polgármester , 
éji őr — nő, nő. Vo l t már nő jelölve az Egyesü l t -
Államok elnökségére is. 

E g y helyen hölgyek érdeklődnek, melléjük 
állok, hogy meg tud jam, mi i r án t ? Csipkék és 
kézimunkák vol tak, melyeket iskolák ál l í to t tak 
ki. Az í r landiak és svájciak tűn tek ki. E l é n k 
misszek kodakka l vet ték le a mintákat . 

A pap i ros n a g y szerepet já t sz ik a nevelés-
ügyi kiál l í tásban és méltán. H á t r a volt m é g 
akkor az emberiség, mikor a régi k ína iak 
h ierogl i fá ikat b»mbuszlevélre í r ták. Később 
is még, mikor selyemszövetre r a k t á k a be tű -
ket . Faháncsból , kenderből, lenből csak az Y . 
században készí tet ték a papirost . A tu la jdon-
képeni papí r ipar a XIII . században kezdődöt t . 
A gépiparral , Gu t t enberg föl találásával t ud juk , 
milyen nagy lendület te l halad előre az emberi-
ség. Ter jedt a nyomta to t t gondolat , szavak és 
hasonlatok fölös halmozása is van, de a nyelvbe 
szellem szállt, a mondatkötésbe rendszer jö t t , 
végre erő kerül t minden nemzetibe. Mindennek 
a legszebb képét a nevelésügyi kiá l l í tásban 
lá t juk, könyveken, földabroszokon, sok más 
tárgyon. 

E g y stat iszt ikai k imuta tásból m e g t u d t a m , 
hogy pap í rgyár tásban első helyen az Unió áll, 
639 .743 tonnával . U t á n a Németország köve t -
kezik, körülbelül fele annyival. Angolország, 
Franciaország, Ausz t r ia és Magyarország követ -
keznek azok u tán . Európában Montenegró és 
Szerbia legkevesebb papirost fogyaszt . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P . A. Losoncz. Ezt mindjárt akkor kellett volna 

kérni. — J . K. Domaháza. 1. Tanítók a hadmentes-
ségi adó fizetése alól fel vannak mentve. Fölebbezze 
meg annak igazolásával, hogy ön tényleg működő 
tanító. 2. Köteles tanítani az összes iskolaköteleseket. 
Az új osztály felállítását szorgalmazza. 3. Csak azt a 
szolgálatot számítják be, melyet az illető oklevél 
birtokában töltött a tanítói pályán. — Telepes. Folya-
modjék nyugdíjhelyesbítésért. — P . Gr. Esküllő. Né-
zetét helyesnek tartjuk. — Sz. A. E . Turzófalva. 
Forduljon annak a képzőnek az igazgatójához, ahol 
oklevelét megszerezte. — S. A. Béltek. Ez ügyben 
eddig nem intézkedtek. — H. H. T. Nem tudjuk. — 
V. E. Znémetfalu. Mi csak tanítói ügyekben adhatunk 
felvilágosítást. Ezzel a kérdéssel forduljon a póstához. — 
D. F. Forduljon levélben a Julián-egyesülethez. — 
1Î. A. Sliáza. Ilyen ügyben előírt mellékletek termé-
szetesen nem lehetnek. Amit ön említ, meg fog felelni. 
Édesatyja nem volt tagja az Eötvös-alapnak y Ebben 
az esetben reménye lehetne onnan is némi segítségre. — 
Cs. P . P . I. Ha alapfizetése el nem éri az 1000 K-t, 
akkor a kántori fizetésből kiegészítik ennyire. Ez azután 
a korpótlékokkal egyetemben nyugdíjba is számít. 
A nyugdíjhelyesbítést kérnie kell. 33 évi szolgálat 

után a nyugdíjba számítandó javadalomnak 86°,o-a 
jár nyugdíjképen. — K. L. Tépe. Ha nyugdíjigényük 
hivatalból való helyesbítése soká késnék, folyamodják 
meg. — L. F . T. Követelheti. — J . S. Lasztócz. For-
duljon a Tanszermúzeum elnökségéhez : Budapest, 
VIII., Szentkirályi-utca 47. — T. Gy. Hárs. Olvassa 
el lapunk 30. számának Tanácsadó rovatát. — 
K. J . CzeUdömölk. Ha az 1907. évi XXVII. t.-cikk 
alapján már kaptak államsegélyt, a következő kor-
pótlék kérésénél csak a szolgálati bizonyítványok csa-
tolandók. — V. Gy. Knváralja. Ez ügyben lépjen 
érintkezésbe a kir. tanfelügyelővel. — Idegen a jkú . 
A nem-magyar tannyelvű iskolák tanterve még nem 
jelent meg. — H. S. Dános. Lapunk mult évfolya-
mában felsoroltuk mindazon mellékleteket, amelyek 
az állami iskolákra kiírt pályázatokhoz kellenek. Szí-
veskedjék utána nézni. — P. A. 1. Olvassa ellapunk 
30. számának e rovatát. 2. Van. — H. M. Véménd. 
Ha másképp nem történt intézkedés, az állás végleges 
elfoglalásának napjától. — B. F. Bu ják. Hiteles má-
solatot csak a kir. közjegyző vagy esetleg a kir. járás-
bíróság állíthat ki. Bélyeg kell. — B. E. Hilyó. Legjobb, 
ha ebben a kérdésben valamelyik vasutas lap szerkesztő-
ségéhez fordul. Mi tájékozatlanok vagyunk ebben a do-
logban. — S. I. Ebben az ügyben még nem történt intéz-
kedés. — S. J . Forduljon Szűcs Izsó tanár úrhoz, Nagy-
váradon. — M. J . Oliabicza. Akik a tanítói pályáról le-
lépnek, nyugdíjra nem tarthatnak számot. — V. R. K. 
Váralja. A tanterem számára kapnak címert. — K. F . 
Poprád. Olvassa el lapunk mult évfolyamának 14. szá-
mában a „Két ítélet" című közleményt. — K. Méhtelek. 
1. Megilleti. Csakhogy most már körülményes lesz a 
dolog. A költségeket az tartoznék viselni, akinek 
mulasztásából a dolog történt. 2. Olvassa el a Czell-
dömölkre szóló üzenetet. — K. J . Szdánya. Az Eötvös-
alap jótéteményeiért mindig azon év július 10-ig le l i 
jelentkezni. Erre az évre tehát már elkésett. Kérjen 
a titkártól ismertető-füzetet, mely tájékoztatást nyújt 
az alap minden ügye felől. — Érdeklődő. Az illető 
község hatósága. — Kárvallottak. 1 — 2. Ilyen ren-
delkezést nem ismerünk. 3. Nem. 4—5. Nem. 6. A 
fölöttes hatósághoz kell fordulni oltalomért, illetve a 
határozat megsemmisítéseért. — Kérdések. 1. A nyug-
díjigény helyesbítéseért mindig magának az érdekelt-
nek kell folyamodnia. 2. A fizetéskiegészítésért az 
iskolafenntartó folyamodik. 3. A 3 évi próbaidő ki-
kötése törvénytelen. 4. írjon valamely zeneműkeres-
kedésnek. 

HITATAL0S RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Az összes vármegyei és városi közig, bizottságok-
hoz. — 79.336 908. min. sz. a.) 

A községi és hitfelekezeti el. isk. tanítók és 
tanítónők szolgálati idejének az évötödös pótlék 
szempontjából való beszámítását illetőleg az 
1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-a az 1893. évi okt. 
hó 1-ét állapítja meg mint kezdő időpontot s 
így a jelzett naptól megszakítás nélkül működő 
összes tanítók ós tanítónők részére 1908. évi 
okt. hó 1-től a III. évötödös pótlék esedékessé 
válik. 

Mivel pedig súlyt helyezek arra, hogy az 
érdekelt tanítók jogos illetményeiket — úgy, 
amint azt az 1907. évi XXVII. t.-c. részükre 
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biztosítja is — az esedékesség beálltával pon-
tosan megkapják : 

Fölhívom a Bizottságot, szólítsa föl a törvény-
hatósága területén levő összes iskolafenntartókat, 
hogy az igényjogosult tanítók III. évötödös 
korpótlékának kiszolgáltatásáról haladéktalanul 
gondoskodjanak és pedig olykép, hogy amennyi-
ben erre saját anyagi forrásaikból fedezettel 
nem rendelkeznének, a megfelelő államsegély 
engedélyezéseért folyamodjanak. 

Ezen korpótlék-államsegély utalványozása kö-
rüli eljárás egyszerűsítése ós gyorsítása, illetve 
a Bizottság megfelelő tájékoztatása céljából 
közlöm, hogy mindazon igényjogosult taní tókra 
(tanítónőkre) vonatkozólag, akik évötödös pótlék 
elmén már elvernek államsegélyt, semmiféle 
okmány sem terjesztendő föl, hanem csupán az 
iskolaszéknek az államsegélyt kérő folyamod-
ványa mutatandó be, amelyben az iskolaszék 
részéről igazolandó az a körülmény, hogy az 
illető igényjogosult tanító(nő) a kérelmezés 
idején a kérdéses iskolánál működik. 

A kérvényeket a Bizottság az 1907. évi 
XXVII. t.-c. vonatkozó szakaszainak szemmel-
tartásával eszközölt tüzetes elbírálás u tán a 
mellékelt kimutatás fölhasználásával adóhivatalok 
szerint csoportosítsa és a kimutatás egyes rova-
tainak pontos kitöltése mellett az esedékes kor-
pótlékok utalványozása végett legkésőbb folyó 
évi aug. hó végéig hozzám, jelentése kíséretében 
terjessze föl. 

Megjegyzem azonban, hogy oly tanítók, kik-
nek eddigi évötödös pótlékát az iskolafenntartó 
fedezte és az államsegély csak ezúttal, t. i. a 
III. évötödös pótlék fedezésére kérelmeztetik, 
ezen kimutatásba be nem foglalhatók. 

Miheztartás és tájékoztatás végett értesítem 
egyidejűleg a Bizottságot, hogy hasonló eljárás 
követendő jövőben minden oly esetben, midőn 
korpótlék címén államsegélyt már élvező tanító 
újabb évötödös pótlékra nyer igényt. 

Oly esetben azonban, midőn korpótlékot még 
nem élvező tanító részére nyílik meg az igény 
Vagy amidőn az esedékes korpótlékokat előzőleg 
az iskolafenntartó fedezte, a vonatkozó kérvények 
a szóbanforgó törvény végrehajtási Utasításában 
fölsorolt összes okmányokkal szabályszerűen föl-
szerelendők. 

Budapest, 1908 júl ius hó 2-án. 

A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

A valiás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Kinevez te : Kocsán Károly keczeli róm. kath. 

el. isk. tanítót a kúnszentmiklósi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Husz József hegyeshalmi róm. 
kath. el. isk. tanítót a pándorf-nádligetpusztai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy Sándor katonai 
ref. el. isk. tanítót a diódi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Boros György oki. tanítót az alsó-
csáji áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bálint Gyula, 
Kálkó Károly, Dobay István, Nagy József, 
Nagymihály Lajos, Schuszter György, Tolcséry 
Ferenc és Veszelovszky József oki. tanítókat a 
szegedkülteiületi áll. el. isk.-hoz r. taní tókká; 
Krümmer Mátyás, Nádrai György, Gyorgyevits 
Gyula, Vekov János, Keresztény Anna, Hanthó 
Jolán, Maresch Iióza, Almási Ilona és Kádas 
Aranka oki. tanítókat, ill. tanítónőket az aradi 
ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; 
Birlené Auer Lujza oki. tanítónőt a német-
bogsáni áll. el isk.-hoz r. tanítónővé. 

J e l e n m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : Szamosy 
György tömörkényi, Hortobágyi Jenő rovenszkói 
és Konrád György mindszenti áll. el. isk. taní-
tókat a szegedkülterületi áll. el. isk.-hoz ; Deák 
Ferenc gombosvasúttelepi ós Hadanich Endre 
monostorszegi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Gyovai Pál újszentannai, Csók Károly mácsai, 
Nikitscher József zarándi, Harmat Ferenc nagy-
halmágyi, Boros Kálmán medgyesegyházai, Wla-
dár Menyhért gyöngyösi, Stegena Andor tiszolczi, 
Nagy Ignác kótaji és Barthos Ilona zólyomi áll. el. 
isk. tanítókat, ill. tanítónőt az aradi ú j áll. el. 
isk.-hoz; Schőltz Mária zólyomi áll. polg. isk. r. 
tanítónőt a munkácsi áll. polg. isk.-hoz. 

Nyugdí jat u ta lványozot t : Oleár Mihály 
alsóodori munkaképtelen gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 680 K-t ; Fratila Nekifor oláh-
girbói munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 
280 K-t ; Módly József bői róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1340 K-t ; özv. Gaál Sándorné 
szül. Farkas Teréz kidéi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónőnek évi 2240 K-t. 

Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t e n g e d é l y e z e t t : 
néb. Mihálik János nyug. patvarczi ág. ev. 
tanító özv., szül. Molnár Zsuzsannának évi 371 
K-t ; néb. Flóris Benő nyug. tatai ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Soós Eszternek évi 300 K-t. 
néh. Mélek Bódog krusiezai nyug. közs. el. isk; 
tanító özv., szül. Szőllőssy Vilmának évi 450 
K-t, 3 kkorú árvájának összesen 225 K t ; néh. 
Bogotey Sándor pálosremetei gör. kath. cl. isk. 
tanító özv., szül. Király Ilonnának évi 500 K-t 
és 4 kkorú árvájának egyenként 83 K 33 f-t, 
együtt 333 K 32 f-t, mindössze 833 K 32 f - t ; 
néh. Szutorisz Imre csalli ág. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Keller Zsuzsannának évi 600 K-t, 
Gyula és Irén kkorú árváinak egyenként 100 
K-t, együtt 200 K-t, mindössze 800 K-t. 
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SZÉPIRODALOM. 
r 

0, ha találkoznám . . . 
O, ha találkoznám 
Magányos utakon 
Veled egyedül, 
Amit a hívalgás, 
A zajos, a lármás, 
Messze elkerül. 

Nem lenne szívemről, 
Forró szerelemről 
Egy szó ajkamon, 
Beszélne a szemem, 
Kezedben a kezem 
Remegne nagyon. 

Remtgne a kezein, 
Szemedhez a szemem 
Szólna epedve — 
Egy könny a szemedben, 
Mely pilládra lebben, 
Halkan felelne. 

Szlányi Ii. György. 

A Tiki gróf kalandja. 
írta : Havas István. 

A szentiváni országúton szélsebesen síklik 
tova egy elegáns automobil. A szürke porfelhő, 
mely nyomában fölverődik, hosszú fátyolként 
lebeg utána A kormánykeréken egy leányos-
arcú, igen fiatal ember nyugtatja finom kezét. 
A mellette ülő soffőr megfeszített gondossággal 
ügyeli minden mozdulatát. 

A fiatal embert azon a vidéken majdnem 
mindenki ismeri. 0 a szép Viki gróf, aki csak 
a minapában kitüntetéssel tette le az érettségit. 
Csupa ész és kiválóság ; szemefénye a család-
nak, mely legszebb, legvérmesebb reményekkel 
csüng rajta. 

Ez életében az első alkalom, hogy magával 
is, idejével is teljesen önállóan rendelkezik : két 
egész napon át. Szülei, nevelője nem zavarják 
szabad akaratában ; mehet, ahová akar ; tehet, 
amit aka r ; miután az előző napokban már 
alaposan kioktatták arra nézve, hogy mit sza-
bad és mit nem szabad cselekednie. A fiatal 
gróf erre elhatározta, hogy automobilon meg-
látogatja a nagyanyját, aki a negyedik határ-
ban lakik s mindenkinél jobban dédelgeti, félti 
egyetlen unokáját. 

Az elegáns automobillal szemközt, az ország-
út másik pontján, egy kis falusi bricska csörtet 

előre. Az apró, sovány lovacskákat egy tagba-
szakadt suhanc bíztatja nagy buzgalommal. A 
kocsi hátulsó ülésén pedig egy magányos fiatal 
leány foglal helyet, a legközelebbi falunak pár 
héttel azelőtt megválasztott tanítónője. Az egy-
szerű, de nagyon bájos leány úgy ül azon a 
kopott bőrülésen, mint egy szép tündér. Nagy 
dologban fáradt odabenn a városban, a szolga-
bírónál, a tanfelügyelőnél: újjáépíttetni szeretné 
a düledező, ócska iskolaépületet. Sok bíztatás-
sal, ígérettel bocsátották haza, kék szeméből 
szinte tündöklően ragyog ki a< öröm. 

A dráyra automobil és a döcögő bricska most o o 
már egészen egymás közelébe érnek. Az apró 
paraszti lovak megijednek a búgó géptől s 
nyugtalankodni, ágaskodni kezdenek. A suhanc 
eléggé küzködik, hogy megfékezze a tudatlan, 
maradi paripákat; de nem bizonyul elég alkal-
matosnak erre. 

Viki grófban felbuzdul a lovagias érzés, hir-
telen megállítja a gépkocsit ; de már későn. 
A megvadult lovak kifogtak kocsisukon s a o o 
bricskát az árokba fordították. A jó Viki gróf-
ban tán a vér is meghűlne ebben a percben, 
ha nein látná, hogy a szép leány egy ügyes 
mozdulattal kiugrik a kocsiból. Egészen idején, 
helyén és irigylésre méltó ügyességgel csele-
kedte ezt. 

A kis gróf nagy lelkendezve fut hozzája ; 
bocsánatot kér és bemutatkozik ; míg a soffőr 
a suhanchoz lohol, aki szintén talpon áll már 
az árok fenekén s nem egészen nyájas szavak-
ka l : pokolba kíván minden masinát. De nem 
csoda, szegénynek összetört a kocsija ! 

Katasztrófa, mely ennél nagyobb bajt nem 
zúdít az ember nyakába, önkéntelen megt önnyeb-
büléssel tölt el. A szép leány ijedelme is egy-
szerre örömmé változott s vidáman válaszolgatott 
a kis gróf udvarias kérdéseire. Szemében pedig 
egész kis tündérbirodalomnak fénye csillant meg. 

Már-már megfeledkeztek az árokba jutot t 
kocsiról ; hanem a soffőr jött a jelentéssel : 

— Méltóságos úrfi, a suhancnak kutyabaja 
sincs, hanem a szekere összetörött. 

— Hát most mit csinál? 
— Szidja a gépünket, mert hogy nagy a 

kára. 
A kis gróf benyúlt a zsebébe, a tárcájából 

kivett egy tízforintost. 
— Adja neki oda, soffőr! Ne haragudjon a 

gépünkre. 
A tízforintos megtette a hatást, a kocsis el-

hallgatott ; s ámbár mordul nézett még ide is, 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 31. SZÁM. 

oda is: belülről kajánul mosolygott. Hogyne! 
A kára csak öt forintot tett ki, a többi tiszta 
haszon számába ment. 

Viki gróf most már mehetett volna tovább; 
de még mindig nem indult. 

— Hol is lakik a kisasszony? — kérdezte. 
A lány a legközelebbi völgyben elterülő fa-

lura mutatott : 
— Szentivánon. Tanítónő vagyok ott. 
— Ilyen fiatalon ? És már tanítónő ? Csodá-

latos ! . . . 
A tanítónő nevetett a kis gróf naivságán, 

akit ez a mosoly szinte kizökkentett sodrából. 
Zavarában ő is mosolyogni kezdett és így — 
mosolyogtak duettban. 

Azalatt a suhanc is kivackolódott az árok-
ból, összekötözte a kocsit s a tanítónőhöz így 
szólott : 

— Hát a kisasszonynak most mán gyalog 
kő gyünnie, mert a kocsi odavan ! 

Viki gróf elméjében erre fényes ötlet fogant : 
hamarjában fölajánlotta az automobilját. Igazán 
örült ennek az ötletnek. 

— De kérem, gróf úr ! Hisz én gyalog is 
elmehetek — szabadkozott a leány. 

A balesetet én okoztam, engedje meg, 
hogy jóvátehessem, — ajánlkozott a másik és 
az automobil üvegajtaját kitárta. 

— Lassan hajtson, kérem soffőr, — szólt, 
mikor beültek, — nehogy újabb balesetet okoz-
zunk ! 

A gépkocsi erre méltóságos búgással neki-
vágott a kis Szentivánnak. Belsejében pedig 
folyt a szó. Azt mondja a fiú: 

— Tehát most tette le a képesítőt? 
— Egy hónapja sincs még. 
— Nagyszerű, én is most tettem le az érett-

ségit, — jegyzi meg ragyogva a kis gróf. 
— Már letette ! — csodálkozik a leány. 
— Nem nézi ki belőlem ? Ejnye kisasszony ! 
— Azaz, hogy igen. De olyan fiatal még ! 
— Maga is. (A „kisasszonyt" már nem 

mondta hozzá a gróf.) 
— De van egy kettesen is, gróf! (Az urat 

meg a leány nem tette már oda!) 
— Nekem is. Miből kapta a magáét? 
— A számtanból. 
— Kolosszális, én is abból! No ez nem 

mindennapi véletlen ! 
— A többi jegyem tiszta egyes. 
— Szakasztott, mint az enyém. 
Akármilyen lassan töfögött a gépkocsi, mégis 

csak odaért a eélhoz, egy kis szalmafödeles 
iskolaház elé. A gróf nem akarta elhinni, hogy 
az az iskola. 

— Lássa, itt kell majd nékem tanítanom az 
ősztől fogva, — szólt a leány, amint a kocsi-
ból kilépett. 

— Lehetetlen ! — kételkedett a kis lovag. 
— Es nem akarják megcsináltatni, — fűzte 

tovább a kis tanítónő. 
Az iskolaház előtt kicsiny virágoskertben 

néhány sovány szegfű ágaskodott feléjük. A 
leány leszakított egyet s átadta Viki grófnak: 

— Hogy a fuvarját megfizessem, gróf! 
A vézna virág dús szegfűvé vált az ifjú sze-

mében nagy hirtelenül. 
— Elfogadom, de csak úgy, ha megengedi, 

hogy a nagyanyám híres rózsáiból néhány szál-
lal holnap viszonozzam. 

Úgy örült a kis érettségizett gróf, hogy 
ilyen sikerülten fejezte ki mondanivalóját. Aztán 
udvarias búcsút vett s azzal beült az automo-
bilba és repült tovább a nagymamához. 

* 

A nagymama azok közé a különös asszonyok 
közé tartozott, akiknek csak a hajak fehéredik 
meg a korral, de máskülönben olyan szépek 
maradnak továbbra is, mint fiatal éveikben. 
A kis Yikit szenvedélyes, szerető csókokkal 
halmozta el s olyan ebéddel várta, mint egy 
királyfit. A vendéget a friss levegő (meg va-
lami különös, boldog öröm) alaposan kiéhez-
tette, úgy, hogy sokkal többet evett, mint egy 
örökösen jóllakott királyfi. 

— Hát azt a vézna kis szegfűt hol vetted, 
Viki? — kérdezte az ebéd végén szerető le-
nézéssel a nagymama. 

Az unoka arca fényesen kiderült. 
— Ennek története van, nagyanyám! 
— Története? 
— Egy bájos kaland. 
— Kaland ? . . . Akkor meg ne fossz engem 

az elbeszélésétől, Viki ! 
Es a kis gróf nyomban elmondta, de oly 

lelkes nekihevüléssel, azt a szerencsés balesetet 
az országúton, hogy a tapasztalt, okos nagy-
mama megérezte azt is, amit el sem mondott. 

— Hogy is mondod, milyen a szeme annak 
a kis tanítónőnek ? 

— Őszintén megvallva, semmihez sem tud-
nám hasonlítani. Még nem is láttam olyan 
gyönyörű szemet életemben. 

— Ah, ah! — csóválja fejét a fehérhajú 
grófné. — Es a hangja kellemes? 

— A hangja olyan . . . olyan, mint a temp-
lomi ezüstcsengők hangja. 

— Szép hang ! Es az alakja ? 
— Az alakja! Olyan, mint a tied, nagy-

mama! Mikor a kocsiból a veszedelem pilla-
natában kiugrott, egyszerűen elbájolt. Komo-
lyan mondom. 

A nagymama nem minden ravaszkodás nél-
kül tette föl ezeket a kérdéseket, de ebben 
a pillanatban rejtett sóhajt nyomott el aj-
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kain. Tán eszébe jutott neki, mikor tizenhét 
éves korában valakit ő is ilyen elbájolónak 
talált. Az öreg emberek azonban már józanul 
gondolkoznak, kivált ha unokájok szerelméről 
van szó, s nem szeretik a könnyelműséget, 
mely esetleg végzetes hibává lehet. Eleget 
tudott már, tehát másfelé terelte a beszélge-
tés tárgyát. 

Viki gróf azonban megint csak visszatért a 
kaland kedves hősnőjére. 

— Igaz, kedves nagymama, a kis tanítónő-
nek én a te híres, szépséges rózsáidból ígér-
tem egypár szálat. Űgy-e, adsz nekem egy 
csokorra valót ? 

— Rózsát ígértél neki ? — kérdezte a nagy-
mama, és az arcán a kedvetlenségnek alig 
észrevehető aránya vonult el. 

— Ezt a kis szegfűt kell viszonoznom, s 
itt igazán gavallérnak kell lennem. Magam 
fogom neki elvinni, majd — hazamenet. 

— Úgy van, fiam, gavallérnak kell lenned, 
de a rózsát majd csak elküldetjük a tanítónő-
nek. Nem szabad elfelejtened, hogy te egy 
nagy történeti névnek s nagy vagyonnak a 
leendő birtokosa vagy ! Mind a kettő kötelez 
téged s ezzel összeférhetetlen az, hogy te egy 
kis tanítónőnél rózsákkal vizitelj ! 

Olyan határozottsággal mondta ezt az öreg 
grófné, hogy Vikinek majd leesett az álla a 
meglepetéstől. Soha nem szólt neki még ilyen 
szigorú hangon. Nagy dologról lehet szó, gon-
dolta, bár sehogysem tudta felfogni, hogy név 
és vagyon hogyan lehet előbbrevaló ennél az 
az ennivaló, aranyos leánynál! 

A nagymama ezután fölkelt és homlokon 
csókolta az akarata előtt némán meghajló 
unokát. 

— Intézkedem, Viki, hogy a rózsákat azon-
nal elvigyék! 

S egy jó negyedóra multán már kocsin ült 
a libériás inas, pazarul szép csokorral a taní-
tónő, s egy kis levélkével: a kis Viki gróf 
mamája részére. 

A nagymama kedélye ezzel ismét visszazök-
kent régi nyugodtságába s kárpótlásul elhal-
mozta unokáját minden széppel, jóval. El is 
simult volna tán minden, ha a szórakozott, 
szamár inas el nem követ egy nagy baklövést. 
A kis levélre — úgy látszik, a nagy sietség-
ben — nem írt címzést az öreg méltóságos 
asszony s a jeles küldött megfordítva intézte 
el a dolgot és a levél a tanítónő kezébe jutott. 

A leány épen az ablaknál ült, s míg keze 
valami csinos kézimunkával foglalkozott, a lel-
kében bizsergő, édes álmok kergették egymást. 
Viki grófra gondolt. Milyen nyájas, kedves fiú. 
Még sohasem beszélt életében gróffal, s őszin-
tén bevallotta szívének, hogy a grófok szinte 

szokatlanul szeretetreméltóak. Aztán olyanfélét 
is gondolt, hogy gróf is beleszerethet egy egy-
szerű leányba, ha épenséggel akarja. Manap-
ság már nem oly nagyon ritka az ilyen eset. 
Az újságokban is elégről van szó. Királyfi is 
elvett már jóravaló, hűséges szegény leányt. 

Az a kis levél azonban valóságos jégverés 
volt a fiatal, bizakodó ábrándvetésre. Szólt 
pedig ilyeténkép : 

„Kedves lányom, 
csak sietve figyelmeztetlek most rá, hogy 

Viki fiunk ma az úton megismerkedett a 
szentiváni tanítónővel s egy tizenhétéves gye-
rek tapasztalatlanságával belehabarodott a 
szépségébe. Rózsákat akart már neki vinni, 
de lefújtam, s megmagyaráztam neki, hogy 
ez nem hozzá illő cselekedet volna. Legyetek 
résen s ne engedjétek, hogy találkozzon vele. 

Csókol anyád, stb. 
U. i. Az újságban ép most is egy ilyen 

rangon aluli házasságról írnak. Majd szóval 
többet! Fenti." 

A kis tanítónőnek elsápadt a szép piros 
orcája, megnedvesült a szeme s szürke, fény-
telen színbe öltözött körüle minden. Aztán 
vette azt az eltévedt, szívtelen levelet s be-
tette egy másikba, amelyre ráírta az öreg 
méltóságos asszony nevét, s amelybe csak 
annyit í r t : „A levél eltévedt, ro'lam szól ugyan, 
de nem nekem ! " 

Az öreg grófné röstelte ezt a kegyetlen 
tévedést, kocsira ült és személyesen ment el 
a tanítónőhöz, hogy kiengesztelje. Nagyon 
nyájasan, szeretetreméltóan viselkedett az ala-
csony, sötét kis házban. Kifejezte abbeli né-
zetét is, hogy nagy maradiság: a nép feleme-
lőjét, a derék tanítónőt ilyen lakásban hagyni. 
Majd építtet ő egyet, hogy jó példát mutasson. 

A következő esztendőben már készen is 
állott a szép tanítói lak. 

S a kis tanítónőnek magában, titokban 
csak annyi megjegyzése volt rá, hogy a méltó-
ságos asszony emelt ugyan egy csinos házat, 
de mi haszna, mikor a szívében egy egész 
tündérpalotát döntött össze ! 

— Kérelem ! A Marostordamegyei ált. tanító-
testület fordul hozzánk azzal a kérelemmel, 
hogy segítségére siessünk egy kartársunkak, aki 
egy tűzvész következtében mindenét elvesztette, 
csak nyolc tagból álló, hajléket és kenyeret kérő 
családja maradt meg. Szerencsétlenül j á r t kar-
társunk köszönettel fogad el minden adományt, 
mely enyhíthet i sorsát. Ezek az adományok 
címére (Hadnagy István, róm. kath. tanító Gör-
gényszentimrén) küldendők el. 
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KÖNYVESHÁZ. 
§ Barátom a huszárfőhadnagy és egyéb 

tör téne tek . ( í r t a : Zsoldos László. Ára 3 K. 
Kapható a Budapesti Hírlap könyvkiadóhivata-
lában.) Zsoldos László kötetének első novellája 
Barátom, a huszárfőhadnagy. A történet egyszerű, 
ismerős, de az előadás formája érdekes, az el-
beszélés módja vonzó. Egy élénk eszű kis diák 
jegyezgeti naplójába a körülötte történteket s 
annyi ötlet, annyi kedvesség van följegyzéseiben, 
hogy kár volt erre a témára pazarolni. Vannak 
Zsoldos kötetében cél és tárgy tekintetében ér-
tékesebb elbeszélések is. Értékesebbek, ha nem 
is gyönyörködtetőbbek. A kaptafa meg a kenyér 
című a modern élet egyik legnagyobb problé-
májáról szól ; arról, hogyan iparkodik az asszony 
kiszakadni abból a szűk és szegényes körből, 
melybe a sors szeszélye sodorta, s hogyan jön 
vissza ismét a pompából és fényből a szegényes 
életbe. Mintha a régi tanító meséket olvasnánk ; 
tanító mesét, mely azt példázza, hogy kiszakadhat 
ugyan az ember a megszokott körből, de a lát-
hatatlan szálak ezreit nem tépheti el, vissza-
ragadják azok régi otthonához, vagy boldogtalan-
nak érzi magát örökre. Koiko-ban az emberi 
érzés és indulat megváltozását, állhatatlanságát 
rajzolja s bizonyos melankolikus hangulat fog el 
bennünket ez elbeszélés olvasása után ; szomorúan 
gondolkodunk rajta, hogy az ember a testi halál 
előtt számtalanszor meghal. Érzései, gondolatai, 
melyeket örökéletűeknek hitt, szétfolynak, el-
tűnnek s előáll egy ú j ember, akin legjobban 
csodálkozott volna az illető maga, ha hónapokkal 
előbb láthatta volna. Az ember halála előtt meg-
hal és újjászületik, de mi olvasás közben csak a 
halálra gondolunk, mert saját magunkat fél t jük 
a mulandóságtól. 

Ha végiglapozzuk Zsoldos László könyvét, a 
legváltozatosabb tárgyakat találjuk benne. Van-
nak igen sikerült novellái, vannak kevésbé jók, 
de olvasás közben mindig azt érezzük, hogy 
az író nem kínlódik témáinak kigondolásakor ; 
olvasás közben mindig gyönyörködünk az elő-
adás frisseségében, a hang üdeségében. Zsoldos 
László a tehetséges írók közé tartozik, azok közé, 
akiknek van szíve és fantáziája. Meglátja, meg-
érzi, kifejezésre jut ta t ja az emberi nyomort, bűnt, 
szenvedést és örömet is ; megelevenednek körü-
lötte az élettelen tárgyak is, hogy mintegy el-
sírják a titokban elhangzott sóhajtásokat, elpana 
szólják az előttük elfolyt könnyeket. 

A kötethez Mikszáth Kálmán írt előszót. 
Mikszáth mindenkor érdekes írásából közöljük a 
következő kis részt: „Zsoldos írói egyénisége 
teljesen megfelel annak a mértéknek, melyet az 
én saját külön esztétikám megkíván. Én pedig 
veszem az esztétikámat a tízparancsolatból. Ezek-

ben a szent törvényekben benne vannak azok a 
törvények is, melyek az írás művészetét irányítják. 

Ne legyenek neked idegen isteneid. (Ne utá-
nozd az idegen nagy írókat, mert a te néped-
nek saját lelke van s a te lelked ennek a lélek-
nek kell; hogy egy darabja legyen, ne pedig 
idegen óriások lelkébe öltözködjél. Hagyj békét 
Zolának, Tolstojnak és Wilde Oszkárnak vagy 
Dickensnek. Ne légy olyan, mint az idegen ke-
mencében megmelegedett tégla, mely egy darabig 
ebből a fölszedett melegből valamennyit magában 
tart és visszasugároz.) Ne lopj. (Nem szabad pla-
gizálni.) Tiszteljed apádat és anyádat, hogy 
hosszú életű légy a földön. (Maradandót, hosszú 
életűt csak úgy alkothatsz, ha a hazai írók, apáid : 
Kemény, Eötvös, Jókai és a többi nagyok hagyo-
mányainak tiszteletben tartásával, az ő nyomaikon 
fejleszted tovább a magyar irodalmat.) Ne pa-
ráználkodjál. (Kerüld a pornográfiát, a trágársá-
got.) Ne ölj. (Vagyis ne ír jál rémregényeket.) 
Zsoldos László emberül megfelel ennek az én 
paraszt-esztétikámnak, amit én nagy érdemnek 
tartok. írásain rajta van a magyar föld szaga, 
fölfogásában eredeti, senkit sem utánoz, témákért 
nem megy a külföldre s írásait oda lehet adni 
a legharmatosabb lelkű bakfisok kezébe. Csak 
épen az ölésért nem állok jót . Ezen a téren fél-
tem őt, mert egy kicsit melankolikus ós inkább 
az é'et sötét oldalait keresi, ahol gyakoribb a 
haláleset. Tömeges gyilkosságokra azonban kép-
telennek tartom." 

§ T a n a n y a g f e l o s z t á s az egytanítós I — V I . 
osztályú e'erni iskola részére. (Szerkesztette : Tóth 
Lajos, jánosfalvai állami tanító. Ara 2 K. Kap-
ható a szerzőnél.) A miniszteri tanterv megszabja 
ugyan az egyes osztályokban elsajátítandó anya-
got ; ennek részekre osztását, egymásutánját, az 
egyes tárgyak közötti kapcsolat megteremtését, 
szóval a nagy bankónak apróra váltását és helyes 
felhasználását azonban a tanítóra bízza. Tananyag 
felosztás készítése nagy gond, kényes munka ; jó, 
a helyi viszonyok követelményeinek mindenben 
megfelelő tananyagfelosztás összeállítása pedig 
valósággal művészet. Nem csoda tehát, ha kezdő 
tanító bizonyos szent félelemmel fog hozzá, s a 
meglettebbek is szívesen látják, ha egyik-másik 
ügyesebb tanférfiú segítségükre siet ebben a 
kényes munkában, különösen most, amikor még 
mindig az átmenet idejét éljük. Legnehezebb 
természetesen az osztatlan iskola i észére helyes, 
a pedagógia követelményeinek megfelelő tananyag-
felosztást készíteni. Azért bizonyára örömmel 
fogják üdvözölni sokan Tóth Lajos tananyag-
felosztását, mely ha nem is mindenben oldja meg, 
mégis megközelíti feladatát. Szerettük volna job-
ban kidomborítva látni a tárgyak egymásba kap-
csolódását az egyes osztályokban, valamint egy 
és ugyanazon tárgy rokontermészetű anyagának 
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egymáshoz símulását a különböző osztályokban. 
Mert az osztatlan népiskolában ez a kapcsolat 
módfölött megkönnyíti a tanító és tanuló mun-
kájá t és óriási időnyereséget je len t . Különösen 
a történelmi anyag és az olvasmányok között 
nem találtuk meg a kapcsolatot. Ezen azonban 
gondolkodó, ügyes tanító könnyen segíthet, ha 
az olvasmányok sorrendjét a történelmi anyag-
nak megfelelőleg megváltoztatja. Kifogásunk van 
a III. osztály földrajzi anyagának elrendezése ellen 
is. Az úgynevezett földrajzi alapfogalmak elő-
legezését nem helyeseljük ; i t t is az alkalom-
szerűség elvének kell uralkodnia. Az olvasmányok 
i t t sem vágnak A füzet végére illesztett órarend 
ellen is több tekintetben van kifogásunk. Leg-
inkább azonban azon ütköztünk meg, hogy az 
I — II. osztályos gyermekeket a szerda és szom-
bat délutáni szünet és szombat délelőtt I IV2 — 1 2 
kivételével minden nap délelőtt 8—12- ig és dél-
u tán 2—4-ig ott t a r t j a az iskolában! Az kissé 
sok a jóból! (szk.) 

§ H a s z n o s o l v a s m á n y o k . (Iparosok Olvasó-
tára. XIV. évfolyam. 1908. Szerkeszti: Mártonfy 
Márton. Lampel R. könyvkereskedése. Egy-egy 
füzet ára 60 fillér.) Ket neves tanfelügyelőnk 
rövid, velős tanulmánya ragadta meg szemünket 
a vállalatnak folyó évi első, kettős számában. 
Lőrinczy György arról elmélkedik, hogy az em-
beriség és az egész világ örökös harcban áll. Es 
elmélkedik akképen, hogy olvasóját gondolkozásra 
Ő3ztönzi és az egyetemes történelem iránt érdek-
lődésre kelti. Elmélkedik akképp, hogy az alkotó 
munka bajnokainak, az iparosoknak lelkét önér-
zetre hevíti. Igaz, hogy a világot mozgató tör-
vényszerűségre, az erkölcsi törvény eszmei ára-
dataira ügyet sem vet. Pacséri Károly dr. másik 
tanfelügyelőnk a jó modornak, az úgynevezett 
úriember szükségszerű kellékeinek hódító hatal-
máról oktatja ki és győzi meg olvasóit. Való-
képen iskolamesteri kioktatásról alig lehet szó 
az olvasmányok rendjén. Valamennyi füzet az 
okulás kútforrása ugyan, de az ember nem is 
érzi, hogy ismeretterjesztés a célja. Mert csak 
élvezünk, csak gyönyörködünk. Még akkor is, 
amikor egyes mesterségek történelmével, műfogá-
saival ismerkedünk. Annyival inkább természe-
tesen akkor, amikor a szépirodalom keretében 
mozgunk. Bátran állíthatjuk, hogy a Mártonfy 
Márton irodalmi vállalatának változatos könyvei-
ben mindenki talál magának valót s mindenik 
olvasmánya megtalálja a maga olvasóját. Egyaránt 
az, aki általános és az, aki szakműveltségének 
szélesbítésére törekszik. A 10. füzetben pl. egy 
műépítész, Klein Jakab áll. szakiskolai tanár, az 
oszloprendek és függélyes tagozások titkaiba avat 
bennünket . Az építőmesternek természetesen égető 
szüksége van erre a tudományra, de egyetlen 
művelt ember sem lehet el nála nélkül. Ta-

nultuk, valamennyien, kik a sok iskolát ki-
jártuk, hanem bizony úgy elfelejtettük, hogy 
alig maradt meg bennünk némi nyoma. Thieving 
Oszkár a damaszkszövésről (3. füzet), Péter Jenő 
az asztalosmesterség fejlődéséről ír szakszerűen, 
kellemesen (6. f.). A 9. füzetben Tarczai György 
a céhek világából közöl elbeszéléseket. Aki eze-
ket elolvassa, annak megdobban a szíve. Tehát 
nemcsak kenyérrel élünk. Van multunk, magyar 
nemzeti tör ténelmünk. Még az is észbe kap, kit 
elkábított a nemzetköziség fojtó gőze. Voltak 
magyarok, akik szerették hazájukat s n e k ü n k 
tartozó kötelességünk követni őket magyar nem-
zeti érdekeink védelmében, a hazaszeretetnek szent 
erényiben. El-elgondolkozunk és eszre sem vesz-
szük, hogy történelmi érzék támad és gyarapszik 
bennünk. 

Bizony-bizony nemcsak öregek, de i f jak is 
nemes mulatságot szereznek, ha elolvassák Kere-
kes György ( l — 2., 7—8. f.), Sárándy I s tván 
(1—2., 7 — 8 . f.), meg a többi, meg a többi 
hasznos, becses, érdekes és magyaros dolgozatait. 

Havas Irma. 
§ E l b e s z é l é s e k . (írta : Anatole France. For-

dította : Molnár Ferenc. Megjelent a Magyar 
Könyvtárban.) A Magyar Könyvtár ket tős célt 
szolgál. A középiskolai tanítás megkönnyítésére 
olcsó pénzért hozzáférhetővé teszi a régi iroda-
lom jelesebb alkotásait s jól ismert, közkedvelt-
ségnek örvendő füzeteiben bemutat ja a mode rn 
irodalmat is. Magyar és külföldi költők, í rók, 
tudósok művei jelennek meg e mozgékony válla-
latban, gyors egymásutánban. Ha valaha k ikuta t -
hatnánk azokat az okokat, melyek az ál talános 
tudás nagyobbodását, az esztétikai érzék fejlő-
dését, a műveltség emelkedését hozták létre, 
jelentékeny helyet kellene az okok között bizto-
sítanunk ennek a vállalatnak. Különösen fontos-
nak tar t juk azt a szerepét, hogy a magyar 
írókat népszerűsíti és még fontosabbnak, m é g 
jelentékenyebbnek azt, hogy a nagyközönséget 
a külföldi írók munkáinak a legjavával ismer-
teti meg. 

Egyik legújabb füzetében (513. sz.) a leg-
finomabb lelkű, legművészibb modern francia 
írónak, Anatole Francénak novelláit ta lá l juk. 
Összesen hat novella van e füzetben, de mind a 
hat jellemző az íróra. A Mi Asszonyunk bohóca 
pedig örökké díszére fog válni nemcsak Anatole 
Francénak, hanem az egész francia irodalomnak. 
Egy szegény vásári bohócról van benne szó, 
akinek foglalkozása bizony keveset jövedelmez. 
Bolyongása közben találkozik a bohóc egy szer-
zetessel, akinek a bíztatására belép a szerzetbe. 
I t t szívesen fogadják a tanulat lan embert s 
örvendenek igaz ábítatosságának. A bohóc lelke 
azonban nyugtalan. Észreveszi, hogy szerzetes-
társai közül ő az egyetlen, aki nem tudja tehet-
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ségével szolgálni az Urat. Az egyik szerzetes 
bibliát fordít, a másik másol, a harmadik képe-
ket fest, a negyedik szobrokat alkot az Isten 
dicsőségére, csak ő nem tudja végtelen tisztele-
tét és rajongását semmiféle szolgálattal sem 
kimutatni. Egy nap belopózkodik a templomba 
s visszajövet csodálatoá lelki megnyugvást érez. 
E naptól fogva minden nap belopózkodik olyan-
kor a templomba, mikor szerzetestársai nincse-
nek ott A kolostor perjelének föltűnik a dolog; 
két idősebb szerzetessel utána lopózkodik s meg-
döbbenve látják, hogy az oltár előtt a bohóc a 
kezén áll és a levegőbe lábával rézgolyókat és 
késeket dobál. A szerzetesek szentségtörést emle-
gettek, de leszáll az oltárról a szent Szűz, ki 
a szolgálatot, a jószándékot nézi és aki látja a 
szíveket, leszáll és köpenyének sarkával letörölte 
az izzadságot a fáradt bohóc homlokáról. A 
perjel az oltárra borul és szól : „Boldogok az 
egyszerűek, mert ők látni fogják Istent." 

Ezeket a félig tanító, félig gyönyörködtető 
finom témákat tudja Anatole France művészi 
tökéletességgel előadni. Novellái gyakran meg-
nyugvást keltenek, de igen gyakran van bennük 
bizonyos keserűség. Mintha írójuk finom lelkét 
tükröztetnék, írójukét, aki bánatos arccal látja 
meg cselekedeteinkben az ember leggyarlóbb 
jellemvonását : az ingatagságot, az állhatatlansá-
got, az idő okozta változást. 

§ Hazaszeretet. (Hazafias versek gyűjteménye, 
elemi iskolai tanulók részére. Szerkesztette : Ke-
mény Károly. Ara 80 fillér.) Néhány évfordulót 
meg szoktunk ünnepelni az iskolában. Ez iskolai 
ünnepek alkalmával megemlékszünk azokról a 
fontos eseményekről, amelyek az ünneplésre okot 
szolgáltattak, de e megemlékezésen kívül szava-
lással is szoktuk emelni az iskolai ünnep fényét. 
S nagyon helyesen. A félreeső falvakban, de még a 
városokban is ilyenkor van alkalmuk növendékeink-
nek néhány olyan örökbecsű költeménnyel meg-
ismerkedniük, melyeket talán sohase ismertek volna 
meg. Egy-egy zengzetes versszakasz, egy-egy rit-
mikus sor bevésődik a lélekbe, nem hagyja feledésbe 
menni a hazafias ünnepet s nem egyszer évek 
múlva is érezteti a hatását. A magunk részéről hívei 
vagyunk tehát az olyan iskolai ünnepeknek, ame-
lyek versszavalással vannak egybekötve. Termé-
szetesen e költeményeknek olyanoknak kell len-
niök, melyek nem lépnek túl azoknak a gyermekek-
nek értelmi körén, akik előtt tanítás vagy buzdítás 
céljából elhangzanak. A költemények megválasz-
tásában tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk. 

Kemény Károly nyitrazsámbokréti tanító, 
hogy kartársai munkáját megkönnyítse, egy 
kötet költeményt rendezett sajtó alá. Össze-
válogatta költőink munkáiból mindazokat a 
műveket, melyeket az egyes iskolai ünnepek 
számára megfelelőknek tartott. Kötetében van-

nak hazafias költemények, a király nevenapjára 
valók, a vértanúk emlékét dicsőitők, Erzsébet 
királyné emlékét magasztalok ; vannak végül 
olyanok, melyek a szabadság két ünnepén (március 
15., április 11.) és a koronázás évfordulóján szavai-
hatók. A kötetet ú. n. vegyes költemények zárják 
be. E vegyes költemények néhány híresebb költe-
ményt akarnak még szélesebb körben elterjeszteni. 

A kis kötet megfelel céljának, bár szívesebben 
vettük volna, ha néhány általánosan ismert haza-
fias költeményt nem mellőz el az újságra való 
törekvésből. Talán a szerkesztőt az a gondolat 
vezette, hogy csupán olyan költeményeket vehet 
fel a csoportba, melyek szorosan az illető napokra 
illenek. Lehet, hogy ez a helyes, de megemlítjük 
a mi nézetünket is. Eszerint az iskolai ünnep-
napoknak gyakran csak a hangulatát kell figye-
lembe vennünk s esetleg nem szorosan erre a 
napra írott, de hangulatra odaillő költeményeket 
is szabad szavaltatnunk. Hogy egy példát hoz-
zunk föl, megemlítjük, hogy nézetünk szerint 
március 15-én megállja a helyét minden hazafias, 
tettre buzdító költemény. 

Még egyszer megemlítjük, hogy Kemény Károly 
munkája használható szavalókönyv s ezért nyu-
godtan ajánlhatjuk a tanítók figyelmébe. 

§ Földrajzi eredménytár és vezérfonal. 
(A lakóhely és vármegye tanításához az ú j mi-
niszteri tanterv alapján az elemi népiskolák 
I—III. osztálya számára. í r t a : Alexy Kornél, 
Nagybányán, Kovács Gyula könyv- és papír-
kereskedő kiadása. 1907. Ára 1 korona.) A 80 
oldalra terjedő, betűsoros tárgymutatóval ellátott 
füzetecske nem vág új ösvényt. Nem akar több 
lenni, mint amennyit címében ígér. Eredmény-
tár, amennyiben megszövegezve nyújtja mindazt, 
amit a földrajz általanos részéből a. gyermek az 
I—II. osztályban már elsajátított és a III. osz-
tályban még elsajátítania kell. Vezérfonal, ameny-
nyiben figyelmezteti a tanítót, hol, mit és mennyit 
öleljen fel az előírt anyagból. Emeli a füzetecske 
értékét a földrajzi anyagnak a függelékben nyúj-
tott részletes fölosztása hetek szerint; továbbá 
az iskolai séták és kirándulások tervezete, mely 
részletesen fölsorolja az egyes séták alkalmával 
szemléltetendő dolgokat. Végül összeállítja az e 
fokon szükséges földrajzi szemléltető-eszközöket. 
A füzet használhatóságát megkönnyíti a betű-
soros tárgymutató, (szk.) 

§ Illusztrált Részletes Tanmenet. (Az 
elemi iskolai rajzolástanításhoz. I—VI. osztály 
számára. Az új tantervnek megfelelőleg össze-
állította és módszertani utasításokkal ellátta 
Hosztinszky Antal, áll. tanító Oraviczabányán 
(Krassószörény megye). II. kiadás. Kapható a 
szerzőnél. Ára 1 korona.) Az új tanterv kiemeli 
hamupipőke-szerepükből a művészeti tárgyakat; 
különösen a rajztanítást helyezi modern alapra. 
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Az a tanítónemzedék, mely a régi irányban 
nevelődött, némi bizonytalansággal tekint maga 
körül, lia vájjon beletalál-e a helyes csapásba. 
Ezt a nyomratalálást akarja megkönnyíteni Hosz-
tinszky Antal az ó Illusztrált Részletes Tan-
menetével, mely havi beosztásban nyú j t j a a nép-
iskolai rajztanítás anyagát az első osztály ákom-
bákom vonalaitól egész a hatodik osztály 
műízléssel és értelemmel kifejezett rajzaiig. 
Tanmenetét joggal nevezheti illusztráltnak, mert 
szóbeli megjegyzéseiben csupán a legszüksége-
sebb utasításokra szorítkozik ; a fősúlyt a rajzo-
landó anyagnak ábrákon való bemutatására helyezi. 
Ezek az ábrák azonban nem arra valók, hogy a 
tanuló azokat gépiesen lemásolja és aztán rajzol-
tassa, hanem arra szolgálnak, hogy megmutassák, 
mikor, mit és hogyan kell rajzoltatni az elemi 
iskola egye j fokozatain. Aki nagy igényeket 
nem támaszt, hanem megelégszik némi irányí-
tással, hogy azután a hiányzót a magáéból ki-
egészítse, a meg nem felelőt a maga viszonyai-
hoz alakítsa, az megtalálja a füzetkében mindazt, 
ami egy koronáért nyújtható, (szk.) 

§ Keleti Útiképek. (írta: Farkas Pál. Meg-
jelent a Magyar Könyvtárban.) A Nilus vidéke, 
a Szentföld, az arábiai víztelen puszták eleve-
nednek meg előttünk. A könyv puszta címének 
láttára lelkünk megtelik reflexiókkal ; elmúlt év-
ezredek törnek fel sírjaikból, hogy letépjék és 
ledönt.sék az ő földjükből azt a váltonást, melyet 
a legújabb évszázadok okoztak. Ezek a lélekben 
föltámadt változatos képek várják társaikat, vár-
ják, hogy a képzeletben felmerülő régi Egyiptom 
kiegészítődik a mai Egyiptom színes képével 
megelevenednek előt tünk a Szentföldre zarán-
dokló rajongók színes tömegei. Olvasás közben 
azonban lassanként a csalódás érzete fog el. 
Azt érezzük, hogy az író restellte átadni magát 
a hangulatoknak, mintegy félt a mindennapiság-
tól. Utiképeiben nem is igen találunk reflexió-
kat, sem színesen megrajzolt tájakat , inkább 
modern képeket m u t a t be a régi világ fölött. 
Nem értéktelenek e rajzok, sőt figyelmünket is 
lekötik, de nincsenek ez útiképek kelethez kötve, 
nagyobbrészt megtörténhet tek volna bárhol. Leg-
színesebben van megrajzolva a jeruzsálemi élet. 
Az istentisztelet, a templom birtokáért civakodó 
papok, a rajongó és megölt szerzetes oly jól van 
elénk állítva, hogy beleképzeljük magunkat a 
valóban csak Jeruzsálemhez illő képbe. 

Egy hibája van tehát az útiképeknek. Az író 
modern akart lenni, túlságosan modern és óva-
tosan kerül t minden olyan vonást, amely esetleg 
közönségessé, mindennapivá tehette volna. Pedig az 
igazi művészet abban van, hogy általános érzé-
seket és hangulatokat ne felelemmel kerüljünk 
el, hanem úgy fejezzünk ki, hogy mindnyájan 
gyönyörűséget találjunk benne. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Német folyóirat Apponyi kultúrpoliti-

kájáról . A Lipcsében megjelenő Deutscher 
Frühling című tekintélyes közművelődési folyó-
irat egyik utóbbi számában Apponyi miniszter 
kultúrpoli t ikájával foglalkozik. Nagy elismeréssel 
ós őszinte méltánylással adózik Apponyi gróf 
törekvéseinek. A magyarság küzdelmes helyzeté-
nek ecsetelése u tán elmondja a cikk, hogy ámbár 
a kultuszkormány a magyar nemzeti érzés fej-
lesztését és erősbítését tar t ja szem előtt a nép-
oktatási intézetekben, semmi körülmények közöt t 
sem kívánja azt, hogy az a nemzetiségek elnyo-
másával tör ténjék, hanem akképen, hogy a nem-
zetiségek gyermekei szívében a magyar nem-
zethez való hozzátartozandóságnak tudata cél-
irányos neveléssel és oktatással felköltessék. 
Annak illusztrálására, hogy a magyarországi 
nemzetiségek mily korlátlan szabadsággal élhet-
nek anyanyelvükkel, fölemlíti a cikk a délbács-
kai protestáns felekezetű svábokat, kik évszáza-
dok előtt tö r t én t bevándorlásukkor magukkal 
hozott nyelvüket, szokásaikat és eredeti ruháza-
tukat mind mai napig híven megőrizték. Aztán 
az állami és nem állami taní tók fizetése rende-
zéséről szóló törvényről emlékszik meg a cikk. 
A magyar kormánynak e törvénycikkekkel — 
úgymond — legcsekélyebb szándéka sincs a 
nemzetiségeket elnyomni, avagy őket nyelvük 
fejlesztésében és kul túrá juk előbbrevitelében 
megakadályozni. Csupán azt nem akarja tovább 
tűrni , hogy az ország sok ezer iskolájában az 
államnyelvet épenséggel ne tanítsák. A feleke-
zeti iskolafenntartóknak állami szubvencióval akar 
segítségükre lenni, hogy iskoláikat a törvénynek 
megfelelő színvonalra emelhessék, tanítóiknak 
emberséges fizetést adhassanak s hogy az anya-
nyelv mellett az állam nyelve is jogaihoz jus-
son. Apponyi Alber t gróf ideáljának : a magyar 
nemzeti kul túrának megteremtését és fejlesz-
tését a népoktatásügynél, a művelődés e legfon-
tosabb melegágyánál kezdette meg. Jól tudván, 
hogy e Magyarország jövőjére nézve oly nagy-
jelentőségű eszme már a legzsengébb if jú kor-
ban oltandó az ú j generáció fogékony lelkébe, 
hogy vele felnövekedjék, megerősödjék és virá-
gozzék. A lehető legnagyobb áldozatkészséggel 
gondoskodik a nemes gróf arról, hogy minél 
több népiskola létesüljön az országban, hogy 
valamennyi tanköteles gyermeknek mód nyúj -
tassák az oktatás áldásaiban részesülni. 

— A „Magyarországi Tanítók Országos 
B i z o t t s á g a " az idei közgyűlését aug. 21-én, 
d. e. 8 órakor t a r t j a Budapesten, a IY., váci-
utcai „Újvárosháza" közgyűlési termében. A köz-
gyűlés tárgyai : 1. Elnöki megnyitó. Kozma 
László. 2. Évi jelentés. A t i tkár . 3. Az Orsz. 
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Bizottság újjászervezése. Alapszabálytervezet. Elő-
adó : Szabó Bugáth László. 4. A tanítói nyug-
díjtörvény revíziója tárgyában indítandó egysé-
ges mozgalom szervezése, irányítása. Az elnök-
ség és igazgatótanács megállapodása alapján: 
Szabó Bugáth László. 5. A tanítók parlamenti 
képviselete. Előadó : Kozma László, az Orsz. Biz. 
elnöke. 6. Az állami tanítók lakbér-ügye és 
állami tisztviselői jellege. Az elnökség előter-
jesztése. 7. Pénztáros jelentése és javaslata. 
8. Beérkezett javaslatok. Budapest, 1908 j ú l i u s 
26-án. Kozma László s. k., elnök. Szabó Bugá th 
László s k., t i tkár . — Megjegyzés. Fe lkér jük 
a kedvezményes utazásra igényt tartó kartársa-
kat, hogy eziránt sürgősen jelentkezzenek Szabó 
Bugáth László titkárnál (Budapest, VII., Dam-
janich-utca 30. sz.), s jelentkező - soraikban a 
teljes levélcímük mellett közöljék a kiinduló 
vasúti állomást. A vasúti igazolvány elkiildhe-
tésére 10 filléres bélyeget kérünk mellékélni. 

— Egy hazafias iskola megszűnése cím 
alatt a Néptanítók Lapja f. é. 29. számában egy 
tudósítás je lent meg, melynek utolsó mondata 
így hangzott : iskola (t. i. az izraelita) meg-
szüntetése veszteség a rózsahegyi magyarságra, 
mert az ot tani elemi iskolák közül ez volt az 
egyedüli, mely a hazafias szellemet ápolta." Ezen 
idézettel szemben — melyet különben a szóban-
forgó közlemény többi részével együtt legnagyobb 
napilapunktól, a Budapesti Hírlaptól v e t t ü n k 
szószerint át — a rózsahegyi róm. kath., az ág. 
ev. és a fonógyári áll. iskolák tantestületei egy 
hozzánk intézett védekező i ra tukban kijelentet-
ték, hogy a gondjaikra bízott iskolákban épen 
olyan otthonos a hazafias magyar szellem, min t 
a megszűnt izraelita iskolában. Szinte fölösleges 
megjegyeznünk azt, hogy ennek mi örvendünk 
így a legjobban. 

— A (lebreczeni ref. fiúiskola interná-
tusábail theológiai hallgatók, joghallgatók és 
bölcsészethallgatók számára 103 tápintézeti hely 
üresedett meg ; és pedig egészen ingyenes hely 
24, évi 60 K-s hely 24, évi 100 K-s hely 40 , 
évi 180 K s hely 15. Bentlakásért minden eset-
ben külön évi 40 K fizetendő. Az évi 180 K-s 
helyekért bármely főiskolai hallgató folyamodhatik. 
Az ennél kedvezménvezettebb helyekre folyamo-
dóknak legalább elégséges előmenetelt és vagyon-
talanságot kell igazolni. A joghallgatók és a nem 
ref. vallású bölcsészethallgatók tandíja féléven-
ként 30 K, a theológiai hallgatóké és a ref. 
vallású bölcsészethallgatóké 15 K. Szegénysorsú 
és jó előmenetelű hallgatóknak a tandíj részben, 
különös figyelmet érdemlő esetekben egészben 
is elengedtetik. Bölcsészethallgatók csak a klas-
sika philologiai és a magyarnyelvi és irodalmi 
szakcsoportokra vétetnek föl. A kedvezmények 
iránti kérvények aug. 20-ig adandók be az egyes 

fakultások dékáni hivatalaiban. Egyenlő minősítés 
esetén a kérvény beérkeztének elsőbbsége dönt. 
Részletes tájékoztatást a dékáni hivatalok adnak. 

— J u b i l e u m . F. évi jú l ius hó 16-án ünne-
pelte Bákossy Ferenc beéli róm. kath. kántor-
tanító működésének 4 5 éves jubi leumát . Az 
ünnepély reggel 9 órakor a templomban „Te 
Deum" mai kezdődött. Utána Dóczy János hely-
beli plébános tartott szentmisét, ennek végezté-
vel beszédben méltatta az ünnep jelentőségét és 
az ünnepel t hosszú működését. A templomot a 
közönség teljesen megtöltötte. Szentmise után 
számosa^, jelentek meg az ünnepeltnél, jókívá-
nataik kifejezése végett. Az egyházmegyét a 
kerületi esperes, Gresinszky Antal képviselte. 
D. u. 1 órakor az ünnepel t vendégszerető házá-
nál ebéd volt, melyen megjelent a helybeli és 
vidéki intelligencia nagy számban. Az első fel-
köszöntőt Gresinszky Antal, ker. esperes mon-
dotta az ünnepeltre, u tána Eder Géza, a beéli 
járás érdemes főszolgabírója, Dóczy János hely-
beli plébános és még többen az ünnepel tre emel-
ték poharukat . 

— H a l á l o z á s o k . Jámbor István mihálygergi ny. 
róm. kath . kántortanító életének 83-ik évében 
Egerben elhunyt. — Kiss Ferenc mezőbándi 
ref. énekvezér, gazd. ism.-isk. tanító életének 
4 7 i k évében elhunyt. — Bemek Anta l kassai 
róm. kath . kántortanító f. évi július hó 13-án, 
életének 47 ik, házasságának és működésének 
2> ik évében elhunyt. — Hübner J ános czeg-
lédi nyug . ig.-tanító f. évi július hó 17 én, életé-
nek 73-ik, házasságának 44 ik évében elhunyt . — 
Áldás emlékükre! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
P. (Szabadka.) Sorra kerülnek. — T. (Besztercze.) 

Bizony, túl van a lap halmozva cikkekkel s nehéz 
beváltani az ígéretet. A kezdet kezdetén nem gon-
doltuk, liogy ez így lesz. I t t csak a lap további bőví-
tése segít. — Figyelő. 1. Kóródy Miklós cikkei, más-
más címmel ugyan, voltaképen egy nagyobb tanulmány 
részei. A közlés rendjében hiba történt. A tanító- és 
tanárképzés címűnek meg kellett volna előznie a Tan-
felügyelet egysége címűt. 2. Egyházmegyei segédtan-
felügyelő Pécsett. 3. Turi Sándor ref. tanító Békésen. — 
H. L. (A betyár és csaplár leánya stb.) Mind a kettő 
nagyon gyenge szárnypróbálgatás. — J . L. (A nagy-
mama stb.) Sorra kerülnek. — Anonym. A küldött 
versek után ítélve, még sokáig kell írogatnia a helyi 
lapba, míg irodalmi színvonalon álló újságba kerülnek 
aversei. — Bárczi László, Krenedits Ferenc, Sáfrány 
Lajos, Dér i Gyula és Fóti Bernát urakat fölkérjük, 
hogy címeiket velünk mielőbb közölni szíveskedjenek. 

Tarta lom : Magyarok a londoni olympiádon. La-
katos Lajos. — Világnézletünk. Kóródy Miklós. — 
A nevelésügy palotájában. Vértesy Károly. — Tanítók 
tanácsadója. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : 
Ó, ha találkoznám. Szlányi K. György. — A Viki 
gróf kalandja. Havas István. — Könyvesház. — Külön-
félék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALTEÉD. 

Az ifjúsági egyesületek. 
(Petri Mór dr. könyve.) 

(L.) A legújabb kor legértékesebb törek-
vése, legnemesebb célja, hogy minél szélesebb 
körben terjedjenek a tudomány áldásai, minél 
nagyobb tömegek szabaduljanak meg az év-
ezredes előítéletektől és legyenek szerves és 
hasznos alkotórészei ne csak a nemzettestnek, 
hanem az egész világ társadalmának. Évtize-
dek törekvése ez. A modern állam számtalan 
szervet alkotott, hogy nemes célját megközelít-
hesse. Nem számítva az ezerszámra fölállított 
elemi, polgári és középiskolákat, támogatja 
mindazokat az egyesületeket, melyeknek törek-
vése a kultúra terjesztése. Közművelődési egye-
sületeink, az iskolán kívül való oktatás, az 
ifjúsági egyesületek általánosságban mind egy 
célt szolgálnak. Ha azonban évtizedek mun-
kájának eredményét vizsgáljuk, hamarosan arra 
a szomorú tapasztalatra jutunk, hogy koránt-
sem értük el ez intézményekkel azt a célt, 
mely a szervezők, az alkotók szeme előtt lebe-
gett. A célhoz közelebb értünk, de nem olyan 
mértékben, mint reméltük. Talán abban van 
ennek oka, hogy a szervezők után következő 
nemzedékből hiányzik az alkotók hite és buz-
galma, talán abban, hogy minden emberi in-
tézmény magában hordja a romlás csíráját s 
idővel elvénül, elpusztul ; talán az az ok, hogy 
az elméletben gyönyörűnek látott intézmény 
nem felelt meg a való életnek ; talán mindezek 
az okok együttvéve. Csak nemrég alakult meg 
kultúregyesületeink középponti tanácsa s mi 
reméljük, hogy a tanácsnak sikerülni fog a 
szétforgácsolt erők egyesítésével gyorsabb me-
netben megközelíteni a célt. 

Azok közül a szervek közül, melyek a tudás 
terjesztésére, az erkölcsi érzék fejlesztésére 
vannak hivatva, egyik legfontosabb intézmény 
az ifjúsági egyesület volt. A gyermek nevelé-
séről már régen gondoskodtunk, gondoskod-
tunk a felnőttek oktatásáról is, de a serdülő 
ifjú számára sokáig nem készítettünk olyan 
útat, melyen át nagyobb rázkódtatás nélkül 
léphetett az életbe. Sokáig ez sem késett ; 
megszülettek az ú. n. ifjúsági egyesületek. 
Nemzeti, társadalmi, erkölcsi szempontból egy-
aránt fontos alkotás volt az ifjúsági egyesü-
letek megteremtése ; csak egyetlen nagy hibája 
volt a rendeletnek : nagyon sokat várt az em-

berek buzgóságától, hazafiságától, önzetlensé-
gétől és tudásától. Nem mondhatjuk, hogy a 
nagyszerű gondolat fölvetőit mindenütt és min-
denben csalódás érte, de az már világosan 
látható, hogy nem értük el vele azokat a célo-
kat, melyek az eszme felvetői előtt lebegtek. 
Ügy jártunk vele, mint az emberiség rendesen 
járni szokott, ha nagyon fontos, nagyon vilá-
gos, nagyon tiszta célért küzd. A cél közeli-
nek, könnyen elérhetőnek látszik, s csak akkor 
vesszük észre az útunkat meg-megszakító ör-
vényeket, mikor valóban megindultunk a cél 
megvalósítására. Gyakran homályos rengetegbe 
jutunk s az átvezető útat csak kevesen talál-
juk meg. 

Ma már azon a ponton vagyunk, hogy 
figyelemmel kísérhetjük és mérlegelhetjük ifjú-
sági egyesületeink működését. Az alkalmat 
megadja rá Petri Mór dr., ki egy igen tanul-
ságos könyvet írt ifjúsági egyesületeinkről. 
A munka első része a már hosszabb-rövidebb 
idő óta működő ifjúsági egyesületek munkáját 
ismerteti, a második részben az elért eredmé-
nyeket foglalja össze és a tennivalókat fejte-
geti. Petri Mór munkáját kiindulópontul kell 
vennünk, ha ifjúsági egyesületünk működését 
meg akarjuk ismerni, alapul kell használnunk, 
ha e működést eredményesebbé, szélesebb kö-
rűvé akarjuk tenni. 

Petri Mór dr. a következőkben foglalja össze 
az elért és várható eredményeket : „Az ifjúsági 
egyesületek megtermékenyítik az összetartás, 
a családiasság, a barátság érzését és egymás 
bajainak fölismerése mellett kifejlesztik, erő-
sítik a segítés kötelességérzetét. A szövet-
kezeti eszmének melegágya, veteményeskertje 
egy-egy jól ápolt ifjúsági egyesület. Nemzeti-
ségi helységekben a legerősebb védőbástya a 
nemzetiségi befolyásokkal szemben. Azután az 
ifjúsági egyesületek igen értékes munka vég-
zésére hivatottak az alkoholizmus ellen való 
védekezésben : leginkább visszatarthatják az 
ifjúságot a kocsmától. Hasznos szolgálatot 
tehetnek a selyemtenyésztésnek, gyógynövények 
termesztésének megkedveltetése tekintetében ; 
a madarak, fák megvédésében, amik egyben a 
természet szeretetét költik fel a lelkekben s 
mélyítik a hazai föld iránt való hűséget. 
Programmjukba fölvehető a szlöjd s a katonai 
önképzés is, amelyek alapjait most kezdjük 
lerakni iskoláinkban." 
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Petri Mór dr. a'apvető munkájában azokról 
az eszközökről is értekezik, melyek segítségé-
vel az ifjúsági egyesületek a kívánatos célt 
elérik. Szerinte óriási lépéssel vinnék előbbre 
az egyesületi ügyet az egyedül számukra emelt 
épületek, vagy az ő céljaikra szolgáló helyi-
ségek. Nagy fontosságot tulajdonít a népkönyv-
tárak fokozatos felállításának, a tanítók jutal-
mazásának, esetleg egyesek hosszabb-rövidebb 
ideig való szabadságolásának. Egy folyóirat 
alapítását is ajánlja, melynek az volna a célja, 
hogy szellemi kapoccsal fűzze össze az ország 
különböző pontjain levő egyesületeket. 

Céljaink elérésére nemcsak lelkes, hanem a 
kor színvonalán álló tanítói karra van szük-
ségünk. „Az ifjúsági egyesületek felvirágozta-
tásával — írja Petri — szoros összefüggésben 
van tanítóink képzésének kérdése. Továbbképző-
tanfolyamok eddig is tartattak, ezek jövőre 
nézve, addig, míg a képzés ügye gyökeresebben 
rendezve nem lesz, szaporítandók lennének. 
Nagyon helyesen mutatott rá Beke Manó, 
hogy az egyetem mai szervezetében alkalmat-
lan lévén arra, hogy ott a közel 30.000 tanító 
kiképezhető legyen, az egyedüli célravezető 
dolog a tanítóknak a szabad tanítás által való 
továbbképzése. Továbbképző - kurzusokat kell 
tartani a nagyobb vidéki városokban és az 
egyetemi székhelyeken, még pedig a szabad-
ságolt tanítók részére éveseket, másoknak szün-
ideieket, amelyeknek tárgyai történet, gazdaság, 
egészségtan stb. lennének." 

A jól szervezett és helyesen működő ifjúsági 
egyesületek oly hatással lehetnek a nemzeti 
állam kiépítésében, mint a népiskolák. Hatá-
suk azonban nemcsak nemzeti szempontból 
jelentős, hanem általános emberi szempontból is. 
Ezek azok a szervek, melyeken át megközelít-
hető az ország legfélreesőbb falujának ifjúsága, 
e szervek közvetíthetik a tudomány vívmá-
nyait, tőlük várhatjuk, hogy a hozzájuk csa-
tolt könyvtárral, fölolvasásaikkal, előadásaikkal 
megteremtik a modern Magyarországot. A váro-
sok népét az újságok ezrei, a látnivalók soka-
sága, az élettel vívott nehéz harc már rákény-
szerítette, hogy szakítva előítéleteivel, a tudás-
adta fegyverekkel küzdjön boldogulásáért; a 
falvak lakói az ország nagy részén még elő-
deik módjára élnek-halnak, aminek következ-
kezménye az, hogy hazánk termelési viszonyai 
sokkal kedvezőtlenebbek, mint a rosszabb 
talajú, de műveltebb országokéi. Várjuk tehát 
az ifjúsági egyesületek felvirágzásától a nem-
zeti erősödést, a gazdasági viszonyok javulását, 
a műveltségbeli különbségek megszüntetését, 
az összetartás, a hazafiság gondolatának erősö-
dését, várjuk az erkölcsök javulását is. 

Oly nagy hivatás vár itjúsági egyesületeinkre, 

hogy áldozatoktól sem szabad visszariadnunk. 
Petri munkája kijelöli az útat, melyen elindul-
hatunk. Gyűjtsünk minél több adatot a jelen-
leg már működő ifjúsági egyesülekről, figyeljük 
meg, mi az oka egyesek felvirágzásának, mások 
sztagnálásának, vagy pusztulásának s akkor 
már magától kínálkozik az ifjúsági egyesületek 
programmjához egy olyan alap, melyre sikerrel 
építhetünk. 

A könyv. 
írta : Vertier László. 

Nagyszalontán ritka az a bogárhátú, nád-
fedeles ház, amelynek mestergerendáján a 
zsoltár mellett ott ne lenne az a gyönyörű 
költői mű, amely így kezdődik: 

Ég- a napmelegtől a kopár szik sarja, 
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta. 

A Toldi, Arany János Toldija ez. Vala-
meddig magyar lesz, egyik büszkeségünk. Tudni-
való az is, hogy mikor a békési Alsó végi 
Olvasókör 570 tagját megkérdezték, olvasták-e 
Jókai Mór „Uj földesúr" című regényét, mind 
az 570 azt mondta: hogy olvasta. Több mint 
kétszázan pedig azt is mondotta : 

— Kétszer is ! 
Szeret tehát a magyar olvasni, művelődni. 

1869. év óta új világ következett. Nincs az az 
elesett ember, akinek fia iskolába ne járt 
volna. Betűvetés tudománya nélkül csak az 
nő ma föl, aki vagy oly nehézfejü, hogy a 
tudomány tölcsérrel sem megy beléje, vagy 
annyira az Isten háta mögött — ahogy mon-
dani szokták — lakik, hogy iskolát napjáróra 
sem talál. De bizony egy-két órai útat csikorgó 
hidegben is tesz az apró emberke a tudomá-
nyokért;, ennyi tiszteletben részesül ma az 
iskola a mi népünknél. 

Ennek az ú j időnek elkövetkezését, a magyar 
népnek a könyvek iránt való szeretetét jól 
megfigyelte Darányi földmívelésügyi miniszter, 
és valóban a magyar nép háláját nyerte el 
sokfajta szép munkája mellett azért is, hogy 
2000 népkönyvtárt állított már eddig is szerte 
az országban. 

Hasznos, gyönyörű könyveket. Toldi is benne 
van, az Új földesúr sem hiányzik; nincs irodal-
munknak olyan ragyogó neve, amelyiknek szép 
müvét ez a könyvtár nélkülözné ; ám ott van 
a szórakozás óráira való szép versek, regék, 
regények, elbeszélések, utazási és történeti 
müvek mellett, az is, amiből élünk. A gazda-
sági munkák. Ez is emberül válogatva és írva. 
Egy szabolcsi magyar, aki soha újmódi szőlő-
ültetést nem_ látott, a könyvtárban lévő egyik 
könyvből, „Útmutatás a szőlőművelésre" című 
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műből tanulta meg az okszerű szőlőművelést 
és egészen akurátosan csinálta belőle. 

Hogy olvasni, művelődni szükséges, ezt ma 
már senkinek bizonyítani nem kell. Minden 
ember tudja, átérzi ezt a teljes igazsága sze-
rint, s csak nézzük meg, bogy a nép egyszerű 
gyermeke is, aki veritékes dologgal szerzi 
a napi kenyeret, mennyire nem sajnálja a 
könyvért, históriáért a garast. Keresztényi 
tanításunk szerint felebarátunk minden ember, 
akár barátunk, akár ellenségünk ; ámde a 
könyvek közül nem mindegyik barátunk. Ellen-
kezőkép ! Sok ellenség acsarkodik ránk, külö-
nösen azok, amelyek vásári ponyvákról kínál-
tatják vásári kiabálással magukat. Őrizkedjünk 
e rút vétkeket, sötét bűnöket, gonosz tette-
ket, alantas dolgokat tartalmazó dolgoktól. Az 
ember a csillagos égben gyönyörködjék, ne a 
pocsolyában. Ha könyvet, vesz, vegye énekes-
nek, írónak a szívet, elmét gyönyörködtető 
könyvét, ne pediglen a csipogó verebek nótá-
ját hallgassa. 

Mivel pedig a földmívelésügyi minisztérium 
népkönyvtára féltő gonddal van összeállítva 
aziránt, hogy a gazdálkodó magyar ember, a 
munkásember mindazt megtalálja benne, amit 
keres : a falu népéhez való igaz szeretetből 
ajánljuk, hogy maga a községi elöljáróság 
lásson utána, hogy rájuk is sort kerítsenek. 
Néma gyermeknek az anyja sem érti meg a 
szavát. Ezeket a könyvtárakat kérni kell. 
Vagy a község képviselőtestületének kell 
érette folyamodnia, vagy a szövetkezetnek (ha 
van ilyen a faluban), vagy olvasókörnek. Ha 
a község akar létesíteni népkönyvtárt, akkor 
ezt a képviselőtestületnek kell elhatároznia s 
a határozatot a vármegye jóváhagyásával 
együtt kell fölterjeszteni a földmívelésügyi 
miniszterhez. Ha a szövetkezet akar létesíteni 
népkönyvtárt, alapszabályokat kell készíteni, 
ennek formáját bál-melyik gazdasági tudósító 
átadja és azt láttamozás végett a belügy-
miniszterhez kell fölterjeszteni. Ez vonatkozik 
valamely már meglevő olvasókörre is, azzal a 
különbséggel, hogy a közgyűlés határozatát 
a kérelemmel együtt egyenesen a földmívelés-
ügyi miniszterhez kell fölteijeszteni. 

Ennyiből áll a dolog. Évenként a minisz-
térium körülbelül 150 helyen állít könyvtárt. 
Nem lehetetlen, hogy most ebben, az évben 
többen jelentkeznek a nép művelődésével 
törődő községek, mint amennyi könyvtár állít-
ható. De sebaj ! A folyamodással sor van 
tartva ! Aki előbb jön, az előbb kap. És 
rákerül a sor mindenkire. 

Félmillió ember olvassa már évente a 
gazdasági népkönyvtárt. Mennyi szép eszmé-
nek, gondolatnak volt így a megértő lelkek-

ben a könyvtár terjesztője. Ennek a hatásnak, 
sikernek nagyságát sem számmal kifejezni nem 
lehet, sem latra tenni nem kell. De örömmel 
látjuk, hogy a művelődés sodró áradásába 
magyar népünk bejutott és abban örömét 
találja. Magyarország tanítói előtt le a kalap-
pal. Ez az ő müvük ! 

A fizik«*! gazdaságtani vonatkozásai 
Két közlemény. 

írta : Éber Iiezső. 
Az érvényben levő Tanterv és Utasítás kü-

lönös gondja, hogy az iskolát főleg gyakorlati 
irányban fejlessze. (Utas. XI. 4. p.) Mivel 
hazánkban — mint mezőgazdasági államban — 
a népiskola tanulóinak nagy része a gazdasági 
pályán fogja kenyerét megkeresni, magától 
értetődik, hogy a gazdasági tanításnak a nép-
iskolában nagy szerepe van. A Tantervben és 
Utasításban ez többféle módon jut érvényre. 
Nevezetesen: az egyes tárgyakban, mint a 
földrajzban, természetrajzban, fizikában, mennyi-
ségtanban, beszéd- és értelemgyakorlatban, 
magyar nyelvben, alkotmánytanban, kézimunká-
ban megállapítja a gazdasági vonatkozásokat. 
Az egyes tárgyak elhelyezésében — természet-
rajz, vegytan, fizika — tekintettel van a 
gazdaságtan-tanítás érdekeire. Külön tárgyként 
szerepelteti a gazdasági ismereteket. Ha még 
ehhez hozzászámítjuk azt, hogy a népiskola 
folytatása a gazdasági ismétlő-iskola, akkor 
bízvást mondhatjuk, hogy a Tanterv és Uta-
sítás a gazdasági ismeretek szempontjából 
tényleg megvalósítja hangoztatott elvét, a 
gyakorlatiasságot. Mert most már csak a tanítón 
múlik, hogy a Tanterv és Utasítás e kérdésre 
vonatkozó irányítását helyesen értelmezve, azt 
tényleg megvalósítsa, ami mindenesetre a tanító 
munkájának leghálásabb része, mert eredmé-
nyének szemmelláthatósága leginkább alkalmas 
arra, hogy a tanítónak környezetében elisme-
rést szerezzen. 

Ami a különböző tárgyakban a gazdasági 
vonatkozásokat illeti, határozottan a természet-
tudományi tárgyak azok, melyek e tekintetből 
különös figyelemre méltók. 

A természettudományok és a gazdasági tu-
dományok egymásra hatása nyilvánvaló. A 
gazdaságtan nem más, mint alkalmazott ter-
mészettudomány. Okszerű gazdálkodás termé-
szettudományi alapon lehetséges csupán. Mo-
dern gazdálkodásnak csak az tekinthető, mely 
a természettudomány legújabb vívmányait 
akarja és tudja fölhasználni. A jelenlegi óriási 
verseny korában hiú erőlködés az olyan gaz-
dálkodás, melynek forrása az ősöktől az utó-
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dókra szálló hagyomány. Klasszikus példákat 
tudunk arra, hogy mily kudarcot vallhat az 
olyan gazdasági intézkedés, melyet nem támo-
gat természettudományi belátás. Ausztráliába 
betelepítették a lóherét, de magot nem tudtak 
termelni. Miért ? Mert Ausztrália faunájában 
nincsenek meg azok a rovarok, melyek a. ló-
here beporzását közvetítik. Ausztráliába el-
vitték a nyulat, mert ott nem volt és a vadá-
szat nélkülözte. Azonban a nyúl csapás lett. 
Olyannyira elszaporodott, hogy óriási károkat 
okozott, milliók vesztek el pusztításával. Ter-
mészetesen, mert Ausztráliában hiányoznak 
azok a ragadozó emlősök és madarak, melyek 
nálunk a nyúl túlságos elszaporodásának gátat 
vetnek. A Karszt-hegység erdeit kipusztították. 
Eredménye az egész vidék elterméketlenedése, 
elkopárosodása, mert az erdők nélkül az ég-
hajlati és főleg csapadéki meg a talajképződési 
viszonyok annyira megváltoztak, oly kedvezőt-
lenekké lettek, hogy rövid idő múltán a vidék 
képe teljesen megváltozott. 

Viszont a gazdaságtannak is van hatása a 
természettudományok fejlődésére. Részint az-
által, hogy alkalmat nyújt a természettudo-
mányi vívmányok fokozott értékesítésére, 
részint, hogy a maga körében felmerült pro-
blémák megoldását a természettudománynak 
kell eszközölni. 

A gazdaságtan-tanítás legfőbb célja épen 
az, hogy a természettudományi belátás fontos-
ságát a maga számára elismertesse. Akár 
növénytermelésről, akár állattenyésztésről van 
szó, az egyedüli gond azoknak az életfeltéte-
leknek előállítása, melyek a tenyészetet elő-
segítik, lehetővé teszik, más oldalról mindazon 
káros tényezők elhárítása, melyek azt meg-
akadályozzák, hátráltatják, korlátozzák. 

A természettudományok tanításában a gaz-
dasági vonatkoztatás abban áll, hogy mindazon 
jelenségek, tények, tárgyak, melyek a gazda-
ságban alkalmazást nyernek, kellően kidombo-
ríttassanak. 

A természettudományi tárgyakban erre rend-
kívül bő tér nyílik ; igen sok az alkalom, vagy 
helyesebben mondva, nagyon sok esetben kö-
telességünk e vonatkozások kiemelése. Hiszen 
mondottuk, hogy a gazdaságtan alkalmazott 
természettudomány. A vonatkoztatás azonban 
nem abban áll, hogy valamely természettudo-
mányi anyag földolgozásában a formális fokok 
között az elsőt — az előkészítést — és az 
utolsót — az alkalmazást — a gazdaságtan 
szempontjából lehetőleg kiaknázzuk. Sok eset-
ben talán épen csak érintjük a gazdasági 
kapcsolatot. A fősúlyt arra helyezzük, hogy a 
természettudományi anyagban a gazdaságtannal 
összefüggő részeket kiváló figyelemben része-

sítjük s különösen azt és oly szempontból 
világosítjuk meg, mire e gazdasági alkalma-
zásnál szükségünk lehet. 

Epen, mert a természettudományi tárgyak 
annyi anyagot nyújtanak ezirányú megbeszé-
lésekre, ez alkalommal csupán a fizikai anyag 
ilynemű vizsgálatát akarjuk végezni. Zsinór-
mértékül megtartjuk a Tantervet, csupán arról 
beszélve, ami abban mint anyag szerepel, mert 
célunk csak a Tanterv és Utasításnak a vázolt 
szempontból való értelmezése, illetőleg részle-
tezése és az abban lefektetett elvek megvaló-
sításának kérdése. 

E sorokban végighaladunk a fizikai tanter-
ven és mindenütt rámutatunk azokra a gazda-
sági vonatkozásokra, melyek az egyes helyeken 
megemlítendők. 

I. Mechanika. Bemutatjuk s megbeszéljük 
mindazon gazdasági eszközöket, melyek mint 
emeltyűk működnek. Ilyenek : juhnyíró-olló, 
sövénynyíró- olló, venyige-vágó, hernyózó-olló, 
viaszkeret-fogó, taliga. A szekérkerekek levé-
telénél az emelőrudat alkalmazzák, a fák le-
döntésénél szintén. Az ekénél az emeltyű az 
eke szarva. A szarvak rendeltetése az eke 
irányítása, munkába állítása, kiemelése. Mind-
ezen műveletek könnyítéséhez hozzájárul a 
szarvak hosszúsága, minek magyarázata az 
emeltyű törvényében van. Nehezebb ekéket 
ezért hosszabb, a könnyebbeket rövidebb szarv-
val látják el. A lókapáknál is szerepel az 
emeltyű s a kapálás mélysége azzal szabá-
lyoztatik. Az extirpátorok szarva, a grubberek 
kiemelőkészüléke emeltyű. 

A lejtő körébe tartozik a hordócsúsztató, 
továbbá lejtős úton a kerekek megkötésének, 
a fékezésnek megbeszélése. A talaj művelő-esz-
közök nagy része ék. Mivel az éknél a dol-
gozóerő nagysága függ az ék fokának és 
hosszának arányától, annál könnyebben dolgo-
zunk az ékekkel, minél keskenyebbek, minél 
élesebbek, hegyesebbek az eke vasa, a cso-
roszlya, az ásó, kapa, a borona fogai stb. De 
ennek határt szab az anyag törékenysége, mert 
ha igen vékonyra van készítve, könnyen le-
törik, elhajlik. Ezért lehetnek legélesebbek az 
acélból készült eszközök, mert az acél a leg-
szilárdabb. 

A csavarnál előfordul a borsajtó. 
Az egyszerű gépek szemléltetésére igen alkal-

masak a gazdasági gépek, eszközök, a bonyo-
lultabb szerkezetűek is. Egy-egy triőr, szelelő-
rosta, daráló, szecskavágó, köszörülő, cséplő-
gép, vetőgép stb., az egyszerű gépek rendsze-
réből áll. Elemzésük nemcsak azért ajánlatos, 
mert a fizikai tanítás szemléltetésére szolgál, 
hanem általa tényleg olyant tanítunk, ami az 
életben szükséges. Csak ilyen elemzés értetheti 
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meg kezelésük nívóját, csak ezáltal lesz a gép 
kezelője egyszersmind iránjítója, mert külön-
ben — ha csak a kezelés mechanikáját tudja 
— maga is gép, melyet szintén egy gondol-
kodó ember irányít. így tudjuk az esetleges 
hibát a gépen megtalálni, kijavításáról gon-
doskodni c?ak így lehet. A szemléltetés alkal-
mával rendkívül sok gyakorlati megjegyzésre 
nyílik alka'munk, olyanra is, mely talán nem 
tartozik az egyszerű gépek fizikai tárgyalásá-
hoz, de mindenesetre igen hasznos az élet 
szempontjából. így pl. egy gép mennyiben 
fizetődik ki, hogy kell óvni, ápolni a gépet, 
mennyiben lehet veszedelem okozója, milyen 
baleseteket idézhet elő, mi az ára a gépnek, 
hol szerezhető be, hol javítható stb. Más oldal-
ról pedig nálunk talán épen a gazdasági gépek 
a legelterjedtebbek, leginkább hozzáférhetők, 
legkönnyebben tekinthetők meg működésük 
közben, legjobban látható munkájuk eredménye. 

A közlekedő-edények tárgyalásánál megér-
tethetjük, hogy mennyire fontos a trágyagödör 
elhelyezése, egészségügyi szempontból. A tölté-
sek közé szorított folyók mentén rendesen 
elmocsarasodik a talaj, mert azokban a folyók-
ban a víz állása az év legnagyobb részében 
magasabb, mint a mellettük levő földek szintje. 

A fajsúlynál a tojás fajsúlyát kell megemlí-
tenünk. 

A természetes úszásnál az areométerek közül 
lehetőleg bemutatjuk és ismertetjük a tejmérőt, 
mustmérőt, szeszmérőt. 

A hajcsövesség jelenségének kellő megérte-
tése különösen fontos a gazdaságtan szempont-
jából. A házak, istállók falának nedvessége is 
hajcsöves jelenség. A talajnál is nagy szerepe 
van a hajcsövességnek. Az altalajból általa 
jön fel a víz. Mivel a párolgás a felületen a 
legnagyobb, ha jó a hajcsövesség a talajré-
szecskék közt, a nedvesség könnyebben jut a 
felszínre s itt elpárologván, nagy mértékben 
elősegíti a talaj kiszáradását. Ha tehát azt 
akarjuk elérni, hogy a nagyon vizes talaj 
hamarabb kiszáradjon, akkor a hajcsövesség 
működését lehetőleg fokozzuk, ha pedig ellen-
kezőleg, a talaj nedvességét megóvni célunk, 
akkor a talaj kapillaritását kell megszüntet-
nünk, vagy legalább is csökkentenünk. A hen-
gerezéssel összetömítjük a talajt, részecskéit 
összeszorítjuk, a köztük levő hézagokat kiseb-
bítjük, tehát a hajcsövességet fokozzuk. Ezért, 
ha szárítani akarjuk a talajt, hengerezzünk. 
A boronálással, kapálással lazítjuk a talaj 
felületét, tehát a hajcsövességet elrontjuk és 
ezáltal a talaj nedvességének eltávozását csök-
kentjük. A szárazság ellen hathatós eszköz a 
borona és kapa, ha idején használjuk. Aki a 
hajcsövességet nem ismeri vagy hatását kellően 

méltányolni nem tudja, az épen ellenkezőleg 
vélekedik, mert az sokkal természetesebbnek 
látszik, hogy a tömött, kérges talaj jobban 
megóvja a nedvességet, mint a laza. Ezért sok 
gazda szárazságok idején a világért sem ka-
pálna. Hogy e kérdés kellő megértése mennyire 
fontos, azt mindenki belátja, aki meggondolja, 
hogy hazánkban mennyit kell küzdeni a szá-
razság ellen. Kiváló szerepe van a hajcsöves 
jelenségnek a növények táplálkozásában. 

A bőrtárgyakat, állatok patáit azért is be 
szokták zsiradékkal kenni, mert a víz és a zsír 
között kicsiny a tapadás és így a víz róluk 
könnyen lepereg. Természetesen a kiszáradás 
okozta kicserepesedés ellen is véd a bekenés. 

A légköri nyomás ismerete is kiváló érdek-
kel bír a gazdálkodásnál. Több gazdasági esz-
köz szerepe ebben leli magyarázatát. így a 
lopó, szívócső, szivattyús kút, trágyáié-szivattyú, 
öntöző-fecskendők, tüzi-fecskendők, permetező-
gépek részben. A növények táplálkozásának is 
előmozdítója a párolgás által elősegített lég-
nyomás. De legfontosabb gyakorlati szempont-
ból a levegő nyomása és az időjárási jelensé-
gek közti összefüggés ismerete. Mai napság 
minden nagyobb gazdaságban állandóan meg-
figyelik a barométert. Igen sok gazdasági 
munkának sikere függ attól, vájjon megfelelő 
időjárás alkalmával végezzük-e azt? Az ara-
tás, kaszálás, szénakészítés, szüretelés stb., mind 
derült időt kíván. Egy kedvező időpont elmu-
lasztása rengeteg kárt okozhat. Az időjárás 
megfigyelése, valószínű időjóslatok megtételére 
a Meteorológiai-intézet a hivatott. Közlései a 
napilapokban, postahivatalokban naponta lát-
hatók. De a gazda leginkább a maga baro-
méter-észleleteire támaszkodjék, mellyel ugyan 
sokszor kudarcot vallhat, de legtöbb esetben 
mégis eredményt ér el. A gazdaságokban leg-
inkább az aneroidokat — fémbarométereket — 
használják, mert amellett, hogy nem kényesek, 
nem törékenyek, könnyen szállíthatók, adataik 
eléggé megbízhatók. Nagyobb gazdaságokban 
olyan barométereket is használnak, melyek a 
levegőnyomás változásait önműködőlég följegy-
zik, megrajzolják. (Vége köv.) 

Hazai gyógynövények gyűjtése és 
értékesítése. 

(Közli : a Felsőmagyarországi gőzerőre berendezett 
illóolajgyár ; gyógynövénytermelő és feldolgozó telep 

Privigyén.) 
Jelen közleményünkkel azt a célt akarjuk 

szolgálni, hogy hazánk szegény népét, értjük 
ezalatt első sorban a hegyvidéki népet, a tanító 
urak közreműködésével egy nem megvetendő 
mellékkeresethez juttassuk. Szó van ugyanis 
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egy eléggé fontos közgazdasági akcióról, mely-
től kettős haszon várható : az egyik, amit emlí-
tettünk, hogy a szegény nép tekintélyes kere-
sethez jut, a másik pedig az, hogy néhány 
millió korona idehaza marad, mert nem fog-
juk a külföldtől méregdrága pénzen vásárolni 
azt, ami itthon is megterem, hanem még mi 
fogjuk megvételre kínálni a külföldnek. Hogy 
közgazdasági szempontból mennyire fontos 
ezen akciónk, azt misem bizonyítja fénye-
sebben, mint ama körülmény, hogy a föld-
mívelési miniszter a kolozsvári gazdasági aka-
démián épen most létesített egy kurzust a 
hegyvidéki tanítók részére, melyen kizárólag 
a hazánkban előforduló, vadon termő gyógy-
növényeket fogják ismertetni a célból, hogy 
a tanító urak majdan a kurzus befejeztével 
a népet kioktassák és serkentsék e jövedelmi 
forrás kihasználására. 

Hazánk ugyanis, mint minden más termé-
szeti kincsben, úgy a legkülönfélébb gyógy-
növényekben is rendkívül bővelkedik. Mivel 
tehát itt a vadon termő gyógynövényekről 
van szó, röviden e növények gyűjtését, keze-
lését és értékesítését akarjuk jelen sorainkban 
ismertetni. 

Kezdenünk a növények pontos leírásán kel-
lene, amiről azonban le kell mondanunk, részint, 
mert azoknak pontos ismertetése egész kis 
müvecskét tenne ki, másrészt azonban, ha az 
ismertetéshez nincsenek kitűnő színes ábrák 
mellékelve, akkor bizony ritka ember az, aki 
pusztán a leírás alapján rögtön felismeri a 
kérdéses gyógynövényt. Arra számítunk azon-
ban, hogy, ha a gyógyfüvek népies elnevezését 
közölni fogjuk, a nép azon a néven okvet-
lenül ismerni fogja az illető gyógyfüvet. 

A különféle gyógynövényeket különböző 
időben kell szedni. Ez, miután előbb tisztában 
kell lennünk azzal, hogy a növénynek levelét, 
virágját, szárát vagy gyökerét szedjük-e, függ 
az illető alkatrész fejlettségi állapotától. Álta-
lános szabálynak mondható, hogy a gyógy-
növények akkor szedendők, amikor legtöbb 
bennük a hatóanyag, vagyis amikor a kérdé-
ses alkatrészek érett állapotban vannak, mert 
e két fejlődési állapot körülbelül összeesik. A 
leveleket akkor szedjük, mikor azok teljesen 
kinőttek; a virágokat akkor, mikor épen csak 
hogy kinyíltak; az egész hajtásokat többnyire 
akkor, mikor a növény már virágozni kezd, 
a magot pedig már csak, mikor az érett álla-
potban van. A gumókat és gyökereket akkor 
kell ásni, mikor legtartalmasabbak : késő ősz-
szel, vagy kora tavasszal. A vén, ellágyult 
gumókat, gyökereket, mivel azok teljesen érték-
telenek, nem szabad gyűjteni. 

A gyógynövények szedése, s ezt nagyon 

hangsúlyozzuk, kizárólag száraz időben történ-
jék, mikor a harmat már teljesen felszáradt ; 
mert a nedves növény, ha meg is szárad, 
okvetlenül elveszíti eredeti szép zöld színét, 
amennyiben megbarnul, megfakul, esetleg meg-
feketedik, miáltal teljesen értéktelenné válik. 
A gumókat, gyökereket lehet zsákokba szedni, 
de a növényeket csakis kosarakba, és mihama-
rább szárítani, nehogy a bennük levő nedves-
ségtől megpenészedjenek. 

Áttérünk most a szárításra. A helyes szá-
rítás rendkívül fontos dolog. A jó szárításnak 
fő feltétele az, hogy a gyógynövények árnyékos, 
pormentes, szellős helyeken, pl. házak vagy 
csűrök padlásain legyenek kiteregetve, termé-
szetesen, nem vastag, hanem minél vékonyabb 
rétegben. Ügyelni kell arra, hogy a tetőzet 
ne legyen lyukas, mert az esőtől a növények 
megint megfeketednének. A növények akkor 
mondhatók szépen száradtaknak, ha megtar-
tották eredeti, természetes, zöld színüket. Erre 
kell minden gyűjtőnek föltétlenül törekednie, 
ha portékájáért magas árt akar elérni, mert 
az ilyen gyógynövényeket fizetik legjobban. 

A növényeket szárítás előtt a hozzájuk ta-
padt földtől és egyéb piszoktól meg kell tisz-
títani ; azonkívül nagy gondot kell fordítani 
arra, hogy az egyik fajta növény közé semmi-
féle idegen növény vagy idegen anyag, mint 
pl. szalma, tollpehely s egyéb alkalmatlan 
dolgok ne kerüljenek, mert ezáltal az árú 
rendkívül veszít az értékéből. A virágok, mi-
után azoknak 2—3 órán belül kell száradniok, 
a napon lesznek szárítva, mivel ezeknek a 
napsugár meg nem ár t ; közben egyszer-két-
szer óvatosan megforgat tatnak, hogy nagyon 
ne töredezzenek. Csakis ily kezelés mellett 
tartják meg a virágok természetes színüket 
és csakis így érhető el értük a legmagasabb 
ár. A gumók, gyökerek, hogy könnyebben 
száradjanak, legtöbbször hosszirányban 3—4 
hasábra lesznek vágva és így kiteregetve, vagy 
zsinórra fűzve és felaggatva. Természetesen, 
ezeket is kell szárítás előtt földtől és egyéb 
piszoktól megtisztítani. A szárítás művelete 
azért is fontos, mert csak ily módon lehet 
bármily mennyiségű növényt elraktározni vagy 
bármily távolságra elszállítani. Megjegyzendő 
azonban, hogy a szárított nö fények csoma-
golása mindig a reggeli órákban történjék, 
mert ekkor a növények némi csekély nedves-
séget szívnak fel a harmatból és ennek követ-
keztében nem fognak annyira töredezni. 

Az értékesítésre vonatkozólag szolgáljanak 
alábbi megjegyzéseink. A gyógynövények, mint 
kereskedelmi cikk, nagyon kelendők és ha az 
árú szép, azaz a fenti követelményeknek meg-
felel, akkor igen előkelő árakat lehet elérni, 
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de csak úgy, ha azokat nem valami kisszerű 
gyógynövénykereskedőnek kínáljuk megvételre, 
aki csak mint közvetítő jöhet tekintetbe és 
nagyobb mennyiségeket a saját szakállára nem 
is mer átvenni, hanem közvetlen érintkezésbe 
lépünk a legnagyobb vevőkkel, minő pl. a 
íéntemlítelt iparvállalat, mely a különféle 
gyógynövényeket saját maga dolgozza fel pri-
vigyei nagy gyártelepén és így módjában van 
a feldolgozatlan szép árúért a legmagasabb 
árt megadhatni. Mivel azonban ezek az árak 
sok növénynél esetről esetre változnak, ennél-
fogva mi azokat a tanító urakkal mindig az 
idény elején miheztartás végett közölni fogjuk. 
Azért mondjuk miheztartás végett, mert mi a 
dolgot úgy akarjuk nyélbe ütni, hogy a tanító 
urak oktassák ki a saját községeikben a meg-
felelő vagy arra vállalkozó embereket ez igen 
jövedelmező kereseti forrás kiaknázására, mely 
fáradozásukért mi a tanító urakat tisztességes 
percentuális haszonban részesítjük. Természetes, 
hogy kezdetben ez némileg nehézkesen menne, 
de legyenek meggyőződve, és ezt tapasztalatból 
mondjuk, mert a mi vidékünk népét mi szok-
tattuk ehhez a mellékkeresetszerü foglalkozás-
hoz, hogy ez csak látszólagos, mert hiszen 
nincs itt semmiféle nehézségről szó, ellenkező-
leg oly könnyű és egyszerű ez a mesterség, 
hogy azzal aggok és gyermekek vagy rokkan-
tak egyaránt hasznosan foglalkozhatnak. És 
ha a kezdet némileg nehéz is volna, annál 
könnyebb lesz a folytatás, mely pusztán abból 
ál1, hogy a tanító urak a gyűjtők áital pro-
dukált anyagot továbbítják nekünk. Máskülön-
ben nem győznők a munkát, ha nekünk min-
denik gyűjtővel külön-külön kellene az össze-
köttetést fenntartani. 

Ezekután pedig tisztelettel felkérjük azon 
urakat, kiknek komoly szándékuk van bennün-
ket célunk elérésében a fent vázolt módon 
támogatni, forduljanak hozzánk teljes bizalom-
mal és mi minden hozzánk intézendő kérdésre 
vonatkozólag a legnagyobb készséggel fogunk 
szolgálni a legkimerítőbb felvilágosítással. 

Most pedig ideibtatjuk egy rövid kis jellem-
zés kíséretében az értékes gyógynövények 
névsorát, azzal a megjegyzéssel, hogy a f- tel 
jelöltek mérges hatásúak, ennélfogva óvatosan 
külön kezelendők: 

Orvosi szék fű vagy szik virág, v. kis székfű, 
v. kis kamilla (Matricaria chamomilla) ; ennek 
csak a virága szedendő, lehetőleg igen rövid 
szárral. A szépen szárított virág kilója 70— 
120 fillér. 

Hársfavirág (Tilia) teljes virágzás idején 
gyűjtendő, de semmi szín alatt az elvirágzás 
után. Kilója 80—100 f. 

Orvosi uemetefű (Marubium vulgare) levéldús 

fiatal hajtásai a virágzás előtt szedendők. 
Kilója 20—30 f. 

f Maszlagos nadragulya vagv kendőző far-
kascseresznye (Atropa belladonna) kifejlett zöld 
levelei szedendők, míg a gyökere kora tavasz-
szal vagy késő ősszel ásandó ki. A levél kilója 
40—70 f, a gyökér kilója 40 — 60 f. 

f Beléndék vagy beléndfű, bolondító csalma-
tok v. bilim (Hyosciamus niger) levelei virág-
zás idején szedendők. Kilója 25—60 f. 

Ökörfarkkóró (Verbascumthapsiforme) virágai 
gyorsan szárítva, légmentesen dobozokba vagy 
ládákba zárandók. Aranysárga virág kilója 
1 6 0 - 2 0 0 f. 

f Masdagos redőszirom, csattantó maszlag, 
pukkantó- vagy csodafű (Datura Stramonium) 
levelei a növény virágzásakor szedendők, magja 
érett állapotban. A levél kilója 16—35 f, a 
mag kilója 20 f. 

Fehér üröm (Artemisia absynthium) virág-
zásnak induló szárai szedendők. Kilója 24—30 f. 

Bodzavirág (Sambucus nigra) virágzás kez-
detekor szedendő ; a megszáradt virágfürtök 
rostán átdörzsölendők és az ezen művelet után 
fennmaradó apró virágok kilója 45 — 60 f. 

Macskagyökér (Valeriana officinalis) gyökere 
szept.—októberben gyűjtendő és szárítás után 
azonnal szállítandó. Kilója 40 — 80 f. 

Orvosi ziliz vagy fehér mályva (Althea off.) 
szép zöldszínü levelei egész éven át gyűjthetők ; 
gyökere okt.—novemberben gyűjtendő, meg-
hámozandó, 3—4 hasábra vágva, kályha mel-
lett szárítandó. A levelek kilója 16—30 f, 
a gyökér kilója 40 — 50 f. 

Kereklevelű mályva vagy közönséges papsajt 
(Malva rotundifolia v. vulgaris) levelei virágzás 
idején szedendők. Kilója 20—30 f. 

f Őszi kikirics (Colchicum autumnale) magját 
teljes érés előtt kell szedni. Kilója 60 f. 

j Orvosi kálmos (Acorus calamus) gyökere 
kora tavasszal vagy késő ősszel gyűjtendő. 
Kilója 2 8 - 3 2 f. 

Százforintos fű, földepe, kis ezerjófű, ezer-
jóföldepe, centuria (Erythraea Centaurium) vi-
rágzás idején egész növény gyökér nélkül sze-
dendő. Kilója 30—50 f. 

Háromlevelű vidrafű (Menyanthes trifolia) 
levelei virágzáskor szedendők. Kilója 24—30 f. 

Orvosi angelika, angyalgyökér, angyalfű 
(Arch ingelika officinalis) gyökere őss/.el sze-
dendő, jól megszárítva, gyorsan szállítandó. 
Kilója 5 0 - 6 0 f. 

f Biidös bürök (Conium maculatum) levelei 
virágzás előtt szedendők. Kilója 16—20 f, 
magja félig érett állapotban szedve és szárítva, 
kilója 24 f. 

Kömény (Carum carvi) érett, tiszta magja 
1 kilója 30—50 f. 
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Martilapu vagy lókörmű fű (Tussilago far-
fara) világoszöld-színű levelei egész évben 
gyűjthetők. Kilója 20—25 f. 

Keserúlapu bojtorján, molyhos vagy pókhálós 
bojtorján, vagy kis-bojtorján (Lappa maior vei 
minor) gyökere ősszel szedendő, megtisztítva, 
felhasogatva szárítandó. Kilója 20—25 f. 

Arnika (Arnica montana) virágai nyíláskor, 
zöld levelei egész nyáron át, gyökere ősszel és 
tavasszal gyűjtendők. A virág kilója 40—50 f. 
A levél kilója 20 30 f. A gyökér kilója 
50—70 f. 

Kakuhfü vagy démutka (Thymus) egész 
növény virágzáskor szedendő. Kilója 20—25 f. 

Erdei pajz&ika, férfias páfrány, hímharaszt 
vagy gilisztafű (Aspidium Filix mas). Gyökere 
júliustól szeptemberig gyűjtendő. Gyökereiről 
a levélmaradványok és apróbb gyökerek el-
távolítandók. Kilója 20—25 f. 

Anyarozs (Claviceps purpurea) 1—2 héttel 
a rozs aratása előtt szedendő és szárítandó. 
Kilója 120—180 f. 

Oszibarack-mag. Csontos maghéjától meg-
tisztítandó és szárítandó. Kilója 60—70 f. 

Majorana. Száraz levelei szitán áttörve. 
Kilója 70—100 f. 

Kőrisbogár. Az összegyűjtött bogarakat bá-
dogedénybe vagy üvegbe zárjuk és forró vízbe 
vagv meleg kemencébe téve megöljük őket. 
A megölt bogarak a napon jól megszárítandók 
és ládába csomagolandók. Kilója 4—5 K. 

Méhészeti vándorgyűlés Komá-
romban. 

írta: Lakatos Lajos. 

A fecskét, e kedves házibarátunkat számos 
jeles természettudós kultúrmadárnak nevezte 
el. Azt hisszük, nem tévedünk föltevésünkben, 
hogy szorgos, serény méhecskéink, melyek 
fáradhatatlan s mondhatjuk, igazán önzetlen 
munkásságukkal oly sok embernek jövedelmi 
forrásai, épen úgy megérdemlik a „kultúr rovar" 
elnevezést. S eme állításunk igaz voltáról külö-
nösen fényes tanúságot tett a komárommegyei 
gazdasági egyesület méhészeti szakosztályának 
— karöltve az Országos Méhészeti Egyesülettel — 
július 7-én Monostorhegyen (komáromi szőlők) 
tartott VII. vándorgyűlése, amelyre a nagy-
számú érdeklődők az ország minden vidékéről 
sereglettek egybe. 

Az elnök — Baranyay Géza — lendületes 
és mélymedrű megnyitó-beszédében, áttekintést 
téve a magyarországi méhtenyésztés múltján 
és jelenén, rámutatott annak jövőjére is s lelkes 
szavakkal buzdította a hallgatóságot a modern, 
rendszeres és szakszerű méhtenyésztésre. 

Szmrtnik János, Újpestről, rendkívül nagy 
gyakorlati tapasztalatra valló előadást tartott 
a méhek tavaszi fejlődéséről s a hallgatóság 
nagy érdeklődésétől kísérve fejté ki, hogy a 
méhek fejlődése tekintetében még szakkörök-
ben is mily eltérők a vélemények, nézetek és 
fölfogások, s számadatokkal igazolá, hogy egy 
anyaméh, mely átlag 5 évig él, életében 5 
millió petét rak. 

Lelkére köté a méhtenyésztőknek, hogy 
minden ténykedésükben természetszerűen jár-
janak el, kerüljék a mesfcerkedést s nagy súlyt 
helyezzenek a gyakorlati megfigyelésekre, ami 
a méhtenyésztésnek fő feltétele. Igen vonzóan 
és meggyőzően tárgyalá a méhanyák kicseré-
lését s a téli és tavaszi táplálék biztosítását, 
valamint a méhek hajlékának célszerű készí-
tését, mert valamint az emberiség megélheté-
sére és fejlődésére nagy befolyással vannak a 
lakásviszonyok, épúgy a méhekre nézve is. 
Érdekes rajzát adá Kimberlein város lakói 
által a búr-háborúk idejében használt elipszis 
keresztmetszésű méhkaptáraknak, amelyeket 
ideális méhkaptáraknak nevezett, de nagy elő-
állítási költségük miatt Magyarországon nem 
terjedhettek el. Nagy elismeréssel és dicséret-
tel nyilatkozik Boczonádi Szabó Imre újpesti 
méhtelep-tulajdonos kitűnőnek bizonyult méh-
kaptárairól, valamint felső- és alsószájú kö-
pűiről. Hiszek Nándor, tanító, szemléleti alapon 
tartott tanulságos előadást a méhtenyésztés 
terén szerzett tapasztalatairól. 

Majd Szabó György, galánthai méhész, mu-
tatta be nagyon élvezetesen, hogy meteorológiai 
megfigyelések segítségével miként állapítható 
meg a legbiztosabban az akácvirágzás kezdete. 
Az akácvirág nyújt ja tudvalevően a méhek 
egyik főtáplálékát, így nagyon fontos a mé-
hésznek tudni, hogy meddig kell a méheket 
téli és tavasz-elői táplálékkal ellátni. Szabónak 
meteorológiai jóslásai a valósággal teljesen 
egyeznek, amennyiben évek óta jóelőre meg-
állapítja az akácvirágzás kezdetét. Az idén is 
május 20-án volt, amint jelzé. Szabó módszere 
egyébként a „Kert" című folyóirat áprilisi 
számában olvasható. 

Lakatos Károly, népiskolai igazgató, „Osdi-
ságok a méhészetben" címmel kritikai szemlét 
tartott újabb és régibb szaklapok és szak-
könyvek fölött, melynek kapcsán határozatra 
emelte a gyűlés, hogy megkeresi a jelesebb 
szaklapokat, liogy a fiatalabb méhészek oku-
lására esetrőlesetre ismertessék azokat a hát-
rányos eljárásokat, miket a modern tudomány 
a méhészet teréről száműzött. 

Igen okos és hasznos indítványt terjesztett 
a gödöllői méhészeti szakosztály a gyűlés elé, 
hogy sürgősen kerestessék meg a kereskede-
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lemügyi minisztérium aziránt, hogy az élő-
méh-szállítmány közvetítését a személyvonato-
kon engedje meg, mivel a tehervonatokon való 
szállítás sok helyen tetemes károkkal járt. 

Ezután Maurer János, a „Szőlőszeti és 
Borászati Lap" szerkesztője Kecskemétről „Egy 
kupával a legjavá"-ból címen sok üdvös, ú j 
dolgot mondott el a szőlőkezelésről és bor-
sajt olásról. 

Befejezésül Hiszek Nándor gyakorlati mé-
hészkedést (pergetést stb.) rendezett. 

A természet emlékei. 
írta : Alexy Kornél. 

Mik a természeti emlékek? Az emberiség 
közreműködése nélkül alakult dombok, hegyek, 
egyes vidékeknek különös talajalakulása, víz-
esése, sajátos állat- s növényvilága : ezek mind 
természeti emlékek. 

Valamely természeti ritkaságnak becse min-
dig a helyi viszonyoktól függ. Ugyanis egyes 
vidékeken némely állat- vagy növényfaj oly 
ritkán fordul elő, hogy valóban a természet 
emlékeként becsülhető, míg más tájon ugyan-
azon faj nagyon is szapora, miáltal ott semmi 
esetre sem számítható a természeti ritkaságok 
közé. 

Sajnos, a mi hazánk természeti emlékei majd-
nem mind pusztulófélben vannak. Pusztítja az 
emberek hiányos müérzéke, a nembánomság, 
de különösen a lelki durvaság. Hány meg 
hány ritka növény, bogár és pillangó esett 
már áldozatául a turisták, nyaralók és kirán-
dulók gyűjtési szenvedélyének ! Hát még a 
vadászsport mily nagy öldöklést visz véghez 
a ritka állatfajokban ! Magyarországban pél-
dául : a medve, farkas és vaddisznó ellen valódi 
irtóháborút vívnak. 

Nagyban veszélyezteti még természeti kin-
cseinket a hiányos szakismeret is. Hiszen 
akárhányszor megtörténik, hogy földmunkála-
tok alkalmával ritka növényfajokat gyökeres-
től kiirtatnak, vagy különös fákat vágnak ki. 
S miért? Mert az illető földbirtokos nem 
tudta becsülni ennek vagy annak a különös 
természeti emléknek mübecsét. Erre vonat-
kozólag jellemző a költőinktől oly sokszor 
megénekelt „Árvaleány haj" kiveszése. Hány 
száz meg száz madár kerül évenként hurokra 
ínyencek kedvéért. Veszendőiéiben van immár 
az éneklő rigó, a feketególya, a dombosgém, 
a kócsag s úgyszintén a kakuk is. 

A természeti emlékek pusztulását nagyban 
előidézi a minden irányban tovahaladó kultúra, 
így pl. a tavak víztükrét a szükséghez képest 
vagy felemelik, vagy lemélyítik; sőt némely 

vízmedencét egészen ki is ürítenek, lecsapol-
nak, hogy televénydús földet nyerjenek a föld-
mívelésre. Persze, e müvelet által megváltozik 
az egész tá j eredeti szépsége s ez átváltozást 
száz meg száz vizi növényfaj életével is fizeti. 
Hanem erre bizony senki sem gondol. 

Hiszen igaz, hogy örömmel kell fogadnunk 
a földmívelést űző népnek e javításait, és 
nemzetgazdászati tekintetben is nagyjelentő-
ségű, hogy az eddigelé posványos, kultiválatlan 
vidékeken most már megterem a jóízű bur-
gonya s kövér gabona; de azért mégis csak 
szomorítólag hat reánk, hogy e kultúrális 
törekvéseknek áldozatul esnek természeti rit-
kaságaink. 

Ipari célokra még magát az anyaföldet is 
felhasználják. így a gránitkő rég idők óta kere-
sett építőanyag. E kő fejtése hatalmas mére-
tekben történik miáltal a gránitkő hegyvidéké-
nek természeti szépsége gyakran sivár kőfejtő-
teleppé változott. Pusztulófélben levő mészhegy 
látható a Nagyvárad—Kolozsvár közti vasút-
vonal mentén. Az erdők összhangzó természeti 
alakulását és fejlődését nagyban veszélyezteti 
az erdőírtás s az a körülmény, hogy a magán-
erdőknek csak elenyésző része van állami fel-
ügyelet alatt, s a tulajdonosok, korlátlan 
haszonjogukkal élve, szabadon rendelkeznek az 
erdők állománya fölött. Bizony, sok ősnövésü 
fát vágnak ki ilyenkor. Pedig az erdők óriásai 
hány meg hány ritka moh-, páfrány- és fű-
szálnak nyújtottak tápot és adtak hajlékot 
sok ezer bogárnak és méhnek. 

Különben az erdők kiirtása nemcsak a tudo-
mányos kutatásokra vonatkozólag jelent való-
ságos kincsrablást, hanem még művészi és 
ideális tekintetben is pótolhatatlan veszteség-
nek minősíthető. Mert nem a szabályszerűen 
beültetett erdőség, hanem a természetadta 
erdő az, amely híres festőinknek és költőinknek 
bőséges alkalmat nyújtott a mélyenjáró gon-
dolatok s eszmék gazdag felébresztésére. Erre 
gondolva, a még létező erdőségeinknek eredeti-
ségét meg kell védenünk az irtás veszélyétől. 

Sajnos, de való, hogy némely iparág ter-
jedése is károsan hat a természeti erők által 
teremtett ritka alkotásokra. Így a kiterjedt 
gyáriparral foglalkozó tájak fölött úgyszólván 
állandóan lebegő füstgázok mértföldnyi távol-
ságra is befolyásolják a növényvilág fejlődését. 
Pl. Nagybánya gyümölcstermő vidékén a kohó-
füst valósággal gyilkosa a szőlők és gyümölcs-
fák rügyképződésének. A különféle ipari s 
egyéb beépítések : a villamos- és fogaskerekű 
hegyipályák és siklók hegyeink egyes kedvelt 
kilátópontjainak természetes szépségeit nagy-
ban veszélyeztetik. Egy ily beépítésnek esett 
áldozatául a híres tihanyi visszhang is . . . 
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Ha már most a mondottakat figyelembe 
vesszük, az a kérdés, miképen védhetjük meg 
a pusztulófélben levő természeti kincseinket, 
emlékeinket ? Védeni csak azt lehet, amit isme-
rünk, azért mindenekelőtt szükséges lenne az 
összes természeti kincseink pontos feljegyzése. 
Persze e jegyzék összeállításánál nem elég, 
hogy a természeti ritkaságok létezéséről tudo-
mást szerezzünk, hanem e szempontból a ter-
mészettudományi kutatásnak még bizonyos 
neme is válik szükségessé. 

A természeti emlékek jegyzékét minden-
esetre megyék szerint kellene összeállítani. 
De azért Magyarország térképén is feltüntet-
hetők a természeti emlékek helyei, sőt fölötte 
szükséges, hogy minden megye és járás a saját 
külön természeti kincseit megjelölő, könnyen 
átnézhető térképpel rendelkezzen. 

Nagyon kívánatos volna, az amerikaiak 
példáját követve, hogyha minden megyében 
néhány műértő egyénből álló bizottság ala-
kulna, mely szóval és tettel azon igyekeznék, 
hogy a kultúrától érintetlenül maradt kies 
tájak, dombok vagy őserdőségek, tavak vagy 
vízesések eredetiségükben megőriztessenek. 

Némelyek már akként is vélekedtek, hogy 
a természet emlékeinek fönntartásáról az állam-
nak kellene gondoskodnia, de ez alapjában 
véve kivihetetlen. Különben ez irányban a he-
lyes tennivalókat immár megtalálta a Magyar 
Természettudományi Társulat, valamint az 
Országos Erdészeti Egyesület is: ezek ugyanis 
kérő feliratot intéztek Darányi Ignác földmív. 
miniszterhez. Az akció meg is indult. A föld-
mívelésügyi miniszter lelkesítő szavakkal hívta 
föl a ritka kincsekkel megáldott földdarabok 
tulajdonosait a birtokukon levő természeti 
emlékek gondozására. 

Helyénvalónak találnám még, ha természet-
adta emlékeinket hazánk kiváló egyéniségei 
után neveznék el, mert a köztapasztalat is 
bebizonyítja, hogy az elkeresztelt fa vagy kő 
ritkán van kitéve a nembánomságból fejlődő 
vandalizmusnak, sőt ellenkezőleg a név iránti 
kegyeletből ifjú és öreg védelem alá veszi. 
Példa reá: a Petőfi-fa, a Mária Remetei 
tölgyfa, a Zborói hársak stb. 

De necsak nevet adjunk a természettől 
emelt emlékeknek, hanem egyszersmind fog-
lalkozzunk azoknak beható leírásával s a nép 
között róla netalán fönnmaradt mondák gyűj-
tésével és terjesztésével. Azért szükséges, 
hogy úgy az iskolákban, mint az ifjúsági 
egyesületekben a természeti emlékek ápolásá-
nak eszméje mennél gyakrabban és behatób-
ban hirdettessék. Ilyenkor az ifjúsággal azt 
is meg kell értetnünk, hogy a természet 
szépségeit s emlékeit époly kevéssé szabad 

rongálni, mint a műemlékeket és nyilvános 
kertek virágágyait, pázsitjait. 

Tanácsos, ha az ifjúságnak társas kirándulások 
alkalmával találó szavakkal ecseteljük, milyen 
undok dolog az erdő virányait ok néikül pusztí-
tani. Különben is nagyon kívánatos volna, lia a 
hatóság erélyesen lépne föl azokkal szemben, 
akik fát rongálnak vagy madarat pusztítanak.. . 

A természeti kincsek s emlékek iránti kegye-
let fölébresztésére s kiművelésére leginkább 
az iskola van hivatva. Hisz a természetrajz, a 
hazai történelem és földrajz tárgyalásánál oly 
szépen belefűzhetjük egyik-másik természeti 
emlékre vonatkozó mondanivalónkat. A mű-
emlék becséről felvi'ágosított gyermekek érdek-
lődéssel fogják körülvenni az illető tárgyat. 

Az iskolán kívüli közoktatásnak is tárgyául 
szolgáljon többek között hazánk termés/eti 
emlékeinek gondozása. Ez a minden magyart 
érdeklő eszme sokkal nagyobb megértésre 
talál majd, mintha a hallgatóközönségnek a 
rómaiakról vagy egyiptusokról mesélgetünk. 
E népies előadások megértését kiváltképen 
elősegítenék hazánk gazdag természeti szépsé-
geit ismertető faliképek, melyekre époly szük-
ségünk van, mint akár a történelem előtti 
emlékeket hirdető képekre 

Nagyon kívánatos volna még ez emlékek 
megbeszélésének helyet adni az olvasókönyvek-
ben is. Végre pedig ajánlatos, ha az iskolai 
nagy szünidőt társas kirándulásokra használjuk 
fel, mely alkalommal az illető vezetőtanító 
megismertetheti növendékeivel a helyi termé-
szeti szépségeket s emlékeket. 

Ehhez persze szükséges, hogy maga a tanító 
e téren nemcsak teljes jártassággal, hanem 
alapos tudással is rendelkezzék. Ezt pedig 
csakis tapasztalatok árán és a természeti 
kincsekkel megáldott tájak szemlélete által 
sajátíthatja el. Ezért tanácsos volna, lia min-
den tanító a nagy szünidők alkalmával tanul-
mányútra indulna s legalább saját megyéjét 
bebarangolná. Evégből kívánatos, hogy a tanító-
nak az állam vagy egyes alapítványok útikölt-
séget adományozzanak. 

Okszerű buzdításul szolgálna, ha időnként 
pályadíjakat tűznének ki egyes természeti 
emlékek pontos leírására vagy az azokról 
fölvett sikerült fényképekre, hű rajzokra stb. 
A nagyközönséggel pedig úgy az újságok 
útján, mint felolvasások alkalmával meg kell 
értetni, hogy nemcsak a kőoszlop vagy vala-
mely ritka faragvány drága emlék, hanem a 
természet ölén fakadt ritka virág, fa vagy 
különös alakú földtalaj, kies vidék, vízesés 
stb. . . ., melyet annak tulajdonosa a község-
nek. államnak s így hazánk minden fiának 
ajándékoz, ritka becsű emlék. 
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S miután a magyar nép szereti hazájának 
minden egyes rögét, tehát ápolni is fogja azt 
a helyet, fát, virágot, madarat vagy rovart, 
mely a dicső régmúlt időknek fönnmaradt 
természeti emléke. 

A borhamisításról. 
írta : Győri/ Elemér. 

I. Glicerin a borban. Pasteur kísérleteiből 
tudjuk, hogy 100 súlyrész cukor elerjedésénél 
2'5—3'6 súlyrész glicerin keletkezik a borban. 

A borban levő glicerin a bor ízére lénye-
ges befolyást gyakorol. Ha aránylag elég sok 
glicerin van a borban, akkor a bornak rend-
szerint sima, telt, harmonikus íze van; a sav 
és csersav mennyiségét ilyenkor az ízlelő a 
valódinál kevesebbre becsüli. A glicerin e 
tulajdonságát a borpancsolók is felismerték és 
kihasználták. Kevés vonatanyagot tartalmazó, 
nyers és üres ízű borokhoz glicerint kevertek, 
miáltal azok telt és jobbízüvé váltak. Ez 
nemcsak, hogy csalás a fogyasztóval szemben, 
hanem az egészségre is ártalmas manipulátió, 
mert a kereskedésben előforduló ilyen olcsóbb-
fajta glicerin réz, élőm, és ha a kénsav-eljá-
rással állították elő, néha arzéntartalmú is, 
tehát mérgező hatású lehet. A legtöbb állam-
ban (nálunk is) tilos a glicerinnek a borhoz 
való keverése. 

Kémiai vizsgálattal rendszerint nem lebet 
közvetlenül eldönteni azt, hogy a borban levő 
glicerin az erjedésnél keletkezett-e, vagy később 
kevertetett-e a borhoz, mert az esetleg hozzá-
kevert glicerin összetétele ugyancsak olyan 
lehet, mint azé, mely az erjedésnél képződött. 
De felhasználhatjuk a borhoz kevert glicerin 
kimutatására azt a körülményt, hogy a cukor 
elerjedésénél keletkező glicerin mennyisége 
bizonyos arányban áll az ugyanakkor képző-
dött alkohollal. Számos bor elemzéséből kitűnt, 
hogy azokban 100 súlyrész alkoholra nem 
kevesebb, mint 7 rész és nem több, mint 
14-4 rész glicerin van. Ha az arány e két 
vegyület között az említett határszámoktól 
eltérő, akkor vagy a bor szeszezésére, vagy 
glicerinnel való keverésére következtethetünk. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy bizo-
nyos körülmények között az előbb említett 
arányosság az alkohol és glicerin között tiszta 
boroknál is a rendestől némileg eltérő lehet. 
Ha az erjedés oly módon ment végbe, hogy 
az élesztőgombák életműködésük közben hát-
ráltatva, akadályozva voltak, akkor a rendes-
nél kevesebb glicerin képződött. 

Igen öreg, vagy nagyon édes boroknál ellen-
ben beállhat az az eset, hogy bennük 100 
súlyrész alkoholra több mint 14 súlyrész glice-

rin esik. Voltak esetek, mikor öreg (60, 70 
éves) borokban e mennyiség kétszeresét is 
találták. Ilyen öreg borokban a glicerin fel-
szaporodását az okozza, hogy a bosszú időn 
át való hordóban tartásnál a borból glicerin 
el nem párolog, de a feltöltések által ennek 
mennyisége folyton szaporodik. Öreg borok 
összetételének megítélésénél e körülményre 
figyelemmel kell lennünk. 

II. Salétromsav kimutatása a borban. 
Közönségesebben szólva úgy is mondhatnók: 
Hogy lehet a keresztelt bort a legtöbb eset-
ben fölismerni ? 

Gyakorlott borkóstoló persze hamar meg-
mondja, hogy melyik a keresztelt bor, melyik 
nem. De hát a vizezés mérve gyakran nem 
olyan, bogy észre lehetne venni, s akkor úgy 
járhatunk, bogy állandó fogyasztóul szegődünk 
a borhoz, amely pedig állandóan vízzel kever-
tetett. 

Aránylag egyszerű módon, de megdöbbentő 
bizonyossággal meg tudjuk határozni, bogy 
valamely bor vizezve lett-e? Abban az esetben, 
ha a használt víz salétromsav-tartalmú volt. 

Fehér borok vizsgálatánál az eljárás a kö-
vetkező : 

A bort frissen kiizzított s kihűlt állati szé-
nen (csontszén) átszűrjük, miáltal az egészen 
színtelen lesz. Ebből az elszíntelenített borból 
néhány cseppet porcelláncsészébe öntünk, mely 
csészébe előzetesen már 1 cm2 koncentrált kén-
savat és egy kevés (lencsényi) diphenilamint 
adtunk. Ha a borban víz, illetve salétromsav 
van, akkor a folyadék azonnal, vagy kis vár-
tatva kékszínű lesz. 

Vörös bornak 100 cm3-éhez 6 cm3 ólom-
ecetet adunk. A csapadékot leszűrjük és a 
leszűrt folyadékhoz 4 cm3 telített kénsavas 
magnézium-oldatot és kevés állati szenet adunk. 
Rövid ideig az egészet állni hagyjuk, azután 
leszűrjük, s mint a fehér bornál mondva volt, 
tovább vizsgáljuk. 

Mindkét kísérletnél legfontosabb szerepet 
játssza a diphenilamin, mely a salétromsav rea-
gense. A diphenilaminos eljárás azonban csak 
akkor fog a vizezésre nézve biztos fölvilágo-
sítást adni, ba a hamisításhoz használt víz a 
talajban levő rothadó szerves anyagoktól szár-
mazó, elegendő mennyiségű salétromsavas ve-
gyületet tartalmaz. Ha a víz jó ivóvíz volt, 
tehát salétromsavat egyáltalán nem, vagy eset-
leg csak kis mennyiségben tartalmazott, akkor 
a leírt vizsgálati módszer nem bizonyít. Előbbi 
esetben azért, mert a színváltozás előidézője 
már eredetileg hiányzott, utóbbi esetben azért, 
mivel a borban mindig salétromsav-bontó bak-
tériumok is működnek. 
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E N Ö. P I H 
PÉLDAADÁS 

vagy 

í t é le t napja. 
(Dramológ.) 

Irta : TuH Sándor. 
RENDEZŐ. (Színlap és prológ.) 

Színdarabot já tszunk : függöny nem is lebben . . . 
Ihol van az e r d ő . . . s nagy kerek kör e b b e n . . . 
Kíváncsi nép ezre a szélekre álljon, 
Fiatalabb, kisebb ülhet a faágon. — 
Velünk szembe hosszú törvényszéki asztal, 
Mellette zord BÍRÓ büntet, elmarasztal. 
Készen áll a VÁDLÓ, hogy vádat emeljen 
Testek és a lelkek megrontói ellen . . . 

* 

— Tegnap is ítéltek, . . . amikor is elő 
Támított egy német ;tudákos' bölcselő, 
Állítván : oly szerét találta föl testnek, 
Mely izmossá tészen, bármint éheztetnek ; 
Mely szabad levegő, edzés, munka nélkül 
Jó erőt ad, jó s z í n t . . . „Kár, hogy zöldűl-kékűl 
Omaga is — mondá a PAP — én sajnálom 
S ügyét napirendről levenni ajánlom" . . . 
De, hogy nem tágí tot t a rögzött bogarász, 
Előálla egy vén pirosképű. juhász : 
„Uram, nincs i t t beteg, beteges se, látom, 
Csak egy — az én kutyám, régi hű jószágom ; 
Ha ezt meggyógyítja, megfiatalítja, 
Meglássa, hogy hálás lesz az öreg szittya!" 

„Kutya? matyar?— : hús-hús! — monda rá tudákos — 
No, tyere, te, kutya — nesze, kalács, mákos!" 
S megindul a t r é fa : „Ni, hogy táncolhatnék, 
Aki táncolhatnék, meggyógyulhat az még ! 
Ni, hogy siirög-forog, rázogatva öklöt ! 
Puff neki, nem mozdul ! A pizony mekdöglött ! " . . . 
„Ufóff!" — hebegé az. De bíró rádördűl 
S kihúzatá vele az ebet a körbűi. — 

(Vádlóhoz.) 
Kezében van, látom, új vádak halmaza — 
Kezdje rá hát : mért nem boldogul a haza ? 

VÁDLÓ. 

Sok a,korhely' — sok, s o k . . . Nemcsak az éppen úr, 

VÉDŐ. (Tréfásan.) 
Hanem ön is, aki — tudjuk — nem éppen úr! 

VÁDLÓ. 
Ne daráljon i t ten rímekbe' értette? 

VÉDŐ. 
így szokott, ki nyelvét jó borba értette! 

VÁDLÓ. (Gyorsan kiáltoz.) 
Úgy ám, ki eltelik a potya vacsorán, 
Hogy másnap is bircsó ül a varacs orrán, 
Az aztán védi ma a sok jó cimborát, 
Akiknek már többször megitta szinborát. — 

(Tetszés.) 

BÍRÓ. (Csenget.) 
Bocsánat, így zavar keletkezik, 
Melyen a nép örülni fog talán 
— Kerengni látván két forgószelet ; 
Ügyünket ám előbbre nem viszi. 
Tisztemnél fogva — mint ki a csomót 
Szétvágom, melyet meg nem oldhatok — 
E versengést ketté szelem, kimondván : 
Tartsunk sorrendet ! Úgy tudom, nem azt 
Vitatni jöt tünk, hogy kik vétik el 
A hasznos összeműködést, hanem 
Kik törnek lelki romlásunkra? Mert 
A testiről tegnap szólánk — mikor 
Tudákosság példásan bűnhődött. 
Bár mindent így bünhődtetnénk, akik 
— Természetes fejlődést nem tekintve — 
Tudákos rendszerek, rossz módszerek 
Rosz kaptafáin szakgatják a célt : 
Az ember testi, lelki szép erőit ! 
Ez egyik baj, hogy lábra nem kapunk. 
A másik meg, hogy a tudákosak 
Nyomában járók durván szétszedik 
Szívérzelmünknek boldog otthonát. 
(Talán : mert visszaélnek nép hitével ! — 
Kik nem nevelnek. . . ) íme, jőnek is. 

(ÁLBÖLCSÉSZ. Utána falusi FÖLDMÍVKS, IPAROS, mint 
agitátorok, FŐISKOLAI TANULÓK, DIÁKKISASSZONYOK, mint 

forradalmárok — felsorakoznak.) 

VÁDLÓ. 
Hittagadók jönnek, hazátlanok lépnek 
Gyűlöletes arccal ti elétek, népek ; 
Vezérük e sátán, ki a kegyelettel 
Konok harcban áll és minden jóval, szenttel ; 
Ki a dicsők éltét boncolja, hogy benne 
Némi rokon-vonást köznapival lelne ; 
S ott támadja őket szóban és írásban 
S van öröme, lám-lám, mennyi tanítványban. 

BÍRÓ. (Bölcselőhöz.) 
Mi a mentsége ? Szóljon, úgy van-é ? 

ÁLBÖLCS. (Komor dühvél.) 
Az ember s minden it t oly dögletes — 

BÍRÓ. (Csenget.) 
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VÉDŐ. 

Szögletes ! — azt mondta. Lám, milyen ötletes ! 

ÁLBÖLCS. 

Ne szólj, védőre nem szorultam én : 
Megvédem én magam ! ... Kitől ? mi ellen ? 
„Igazság" kérdez . . . Hát ki és mi az ? . . . 
Füst az! mint „szép", mint „jó" de egy dicső 
Vezér-igazság mégis van : Gyűlöld 
Mi jó, nemes, ha lent megkaphatod ! 
S ha már fönt ül toronynak csúcsain : 
Rontsd el, mi tartja, oszloptámaszát 
S a ,földön' látod, nálad nem külömb. 

(Keményebben.) 
Mind úgy van, mint vádló liangoztatá! 
S igazságom: míg meg nem döntitek, — 
Szintoly erős lesz, mint tiétek ! ! Ám 
ítélni el saját alaptokon — : 
Erőszakban igazság hogy lehet ? ! 

BÍRÓ. 
Bizony pedig saját alapjaink 
Szerint fogunk ítélni ; nem lehet 
Minden vádlottal ú j a t megvitatni. 

ÁLBÖLCS. 
No akkor — óh varangyos förtelem ! 
Hol vagy te Sátán, jöjj, segíts, ha tudsz ! 
No akkor én szájamból egy betűt , 
Egy bakta-szót többé nem hallotok. 
Voltam már én nem egyszer vértanú, 
Mit prézsmitáljak pár hónap miatt ! 

(Többiekhez.) 
Ti szólhattok — nem korlátozhatom. 
De nékem ördögökre esküvék 
Mindőtök : mellettem kitartatok 
S én élveim' követni fogja mind! 
Utolsó szóm^ez '. Én elhallgatok. — 

BÍRÓ. 
Makacskodással súlyosbít szigort. 
Majd visszatérünk ön dolgára még ! 

(Földmíveshez.) 
Szégyelje, kelmed, kend vádolva van, 
Hogy vallás ellen izgat. Mondja csak : 
Miért nem tart ja vallását, öreg ? 

FÖLDMÍVES. (Megjuhászodva.) 
Azért biz' én, mert hogy bíró ú r se tartja, 
Mert a mi szent könyvünk — Máténál — az tar t ja : 
„Ne ítélj, hogy te se í t é l t e s s é l ! " . . . mégis 
í tél (!) a bíró úr. A zsoltáríró meg 
Azt mondja más helyen — 

BÍRÓ. (Közbevág.) 
Elég lesz, látom, bölcsesége min 
Alapszik . . . Kendet félre vitte bölcsész. 

(Iparoshoz.) 
Ön meg hazája ellen izgat szüntelen, 
Holott ennek törvénye egyre-jobban 

A testi-lelki jók alapjain 
Épül s az összesség javára aki 
Munkával j á ru l — bárminővel is — 
Becsüli és szabadságát megadja : 
Meddig más érdekét nem sérti az. 
Hazafiságunk drága érdekünk ; 
Erőszakolni nem lehet (hisz önként 
Kell, hogy fakadjon) — ám ki megzavarja, 
Megintik. — Ön nem büszke, hogy magyar ? 

IPAROS. 
Én kozmopolita vagyok, nem tagadom ; 
És mi eltérítsen nincs olyan hatalom ! 
A gyáros, az lehet jó hazafi, de én — 

BÍRÓ. ^ 
Hogy hívják önnek gyárosát ? ki az ? 

IPAROS. (Önérzetesen.) 
Tóttal, némettel (!) nem szoktam szóba állni, 
A' se szokott velem — bánom én, akárki ! 

BÍRÓ. (Magában.) 

Mindeddig egy a főbűnös . . . 
(Ifjakhoz.) 

No, ifjak, 
Ti is tanittok, míg tanúlni kén' 
— Álbölcselőnek adván szívetek ? . . . 

SZÁJASABB DIÁK. 
Nem tartozunk számolni senkinek : 
Hogy érzünk : érzés végtelen szabad ! ! 
Ott a vezérünk — többet tud bizonnyal, 
Mint akik kérdezik — tessék vitázni 
S legyőzni őt az észnek élivel. 

(Néphez.) 
Csak annyit mondok, óh te, gyatra nép, 
Kik szájat tá tva bambán néztek itt 
— Mint békafők, mikből velőt kiszedtek : 
Ha bölcselőnk agyát ti köztetek 
El-szétoszthatnám, ti ülnétek ott ! 
ítélvén, kik ítélnek bennetek' — 

BÍRÓ. 
A szót — nem tárgyhó' szólván, megvonom ! 

(Védőhöz) 
Kíván tisztelt Védő úr, szólani 
A némult bölcsnek védelmére t án? 

VÉDŐ. P 
Azt mondta: nem szorult védőre! hát védje 
Önmagát — némának néma lesz ügyvédje. 
Hanem az a diák — istók úgyse — jól szólt, 
Azt hiszem, a pap se tudna olyan jó szót. 
Ha így vélekedik a főtisztelendő 
Urunk is : a vádlott akkor fölmentendő 
S ha meg tud ja győzni tévedésről mindet : 
Akkor is, mert tévhit tette, ha ki mit te t t ! 

BÍRÓ. (Védőhöz.) 
Okoskodását, mely agancsokat 
Rak homlokára, kérem, tartsa meg. 
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(Paphoz.) 

Inkább az izgatott közvélemény 
Megnyugtatása kérné szóra azt, 
Ki népünknek mindenkor atyja volt . 

DIÁK. 
Nem hallgatunk . . . 

BÍRÓ. (Csenget.) 

Ont elmarasztalom . . . 

PAP. (Nyugodt méltósággal.) 

Nem a vágy, hogy kitűnjek más fölött 
— Bár én is i t t am bölcseség vizét, 
Hosszan jperengvén szirtes par t ja in ; 
S nem a biztos tudása győzelemnek 
Hoz engem szóra, hisz szerény szavam' 
Ki hallaná, ha fergeteg süvölt ? 
Szabadjon mégis szólnom. A tanulónk 
Azt mondá: „érzés végtelen szabad!" 
Megengedem. A nyúl is az ! Viszont 
Az a madár is — ámde megpihenni 
Kicsiny fészkébe tér övéihez. 
S a szárnyas gondolatnak mily öröm 
Apró virágnál gondtalan leszállni . . . 
Azt is megírták régen — t u d j u k azt : 
„Igazságnál nagyobb a szeretet!" 
— E nélkül , füst ' ez eszme. Há tha még 
Gyűlölködéssel párosulva já r : 
Ott hála, tisztelet száműzve lesz 
— Mint kebletekből már száműzve van. — 
Tartós sikert e bölcselő soh' sem 
Fog felmutatni — mert mi összetartsa 
0 táborát, ép azt támadja meg : 
Szeretni nem tudók szétfoszlanak ! 
S példátokul őt vettétek, holot t 
Jobb példák vannak! Mondok egynehányat 
Egyéniség szerint követhetőt — : 

Szerény virágszál ; . . . a szelid galamb ; . . . 
Szorgalmas hangya ; . . . dolgos méh ; . . . a t iszta 
Tóvízen úszó ha t t yú ; . . . vagy csicsergő 
Pacsirták, fülmilék ; — avagy talán 
Bárány ; mi más . . . nem j óbbak-é ? De meg 
Minden város, falucska tud néhány 
— Sokszor csak egyszerőbb — nőt, férfiút 
Mutatni, kit követni bölcs dolog ! 
Szülőid, sőt elődeik talán. — 
Szent férfiak, nők, másszor képzelet 
Alkotta lények : tündérszellemek — 
Jobb példák, csak : követni tudd, ne csak 
Ismerjed őket ! S a történelem 
Szilárd jellemmel harcoló vitézi ; 
Kitartón égő fáklyák, elmelángok ; 
Szívünk szerelmét jótettekre intők — 
Követni inkább méltók, úgy hiszem. 

(Utóbbi erőket személyesítő vagy alkalmi példák képei . . . 
a beszéd folyamán — csak — láthatók is.) 

Vegyétek elmétekbe, híveim, 
Az intő szót, könyörgök nektek én 
Mindenre, mit még el nem tet te tek 
Sírjába megvetés gyalázatának. 
Kivált ti, nők, ne tartsatok sivár 
Vezérrel, hisz jól tudjátok ti azt : 
Erős szív védi gyöngéd voltotok' 
— Szívápolás tinéktek érdek is . . . 

(Leányhoz.) 
Te sírsz, leánykám, szólj, mondd el, mi b á n t ? 

LEÁNY. 
Jaj , énnekem úgy fáj minden szava ! 
Elhagynám én e gyűlölt elveket . . . 
De én nem ördögökre esküvém 
— Mert én egyébre tet tem esküvésem — 
Oh én anyám sírjára esküvém, hogy 
E férfi elveit híven betar tom . . . 
Most látom, mily örvénybe j u t t a t az — 
Oh Isten, aki angyalt is teremtesz, 
Hogy' nézed el, törékeny lányod, én, 
Keresztútadnál úgy álljak : sem erre, 
Sem arra menni nem lehet nekem — 

PAP. 
Vigasztalódjál, tán még jó ra jön . . . 
E bölcselőt nem hinném annyira 
Keményszívűnek, hogy mit felfogadtál : 
Üres szónak tekintvén — fel ne oldja. 

(Bölcselőhöz.) 
Jó férfiú, beláthatd, e leány 
Ti elvteket követni nem való. 
Adott szavát, könnyelmű fogadalmát 
Tekintsd úgy, mint bódúlat hangjait 
S mond néki ezt — t e ! hadd vigasztalódjék. 

TANULÓ. 
Ne szólj, ne engedj, hisz hangoztatád: 
Igazságod' míg meg nem dönthetik, 
Szintoly erős lesz az, miként övék * 
Erősebb már is : ők könyörgenek ! . . . 

PAP. (Bölcselőhöz.) 
De, jó ember, nézd e leány alélt, 
Ne tedd halottá, kérlek szólj neki. 

ÁLBÖLCS. (Hallgat.) 

PAP. (Kérő tekintettel.) 
ÁLBÖLCS. (Hallgat.) 

(VALAKI A NÉPBŐL.) 

Adj egy kapát , vagy dorongot ! üsd — 
TANULÓ. 

Akkor se győztök; vall játok ti i s : 
A testet meg — de igazságot, azt 
Nem ölhet tek meg : föl támad dicsőbben ! 

PAP. 

Föl ám, ha az ! De hány mart í r t adott 
Képzelt igazság, téves ötlet is, 
Óh fájdalom . . . Hogy így ne járjatok, 
S még inkább e leányt megmenteni — 
Türelmes szóra nyíl ajkam. 
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Utószor 
Kérlek, jó ember, aki tönkre te t ted 
Mi.gad, — ne kívánd, i f jú lelkek is, 
Te példádat követvén — bukjanak. 
Mert én tudom, ki és mi vagy? Te min t 
Fölvágyó i f jú kezdted és utóbb 
— Külföldi eszme-termelők nyomán — 
Gyűlölséget vetettél s — azt arattál . 
Sikert sehol. A jó nélküled is 
Meglelte út já t . Mond, miért idéznél 
Elő i t t sok tragédiát olyan 
Igazságoddal, mely gyűlöl, tagad 
S roppant egyoldalú, beláthatod. 
Tehetségedhez méltóbb tárgy leende — 
Testben, lélekben jól megedzeni 
E népet és táplálni mind a jóval, 
Mit jó elmék örökségül hagyának. — 
így ké r t ek egykor téged ' a szülők is, 
De ké r t még egy leányka is — tudod. 
Te összetűztél vélök, e lmenél ; 
S nélküled tértek s í r ja ikba ők ; 
Hová zarándokolni sem mehetsz : 
Tart szégyened — sikertelen valód. 
Gondold meg ezt, idézd fel multadat . 
S ha bánkódás bűnhődni készt, jegyezd meg : 
Elvhirdetőnek súlyosb bűnhődése 
Nincsen, mint az, ha elveit leront ja 
Saját kezével ! Ám ez áldozat 
Jobb érdekében mindig meghozandó. 

(Halk zene variálja a multat.) 

BÖLCSELŐ. (Megtörten.) 
Hogy senki sincs . . . Hogy énnélkülem is 
El járnak bolygók pályaút jokon — 

(Ifjakhoz.) 
Forogja tok . . . ne én körül tem . . . én 
Zavart eszméktől megmórgeztetém . . . 
Másokra nézve meghaltam . . . De ti 
Még i f jak jobb példák u t á n mehettek ! 

(Közmegilletődés után.) 

PAP. 
Ezen te t teddel — néz körül — e nép 
Harag já t mily rokonszenvvé s az én 
Szomorkodásom' kedvvé min t tevéd ! — 
Barátságunk kővárad lesz, ne félj. 

TANULÓ. 

Korábbi életével példa volt : 
Nem tenni hogy' kell nékünk ! Míg manap 
Új földre gondolt . . . néz ú ju l t eget. 
Megyünk mi is . . . — bocsánat a heves 
I f jú i vérnek — szebb jövőnk felé. 
Harmonikus lét hangja hívogat . . . 
Okos belátás választat velünk 
Példákat, melyhez majd ragaszkodón 
Kedvelt példákká nőhe tünk mi is ! 

NÉP. 
Ad ja az Úristen ! Nagyot nőjön, fiam. 

KIS LEÁNY. (Rendezőhöz.) 

Kulacs bort, kalácsot küld az édes anyám, 
Izeni : a néném' megtáncoltassa ám ! — 

V e g y e s e k . 
— Tenyésszünk eziist-szőrmenyulakat. 

Hreblay Emil állattenyésztési m. kir. felügyelő 
(Kolozsvár) arról értesít minket, hogy ezüst-
szőrmenyúltenyésztő-telepén az ezüst szőrme-
nyulai a folyó évben oly bő istenáldást adtak, 
hogy egy-egy anya a f. évben 3-szőri ellésre 
25 darabot is nevelt s így kénytelen állomá-
nyát számbelileg apasztani s elsősorban a hazai 
lelkes tanítóság és lelkész urak részére az 
első ivadékokat, melyek most 5 hónaposak, 
darabonként 5 K-ért rendelkezésre bocsátja. 
Legkevesebb 3 darabot: 2 nőstény és 1 bakot 
szállít s csomagolás ingyen, valamint a 2. K-t 
érő, az „Ezüst-szőrmenyúl-tenyésztés és Érté-
kesítés" című munkát is minden vevő ingyen 
és bérmetve kapja. Aki tehát még ez évben 
egy-egy ilyen törzs után legalább 20 - 2 5 db 
ivadékot óhajt felnevelni, az siessen a megren-
deléssel. 

— Tőgygümőkóros tehenek irtása. A 
gümőkórnak egyik főterjesztője a gümőkór 
baktériumait tartalmazó tej. Legtöbb ilyen bak-
tériumot tartalmaz a tőgygümőkóros tehenek 
teje, azért emberekre és állatokra az ilyen 
tehenek teje a legveszedelmesebb. A tőgy-
gümőkóros tehenek tejével a köz- és az állat-
tenyésztésre háramló veszélyek elhárítása vé-
gett a földmívelésügyi miniszter elhatározta, 
hogy a tőgygümőkóros teheneket államkölt-
ségen megvéteti és levágatja. Az irtás egy-
előre az ország különböző részein fekvő hét 
vármegyében és nyolc törvényhatósági joggal 
felruházott városban fog megkezdetni és fo-
kozatosan az egész országra kiterjesztetni. 
Egyúttal intézkedett a földmívelésügyi mi-
niszter, hogy a magyar királyi állatorvosok 
az állatbirtokosok figyelmét a gümőkór elleni 
védekezésre és főleg a tuberkulinozásra minél 
kiterjedtebben hívják fel, mert a gyakorlati 
tapasztalatok beigazolták, hogy a tuberkuli-
nozással kapcsolatos elkülönítéssel a szarvas-
marhaállomány a gümőkórtól megtisztítható. 
Hogy a tuberkulin minél kiterjedtebb mér-
tékben igénybevehető legyen, a miniszter az 
állami bakteriológiai intézetben termelt tuber-
kulin árát tetemesen leszállította. 

— Fertőzött baromfiólak kitisztítása. A 
baromfiól a legtöbb gazdánál el van hanya-
golva. Egészséges, jól fejlődő állatokat csak 



3 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 1 . SZÁM. 

tiszta ólban lehet tartani. Ha az atkák, toll-
pillék és másféle paraziták a tyúkházba be-
fészkelték magukat, akkor a tenyésztés jöve-
delmes volta igen nagy veszélyben forog. A 
bajt elhárítandó, a védekezéshez azonnal hozzá 
kell fogni. Az ólban levő összes tárgyak, ú. m. 
ülőrúdak, tojófészek, az etető- és itatóedények 
teljes megtakarításán kívül a nyílásokat és 
hasadékokat be kell fecskendezni kátránnyal, 
petroleummal vagy dohánylével. Ezenkívül a 
réseket még be is kell tapasztani. Az ólban 
elhelyezett tárgyakat, ülőrúdak stb. vonassuk 
he szintén kátránnyal vagy petroleummal és 
ha már minden megtisztogattatott, akkor a 
helyiség karbolsavval kevert oltott mésszel 
mesze'endő ki. (Kénsavas mész is jó.) Rovarok 
ellen a következő eljárást is használják: A 
baromfiak kieresztése után kora reggel kénnel 
jó erősen kifüstölik a helyiséget és zárva tart-
ják késő estig és a szárnyasok beeresztése előtt 
jól kiszellőztetik. 

— Az indiai édes répa vagy batátasz 
növény gazdasági jelentőségét Bernegau vegyész 
az Azori szigeteken tett tanulmányútja alkal-
mával tanulmányozta. A batátasz a szigeteken 
nagymértékben termeltetik, főleg szeszgyártási 
és" takarmányozási célokra lesz felhasználva. 
Sao Micpiel szigeten bárom nagy szeszgyár van 
üzemben, ezek körülbelül 10 millió liter szeszt 
állítanak elő az édes répából. A szesznyere-
mény 12 százalékra rúg. Németországban ki-
próbálta nevezett vegyész e növény gumójából 
készült lisztet kenyér- és kétszersült-készítés-
hez is és igen kedvező eredményeket ért el, 
sőt a burgonyalisztnél jobbnak találta Dél-
Németországban kedvező sikerrel termesztési 
kísérleteket is végeztek az indiai édes répával. 

— Vetések védése varjaktól, galambok-
tól. Egy német mezőgazda affelől biztosít 
idevágó közleményében, hogy a vetéseket var-
jak és galamboktól igen jól megvédhetjük a 
vetőmagvaknak petroleummal és míniummal 
(vörös óloméleggel) való pácolásával. Az ő 
eljárása ebben a következő : A vetőmagot 
lapátoltatva (forgatva) megöntözi kerti öntö-
zőből petroleummal, csak annyira, hogy kívül-
ről jól megnedvesedjék. A nedves magvak 
folytatólagos forgatása közben aztán közzé-
kever mínium-port, úgy, bogy az is lehetőleg 
jól elelegyedjék és megtapadjon a magvakon. 
Számítása szerint 50 kg. vetőmagra két deci-
liter petroleum és fél kg. minium elég. Az 
ekként pácolt magvak vetésén azt látta, hogy 
a talajból kibújt csíráknak a vetési varjak és 
galambok nekiállnak, de megízlelve, tovább 
keresgélnek „jobb" után s mert tüstént rá-
jönnek, hogy mind „kellemetlen" az nekik, 
otthagyják s fel sem keresik többé az ilyen 

vetést. Némi kárt így is tesznek, de az el-
enyésző csekély. Az így kezelt vetőmagot 
géppel és kézzel egyaránt vetni lehet, kézzel 
való vetés után tanácsos megmosni a kezet, 
vagy esetleg keztyüvel végezni a szórást. 

— Gyenge őszi vetések megerősítése. 
Tavaly igen sokáig száraz volt az ősz, a veté-
sek kelése gyenge és a tél sem valami nagyon 
kedvezett azoknak. Ezeket az elgyengült, meg. 
sanyargatott őszi vetéseket erőre lehetne se. 
gélni talán egy kissé azzal, ha egy kevés 
gyorsan ható műtrágyát adnánk (szórnánk^ 
feléjük. Lehetne ez nagyobb mennyiségű poró 
zus földdel — lehetőleg homokkal — kever" 
chilisalétrom, melyből e célra holdanként 
30—35 kilogrammot vehetnénk. Ártani semmt 
esetre sem ártanának vele, sőt az elmaradott-1 

ságból, az eddig bekövetkezett hiány — több 
mint valószínű — pótolva lenne általa. 

— Hogyan lehet a vén baromfi húsát 
puhára főzni? Ha a vén baromfi már kiszol-
gált, legyen az tyúk, kakas, pulyka vagy liba, 
akkor ugyan birkóznunk kell vele, hogyha 
pecsenyeként az asztalra kerül, mert húsát 
nem lehet megrágni. A vén libánál legalább 
megvan az a hasznunk, hogy felhizlaljuk és 
egy csomó zsírt ad, meg tollat ; de az egyéb 
vén baromfitól irtózik a gondos háziasszony. 
Pedig ezen a bajon is segíthetünk és pedig 
nemcsak a baromfinál, hanem mindenféle bús-
neműnél, de csak akkor, ha azt főzzük vagy 
legfeljebb ha hosszú lében pároljuk, mert sütve 
nincs még eddig olyan orvosság, amely a vén 
állat húsát ehetővé teszi. A főzésnél a levesbe 
vagy egyéb lébe egy baromfira egy kanál 
pálinkát öntünk akkor, midőn a leves már 
egy fél órán át forrott; így a hús megpuhul, 
a pálinka pedig teljesen elpárolog, úgy, hogy 
semmi ízt vagy szagot maga után hátra nem 
hagy. Ha nincs pálinkánk kéznél, akkor dob-
junk csalánlevelet a lébe, ez is megteszi hatá-
sát, ízt nem hagy hátra, a levet pedig tála-
láskor leszűrjük. Nyáron van még egy har-
madik módszer is, amelyet a dinnyeszezonban 
alkalmazhatunk, úgy, hogy a dinnye levét (két-
három kanállal egy literre) öntjük vízbe és 
ebben 10 percig állani hagyjuk a húst és az-
után főzzük meg. (E. G.) 

Tartalom. Az ifjúsági egyesületek (L.) — A 
könyv. Vertier László. — A fizika gazdaságtani vo-
natkozásai. Éber Rezső. — Hazai gyógynövények 
gyűjtése és értékesítése. — Méhészeti vándorgyűlés 
Komáromban. Lakatos Lajos. — A természet emlékei. 
Alexy Kornél. — A borhamisításról. Györy Elemér. — 
Példaadás, vagy : ítélet napja. (Pihenő.) Turi Sándor. 
— Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Az é c s k a i uradalom a „Maria-Louiza" majoron az 

1008/0. tanév elején megnyíló tanyai iskola tanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetési föltételek : az 
1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a értelmében 1000 korona 
alapfizetés, a 3. §-ban megállapított korpótlékkal ; 
természetbeni lakás; szabad fűtés, melynek ellenszol-
gálata fejében az iskola fűtése és tisztogatása a tanítót 
terheli : szabad tehéntartás egy tehénre ; szabad legel-
tetés 2 disznó számára ; kert fejében fél kat. holdnyi 
terület lesz kihasítva. Az állást elnyerő köteles a 
szünetekben az uradalomban szükség szerint a mun-
kálatoknál felvigyázási szolgálatot, esetleg irodai szol-
gálatot teljesíteni. A kellően fölszerelt folyamodványok 
f. évi augusztus hó 10-ig a következő címre külden-
dők : Harnoncourt Félix gróf őméltósága écskai ura-
dalma központi intézőségének, Németécska (Torontál 
megye). (736—III—3) 

A k é s m á r k i ág. hitv. evang. elemi népiskolánál 
üresedésbe jött tanítói állásra ezennel pályázat nyit-
tatik. Pályázhatnak evang. vallású, okleveles tanítók, 
akik a magyar és német nyelvet szóban és írásban 
tökéletesen bírják. A megválasztott a reábízandó 
osztályt önállóan vezetni, három kartársával fölváltva 
a kántori és orgonista-teendőket ellátni és velük a 
temetéseknél közreműködni tartozik. Javadalmazása : 
12011 (ezerkettőszáz) korona törzsfizetés, havi előleges 
részletekben, és a törvényes ötödéves korpótlék, 360 
(háromszázhatvan) korona lakáspénz és 20 (húsz) ko-
rona kertátalány, 24 (huszonnégy) köbméter tüzelőfa 
házhoz szállítva, mely esetleg 120 (százhúsz) koroná-
val megváltatik, 21 (huszonegy) korona kántori illet-
mény és a stólailleték reá eső része. Pályázók kellően 
fölszerelt folyamodványaikat folyó évi augusztus hó 
8-ig alulírotthoz nyújtsák be. Az állás folyó évi szep-
tember hó elsején elfoglalandó. Késmárk, 1908 július 
15. Dr. Tátray Gergely s. k., egyházfelügyelő. 

(788-III—3) 
Csernai községi iskola egy tanítói állására pályá-

zat hirdettetik. Javadalmazás : 1000 korona évi fizetés, 
tanítói lakás, kert. Tanítás nyelve a magyar, a román 
nyelvet is bírók előnyben részesülnek. Pályázók föl-
szerelt kérvényüket az alsóteleki körjegyzőhöz nyújt-
sák be. A választás megerősítés után válik jogerőssé. 
Az állás a kilátásba helyezett 900 korona államsegély 
kiutalása után foglalható el. Cserna Domokos, iskola-
széki elnök. (823—II—2) 

A korponai ág. h. ev. egyházközség pályázatot 
hirdet egy kántortanítói állásra. Jövedelem : 1. Alap-
fizetés 1000 korona. 2. A törvényszerű ötödéves kor-
pótlékok. 3. Szabad lakás. 4. 60 m. kemény tűzifa, 
melyből a tanterem is fütendő. 5. Iskolai szükségletek 
címén 40 korona. 6. Az esetleges kántori állásból folyó 
szokásos jövedelmek. A tanítói oklevéllel és orgoná-
lásban való jártasságot tanúsító okmányokkal fölszerelt 
pályázati kérvények a helybeli lelkészi hivatalhoz 
(Korpona, Hont m.) f. évi augusztus 15-ig beterjesz-
tendők. Egyházi elöljáróság. (791—11—2) 

S i k e t n é m á k fö lvé te l e . A siketnémák budapesti 
állami intézetében 30 új növendék számára van üre-
sedés. Fölvételt nyernek elsősorban a székesfővárosban 
és a szomszéd falvakban élő siketnéma, részleges 
hallással és beszédmaradvánnyal bíró gyermekek. A 
szegénysorsúak eltartási és útisegélyi nyernek az 
intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből 
is fölvétetnek hasonló gyermekek, ha eltartási díjaik 
egészben vagy részben biztosíttatnak. Pályázni lehet 
augusztus 10-ig. Érdeklődőknek díjtalanul küld föl-
vételi nyomtatványokat az intézetVIII. ker., Mosonyi-u. 
8. sz. alatt székelő igazgatósága. (830—II—2) 

Okleveles, nőtlen, izr. tanító, magániskola tulajdo-
nosa, hason- vagy izr. iskolához ajánlkozik. Altmann 
Bernát, L i p t ó s z e n t i v á n . (879—III—2) 

G e b é n (Szatmár m.) az egyik tanítói állásra pá-
lyázatok elfogadtatnak aug. 10-ig. Fizetés: az egyház-
tól hetven korona, egyszobás lakás, húsz korona kert-
váltság, a többi államsegély. Mellékjövedelem lehet-
séges. Köteles az egyháztanács által esetről-esetre 
kijelölendő osztályokat tanítani, bizonyos esetekben 
egyházi teendőket utólag megszabandó módon és 
mértékben teljesíteni, mikre nézve az egyház tanács 
határoz. Szigethy Gyula, ref. lelkész. (803-11—2) 

Oki. tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik, úri családhoz. 
Jártas a magyar-német nyelv és zongora-tanításban. 
Bővebbet „Tanítónő" P o z s o n y Marhavásár-tér 2. alatt. 

(837—II-2) 
A l ő c s e i statusquo ante izraelita hitközség iskola-

széke pályázatot hirdet magyar és német oktatónyelvü, 
újonnan megnyitandó elemi népiskolájának két fiérfi-
tanítói állomására. Az iskolaszékhez intézendő folya-
modások dr. Rozsnyai Bertalan hitközségi elnökhöz 
küldendők. Mellékelni kell : születési bizonyítványt, 
elemi tanítói oklevelet, valláserkölcsi viselkedésről 
szóló hitközségi bizonyítványt, magán és nyilvános 
tanítói szolgálatról iskolahatósági bizonyítványokat ; 
a pályázatban feltüntetendő a családi állapot és a 
családtagok száma. A megválasztandó tanítók a tör-
vényekben meghatározott mérvű javadalmazásban fog-
nak részesülni. Véglegesítés csak egy évi próbaidő 
sikeres működés után. Különös súlyt fektetünk a héber 
tantárgyak alapos tanítására. A pályázat határideje : 
f. évi augusztus 10-ike. Lőcse, 1908 július 20. A lőcsei 
statusquo ante izr. hitközség elnöksége. 

(859—II—2) 
A k i s s z á n t ó l ref. kántortanítóságra e lap 24-ik 

számában meghirdetett pályázat aug. 15-ig meg-
hosszabbíttatik. Kisszántó, u. p. Bors, 1908 július 26. 
Keresztesi Károly, ref. lelkész. Kis István, gondnok. 

( 8 4 1 - 1 - 1 ) 
Nyilvános jellegű, hatosztályú, osztatlan népiskolá-

nál Musate lepre lemondás folytán üresedésbe jött 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 1000 
korona, szabad lakás, fűtés és világítással. Pályázók-
tól megkívántatik, hogy legalább 2—3 évi gyakor-
lattal bírjanak. Kötelessége : az I—VI. osztályok és az 
ismétlő-iskola tanítása Előnyben részesülnek ev. ref. 
vagy ág. ev. vallásúak, kik egyúttal a vallástant is 
tanítják. Ajánlatok, eddigi működés- és minősítésről 
szóló bizonyítványokkal fölszerelve, aug. 15-ig Weil 
Rezső, iskolaszéki gondnokhoz, Kovászna 2. küldendők. 

(848—IV—1) 
Segédet keresek, ki képes kismiséket, litániákat és 

temetéseket önállóan elvégezni.Fizetés : havi 20 korona 
és teljes ellátás. Fu tak (Bácska), 1908 július hó 20. 
Kern Ferenc, kántortanító. (849—I—1) 

Húsz tanítványból álló, I—V. osztályú, osztatlan, 
nyilvános elemi iskolához nőtlen tanítót keresünk, évi 
1000 korona fizetés, szabad lakás, fűtés és világítás 
mellett. Az illetőnek izraelita hittant is kell tanítania. 
Ajánlatok Bajor Sándor gondnok címére, N y n s t y a 
(Gömör megye), intézendők. (851—II—1) 

A sándorhomoki reform, egyház kántortanítói 
állására. Javadalom : lakhely : egy szoba, egy konyha, 
melléképületekkel és kenderes kerttel ; 9 (1000 öles) 
hold szántóföld, tagok által szántva, elvetve ; 3 hold 
kaszáló ; 6 db marhára legelő, adóját az egyház fizeti ; 
10 köböl tiszta búza ; stóla és tandíj ; 5 öl tűzifa ; 
államsegély 688 korona ; esetleg korpótlék. Összes 
érték: 1000 korona. Kötelesség: I—VI. elemi oszt. 
tanítása ; ismétlősök tanítása ; presbiteri gyűlés jegyző-
könyvezése ; kántori teendők végzése ; lelkész aka-
dályoztatása esetén annak helyettesítése. Pályázati 
kérvények augusztus 20-ig alulírotthoz küldendők. 
Állását szeptember 1-én foglalja el. Sándorhomok 
(Szatmár megye, u. p. Mikola), 1908 július 22. Szent-
györgyi Zsigmond ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 8 6 6 - 1 1 - 1 ) 
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Puhól evang. egyház keres egy kántortanítót és 
fi] iái is egyházába, Dohnanba, egy tanítót vagy 
inkább tanítónőt. Tanítás : tót-magyar. Többi levélileg. 
Puhó, 1908 július 20. Zsámbokréthy Lajos, ev. lelkész. 

(852—II—1) 
Az a l sókismartonhegyi izr. népiskolánál egy 

1100 korona törzsfizetéssel és természetbeni lakással 
egybekötött tanítói állás töltendő be. Felhívatnak a 
pályázni óhajtók, miképp a törvényes képesítést, vala-
mint a magyar, német és héber nyelvtanításátigazoló 
okmányokkal és az eddigi működésükről szóló bizo-
nyítványaikkal fölszerelendő pályázati kérvényeiket 
f. évi augusztus 14-ig alulírt elnökségnél annál is 
inkább nyújtsák be, mivel a későbben érkező kérvé-
nyek figyelembe, vétetni nem fognak. A véglegesítés 
csak a próbaév sikeres befejezése után fog bekövet-
kezni ; a megválasztatásra pedig csupán nőtlen fiatal-
embereknek van kilátásuk. Kismarton, 1908 július 21 
Breyer Zsigmond s. k., hitk. elnök. Soltész Lajos s. k., 
hitk. jegyző. (808—1—1) 

Törökszentmiklós község róm. kath. iskolaszéke 
az újonnan szervezett 3 tanítói és 4 tanítónői állásra 
f. évi augusztus hó 7-ik napjáig pályázatot hirdet. 
Ezen állások évi javadalma : 900 korona államsegély-
ből, 100 korona a hitközségtől, havi előleges részle-
tekben; továbbá 200 korona lakbér és 20 korona 
kertilletmény, az iskola pénztárából negyedévenként 
előre fizetve. A megválasztottak kötelessége : az iskola-
szék által kijelölendő osztály vezetése. A kellőleg 
fölszerelt kérvények főtisztelendő Oldali Jenő esperes-
plébános úr címére küldendők. Kelt Törökszentmiklós, 
1908 július hó 25-én. Dudás Lajos, iskolaszéki jegyző. 

(884—1—1) 
A beret tyószentmártoni reform, egyház kántor-

tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 1100 
korona készpénz, havi előleges részletekben. Köteles-
sége : a kántorság mellett a vegyes, valamint az 
ismétlő-iskola vezetése. Személyesen megjelenők és 
orgonázásban jártasok előnyben részesülnek. Fölszerelt 
kérvények augusztus 15-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (886-11—1) 

Vaszari (Veszprém vm.) róm. kath. elemi nép-
iskolánál újonnan szervezett IV. oszt. tanítói állásra 
úgy férfiak, mint nők pályázhatnak. Javadalmazás : 
900 korona államsegély, 100 korona a község pénz-_ 
tárából és 20 korona kertpótlék ; egyszobás lakás, ' 
bútorzattal. Kérvények főtiszt. Baán Ignác, li. iskola-
széki elnökhöz augusztus 15-ig küldendők. Baán Ignác, 
h. iskolaszéki elnök. (888—11—1) 

A túrkevei reform, egyház pályázatot hirdet egy 
tanítónői állásra. Javadalom : az egyház pénztárából 
200, azaz kettőszáz korona ; állami fizetéskiegészítésből 
800, azaz nyolcszáz korona ; lakás vagy természetben, 
vagy ahelyett törvényszerű lakbér. Kötelesség : az 
egyháztanács által reábízandó 1, esetleg 2 leányosztály 
tanítása. Pályázhatnak okleveles,reform, vallású tanító-
nők. Kellően fölszerelt kérvények f. évi augusztus 
15-ig alulírotthoz küldendők. Túrkeve, 1908 július 27. 
Szabó Sándor, reform, lelkész. ( 8 9 0 - 1 - 1 ) 

A pécze l i (Pest megye) izraelita hitközség osztatlan 
népiskolájánál nyugdíjaztatás folytán a rendes tanítói 
állás üresedésbe jött, melyre ezennel pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás : évi fizetés 1000 korona és ter-
mészetbeni lakás. Pályázati határidő : f. évi augusztus 
hó 15-ike. Az állás f. évi szeptember hó 1-én elfog-
lalandó. Pályázati okmányok Goldner Gyula dr. iskola-
^zéki elnökhöz küldendők, Péczel (Pest megye). 

(895-1—1) 
Pinczédre (Bácska) ág. ev., tótajkú, okleveles 

kántortanító kerestetik. Fizetése : ÍOOO korona kész-
pénzben, lakás kerttel és szérűskerttel. A kántori 
teendőket csak minden ötödik héten végzi. Bizonyít-
ványok augusztus 15-ig lelkészi hivatalnak küldendők. 

(898-11-1) 

A béri evangélikus egyház újonnan szervezett isko-
lájához tanítónőt keres. Kötelességei : az első és má-
sodik elemi osztály vezetése és az ismétlő-iskolai 
leányoknak tanítása, kézimunkára is. Javadalma : egy 
szobából, konyhából és kamrából álló lakás, az egy-
ház pénztárából 100 korona, államsegély 900 korona. 
Kérvények aug. 10-ig alulírotthoz küldendők. Tan-
nyelv magyar. Bér (pósta Szirák, Nógrád megye), 
1908 júl. 26. Mihálovies Samu, ev. lelkész. 

A bokori evangélikus leányegyház kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Kötelességei : a mindennapi 
és ismétlő-iskola vezetése s a kántori teendőknek 
— vasárnaponként az istentiszteletnek is posztilla-olva-
sá ssal val ó — elvégzése. Javadalma : kétszobás lakás, m el-
lékhelyiségekkel ; földhaszonélvezetben, terményekben 
és készpénzben — 532 korona államsegéllyel — 1000 
korona. Tannyelv magyar, a kántoriaké tót. Jelent-
kezések aug. 6-ig Bérre (pósta Szirák, Nógrád megye), 
Mihalovics Samu lelkészhez küldendők. (893—1—1) 

A dobrai ref. orgonista-kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: tandíj 400 korona, bor-
váltság 255 korona, mindkettő az egyház pénztárából ; 
44 hl. búza, egyházi magtárból; ismétlő-iskola taní-
tásáért 100 korona; 2 kat. hold szántóföld; rét ; 4 öl 
tűzifa ; stóla ; megfelelő lakás, kerttel. Kötelessége : 
III—VI. vegyes osztályok tanítása, faiskolakezelés 
külön díjazásért, kántoi i teendők végzése, énekkar 
vezetése, kanonikus órákon prédikálás. Korpótlék az 
állampénztárból. Okmányokkal fölszerelt kérvények 
augusztus 9-ig alantírotthoz, Dobra (Szatmár megye, 
u. p. Nántü), adandók be. Dobra, 1908 július 27. 
Korány János, ref. lelkész. (890—I—1) 

A nagyzer indi vegyes iskolai tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: pénz 400 korona; fa ára 100 
korona ; 12 hold föld, melynek adóját az egyház fizeti ; 
gyűlt búza 1300 liter; zab 1300 liter; lakás, házi-
kerttel. Kötelessége : az elsőosztályú vegyes iskola 
vezetése. Okleveles úgy férfi-, mint nőtanítók pályá-
zati kérvényüket, bizonyítványaikat augusztus 15-ig 
a ref. lelkészi hivatalhoz küldjék be. Az állás szept. 
1-én elfoglalandó. (899—1—1) 

A d é v a v á n y a i ref. egyház az igazgató-tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 1456 korona az 
egyháztól és tisztességes lakás. Kötelessége : a reá-
bízott osztályoknak, ezidőszerint az V. és VI. fiosz-
tályoknak tanítása, az igazgató-tanítói teendőknek 
teljesítése, a kanonikus órákon és a lelkész akadályoz-
tatása esetében az istenitisztelet végzése, a legátu-ok 
ellátása. Pályázhatnak okleveles, ref. tanítók. Teo-
lógiai képzettséggel is bírók előnyben részesülnek. 
Fölszerelt pályázati kérvények f. évi augusztus 14-ig 
adandók be a ref. egyháztanácshoz. Ref. egyháztanács. 

(900—1-11 
A csarnahói ref. káatortanítói állásra aug. 15-ig 

pályázat hirdettetik. Fizetése : államsegéllyel 800 ko-
rona, a kiegészítendő 200 koronáért az egyház folya-
modik. Erdő- és legeltetési jog. 3 szoba és konyha. 
Melléképületek. Nagy gyümölcsös- és nagy szántókert. 
Kötelessége : I—V. vegyes osztályt és 1—II. ismétlő-
tanköteleseket tanítani és a kántori teendőket végezni. 
Csakis okleveles, jó tenorhangúak pályázhatnak. Sze-
mélyesen megjelenők előnyben i-észesülnek. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. A kérvények a csarnahói ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. U. p. Sátoraljaújhely. 

( 909 -1 -1 ) 
A ga lgaguta i (Nógrád m.) ág. hitv. ev. egyház 

egy újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot hir-
det. Fizetése: 1000 korona, 20 korona kertilletmény, 
természetbeni lakás. Kötelessége : az alsó 3 elemi 
osztály vezetése, ismétlők oktatása, a kántortanító 
esetleges helyettesítése. Magyar, tót nyelv szükséges. 
Kérvények, okmányok augusztus 15-ig a lelkészi 
hivatalhoz intézendők. , (917—I—1) 
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A kálnól újonnan szervezett községi iskolában 
üresedésben lévő tanítónői állásra pályázatot nyitok. 
Az állással a községi pénztárból előleges, havi részle-
tekben folyósítandó 100 korona és a losonezi m. kir. 
adóhivatalnál szintén előleges, havi részletekben 
folyósítandó 900 korona fizetéskiegészítés, összesen 
tehát 1000 korona évi készpénzfizetés, a községi 
pénztárból előleges, negyedévi részletekben folyósí-
tandó 200 korona lakáspénz és 20 korona kertegyen-
érték-illetmény élvezete van összekötve. Egy év el-
teltével a tanítónő lakbérilletmény helyett törvényes 
követelményeknek megfelelő lakást kap. A meg-
választandó tanítónőnek joga nyílik 30 évi eltöltött 
szolgálati idő után az alapfizetésbe be nem számít-
ható 10U0 korona korpótlékra, amely az első 10 év 
alatt 5 — 5 évenként 200—200, a második 10 év alatt 
5—5 évenként 1U0 —100 és a harmadik 10 év alatt 
5 — 5 évenként ismét 200—200 koronával válik ese-
dékessé. Fölhívom a pályázni óhajtókat, hogy szüle-
tési, illetőségi, erkölcsi bizonyítványokkal, tanítói 
oklevéllel, esetleg szolgálati bizonyítványaikkal föl-
szerelt pályázati kérvényeiket alulírott iskolaszéki 
elnöknél (pinczi körjegyzőség Losonczon) 1908. évi 
augusztus hó 10-ig bezárólag adják be, mert később 
érkező kérvényeket az iskolaszék figyelembe nem 
vesz. Losonczon, 1!)08. évi július hó 23-án Häger 
Lajos, iskolaszéki elnök. (903—I— ÍJ 

Kerekegyháza (Pest megye) község külterületén 
megüresedett községi elemi tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. A tanító évi javadalma : 1. Fizetés a község 
házipénztárából, havi előleges részletekben, 800 korona 
s havi előleges részletekben államsegély 200 korona. 
2. 2 szoba, konyha, kamra és a szükséges mellék-
helyiségekből álló szabad lakás, 1200 nj-öles konyha-
kerttel. I». Az ismétlő-, illetve a gazdasági ismétlő-
iskola tanításáért a községtől 100 korona. 4. Az 1200 
[_ 1-öles konyhakert használata fejében köteles a tanító 
vallástant tanítani. Felhívatnak mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen fölszerelt 
kérvényüket a községi iskolaszékhez címezve, f. évi 
augusztus hó 15-ig adják be. Nős tanítók előnyben 
részesülnek. Kerekegyháza, 1908 július 20. Iskolaszéki 
elnök. _ (905-1—1) 

Pályázat a t i szaszől lős i harmadik (vegyes-iskolái) 
tanítói állásra. Javadalom : aj természetbeni jó lakás, 
mellékhelyiségekkel, külön kis kerttel ; bj egyház-
pénztárból 1100 (egyezeregyszáz) korona, évnegyeden-
ként előre fizetve ; ej e tanítóság javadalma pótlására 
adományozott, osztályozott öt hold szántóföld — mely-
nek adóját tanító fizeti — régi értékelés szerint 80 
korona ; d j ötödéves korpótlék az államtól. Kellő 
képesítés esetén kilátásba helyezve a gazdasági ismétlő-
iskolai leányok tanítása, a községtől azért járó fizetés-
sel. Kötelesség : a presbitérium által időről időre 
kijelölendő elemi osztály vagy osztályoknak — a 
következő iskolai évben az I. és II. vegyes osztályok-
nak — esetleg ismétlő-iskolai osztályoknak egyház-
kerületi tanterv szerint való tanítása, az egyházi 
jegyzői tisztnek — külön díjért — tanítótársaival 
fölváltva történő teljesítése. Kanonikus órákon, vala-
mint lelkész akadályoztatása esetén az istenitisztelet 
végzése. Pályázatok, okmányokkal fölszerelten, augusz-
tus 18-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Tiszaszőllős (He-
ves), u. p. helyben. 1908 július 28. Szabó Imre ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök. (908—II—1) 

Bankai fiókegyházi magyar-tót tannyelvű, róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Ja-
vadalmazása : két szoba, konyha, kamra és többféle 
címen az engedélyezett államsegéllyel 1000 korona. 
Kántori próba és választás aug. 24-én cl. e. 10 órakor. 
Kérvények a bankai (u. p. Pöstyén) iskolaszékhez kül-
dendők. Az állás szept. 1-én foglalandó el. 

(932—II—1) 

Siófoki róm. kath. iskolánál tanítónői állásra pá-
lyázat hirdettetik. Pályázhat okleveles nőtanító. Kö-
teles : az iskolaszék által kijelölt tanteremben a min-
dennapiakat, ismétlősöket, továbbá a IV—VI. osztályú 
leánytanulókat hetenként 2 órában 11—12 óráig kézi-
munkára tanítani. Fizetése : 1000 korona (900 korona 
államsegély), 100 korona a hitközségtől, továbbá 1 
szobás lakás, fűtéssel és tisztogatással. Folyamodványo-
kat Torkos Pál plébános címére kell küldeni, aug. 14-ig. 

(910-1—1) 
Négy képezdét végzett ref. tanító, 5 évi gyakorlat-

tal, bármilyen állást elfogad. Kovács Lajos, Debre-
czen, Darabos-u. 18. (911—III—1) 

A borosjenöi (Arad m.) gyógypedagógiai állami 
intézet folyó évi szept. hó l-re gazdasszonyt keres. 
Havi fizetés : egyelőre 35 korona és teljes ellátás. 
Háztartásban jártas óvónők, tanítónők előnyben része-
sülnek. Ajánlatok a családi állapot megjelölésével az 
igazgatósághoz küldendők, hol bővebb tájékoztatással 
is szolgálnak. (914—I —1) 

Kerkaszentmiklós (Zala m.) róm. kath. iskola-
széke az osztálytanítói állásra aug. 16-ig pályázatot 
hirdet. Fizetése : az iskolafenntartóktól 000 korona, 
államsegély 400 korona, egyszobás lakás legszüksé-
gesebb bútorzattal, fűtésre elégséges tűzifa. Köteles-
sége : az I—II. osztályt és ismétlősöket tanítani, vallás-
erkölcsösen nevelni, a templomban rájuk felügyelni, 
szükség esetén a kántorságban segédkezni. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények Gaál István plé-
bános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Peintler Géza, 
iskolaszéki jegyző. (913—1—1) 

Betöltendő a k i sdombrovicza i (Bihar megye) 
újonnan szervezett községi iskolánál egy tanítói állás. 
Fizetése : a község pénztárából előleges évnegyedes 
részletekben fizetve 200 korona, államsegély 8UÖ ko-
rona, természetbeni lakás, mely áll 2 szoba, konyha, 
kamra és V* hold házikertből. Megjegyeztetik, hogy 
az iskola és tanítói lakás csak az 19U9. év nyarán lesz 
fölépítve, addig szerényebb igényű lakás vagy szabály-
szerű lakbér illeti meg a tanítót. Folyamodók kérvé-
nyüket, oklevél, keresztlevél, működési bizonyítvány, 
honossági bizonyítvánnyal s esetleg egyéb képessé-
güket igazoló okmánnyal fölszerelve, f. évi aug. 15-ig 
bezárólag alulírotthoz küldjék be. Nem magyarnyelvű 
okmányokhoz hiteles magyar fordítása is csatolandó. 
Kisdombrovicza, 1908 július 26-án. Barra Géza, közs. 
iskolaszéki elnök. (916—I—1) 

A hajdúböszörményi ref. egyház pályázatot 
hirdet az általa fenntartott IV. osztályú polgári 
leányiskolánál lemondás folytán megüresedett fizikai 
és számtani tanszékre. Az állás jövedelme: 1-ször 
1400 korona törzsfizetés, 2-szor 3U0 korona lakbér, 
3-szor üt ízben esedékessé válandó 100 — 100 korona 
ötödéves korpótlék egyházi pénztárból, 4-szer fizetés-
kiegészítés állami pénztárból. Megválasztott tanítónő 
•a szaktárgyain kívül köteles a 3 felső osztályban 
rajzot és hetenként 5 órán kézimunkát is tanítani. 
Pályázhatnak ref. vallású polgári iskolai okleveles 
tanítónők. A pályázati kérvények augusztus 15-ik 
napjáig Szolnoky Gerzson, iskolaszéki elnökhöz adan-
dók be. Állá« szeptember 1-én elfoglalandó. Hajdú-
böszörmény, 1908 július 29. Szolnoky Gerzson, iskola-
széki elnök. (918—II —1) 

H á t s z e g város újonnan szervezett, államilag segé-
lyezett községi polgári fiúiskolájánál betöltendő egy 
rendes és egy segédtanítói állás. Rendes tanító fize-
tése : évi 2000 korona, szabályszerű lakbér és 200 
korona igazgatói tiszteletdíj. A segédtanító fizetése : 
évi 1400 korona és szabályszerű lakbér. A segéd-
tanítónál tornatanítási képesítés előnyt nyújt. Pályá-
zati határidő: f. évi augusztus hó 15. Kérvények 
Muzsnay Béla polgármester, iskolaszéki elnökhöz adan-
dók be. (924—1—1) 
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A Ju th i reform, orgonista-kántortanítói állás betöl-
tendő. Javadalom : (készpénz, tandíj, föld, termények-
ben) 1000 korona, melyből 192 korona államsegély. 
Pályázati kérvények augusztus 18-ig a ref. lelkészi 
hivatalhoz .Tutli (u. p. Ádánd, Somogy megye) kül-
dendők. (920-11—1) 

Pályázat a sarkadi községi polgári fiúiskolához 
két segédtanári állásra: egyik nyelv-történettudo-
mányi (német nyelvvel), másik rajz-szakcsoportra. 
Fizetésük egyenként : 200 korona községi, 1200 korona 
állami hozzájárulásból, összesen 1400 korona ; 300 
korona lakáspénz. Okmányaikat (keresztlevél, oklevél, 
szolgálati bizonyítvány) augusztus 24-ig iskolaszéki 
elnökhöz küldjék el. Működésük szeptember 1-én kez-
dődik. Előnyben részesülnek ének- vagy tornatanításra 
képesítettek. Rendes tanárrá előléptetésük egy év 
múlva remélhető. Sarkad, 1908 július 31-én. Balog 
Ambrus, iskolaszéki elnök. Büttel Károly, iskolas/.éki 
jegyző. (923—II—1) 

A siklósi községi polgári fiúiskolánál üresedésben 
levő tanítói állásra — nyelv- és történettudományi 
szakcsoportra — pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
1000 korona évi kezdőfizetés, ötödéves 100 korona 
pótlék, 400 korona lakáspénz. Az állást elnyerni óhaj-
tók tartoznak fölbélyegzett kérvényüket — melyhez a 
születési anyakönyvi kivonat, oklevél és a netáni eddigi 
alkalmaztatást igazoló működési bizonyítvány csato-
landó — alulírott elnökhöz 1908. évi augusztus hó 15-ig 
beadni. Később érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Az állás f. évi szeptember hó 1-én elfog-
lalandó. Kelt Siklóson, 1908 július hó 28-án. Pakuszy 
Gyula, iskolaszéki elnök. (925—II—1) 

Nevelőnő ajánlkozik, aki polgári éa kereskedelmi 
osztályokból előkészít. Cím : Zilahy Dezső Borsod, 
Lak.' (927-1—1) 

A babócsal (Somogy m.) róm. kath. _ népiskola 
osztálytanítói állására pályázat hirdettetik. Évi fizetés : 
hitközségtől kettőszáz korona, nyolcszáz korona állam-
segély, bútorozott szoba, fűtés, takarítás. Az állás 
szeptember elsején elfoglalandó. Oklevéllel fölszerelt 
kérvények iskolaszékhez címzendők. Határidő : augusz-
tus 22. Kenyeres Lajos, plébános. (928—1—1) 

Ref. kántori, énekvezéri, esetleg segédtanítói állo-
mást keres Szegedi István, Apostag . (929 —II—1) 

A bavaniste i (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű elemi iskolánál áthelyezés folytán 

" megüresedett tanítói állomásra ezennel pályázat hir-
dettetik. Ezen tanítói állomással a következő évi fize-
tés van egybekötve : 800 korona készpénz, 9ö korona 
tüzifaátalány, 10 korona írószerátalány, szabad lakás, 
esetleg szabályszerű lakbér (200 korona). A pályázók-
nak gör. kel. szerb vallásúaknak kell lenniök, továbbá 
zeneértőknek és kottaismerőknek. Fölhívatnak pályázni 
óhajtó okleveles tanítók, hogy a temesvármegyei 
közig, bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellá-
tott, kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi aug. 
hő 20-ig közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez 
nyújtsák be. Pályázók csatolják magyar honossági 
bizonyítványukat is. Temesvár, 1908. évi augusztus 
hó 1. Ternes vármegye kir. tanfelügyelősége. 

( 9 3 1 - 1 - 1 ) 
Helyettes tanítói állást elfoglal Budán végzett ÍY. 

éves. Bárdon Gyula, Székesfehérvár, Rákóczi-utca. 
( 9 3 1 - 1 - 1 ) 

A Szent-Keresztről címzett irgalmas-nővérek Zsám-
békon (Pest megye) nyilvános elemi és polgári leány-
iskolával kapcsolatosan internátust tartanak fenn. 
Teljes ellátásért havonta 30 koronát kell fizetni. Bő-
vebb felvilágosítást ád a zárdafőnöknő. 

(936 - III—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker., Szív-utca 26. szém alatt . 

Utasítások ingyen. (170-46-20) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatói; 
Harmóniumok, beszé 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmonikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrokstb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir . szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker. , Rákóczi-út 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 6 ) 

PÁKTOLJCK A HOM IPAKXt 
f f v » n r * n r \ szállítja a miniszterileg ajánlott s 
C I Cbi-Ll /U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszelence •/« klg. 18 m® ter, kor. 7.— 

„ '/• » */4 „ 9 m» ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

- Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázolás i és vonatozást utasítással. 

Greschik Gyula, 
(796-V—3) L Ő C S É N . 

r ^ ^ készpénzé r t vagy r é s z l e t f l i e t é s r e 

TITTínnn leg ju tányosabb áron 

n I I I I I r l BHRENTRED és FUCHS 
JJ U X U l i testvéreknél 
BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Telefon 88-59 . (193—40—23) 



3 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 1 . SZÁM. 

Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt 
számára 2 K, 4 oszt. 1'80 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt 
140 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székely udvarhely. ( 5 3 9 - X - 7 ) 

Cserél állami tanítónő, Budapest közelébe. Méltá-
• nyos kárpótlás. Cím : dr. M. A., Újpest. 

(826-11-2) 

p c p „ ' 1 áll. tanítónő járási székhelyről városba vagy 
v ű C l Cl járási székhelyre. Szabó M., Budapest, I., 
Fehérvári-út 21. II. 23. (827-11-2) 

Államsegél 
rona. 80 db ri 
Lengyel Béla, I 

. . kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
l J Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-
lyugtaűrlap bérmentve 1'20 korona, 
'arkasaszó (Szatmár m.). (779 —X—3) 

Cserél 
vei. Cím 

I délvidéki városban működő állami tanítónő 
1 bármely városban működő állami tanítónő-
: „Válasz", poste restante. Fehértemplom. 

( 8 6 1 - I I - 1 ) 

A pedag 
zeteket elad 

;óg 
l: S 

'111 TT! évfolyamára matematikai 
|1U1II és természettudományi jegy-
zabó Z., Nemesnádudvar. (915—1—1) 

Nevelőnő kerestetik alulírt családhoz három 
leánygyermek mellé, 

akiket az I., III. és IV. elemi osztályokra való elő-
készítés mellett a francia és Lémet nyelvben, továbbá 
zongorázás- és kézimunkákban is kell oktatni. Csak 
megfelelő oklevéllel és gyakorlattal bírók pályázzanak. 
Díjazás megegyezés szerint. Ladamos i pósta és vasúti 
állomás helyben, Vízakna és Nagyszeben közelében), 
1908 július 26. Szentiványi István, jószágigazgató. 

(894-1—1) 

f W n n n h á r o m leánykához 20 K havi f n l v A t p t í l r 
U VU11U fizetés és teljes ellátás mellett iUlVBlOUK.. 
Rövid életrajzot, előképzettséget feltüntető levelek 
Muntyán kir. járásbíró nejéhez, Facsetra intézeudők. 

( 846 -1 -1 ) 

P c p f p I ® tanerős áll. iskolától tanítónő családi ok-
UùBIBl ból, 10.000 lakosú nagyközségből, Debreczen 
közeléből olyan helyre, hol kir. bíróság van. Cím : 
S. F , Marczali (Somogy m.), poste restante. 

(897—1—1) 

Keresek gyakorlott oki. tanitó-oevelönöt, 
róm. kath. vallásút, ki németül is beszél, két I. pol-
gári iskolai tanulóleányka mellé. Fizetés : 40 korona, 
teljes ellátás, külön szoba. Belépés szept. 1-én. Fény-
képpel ellátott ajánlatok Vörösmarty tólekné, intéző 
n je , Tótmegyer (Nyitra vm.) küldendők. 

(631—II—2) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, is-
kolab^rendezé-

sck, toruakészn-
lckek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét , in?) e h ÓH 

l iérmrntre. 
(•24—62—32) 

Nevelőnői állásra, mely szeptember l-re betöltendő, 
IV. elemista, 10 éves , "I M » I. x 1 
leányka meiié oki. t a n i t o n o k p a l y a z h a t n a k . 
Szükséges, hogy zongorában jól tudjon oktatni, úgy 
németül tudjon. Franciából annyit, hogy olvasni és 
gramatikát tudjon tanítani. Fizetés: 600 korona, teljes 
legjobb ellátás, külön szoba. Református vallásúak 
előnyben részesülnek. Ajánlatok Bibó Dezső földbir-
tokoshoz kéretnek, Harkapuszta (pósta : Kiskunhalas). 

(892-1—1) 

A k i m e g n e m i s m e r i 

a HOROYITZ ÀDOLFNAL Nagyszombatban megjelent 

AZ ŰJ RAJZFÜZETEKET, 
asikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal 
mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos 
tanmenet szerint tervezte : Nagy József. Megjelent 
12 szám à 10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány-
sorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai 
modern rajzoktatás 50 fillér) 1'30 korona előleges be-
küldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. 

(926—III—1) 

â â i M i M i M i â i M 
A N G S T E R J Ó Z S E F É S F I A 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat, jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harinónimuok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól ÍOOO koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—24) 

f f f f f f t f f t f f f f f f 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
• ^ rajzzal ellátott 

^ kézimunka-ár-
jegyzékemet és kérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

B É R C Z I I). S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VL, Dessewffy-u. 5. sz. 
Telefon 
109-06 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t áruházában 

Telefon 
109-06 

Mílö-vavorszíío' l e g n a g y o b b kézi-
(16—52—32) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egj elemi könyvnyomdában 
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Kötelezőnek nyilvánított 

váltószámtan- eszközeim 
hitelbe, vagy részletfizetésre is kaphatók. Nagykőrös, 
Ében Mihály, plébános. (919—III—1) 

Okleveles nevelőt keres 
iskolai évre két elemista fia mellé Büdszentmihályon 
Gógh Győző, uradalmi számtartó. Teljes ellátás. Fi-
zetési föltételeket levélben, fönti címre. (887-11-1) 

Épen most jelent meg a Makkay-féle tananyag-
beosztás második kiadása, melyben 

W Minden tanító ŝm 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan ! 
Árak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. III—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont 03zt. 1*50 K ; az egyes oszt. 1'20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „Erzsébet" könyvnyomdában, Dicsöszentmárton. 

(844—III—2) 

TÍ fnrintprt r e m e ^ szabásban, elegáns kivitel-
U IUI Iii ICI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—2) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedtnény. (873—26—16) 

A kartársak f igye lmébe! 

Az elemi és középiskolai internátus 
(Budapest, VI. ker., Nagymező-utca 21.) 

kéri a kartársakat, a szülők figyelmét jónevű intéze-
tünkre fölhívni. Mindennemű fölvilágosítással és pro-
spektussal szívesen szolgálunk. (621—VII—6) 

Î
&égfe. 
» " W 

Mezőszengyei torda-aranyosvármegyei községben Ne-
mes Károly intéző III-ik osztályba menendő leány-
és I-ső osztályba menendő fiúgyermekéhez okleveles, 

keresztyén tanítónő kerestetik, 
teljes ellátás és havi 40 K fizetésért. Az illető család-
tagnak fog tekintetni. Állását bármikor elfoglalhatja, 
de a tanítást csak szeptemberben kezdi. Jövő nyári 
szünidőt, ha akarja, ugyanott töltheti. Odautazás fe-
dezve. Oklevélmásodlattal ellátott ajánlatok Nemes 
Károly gazdasági intéző címére, Mezőszengyeibe ké-
retnek. (865—1—1) 

• i i f l i , • 
Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
m e r t R E M É N Y I MIHÁLY m ü h e g e d ü kész í tő , 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („hangfokozó-
gerendft") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítményű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűn, űvésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-féle új hegedüli sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 68. szám. Telefon 87—84. 

Árjegyzék bármentve. (447—30—11) 

n MIMII' n 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar ,v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár : II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszeshúros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
I i e g u a g y o b l ) g y á r 

é s r a k t á r . 
Árjegyzék, minden hangszerről kiilön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—31) 
T a n e r ő k n e k k i i l ö n k e d v e z m é n y . 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevese-bb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldei.dő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : * KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉEKOCSI8-ÜTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

A nemzetiségi gyermek és könyve 
(—r.) „Ámde ezzel nem merült ki az a te-

vékenység, amelyet az 1907 : XXVII. t.-e. terén 
kifejtettünk. Készült egy magyar történeti váz-
lat, amelyet egy igen ismert jeles írónk, Benedek 
Elek, volt képviselőtársunk készített a népisko-
lák felsőbb osztályai számára : ez a mű vala-
mennyi nemzetiségi nyelvre lefordíttatik és az 
államsegélyes iskolákban kötelezővé fog tétetni. 
Készül egy olvasókönyv is, szintén abból a 
szempontból, hogv nem magyar és magyar-
nyelvű olvasmányok vegyes nyelven adassanak 
elő és hogy hazafias tartalommal legyen telítve 
az, amit az olvasás gyakorlására a tanulóifjúság 
kezébe adunk . . . " 

E szavakat a kultusz-tárca költség-
vetési vitája alkalmából Apponyi Albert 
gróf vallás-és közoktatásügyi miniszter 
mondotta. És ezzel reá mutatott arra az 
érdekes viszonyra is, mely egyes tan-
könyvek szelleme és a nemzetiségi gyer-
mek lelke között kifejlődik. 

Olyan ez a viszony, mint az érzékeny, 
vibráló mérleg. Egy láthatatlan harc 
eszme és természet között. Rózsakert a 
gyermeksereg ; kertész az íróember, ollója 
a toll, melynek művészetével fénysuga-
rakat vet a fehér gyermeki lélekbe. A 
nemzetiségi gyermek is ártatlannak szü-
letik, de testének és lelkének természete 
— az átöröklés folytán — egészen más, 
mint a magyar gyermeké. Ez a más 
valami a fajiság lényege; és ennek a 
lényegnek ad hazafias tartalmat és ne-
mes célt a jó tankönyv. 

Megmérhetetlen fontosságú az a kö-
rülmény, hogy miféle tankönyv jut az 
elemi iskolában a nemzetiségi gyermek 
kezébe. A legjobbak már kezdik belátni, 
hogy ily tankönyvek megírására a ma-
gyarság legkitűnőbbjeit kell megnyerni. 
Ne csak tudós, ne csak pedagógus, ne 
csak író, de pszikológus és főképen 
mély érzésű poéta ;s legyen ez a tan-
könyvszerző. 

Ilyen szempontokból legfontosabb sze-
repet töltenek be a magyar beszéd- és 
értelemgyakorlatok, a polgári jogok és 
kötelességek, a földrajz és kiváltképen a 
magyar történelem tankönyvei. A nem 
magyarajkú lakosság félműveltjei köré-
ben az utolsó negyven év alatt egy 
csomó történelmi bolondgomba nőtt fel. 
Hirdetik, hogy a magyar uralom e föl-
dön nem volt folytonos, hanem a mo-
hácsi csatával megszakadt és csak leg-
újabbi időkben születettújra meg. (Persze 
elfelejtik, hogy az erdélyi fejedelemség is 
magyar uralom volt.) Beszélik, hogy a 
tótság és románság ősereleti lakója a 
mi országunknak. írják, hogy a vérszer-
ződés a legnagyobb barbárság volt. 
(Holott belőle fejlődött ki a választásba 
ojtott örökös királyság, az államfő sért-
hetetlen volta, a királyi — törzsfőnöki — 
tanács, illetve országgyűlés stb.) Terjesz-
tik, hogy a kalandozások korát merő 
rablási és pusztítási vágy vezette. (Pedig 
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a magyarság szomszédai erejét kémlelte 
ki és közben politikai információkat is 
szerzett.) 

így megy ez végig a magyar törté-
nelmen — bemázolva rosszhiszeműséggel. 
Feltálalják e bolondgombákat majd min-
den műveltebb nemzetiségi ház asztalán. 
Mindezt a nem magyarajkú lakosság 
mindaddig nem veszi észre, míg egy-egy, 
a nemzetiségi iskolában is használandó 
történelmi tankönyv direkt szembe nem 
száll e rosszhiszeműségekkel. 

Bizonyos tekintetekben tehát — az 
említett tankönyveknek különösen — 
egy más és új irányát kell megteremte-
nünk. Ezt hirdette, véleményünk szerint, 
idézett beszédében Apponyi Albert gróf 
is; és e nehéz kérdésnek — mint a 
mesebeli gordiusi csomónak — meg-
oldására vállalkozott egy íróember : 
Benedek Elek. Megírt egy történelmi tan-
könyvet, mely az összes hazai nem ma-
gyar nyelveken is meg fog jelenni. Érde-
kes e könyv mint nagyfontosságú kez-
deményezés. A gyermeki kíváncsiságot 
érdeklő, válogatott eredeti képek, hozzá 
az elbeszélő poéta színes tolla és pszi-
kológiája igen alkalmasak nemzetiségi 
iskolában annak a célnak elérésére, me-
lyet fentebb érintettünk. 

Körülbelül ebben az irányban kellene 
haladnia a többi tankönyvnek is: a ma-
gyar beszéd- és értele m gyakorlatoknak 
(különösen az anyagukban), a (politikai) 
földrajznak és a polgári jogok és kö-
telességeknek (főként közjogi szempont-
ból). 

E tankönyvek anyagát igen nagy 
körültekintéssel kell megválasztanunk. 
Minden mellőzendő, ami szétválaszt, és 
minden fölveendő, ami összehoz. A nem-
zetiségi gyermek irr i tál t érzelmi világát 
még egy rosszul használt kifejezéssel is 
mélyen sérthetjük. A nagyot, a föleme-
lőt fejtegessük bővebben e könyvekben 
és ne a nemzeti szerencsétlenségeket. 
Szóljunk hosszabban azokról a királyok-
ról, törvényekről és intézményekről, 

amelyek egyaránt hasznosak voltak e 
haza bármely nyelvű polgárának! 

Időszerű elmondani ezeket most, mikor 
itt állunk már az ú j tanév küszöbén. 
Tanítói egyesületeink országszerte a nagy 
szabadság idejét használják föl arra, hogy 
az iskolák számára kiválasszák a hasz-
nálandó tankönyveket. Yan egynéhány 
jó tankönyvünk; de van bizony selejtes 
is. Szolgálatot tennének tanítói egyesü-
leteink a magyar ügynek, ha — kivált-
képen nemzetiségi vidékeken — oly tan-
könyveket fogadnának el egyelőre is hasz-
nálatra, melyek egy vagy más tekintetben 
e cikkünkben ecsetelt új irányt szolgálják. 

Hangsúlyoztuk ezt a szót: egyelőre, 
mert későbben — mint a kultuszminisz-
ter idézett beszédéből látható — e fon-
tos kérdésben való döntés kikerül az 
egyesületek kezéből és az állami ellen-
őrzés szempontjából a legtöbb iskolában 
egyes könyvek használata kötelezővé fog 
válni. 

YilágnézLetünk. 
(Második és befejező közlemény.) 

írta: Kóródy Miklós. 
Az áltálunk érzékelhető nagy természet négy, 

egymástól lényegesen különböző fokozatot mutat, 
melyek : 

1. anyag és erő ; 
2. élet; 
3. öntudat; 
4. erkölcsi törvények. 
Anyag és erő lehetséges élet, öntudat és er-

kölcsi törvények nélkül, miként ezt a holdról 
és még inkább a napról elég határozottan 
állítják. Elet már nem lehetséges — mindig a 
nagy természetre gondolva — fizikai értelem-
ben vett erő és anyag nélkül, de lehetséges, 
mint a növények példája mutatja, öntudat nélkül. 
Öntudat ismét nem lehetséges élet nélkül, és az 
erkölcsi törvények ismét nem találnak talajra 
öntudat nélkül. Tehát, amint látjuk, a felsőbb 
tünemény a természetben mindig feltételét 
találja az alsóbb tüneményben s szorosan arra 
van ráépítve. Az összefüggés benső és lénye-
ges, sőt az alsók elemét képezik a felsőbbek-
nek. Mindezekről pedig közvetlenül látjuk, 
hogy tapasztalatunk körébe esnek, tehát arra 
vannak szánva, hogy meg is ismerjük. Szól-
hatunk itt a megismerés fokairól. Lehetséges 
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valamiről mennyiségtani pontossággal ismere-
tet szerezni, minőkkel a fizikában rendelkezünk. 
A tömegvonzás egyike a természet legáltalá-
nosabb tüneményeinek s íme hatásait előre 
a legnagyobb pontossággal módunkban van 
kiszámítani. Leverrier francia matematikus 
kiszámítja a Neptunus csillag létezését, helyét, 
mozgását, súlyát, térfogatát, keringési idejét 
stb., anélkül, hogy a csillag létezéséről tudo-
mással bírna, csupán azon szükségszerűségnél 
fogva, amit a gravitáció eredményez. Römer 
Olaf megállapítja a fény terjedési sebességét 
egy kis csillagászati differenciából, s úgy az 
elmélet, mint a későbbi kísérletek neki adnak 
igazat. Mark óni, Edison, Röntgen stb. csodá-
val határos számításokat eszközölnek. Az egész 
fizika, vegytan már meg sem mozdul számtan 
nélkül. De amint észrevesszük, ezen mennyiség-
tani meghatározások csak az általunk fennebb 
jelzett négy fokozat legalsóbbjára, az anyag 
és erőre vonatkoznak. Az élet, öntudat és 
erkölcsi erők hatását még eddig mennyiség-
tani formulába foglalni nem sikerült. Ebből 
egyúttal következik, hogy a három felső foko-
zatról alkotható ismeretünk teljesen bizony-
talan és homályos. Vagyis az emberiség a 
tapasztalatunk körébe eső világ megismerésé-
ben csupán az első lépést tette meg. Mi okozza, 
hogy a fizikai és vegyi erők egy fában, egy 
állatban vagy emberben egy közös cél szolgá-
latába hajtatnak, egy nagy ideig ennek az ok-
nak engedelmeskedve működnek? Miféle cso-
portosulások eredményezik, hogy az ember 
énjéről tudomást szerez s más lény a természetben 
ilyen összetételét a természeti elemeknek létre-
hozni képtelen ? Minő erőhatások azok. melyek 
a nagy társadalom és az egyesek között mint-
egy erkölcsi kapcsolatot létesítenek s az együtt-
hatásban érik el tetőpontjukat? — Ezekre a 
tüneményekre, vagy legalább ezeknek hatására 
mennyiségtani formulánk még nincs. Kérdés, 
lesz-e ? E kérdésre a felelet jóslatszerűnek 
látszik, de nem az. Ugyanis: a természetben 
nincs és nem létezhetik semmi, minek hatását 
az Alkotó előre ki nem számította volna. Egy 
számításon kívülbagyott atóm elég lenne az 
egész mindenséget teljesen kiforgatni sarkai-
ból. A fizika és vegytan csak azért találhatnak 
mennyiségtani törvényeket az anyag és erő 
világában, mert azok a törvények már benne 
megvoltak s mert az emberi elme e törvények 
fölismerésére képessé tétetett. Az ma már minden-
napi eset, hogy egy-egy természeti, mennyiség-
tanilag kezelhető törvény fölfedeztetik, de 
arra még nem volt eset, hogy az ember egy 
törvényt a természetbe beillesztett volna. De 
a felelethez tartozik ama tapasztalati tény is, 
hogy a nagytudományú görögök és rómaiak, 

vagy a kutató középkor sejtelmével sem bír-
tak ama nagyszerű világnak, amelyet mi ma 
látunk. Róger Bakon megjósolta a ló nélkül 
szaladó kocsikat, a távbeszélést és távírást s 
emiatt börtönben halt meg. Csak el kell 
olvasnunk Goethe Fausztját, hogy lássuk a 
különbséget a Goethe korabeli ismeretvilág és 
a mai ember tudása között. Goethenek csak 
sejtései vannak mindama fizikai és még inkább 
vegytani dolgokról, amelyek ma életünk folyá-
sához tartoznak. A fizikai erő és anyag helye-
sebb fölismerése nem is olyan régi, hiszen az 
energia megmaradásának elvét Mayer mintegy 
50—60 évvel ezelőtt igazolta csupán s még 
akkor is sokkal rosszabbul járt Galileinél, hisz 
tanai miatt eszelősnek nyilvánították s viselte 
a kényszerzubbonyt. Az emberiség évezredekig 
tévelygett, míg a helyes kerékvágásba zökkent, 
s a helyes útra terelődés legföliebb Verulámi 
Bakóval kezdődik. És íme 300 év alatt, annyi 
évezred tévelygése után, az ember ma az anyag 
és erő ura, kinek egyaránt hódolnak a felhők 
villámai, a vizek, a sziklák, a talaj molekulái, 
a csillagok fénysugarai, a nap heve, a föld 
félelmetes mélységei s maholnap a légóceán. 
Almodta-e Arisztotelész vagy Plátó a késő 
unokák e fényes diadalát a nagy természeti 
erők fölött ? Bizony nem. Mi nehézség van 
tehát azon állításban, hogy az emberiség ma-
holnap mennyiségtani formulába foglalja az 
életerő (vis vitális) hatásait s utána ugyanezt 
tegye az öntudat és erkölcsi törvények műkö-
désével ? Mivel mindezek tapasztalatunk körébe 
esnek, bátran remélhetünk. A szerves kémia 
pl. már ma is számokba foglalja a szervezet 
egyes ténykedéseit. Megállapítja az ember által 
fölhasznált protein-anyagot és szénszükségletet, 
súlyban leméri az erőképződést stb. Nincs itt 
kételynek helye, jó úton vagyunk, hogy a tapasz-
talatunk körébe eső világ teljesen hatalmunkba 
kerüljön. A történelem tanulmányozása közben 
föltűnik, hogy a legvészesebb szellemi és fizikai 
harcok a vallás miatt dúltak. Napjainkban 
pedig érdekes tény, hogy még a bölcselet sem 
kelt az emberekben nagyobb emóciót. Igen, 
mert a régi időben komolyan hitték, hogy az 
erkölcsi világ keretében tudományosan is meg 
lehet állapítani egyes igazságokat, holott azok 
nem mennyiségtani pontossággal megállapított 
igazságok voltak, hanem csupán vélemények, 
melyek lehettek egymástól eltérők s vezethet-
tek, amint vezettek is, véres összeütközésekre. 
Ma nekünk hiába filozofál akárki. Azt mond-
juk : tessék kiszámííani s aztán elhisszük. Az 
a nagy közöny, mellyel az emberek mai nap-
ság a bölcselkedéseket nézik, határozott tanú-
ság amellett, hogy az emberek helyes úton, 
a természet mennyiségtani fölismerésének útján 
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haladnak, s ami nem e keretben van, azzal 
nem sokat törődnek, legföljebb előnyök kivívá-
sára vitaanyagul használják, de meggyőződés-
szerűen nem vallják. Ez az oka, hogy a vallá-
sos hit is annyira ingadozik, mert ez épen 
nem mennyiségtani, sőt nem is természeti, 
hanem természetfölötti dolog, tehát még több 
kételynek esik áldozatul, mint maga a bölcse-
let. De van egy másik komoly igazságunk, 
melyet egyúttal szeretnénk világnézletünk alap-
tételéül tűzni, t. i. : minden tudomány, költészet, 
művészet és minden hit azért keletkezett, hogy 
azokkal a természetben és az emberi lélekben 
Isten gondolatait fölismerhessük. Évezredeken 
át abban a hibában szenvedett az emberiség, 
hogy folyton a nagyobb szellemű embereknek 
gondolataival foglalkozott. Horáciusz, Virgiliusz, 
Ciceró, Plátó, Arisztotelész, Demoszthénesz, 
Szókratész stb. képezték az emberi szellem 
megismerésének netovábbját. Ha valaki ezeket 
a jó öreg urakat alaposan ismerte, tudós volt. 
A görög ifjúságnak Homéroszt kellett könyv 
nélkül tudni, hogy valaminek tartsák. És érde-
kes, hogy még a mi természetimádó Petőfink-
nek is legfőbb érdemei között emlegetik, hogy 
Horáciuszt kön jv nélkül tudta. Bizony ma sem 
vagyunk szabadok ettől a tehertől, hi-z főkép 
gimnáziumainkban a fönntemlített jó urak ma 
is nagy urak. Ez a legnagyobb tévedése min-
den tanítási rendszemek, s csupán annyi kon-
cesszióra vagyok hajlandó, hogy ezeken a nagy 
szellemeken köszörülődött ki az emberiség 
szelleme azon magasságig, hogy Isten gondo-
latainak megértésére képes legyen, de tagadom, 
hogy egyrészt azoknak olyan mélyen való 
kultiválása egyáltalán szükséges lett volna, 
sőt sok tekintetben hátrányos volt még a 
reneszánszban is, másrészt a szó legszorosabb 
értelmében tagadom, hogy ma egyáltalán szük-
ség volna rájuk Isten gondolatainak fölértése 
körül. Egyetlen lombik többet ér Arisztotelész 
munkáinál, az igazság fölismerésében. Nagy 
kár ifjúságunk szellemi erejét ezekre fecsérelni, 
mikor a nagy nyitott könyv előtte áll s csupán 
arra kell megtanítni, hogy abban olvasni tudjon. 
Mi volt a költők, művészek feladata az emberi-
ség fejlődésében? Semmi más, mint a természet 
könyvének fölnyitása. Petőfi nyári napnak 
alkonyulatánál megáll a kanyargó Tiszánál, 
ott, ahol a kis Tur siet beléje, mint a gyer-
mek anyja lágy ölébe, s amint itt áll, ahol 
előtte addig tán már százezrek állottak, látja 
a Tiszát, de olyan szépnek, amilyennek előtte 
soha senki sem látta. Petőfi ezt a látványt 
olyan szépen el is tudja mondani, hogy mialatt 
halljak vagy olvassuk, gyönyörködünk benne 
s ép ezért figyelmünk ráterelődik az érdekes 
látványra s ettől kezdve mi is látjuk, de nagy 

kérdés, hogy Petőfi nélkül egyáltalán láttuk 
volna-e azokat az érdekes dolgokat. Arany 
János szerint zúg az éji bogár, nekimegy a 
falnak, nagyot koppan akkor s azután elhall-
gat. Ez olyan szépen van elmondva, __ hogy 
szinte halljuk és látjuk e tüneményt. És így 
tovább. A költő tehát valóságos tanítómester, 
kedvem volna azt mondani, hogy az Alkotó 
által egyenesen kiküldve, hogy a többi embe-
reket a nagy műre figyelmeztesse. Ezt Petőfi 
érezte, mikor a költőt lángoszlopnak nevezi, 
ki a pusztaságban vezeti a népeket. A szó 
legszorosabb értelmében ugyanezen hivatása 
van a művésznek. A természet tömkelegében 
a művész meglátja a szép dolgokat, sőt van 
rá tehetsége a látványt szoborban vagy kép-
ben, esetleg hangjegyekben visszaadni. Amíg 
ezek a tünemények a természetben voltak, 
addig a tömeg semmit sem látott belőlük, de 
a művész fölhívja rájuk a figyelmet s akkor 
kezdi mindenki látni, nemcsak a művészi 
alkotáson, de a természetben is. A költők és 
művészek egyaránt elmélyednek az emberi 
lélek és a külső természet látványaiban s egy-
szerre hatnak az anyag és erő, az élet, az 
öntudat és erkölcsi törvények előtüntetésével 
s mindenre ráterelik a figyelmet. Nevetséges a 
művészet és költészet olyan osztályozása, hogy 
van természeti és művészeti szép. Ez annyit 
jelentene, hogy a művészet és természet két 
egymástól különálló valami. Távol legyen ! 
Bárminemű művészi alkotás a természetben 
létező isteni gondolat föltüntetése tehát lénye-
gében azonos a természet valamely részletével. 
A költészetet és művészetet mindig nyomon 
követi a tudomány. Amíg a költészet és mű-
vészet általános képeket ragad meg, a tudo-
mány irgalmatlan kézzel lelövi a kis madarat, 
fölboncolja a szegény élő békát, széjjeltépi a 
legszebb virágot, össze-vissza dirib-darabol 
mindent, ami kezeügyébe esik s nem néz sem 
jobbra, sem balra, hanem a megragadott anya-
got és erőt górcsövezi, mérlegeli, vegyi válto-
zásoknak veti alá, hogy törvényt, igazságot 
állapítson meg benne és rajta. Észrevehető 
napjainkban, hogy a költészet és művészet 
ható ereje gyengül, míg ellenben a tudomány 
hatalma óriási arányokat ölt. Ha Periklesz 
korát vagy az olasz reneszánsz történetét vizs-
gáljuk s korunkkal összehasonlítjuk, el kell 
ismernünk, hogy a művészet többé nem az, 
ami az említett korszakokban volt. Második 
helyre került, mert édes gyermeke : a tudo-
mány a nyakára nőtt. Isten gondolatait a 
tudomány sokkal megközelíthető bbekké tette 
s nincs igazuk azoknak, akik azt állítják, hogy 
az ember esztétikai igénye csak művészet által 
nyer kielégítést. Az ember a szép után vágyik, 



33. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

de még sokkal inkább az igaz és jó után s 
mindezek Isten gondolataiban vannak letéve 
számunkra s e gondolatokhoz először a vallási 
mithoszok, majd a művészet és költészet, 
végül pedig a tudomány vezetnek s a tudo-
mány a legbiztosabban, egészen mennyiségtani 
alapon, úgy, miként a Teremtő azokat letette. 
E tételben nyer föloldást Comte Ágoston tana, 
ki azt hirdeti, hogy az ember szellemi élete 
először teológiai kérdések, másodszor a bölcse-
let és harmadsorban a tudomány által van 
jellemezve. Comte itt abban hibázik, hogy nem 
veszi észre, hogy az egész haladás Isten 
gondolatai felé történik, először nagy általá-
nos.1-ágban, inkább a képzelet útján, majd 
részletekbe megy s bölcselkedni kezd, tovább 
részletez a művészet és költészet segélyével, 
végül mennyiségtani igazságokhoz jut a tudo-
mány útján. Itt látjuk az én igénytelen föl-
fogásom és az ellenkező fölfogás közötti óriási 
különbséget. Egy egész bölcseleti irány van, mely 
azt hirdeti, hogy a tudomány, főkép pedig a 
természetismeret lerombolja a vallási nézeteket. 
Pedig épen ellenkezőleg áll a dolog. A tudo-
mány igenis szétrombolja a mindenféle mitho-
szokat, de egyenesen Isten gondolataihoz, tehát 
a megtisztult, igazi valláshoz vezet. Igaza v&n 
Prohászkának, hogy a világnézlet tetőpontja 
és virága a vallás. 

Ezek után én ekként fogom föl a tanulást 
és tanítást. 

Minden tanulásnak egyetlen célja van: a 
Teremtő gondolatainak megismerése. A meg-
ismerés legyen mennyiségtani ha lehet, ameny-
nyiben ez nem lehet, legyen legalább tapasz-
talati. Utóbbira segítséget nyújt a művészet 
és költészet. Pl. az emberi lélek legélvezete-
sebb sajátságai, a kedélyi és képzeleti tünemé-
nyek mennyiségtani formulába foglalva még 
nincsenek, de hatalmas szellemű emberek mű-
vészi és költői alkotásokban gyönyörűen szem-
lélhetőkké tették. Epígy vagyunk a vallás-
erkölcsi tudnivalókkal, melyek nekünk keresz-
tényeknek az evangéliumban állanak rendel-
kezésünkre. Az egész tanítási rendszer teljesen 
átalakul, mihelyt elfogadjuk az elvet, hogy a 
tanítás egyetlen célja a Teremtő gondolatai-
nak mind nagyobb és biztosabb fölfedezése, 
mert ezen elvben az összes nézetek egyesül-
hetnek s minden fölfogás megtalálja helyét. 
Aki ideális célokért lelkesedik, talál eszménye-
ket, aki gyakorlati alapon akar nevelni, föl-
fedezhet a Teremtő gondolataiban végtelen 
mennyiségű olyan tanítani valót, melyek az 
ember földi jólétét megalapítják, aki szépészeti 
szempontokért lelkesedik, a természet bája, 
szépsége kimeríthetetlen forrást nyújt számára. 
Egy gyönyörű kertben képzelhetjük magunkat, 

melyben végtelenül okos, bölcs kertész végezte 
el munkáját s rendelkezésünkre bocsátotta 
műveit, alkotásait, de hogy nagyobb örömünk 
legyen bennük, a munka sikere árán lehet 
csak a miénk. Ilyen tanítás mellett akaratlanul 
azon gondolat vezet munkánkban, hogy a 
paradicsom nem semmisült meg, itt van, benne 
élünk, élvezzük is s élvezetünk nagysága attól 
függ, hogy mennyit tudunk belőle megismerni. 
Ha majd az élet titka, az öntudat és erkölcsi 
világ mennyiségtanilag kifejezhető törvényei 
kezeiben lesznek az embernek, mindenki át 
fogja látni, hogy valóban a paradicsomban 
lakunk. 

A gyermekért. 
(Anya- és Csecsemő-Védőegyesület. Gyermekbíróság.) 

— írta : Lakatos Lajos. — 
Ezek az aranyszavak: „Engedjétek hozzám 

jőni a kisdedeket!" sohasem beszéltek hango-
sabban szívünkhöz, mint épen napjainkban. 
Joggal nevezték el korunkat a gyermek száza-
dának, mert tényleg, a gyermek boldogulásának 
ügyével a művelt államok sohasem foglalkoztak 
annyit, mint most. S ha elsősorban hazánkat 
tekintjük: a legideálisabb bibliai szeretet és a 
szociális igazság tanításának gyönyörű talál-
kozását látjuk abban a vállalkozásban, amellyel 
a magyar állam oltalmába, jogi és anyagi 
istápolásába veszi az ország veszendő gyermekeit, 
akikről senki sem gondoskodhatik s akik anyagi 
okokból az elpusztulás, vagy erkölcsi züllés 
előtt állanak. Az emberi érzésnek és a tiszta 
jogfelfogásnak diadala a gyermek állami védel-
méről szóló törvényünk. 

Az állam védelme alatt áll minden gyermek, 
aki rászorult, s e védelem kiterjed mindenre, 
ami a gyermekkérdéssel összefügg. A magyar 
gyermekvédelmi törvény nagyobb lépés arra, 
hogy a külföld hazánkat kultúrállamnak tekintse, 
mint bármi más, ami eddig történt. Tovább 
megy, mint a híres francia Loi Roussel s a 
kérdést mintaszerűen oldja meg. Széli Kálmán 
volt miniszterelnöknek és munkatársainak az 
elhagyott gyermekek nyújtják a legszebb ko-
szorút. De az állam nem tehet mindent; össze 
kell fognia a társadalommal. És hazánk különös 
szerencséje, hogy mindig voltak nagy emberek, 
kik olyan eszméket tudtak a társadalmi köz-
tudatba vinni, amelyeknek nagy nemzeti jelentő-
ségük van. Ilyen eszmét szolgál a nemrég ala-
kult Országos Anya- és Csecsemő- Védőegyesület, 
valamint a fővárosban életbeléptetel,t Gyermek-
bíróság. 

Nagyon érdemes, hogy a magyar néptanító-
ság elmélkedjék e két új kultúrintézményünk 
fölött, mert kinek juthatnak többször eszébe a 
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nagy Hugo Viktor jelentőségteljes szavai : „Árva 
gyermekek, bár mindkét szüléjük él!" 

A magyar társadalom ébredő lelkiismerete 
egyre újabb és újabb intézményeket valósít meg 
s áldozatra kész kutatása közben most azokhoz 
a szegény anyákhoz ért, kiket a jövő generáció-
jának érdekében is a ma társadalmának köte-
lessége a szervezetüknek megfelelő helyzetbe 
juttatni. így alakult meg az Országos Anya- és 
Csecsemő- Védőegyesület. Elnökei lettek : babarci 
Schwartzer Ottó dr., Batthyány Tivadar gróf 
és Dániel Ernőné báróné. Ki nem üdvözölné 
szíve teljes melegével eme új, nemes szándékú 
egyesületet ! Mert nézzük csak a falu és város 
végén a temetőt, telehintve azzal a sok-sok 
apró kereszttel, ami a gyermekek sírját jelzi. 
Bármi bőven ontotta is nemzetünk a létért 
való nagy háborúkban vérét mindenütt és min-
den időben, mégis többet vesztett el a gyermek-
szobában, mint a csatamezőn. Tudatlanság és 
babona pusztítanak. Ráolvasás, szemmel gyó-
gyítás, kuruzslás napirenden van. A gyermekek 
ezrei pusztulnak el így évente, kiszámíthatatlan 
nemzeti és közgazdasági veszteséget okozva. 

Az Országos Anya- és Csecsemő-Védőegye-
sület célja : a szülő nők és a csecsemők halan-
dóságának csökkentésére alkalmas intézményeket 
létesíteni, szegény nőket, vallásra és családi 
állapotra való tekintet nélkül anyaságuk minden 
szakában támogatni. E cél elérésére menedék-
házakat fognak létesíteni terhes és gyermek-
ágyas nők számára, hogy a szegény sorsban 
lévő nő hajlékot találjon arra az időre, amikor 
a szülés előtt dolgozni már nem képes, de 
szülőintézetben vagy klinikán még nem vétetik 
fel, valamint a m az időre is, amikor lebete-
gedése után innen elbocsáttatik, de munkába 
még nem állhat; továbbá szülőintézetet vagy 
szülőosztály létesítését előmozdítani oly váro-
sokban, ahol ilyen eddig még nincs. Célja 
továbbá az otthon lebetegedő szegény nőket 
ágy- és fehérneművel, valamint az ápoláshoz 
szükséges eszközökkel támogatni, részben köl-
csönadás út ján; szükség esetén gondoskodik a 
gyermekágy tartamára a házi szükségletekről 
(élelmezés, fűtés), valamint kisegítő személyről 
(szolgáló), a háztartás (takarítás, főzés, mosás) 
ellátásáról ; a szoptatást jutalmazza, oktatást 
nyújt szóban és írásban a terhes, szülő, gyer-
mekágyas és szoptató nő, valamint a csecsemő 
ápolásáról. Foglalkozni fog továbbá a cseesemők 
védelmével és erre vonatkozó intézményeket, 
mint csecsemő-otthonokat létesít, lehetőleg a 
már fennálló gyermekvédelmi intézmények segít-
ségével és működési körök figyelembe vételével. 
Foglalkozni fog végül minden, az anyaság vé-
delmére vonatkozó kérdéssel, mint biztosítás az 
anyaság idejére, a terhes nők mentesítése a 

munka alól, az anyák és gyermekek jogi védelme 
és társadalmi úton előkészíti e kérdések tör-
vényes rendezését. A védőegyesület arra törek-
szik, hogy az anyaságtól való irtózás intenzivi-
tását csökkentse és hogy ennek következménye-
ként az anyaság kultuszát emelje. Valóban, 
dicséretreméltó ténykedés ez! 

* 

Boda Dezső dr. fővárosi rendőrfőkapitány a 
Gyermekbírósággal olyan reformot léptetett 
életbe, amely reform az elgondolásában, tartal-
mában és hatásában legelsőrangú jelentőségű. 
Nemcsak filantrópiát jelent, de jelenti generációk 
megmentését; jelenti, hogy kiírtódik a morális 
salak. 

Gyermekbíróság alatt a szó legideálisabb 
vonatkozásában oly bírói szervet értünk, mely-
nek hatáskörébe a fiatalkorúak összes bűnügyei, 
de összes gyámügyei is tartoznak. Külön szak-
bíró jár el ezekben a különleges elbánást igénylő 
ügyekben, oly bíró, aki csak ezekkel az ügyek-
kel foglalkozik; akit a törvény a lehető leg-
szélesebb hatáskörrel és a lehető legtágasabb 
diszkréeiónárius hatalommal rnház fel, úgy, 
hogy kis túlzással élve, majdnem azt mondhat-
nók, tehet, amit jónak lát, intézkedéseinek csak 
egy korlátja van : a gyermek érdeke ; de amit 
ő a gyermek érdekében tenni kíván, megvaló-
sítható és megvalósítandó. Maga a gyermek-
bíróság rendszerint nincs abban az épületben, 
melyben minden egyéb bíróság van elhelyezve. 
A nyilvánosság részben ki van zárva, részben 
minimumra korlátozva. 

A nagy reformalkotásnak lényege abban áll, 
hogy f. évi július 1-től kezdve a székesfőváros 
területén többé nem az egyes kerületi kapitányok, 
illetve közegek fogják a fiatalkorúak kihágási 
ügyeit ellátni, hanem külön erre a célra szer-
vezett kapitányság, illetve eme külön kapitányság 
élére kirendelt kerületi kapitány fog ítéletet 
mondani ez ügyekben. Lesz tehát külön helyiség, 
mely lehetővé teszi, hogy a fiatalkorúak a 
felnőtt csavargóktól és a társadalom salakjától 
elkülöníttessenek ; lesz külön bíró, aki rá fog 
érni arra, hogy behatóan foglalkozzék ezekkel 
a züllés veszélyének kitett, vagy talán már el 
is züllött egyénekkel. Aki tehát képesítve lesz 
arra, hogy ez ügyekkel való állandó foglalatos-
kodása révén elsajátítsa azokat a különleges 
ismereteket, melyeket csak a bő tapasztalás 
segítségével sajátíthatunk el. Ez a gyermekbíró 
a legközelebbi kapcsolatba léphet az állami 
gyermekmenedékheUyel, az Országos Gyermek-
védő-Ligával, az Ügyvédi Körrel és minden 
más fórummal, mely az ő céljait előmozdítani 
hivatva lesz. 

Boda dr. főkapitány igazán korszakalkotó 
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újítása nem csupán a közbiztonság érdekeit 
fogja leghatékonyabban szolgálni, hanem első-
sorban lehetővé fogja tenni, hogy a fiatal-
korúaknak végtelen sorozatát fogjuk megmen-
teni a tisztes lét és a szabad társadalom számára, 
akik enélkül föltétlenül elpusztulnának. Meg 
fogjuk őket menthetni mindenekelőtt saját maguk 
számára, mert azáltal, hogy romlott környe-
zetükből idején el lesznek távolíthatók, részlel-
tetni fogjuk őket a kellő környezetben, a kellő 
nevelésben ; olyanban, melynek célja, hogy ön-
magukat tisztességes eszközökkel tarthassák el ; 
legyen biztos kenyerük ; ne legyenek kénytele-
nek önmaguknak terhére és a köznek veszé-
lyére válni. 

A gyermekbíróság intézménye Amerikából 
került Európa összes kultúrállamaiba és mi-
hozzánk is. Lényege abban csúcsosodik ki, hogy 
a 8—16 éves gyermek homlokára még akkor 
sem süti a „bűnös" megszégyenítő bélyegét, ha 
súlyosan került a büntetőtörvénnyel szembe, 
sőt ellenkezőleg, teljes erejével s atyai jóindu-
lattal oda törekszik, hogy a megtévelyedett 
gyermek nemcsak teljesen megjavuljon, de ren-
des, boldog emberré s a társadalom, valamint 
az állam hasznos tagjává váljék. Az amerikai 
gyermekbírót ebben a nehéz, de magasztos fel-
adatában az úgynevezett Probation Officersek, 
felügyelők segítik, kik szinte a gondos, szere-
tetteljes szülői szerepet vállalják el védettjeikkel 
szemben s a legmesszebb menő felügyeletüknek 
és gondoskodásuknak eredménye rendkívül ki-
elégítő. 

A testedzés lélektana. 
írta : i f j . Ruttkay György. 

A kiválóság érzete sokkal hamarább jelent-
kezett a testi, mint a lelki produktumok terén. 
A szellemi kiválóság abszolút értékű eldönté-
sére hosszú idő kell. Ahhoz, hogy valaki jeles 
tornász legyen, két lény szükséges: az egyik, 
aki jól, a másik, aki még jobban tornázik. A 
két képességnek ez az önként kínálkozó össze-
hasonlítása becsvágyat teremt a gyöngébben, 
bizalmat a hatalmasabban. Holott az erők mérkő-
zésekor a gondolkodás ki van zárva, mert a 
gondolatok a testi képességek kifejtésének hát-
rányára jelentkeznek : az egész mérkőzés mégis 
a gondolatok harca, a győzelem dicsőségének 
a küzdelme a vereség szégyenével. És a viadal 
pompája a küzdő félnek nem abban a gondo-
latában nyilvánul : vájjon én hogy fogok győzni, 
— hanem abban : miképp kell támadnom, hogy 
ne támadjanak engem ? . . . Nem a saját erejé-
nek a győzelme fontos, hanem az ellenfél képes-
ségeinek hiányaira való mutatás, amely épen 
a küzdelem folyamán jelentkezik pillanatnyi 

ötletek alakjában. És a harc végén, a győzőnek 
a testiségének kiválóbb voltában való érzete 
épen nem fölemelő. Sőt: lealázó. A győzőnek 
nem az esik jól, hogy ő különb, mint ellenfele, 
hanem az, hogy ellenfele gyengébb, mint ő. Es 
a jelenlevők üdvözlése, a kimerültséggel járó 
izgalom, a pillanatnyi diadalérzet leverik a 
testiségnek azt a lealázó gondolatát, amely a 
győzelmet követi. 

A küzdelem (szándékkal nem használom ezt 
a kifejezést: verseny, amely a köztudatban 
annyira nem az emberi tulajdonok értékesebb 
voltának meghatározására szolgál) eldönti a 
testi kiválóbbság kérdését. Az eredmény, ter-
mészetesen, nem abszolút becsű : az embert 
testi tulajdonainak kifejtésében lelki sajátságai 
gátolhatják. Az eredményt azonban a szokás 
általában hitelesnek fogadja el : a győzőt a 
legyőzöttnél különbnek tartják. Szebbnek látják 
az izmait, plasztikusabbaknak a mozdulatait, für-
gébbeknek a testrészeit, egyszóval, a győző 
testisége arat diadalt. Es ez a gondolat lealázó. 
Mert nem az izmok győzedelmeskednek, a moz-
dulatok kereksége is csak a szépség tekinteté-
ben jön számításba, a fürgeség pedig csak 
eszköze azoknak az ötleteknek, amelyek az 
ellenfél gyöngeségének kimutatására szolgálnak, 
amelyek tehát minél újabbak, eredetiebbek, szá-
mosabbak, annál jobban domborítják ki gazdájuk 
fölényét az ellenféllel szemben, vagyis annál 
biztosabban szerzik meg számára a győzelmet. 
Ezek a pillanatszülte ötletek pedig nem az 
ellenfél fürgeségén, vagy testi erején pattannak 
vissza, hanem amannak a kényszer-okozta és 
szintén fürgeségével vagy testi erejével kivitt 
gondolatain. Vagyis az a sport, amely a testi 
képességek kifejtésének hátrányára váló gon-
dolkodást tiltja, épen a gondolatoknak, az ötle-
teknek egymás mellett tervvé való asszociáló-
dása révén nyer létjogot. És az a győztes, 
akinek mozdulatait dicsérik és izmait csodálják, 
akkor érzi a testiség megalázó voltát, ha győ-
zelmét invenciójának gyorsaságával, gondola-
tainak merész ívelésével, ötleteinek támadássá 
való sorakozásával érte el, nem pedig az ezeket 
csak véghezvivő, tehát mintegy csak eszközül 
szolgáló testi erejével. 

Hovatovább haladunk a sport fejlődésében, 
nyilvánvalóvá válik, hogy ami azelőtt csak a 
testet vette igénybe, háttérbe szorul akkor, 
amidőn a szellem is a testfejlesztés szolgálatába 
áll. A futás, a diszkoszdobás, ugrás elvesznek 
a football, vívás, lawn-tennisz, hockey mögött, 
mert ma, amidőn gondolatot keresünk a testi 
produktumok mögött is, a testiség győzelmét 
hirdetik ott, ahol a testiség csak a szellemi 
működés eszköze. 

És hogy a régiek-kedvelte sportokat nézzük, 
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felmerül az az eszme, vájjon a testedzésnek 
ezen formái önmagukért léteztek-e? Yajjon a 
mozdulatok fejlesztése, a gyorsaság megbecsü-
lése, a diadalérzet meleg közvetetlenségének 
átérzése cél volt-e a görögöknél és rómaiak-
nál? 

Azt hiszem: nem. Sőt ellenkezőleg: az volt 
a cél, amit a mai fejlettebb gondolatú emberek 
megvetnek, a testiségben való gyönyörködtetés. 
A görögök, de különösen a rómaiak a birkó-
zásban nem az ötletek harcát látták, hanem a 
két egymás mellett küzdő test vonalait, az 
egymást ölelő formák újdonságát becsülték meg, 
a futástól is csak az egymás ellen induló emberi 
testek lázas izgalmait várták. Mert ekkor már 
a küzdelembe szólott a saját szenvedélyük is, 
amely valamehik fél mellett foglalt állást és 
ennek a győzelmét kívánta. Vagyis, míg néhány 
ága a sportnak a küzdő párok ötleteinek ki-
pattanására, gondolatainak érvényesítésére nyújt 
alkalmat, addig a régiektől ránkmaradt s nem 
ritkán továbbfejlesztett faiai a testedzésnek a 
művelőit csupán testi munkájuk elvégzésére 
szorítja s a velejáró szellemi foglalkozást a 
nézőközönségnek engedi át. E sport-okozta 
érzések hozzátartoznak tehát a sport pszikoló-
giájához. 

Midőn a küzdő felek a pálmáért harcolnak, 
épen nem szokatlan, hogy a küzdelem tanúi 
állást foglalnak egyik vagy másik küzdőfél 
mellett. Nem szólva a nemzeti szempontról, mely 
kétségtelenül közrejátszik két különböző nem-
zetiségű fél harcánál, a pártoskodás eldöntésénél 
fontos szerepet visz a küzdő felek iránt érzett 
rokon- vagy ellenszenv. A rokonszenv is, az 
ellenszenv is lelki tulajdonok, eredményei azok-
nak az idők folyamán felhalmozódott érzéseknek, 
amelyeket az egyik lény viselkedése, gondol-
kodásmódja, tettei a másik lény képzetkörében 
keltettek. Az egyik lénynek a másiknak a mű-
ködését kísérő és lelki érzések által befolyásol-
ható érdeklődése pedig épenséggel nem szellemi 
érzelem. Ha azzal, aki diadalt arat, rokonszen-
vezünk, kelthet bennünk győzelme örömet, a 
veresége fájdalmat, vagy akár szánakozást is, 
az az érdeklődés, amellyel a küzdelmet kísérjük, 
csak testi gerjedelem lesz, az izgalomnak a 
testi hatásokhoz közelálló faja. Az az érdek-
lődés, amellyel a küzdelem menete alatt visel-
tetünk, csak annyiban a testi hatásoktól külön-
álló, megtisztult lelki érzelem, amennyiben nem 
a vetélkedés fázisaira, hanem a vetélkedés ki-
menetelére vonatkozik. A küzdelem alatt érzett, 
gyakran intenzív érdeklődés csakis a fantázia, 
mint a küzdelemmel párhuzamosan működő 
tényező a küzdelem által felidézett, egymásba 
kapcsolódó képeinek sora, amely nem ad ki-
finomult, differenciálódott érzéseket, csupán 

olyanféle izgalmakat, amilyeneket a testben a 
szerencsejátékok esélyei keltenek. Vagyis az 
érdeklődés csupán annyiban őszinte alapja a 
vetélkedést néző közönség érzelmeinek, ameny-
nyiben a vetélkedés kimenetelére, nem egyes 
fordulataira vonatkozik. Miután pedig a küz-
delem eredménye a küzdelem menetétől, for-
dulataitól függ, azok az érzések, amelyek 
a néző lelkét a küzdelem folyama alatt is 
fogva tartják, csupán alárendeltjei annak a 
fensőbbséges megnyugvásnak, csupán kompo-
nensei annak a rezultáns lelki elégtételnek, 
amely a küzdelem végeztével elfogja a nézőt 
s amelyet általában az érdeklődés kielégülésé-
nek szoktak nevezni és amely az érdeklődés 
intenzitásához mérten többé-kevésbé élénken 
vésődik a képzetek közé, hogy idővel — mint 
emlék — a testi kiválóság újabb mértékéül 
szolgáljon. 

—• Pusztuló magyarság. A B. H.-nak egy 
Lipiken fürdőző magyar ember a következőket 
í r j a : „Kirándultam a minap az egy óra járásnyira 
lévő Kiissza horvátországi községbe, hogy meg-
látogassam az ot t lakó magyar parasztokat. So-
mogyból odavándorolt ötvennyolc magyar család 
lakik ott. A legelső magyar házban horvát kö-
szöntéssel fogadott egy legény. Tud magyarul, 
de már erősen érzik beszédén az idegenség. 
Összeverődik egy sereg magyar paraszt. A fiata-
labbja már sűrűn használja beszédében a horvát 
szavakat. Az anyák horvátul - int ik csöndre a 
gyermekeiket. Amikor ezen csodálkoztam, meg-
szólalt szomorúan egy öreg anyóka : 

— Unokáink már nem lesznek magyarok, csak 
a nevük lesz magyar, de azt is rácosan ír ják. 

— Hát nincsen magyar iskolájuk ? 
— I t t nincs, de Lipiken van. Kevesen tehet-

j ü k meg, hogy odaküldjük a gyermekeinket. 
Ezért már a Miatyánkot is csak horvátul tudják. 
Papunk horvát. Amióta elszakadtunk hazulról, 
még nem hallot tunk magyar prédikációt Klisszán. 
Ha már nagyon rászomjazunk a magyar szóra, 
húsvétkor elmegyünk a harmadik faluba, ot t 
magyar kálvinista pap prédikál. — Még egy 
emberöltő s a horvátországi magyar parasztság 
nagy része bele fog olvadni a horvátságba, ha-
csak addig valami mentőakcióval nem segítünk 
a bajon. Magyar iskola, vagy magyar pap kellene 
ezekbe a községekbe." — A horvátország szlavóniai 
magyarság elhorvátosításának megakadályozása 
céljából a Julián-egyesület húsznál több magyar 
tannyelvű iskolát tar t fönn, részben pedig segé-
lyez. Sajnos, hogy az egyesületnek még mindig 
nem állanak rendelkezésére oly anyagi eszközök, 
melyek lehetővé tennék, hogy minden veszélyez-
te te t t ponton magyar iskolát létesíthessen. 
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SZÉPIRODALOM. 
Mikor én elmentem . . . 

Mikor én elmentem, 
Sírt az egész utca, 
Apróka gyermekek 
Csókot hintegettek 
Távozó utamba. 

Mikor én elmentem, 
Fa levele hullott, 
Tán soh'sem felejtem 
Azt az integető, 
Hullongó falombot. 

Mikor én elmentem, 
Fehér leányszobám 
Minden szép emléke 
Mintha szemrehányón 
Nézett volna reám. 

Mikor én elmentem . . . 
— De minek beszéljek? 
Te vittél magaddal 
S mosolygón köszöntött 
Egy kicsike fészek. 

Ölelő karodban 
Mindent elfelednék, 
Hulló könnyet, árnyat, 
Csak ne láttam volna 
Keservesen sírni 
Az édesanyámat ! 

Dr. JRadványné Huttkay Emma. 

Egyedül. 
Az én szobám csak amolyan 
Falusias legénytanya. 
G-erendás a mennyezete, 
Hófehérre van meszelve 
A négy fala, a négy fala . . . 

Azt hinnétek . . . Ne higyjétek, 
Nem vagyok én itt egyedül; 
A bútorok ábrázatán, 
Tulipános cifrázatán 
A mi népünk múzsája üL 

Valamerre körülnézek, 
Mindenütt csak könyvet látok. 
Magas eszmék mélységein, 
Hívogató ösvényein 
Magányosan is tljárok . . . 

Az ablakon az ég néz rám ; 
Ittas vagyok szép arcától. 
Alkonykor az est függönyöz, 
Szép csendesen úgy befödöz 
S álmot sző, fon színes szálból..« 

Virradatkor, támadatkor, 
Ébredek nagy bajvívásra . . . 
Száguld a fény szét az űrbe, 
Szilajon éjt s álmot űzve ! . . 
— Ti ébredtek nyert csatára. 

Meg ha épen szólni vágyom, 
Ügy sem vagyok én egyedül! 
Akácfa az ablak előtt 
Tart virágos, lombos ernyőt 
S meghitt csevegésbe vegyül . . . 

Hogy virágzik ! . . . Fehér selyem 
Menyasszony-díszt ölt m a g á r a . . . 
Virág úrfik, kisasszonyok, 
Szép hímporos hajadonok 
Csókolóznak szabadjára . . . 

Gondolkozom, gondolkozom 
A természet remeklésén. 
Lehúzom a zöld zsalukat. 
Valami, hej ! úgy szorongat. . . 
Mily egyedül vagyok is én ! . . . 

Gémessy Jenő. 

A halálos ellenség. 
írta : Vértesy Gyula. 

Mikor tavaly nyáron hazavetődtem a falumba, 
a kék Mátra alá, a sárgavizű Zagyva mellé, 
az öreg Bogácsit szakasztott olyannak találtam, 
aminő diákkoromban volt, mikor Gyöngyösre 
behordott, vakációk után, a barátok iskolájába. 

Nem vénült az öreg paraszt egy makulát sem ; 
mert már akkor annyi ránc volt az arcán, hogy 
több, azóta sem fért oda. 

— No öreg, nem járunk már kocsin Gyön-
gyösre. 

— Nem ám, verje meg az Isten a vasútat ! 
— Mért haragszik r á? 
— Nagy okom van. Elvette a kenyeremet 

is, meg a becsületemet is. 
— Hát az igaz, hogy a fuvaros embernek 

ártott, de hát kend nemcsak a fuvarozásból élt. 
— Nem, de mégis az volt a főfoglalkozásom. 

Csak amellett élhettem meg a fertályföldem-
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bői. Az én bét sárgáin hozta meg nekem a 
mindennapi kenyeremet. 

— No jó, hát ez bizony baj. De hogy lett 
oda a becsülete is a vasút miatt ? 

— Hej, nagy sora van ennek. Nem is szere-
tek róla diskurálni, de az úrfinak mégis el-
mondom (miután még nőtlen embernek tudott 
az öreg, hát csak úrfi maradtam előtte; mert 
a palócnak csak a házasember tekintetes úr, 
kivéve ha zsidó bérlő, mert azt lenagyságos-
urazza). 

— Hej, ha az úrfi édesapja, az öreg tekin-
tetes úr élne, nyugosztalja az Isten a haló-
porában is, hát nem okádná erre mifelénk ez 
a rusnya vasparipa a tüzet. 0 nem engedte 
volna be a határba se. 

— Dehogy nem ! Be kellett annak jönni. 
— Már hogy mért kellett volna ? Azelőtt 

is el voltunk nélküle, azután is el lettünk volna. 
Aki menni akart valahová, mindig kapott kocsit, 
lovat. Es mentünk urasan, ott álltunk meg, 
ahol akartunk, nem ahol a vasút akart meg-
állni. A lónak az ember parancsol ; de a vasút 
az embernek. Megálltunk, ahol akartunk, le-
szedtük a kocsi farából a szeredást meg a 
pincetokot, oszt' olyan falatozást csaptunk a 
legroskadtabb csárda kocsiszínében is, hogy a 
király ő felsége is megnyalhatta volna utána 
a száját. 

Azok voltak az utazások, úrfi! Nem olyan 
emberhalálba kerülők, mint ezek a mostaniak, 
de nyugalmasak, biztosak, urasak. 

— Hát öregem, akinek sok az ideje, most 
is lophatja azt kocsin való mászással ; csakhogy 
ma már minden okos ember siet. 

— A' még nem akkurát biztos, hogy aki 
siet az okos, de az bizonyos, hogy sietünk ! 
A mostani emberek nagyon sietnek. Csak a 
sírba szeretnénk lassan eljutni. 

Már aki lassan szeretne, mert én oda-
sietnék, ha nem félnék a jó Isten haragjától, 
hogy az ő engedelme nélkül igyekszem oda. 

De hát nem erről akarok én szólni. Mit 
törődik az úrfi azzal, hogy egy ilyen magam-
fajta vén paraszt akar-e még élni, vagy se. 
Legföljebb ha azzal, hogy mért nem akarok? 

Hát mert a vasút nemcsak koldussá tett, de 
a becsületemet is megcsúfolta. 

— Hát azért akarta kend felgyújtani az 
állomás épületét? Mert azt hallottam. Rajta-
csípték, be is csukták érte. 

— Be, de azért nem vagyok ám gazember. 
— Dehogy is! 
— Se bolond ! Mert úgy volt az a história, 

hogy a vasút először is az unokámon gázolt 
keresztül. 

— Nem értem. 
— A lányságán, úrfi, azon gázolt át. Mikor 

megépítették a kiálláson azt a nagy, sárga 
házat, ahol várakozni kell, meg ahol bilétát 
adnak, hát azóta le volt az én életem törve, 
mint a kukorica ősszel. A két lovam eladtam, 
amíg az árából tartott, csak éldegéltünk vala-
hogy, azután nyomorogtunk a Panni unokám-
mal együtt. Napszámból éltem, de 'abból nem 
telt Panninak semmire, pedig a legszebb lány 
volt az alvégen. 

Nem telt se pártára, se selyemkendőre, még 
kanavász-szoknyára is alig. Mikor vasárnapon-
ként látta a többi lányt nagypuccosan a tem-
plomba haladni, úgy sírt, mint a záporeső. 

A vasúthoz jár t napszámba, homokot talies-
kázott, azután megúnta a nyomorúságot és a 
szeretője lett egy aranyzsinóros, cifrasapkás 
úrnak. 

Egyszer visszavittem ennek az úrnak egy 
vadonatúj húszkoronást, amit Panninál találtam 
s amiről megvallotta, hogy tőle kapta. Azt 
mondtam neki, hogy vegye vissza, mert az 
unokám becsülete nem eladó. A szemembe 
kacagott, azután meg, hogy lármázni kezdtem, 
kivezettetett. 

Es Panni is kinevetett, mikor szóltam neki : 
— Örülj neki apó, hogy van pénzünk! Es 

lesz több is ! Neked is veszek ú j szűrt ! 
Agyonvertem volna, ha el nem menekül. De 

elment. Hozzá ment, oda, abba a nagy, sárga 
házba. 

Ekkor éjjel dugtam csóvát a ház padlására. 
Kora estétől gondolkoztam már a tervemen, 
de gyáva voltam, csak mikor dübörögve el-
futott a portám végiben a vasút, akkor támo-
lyogtam ki az állomáshoz, hogy felgyújtsam az 
épületet. Hogy égjenek bele ! Ekkor már el-
vette az Isten az eszemet, mert ha nem vette 
volna el, hát nem vártam volna be, míg a 
csóvától lángrakap a tetőgerenda és nem ma-
radtam volna ott, gyönyörködni a tűz munká-
jában. 

De nem sokáig gyönyörködhettem benne. 
A tüzet észrevették, eloltották, engem pedig 
elfogtak. A tárgyaláson még az aranyzsinóros 
úr mentegetett, az unokám elcsábítója, hogy 
beszámíthatlan, vén ember vagyok, aki nem 
tudta, mit cselekszik. Hanem azért elítéltek. 
Két esztendőre, kegyelemből. 

Mire hazakerültem, a főnök urat elhelyezték, 
Panna is vele ment. Nem tudom, hová. De 
tőlem lehetnek már akárhol ; itt is lehetnének. 
Nem haragszom rájuk. Nem ők az okai, de a 
vasút, csak a vasút, az az oka mindennek ! 
Az vette el a kenyeremet, az unokámat, a be-
csületemet. Csatát kezdtem vele, de levert. 
Hogy is ne lett volna erősebb az, aki vasból 
van ! Azóta gyáva vagyok, nem is próbálkozom 
vele, hogy ártsak neki; levert a sárga földig. 
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Az Isten is az erősebbet segíti talán ? Nem is 
csatázom többet a yasparipával. Keresztülgázolt 
rajtam, megtaposott, föl se tudnék már tápász-
kodni. 

Es mégis feltápászkodott ! Most hallottam a 
hírt nemrégiben. De csak azért tápászkodott 
fel szegény öreg, hogy odafeküdjék halálos 
ellensége elé. 

Az utolsó pillanatban talán mondta is: 
— Ha elvetted mindenemet, vedd el az éle-

temet is . . . 
S a vasszömyeteg gyáván elvette, amit oda-

kínáltak neki. . . 

K Ö N Y V E S HÁZ. 
§ Báró Eötvös József és a szocializmus. 

(Irta és az Eötvös-alap február 2-án tar tot t ün-
nepi ülésén fölolvasta dr. Székely György.) Nem-
csak az egyén, hanem az egész emberiség haj-
landó a fanatizmusra. Időnként egy-egy gondolat 
végigszáguld a világon ; az elnyomott könny, 
az elfojtott panasz, a némán t ű r t szenvedés 
mind e gondolat megvalósításától vár ja orvoslá-
sát. Őrülethez hasonló lelkesedés szállja meg az 
emberiséget, rohan a boldogság képzelt országa 
felé ; fanatizmusában észre sem veszi a kapott 
sebeket, meg sem lá t ja azt a könny- és vérten-
gert, melyen át kell gázolnia. A kipat tanó gon-
dolat olyan, mint a villamos szikra, gyúj t és 
világít ; cselekvésre indí t ja a tömeget, mely a 
föl-föllobbanó fénynél csak egyetlen eszmét lát 
maga előtt. Ha aztán belefárad az emberiség a 
küzdelembe, ha eljönnek a kimerülés, az unalom 
évei, helyet kapnak ismét azok a nagy gondol-
kodók, — kik bár megindítói voltak a mozgalom-
nak, a ki tör t tűzvészben nem akartak ráismerni 
a maguk gyúj tot ta tűzre — helyet kapnak, 
leszűrik az eseményekből a tanulságot. Az em-
beriség tapsol nekik, igazságaikat elraktározza 
tapasztalatai közé, de később ismét oly vakon és 
lelkesülten megy a küzdelembe, ha egy fölvetődő 
ú j gondolat a körülményeknél fogva kedvező 
talajra talál. 

Eötvös József azok közé a gondolkozók közé 
tartozott, kiknél a gondolatok tömege megölte 
a cselekvési képességet. De ha ő maga nem is 
volt a t e t t embere, ha visszariadt is a végső 
következmények levonásától, gondolatai alkalma-
sok voltak arra, hogy másokat cselekvésre indít-
sanak, alkalmasok arra, hogy az események 
lezajlása u t án a leszűrt igazságokat közöljék. 

Székely György dr. az Eötvös-alap legutóbbi 
gyűlésén jellemezte Eötvös Józsefet. Nem világít-
hatta és nem is világította meg Eötvös József-
nek egész alakját, megelégedett azzal, hogy a 
nagy gondolkodót épen legismeretlenebb oldalá-
ról muta t ta be. Megrajzolta Eötvöst, a filozófust. 

A XIX. század második felében úgy látszott , 
mintha meghaltak volna mindazok az eszmék, 
melyeket a francia forradalom fölszínre vetet t . 
Meghaltak erőszakos halállal. És nem mondhat-
juk , hogy egyedül a külső erőszak mérte r á juk 
a halálos csapást, magukban hordták a romlás 
csíráját, mint minden emberi gondolat, mely a 
megvalósulás stádiumába lép. Eötvös megáll e 
kietlennek látszó temetőben s úgy tűnik föl 
neki, hogy a sírhantok alatt még élet van, el 
fog jönni, el kell jönni annak az órának, mikor 
a halottak megtisztulva eredendő bűneiktől, meg-
rázkódnak s e rázkódástól összeomlanak mind-
azok az alkotások, melyeket a föltámadt reakció 
emelt sírhalmaik fölé. Az a gondolat lesz ú r r á 
Eötvös lelkében, hogy neki meg kell vizsgálnia 
a nagy rázkódtatásokat okozó eszméket, meg 
kell vizsgálnia a csend napjaiban, a tudomány 
fényénél, hogy a jövőre ú tmuta tó kalauza legyen 
a népeknek. A XIX. század uralkodó eszméit, a 
szabadságot, az egyenlőséget, a nemzetiség esz-
méjé t egyenként veszi bonckés alá. Sajnos, ez a 
hely nem elegendő arra, hogy még Székely 
György dr. rövid és világos fejtegetését is nyo-
mon kísérjük. Meg kell elégednünk azzal, hogy 
Székely munkájának azt a részét ismertessük, 
amely Eötvös fölfogását állítja szembe a szociá-
lizmus elveivel. „Eötvös lelkében — írja Szé-
kely — a század különféle eszméi egy eszmébe, 
min t gyújtópontba futnak össze és ez a kul tú-
rális haladásnak, a keresztyén civilizációnak 
magasztos eszméje. Úgy alkotni meg az államot, 
hogy az értelem, a tudomány fejlődésével, az 
ipar és kereskedelem virágzásával lépést tar tson 
a szívnek nemesbülése, a felebaráti szeretetnek, 
az önzetlenségnek, mint legfőbb keresztyén 
erénynek a szívek mélységes gyökeréig való 
terjedése, ez eszme lelkesíti, izgatja, sarkalja 
szinte önmagát megemésztő, emberfölötti munkás-
ságra. A nagy Széchenyi főleg az anyagi ku l tú ra 
segítségével akarta nemzetünk jövőjét biztosí-
tani , gazdaggá akar ta tenni a magyart, hogy 
aztán az műveltté és szabaddá lehessen, Kossuth 
és Deák közjogi vívmányokkal boldogították a 
hazát, Eötvös előbb akarta szabaddá és művelt té 
t enn i a nemzetet, mer t szerinte Magyarország 
jövője csak kultúrájának kérdése." Ámbár Székely 
elismeri, hogy a szociálizmusnak igazságai és 
sikerei is vannak, mégis munkájából az érezhető, 
hogy ő szívvel-lélekkel azon az állásponton van, 
melyen Eötvös állott. Nagyon érdekesen fejtegeti, 
hogy a két álláspont között az a különbség, 
hogyan fogjuk föl az embert. „Eötvös szellemi 
lénynek, eszmények és hit által hevített, sza-
bad és önzetlen lénynek, magasba törekvő indi-
vídiumnak tudja és érzi az embert s ezen olda-
láról megragadva alkotja meg világnézetét." „A 
szocialista elmélet alkotói ellenben fizikai lény-
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nek tudják és érzik az embert, kinek az egyen-
lőség alapján az átlag középszerűségre, a fizikai 
szükségletek kielégítésére, szóval arra a boldog-
ságra kell törekednie, mely az egyéni jólélésen, 
az egyenlő jómódon alapszik s amelyet a pogány 
bölcsészek tűztek ki az élet céljául. A keresz-
tyén civilizáció már közel j á r a kétezer évnek 
betöltéséhez s ebben utóvégre is be kellene már 
látnunk, hogy szakítanunk kell a pogány boldog-
sági elmélettel s az életnek célját a magasabb 
öntökéletesitésben s a társadalom értelmi és 
erkölcsi fejlesztésében kell keresnünk." Elő t tünk 
sokkal kedvesebb Eötvösnek és Székelynek az 
álláspontja, mint a szociálistáké, de azért ki kell 
mondanunk, hogy mindkét álláspont a végletek-
ben jár : az egyik túlságosan szelleminek, a 
másik túlságosan lelkinek fogja föl azt az embert , 
kit az Úr a biblia tanítása szerint a föld porá-
ból alkotott s belé lelket lehelt. 

Eötvös állambölcseleti munkái t sokan emlege-
tik, de kevesen olvassák és kevesen fejtegetik. 
Pedig ha az igazságoknak és gondolatoknak oly 
nagy tömege is van bennük, hogy sokaságukkal 
mintegy elnyomják ebben a tudományágban 
járatlan olvasót, nagyon rászolgáltak arra, hogy 
minél nagyobb számban teremjenek olyan mun-
kák, mint a Székely Györgyé, hogy olvasó-
közönséget teremtsenek számukra, hogy olyan 
csatornák épüljenek a nagy gondolkodó számára, 
melyeken át kincsei közkinccsé válhassanak. (I.) 

§ A magyar nemzet évlapjai a ki rá ly-
s á g m e g a l a p í t á s á i g . ( í r t a : Pintér J enő dr. 
Megjelent Jászberényben.) Az oknyomozó törté-
netírásnak egyik legfontosabb feladata, hogy az 
események pontos évszámait kikutassa. Csak 
ennek a tudása után képes az illető eseményt 
beleilleszteni a kor törekvései közé, csak ennek 
a tudása u tán képes a kor hangulataképen föl-
tüntetni, az európai eseményekkel összevetni, 
erthetővé, hitelessé tenni. Már többen megkísérel-
ték, hogy a magyar tör téne t eseményeit is elő-
adják, dátumokhoz kapcsolva. Az ilyen tö r téne t 
látszólag kronologikus, illetőleg krónikaszeru, 
de ez csak látszat, mert csak a forma krónikás, 
a tartalom sok esetben oknyomozó módon ké-
szült. Kerékgyártó Árpád munkájá t tekinthet jük 
e téren alapvetőnek. De mióta Kerékgyártó műve 
megjelent, sok vitás kérdés tisztázódott, sok 
eddigi hipotézis megdőlt. 

Pintér Jenő dr. elérkezettnek látta az időt 
arra, hogy az újabb kutatásokat fölhasználja és 
újból megí r ja évszámok köré csoportosítva a 
magyar nemzet történetét . Munkájának egy kis 
részét közzétette a jászberényi főgimnázium 
értesítőjében és különlenyomatban is kiadta. Ez 
a különlenyomat a királyság megalapításáig tár-
gyalja tör ténetünket . A 800 ik esztendőnél kezdi 
es az l O O l i k n é l végzi. Az egyes események 

évszámainak megállapításánál fölhasználja az ösz-
szes hazai és külföldi krónikákat, az évkönyve-
ket, följegyzéseket, - fönnmaradt leveleket, költe-
ményeket. Ismerteti a magyar és külföldi törté-
netírók álláspontjait. Nem tulajdonít magának 
csalhatatlanságot, a homályosabb kérdésekben 
inkább időkört jelöl meg, mint időpontot. Re-
méljük, hogy munkásságát hasonló buzgalommal 
fogja folytatni és nemsokára egy olyan oknyo-
mozó tör téne tünk is lesz, mely arra fektet i a 
főgondot, hogy az évszámokat pontosan, az ösz-
szes adatok és föltevések ismeretével megállapítsa. 

§ Feljegyzések a gyermekekről . (írta: 
Székely Árpád. Megjelent Nagybányán. Ára 70 
fillér.) 

Két részből áll Székely Árpád munkája . Az 
első részben a gyermeklélekre vonatkozó gondo-
latok, pedagógiai tapasztalatok, a gyermekneve-
lésre vonatkozó utasítások és elvek vannak. Kevés 
újat és érdekeset mond a szerző. Munkájának ez 
a része csaknem teljes egészében olyan dolgokat 
tartalmaz, mely minden tanítóember e lőt t isme-
retes. Mégis gyönyörűséggel olvastuk, m e r t nagy 
szeretet és buzgalom tűnik ki belőle. 

A munka második része apró, olykor csak pár 
soros történetkékből áll. E történetkéket, melyek-
nek hősei gyermekek, a szerző évek hosszú során 
jegyezgette össze. A kiadot t történetkékhez hason-
lókat mindnyájan százszámra hallot tunk gyerme-
keikkel dicsekedő szülőktől. Meg is u n t u k őket. 
Hisz' vannak szülők, kik alig beszélnek másról, 
mint gyermekeik okosságáról. Természetesen, e 
tör ténetkék nem hitelesek ; egyeseket a szülők 
találnak ki, hogj az ő gyermekeik se maradjanak 
másokéi mögött, másokat változtatva mondanak 
el, vagy a nagy szeretettől elvakulva, hibásan 
fogtak fel. 

E históriákat tehá t hiába jegyezzük össze, hogy 
belőle általános igazságokat, tanulmányokat von-
junk le. Székely Árpádnak pedig ez a törekvése. 
Mi figyelmeztetjük szerzőt arra, hogy nemcsak 
minden felnőtt, hanem minden gyermek is egy 
külön világ ; vannak ugyan lelkében általános 
emberi tulajdonságok, célok, megnyilatkozások, 
de már egyénisége is van ; nem lehet tehát egy-
egy gyermeknél megnyilatkozó jellemvonásból a 
gyermekre nézve érvényes igazságokat levonni. 
Van Székely munkájának egy nagyobb hibája is ; 
tör ténetei túlnyomó részben értéktelenebbek 
azoknál a gyermekhistóriáknál, melyekkel isme-
rőseink, rokonaink mulattatnak bennünket . De 
meg kell említenünk, hogy van köztük néhány 
elmés és a gyermeklélekre igazán jellemző is. 

§ Szauazugi esetek. (írta: Péczély József. 
Kiadta : Vértesi Arnold, Gyulán. Ára 1 korona.) 

A magyar falut akarja megrajzolni Péczely 
József. Elvonulnak előt tünk a magyar falu tipikus 
a lakjai : a bíró, a plébános, a jegyző, a kisbíró, 
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a kondás stb. Lát juk magunk előtt a nemeslelkű, 
földesurat, a becsületes és örökké izgága munkást . 
A tárgyat jól választotta Péczely, de nem volt 
ereje kidolgozni. Elbeszélései többé-kevésbé sike-
rült anekdotákká törpülnek, alakjai árnyékalakok, 
sőt bátran kísérteteknek mondhat juk őket. Kísér-
teteknek, kik a mult század temetőiből előtörnek 
s most helyet követelnek maguknak az élők 
között, a modern világban. 

Ha valaki a magyar népet, a magyar falut 
akarja megrajzolni, annak nem szabad megelé-
gedni azzal, hogy néhány, még a népszínművekből 
jól ismert alakot a hagyományos módon szere-
peltet, nem szabad megelégednie azzal, hogy népies 
nyelven szólaltatja meg embereit. Ezzel megelé-
gedhettek a mul t század hatvanas eveiben. Ha 
azt akarja az író, hogy megbecsüljék írásait, 
térjen el a hagyománytól, hagyja békében pihenni 
a verekedő legényeket, a tréfálkozó, de ötlettelen 
jegyzőt, a rátót i eseteket ; nézzen be a falusi 
gazda házába, figyelje meg mai életét, hallgassa 
meg panaszát s építse fel novelláit olyan jellem-
vonásokra, melyek általánosan emberiek. Csak 
így lehet munkájának ér téke és hatása, (m.) 

§ Nyelvtanítás példákban. Nyelvgyakorló-
feladatok a helyes beszéd, helyesírás és fogal-
mazás elsajátítására, az elemi népiskolák I I—IV. , 
V—VI. osztálya számára. A népiskolai tanterv 
és utasítás szerint szerkesztette Tomcsányiné 
Cukrász Róza. Ara 36 -)- 60 f. Lampel R. könyv-
kereskedése.) Sok tanító keres példatárt nyel-
vünk sajátosságainak tudatossá tételéhez, begya-
korlásához. Melegen a jánl juk Tomcsányiné kézi-
könyvét. A könyv mindkét része megnyerte a 
minisztérium engedelmét arra, hogy bevonulva 
az iskolapadokba, segítőtársa legyen a tanulók-
nak. A taní tó azonban csak úgy veheti igazán 
hasznát, ha mentorát , Tomcsányiné nyelvgyakorló 
vezérkönyvét is befogadja. Míg ez megszabja a 
helyes irányt, az útravalóval szolgál. Bőviben 
van a példáknak, szabadon válogathat belőlük 
mindenki. A sorrenden változtathat, akinek úgy 
tetszik. Logikusabb rendet vághat pl. a II. osz-
tály első leckéinél. A VI. osztály tanítója óva-
kodjék attól, hogy hallgatva a kézikönyv csábí-
tására, esetleg huzamosabban foglalkozzék Arany 
Toldijával, mint amennyit meggyőz tanítványai 
figyelme. A példatár mind a két kötete meg-
figyelésre, gondolkozásra, önálló, szabatos fogal-
mazásra indít és vezet. H. I. 

§ Az iskola í té le tnapja . (A vizsgázás mód-
szere és reformja. í r ta : Vaday József. Kapható 
a szerzőnél, Nagyváradon. Ára 3 korona.) Sok 
jó könyvet í r t Vaday József. Ez a műve nem 
tartozik a jobbak közé. Szinte azt mondhatnók, 
hogy nem méltó Vadayhoz. A vizsgázás ellen 
indul harcba és mégis a vizsgázás fortélyait is-
merteti. Negyven hangzatos fejezetcíme r i tkán 

fed igazi tartalmat. Elemi dolgokat fontoskodva 
tálal fel. Nem hibáztathatjuk, hogy érdekességre 
törekszik. De az már nem helyes, hogy célja 
érdekében túloz, kapkod és néha néha hamis képet 
vet í t a laikus szeme elé. A tanítót sokkal félén-
kebbnek, ügyetlenebbnek, kishitűbbnek mutat ja , 
mint amilyen a valóságban lehet. Még a nyelve 
sem kifogástalan. II, I . 

§ Szentgotthárd és vidéke állatvédő-
egyesületének 1907. évi je lentése . (Közli: 
Fodor Árpád, áll. főgimn. r. tanár, egyesületi 
alelnök.) A két ívre terjedő, csinosan kiállí tott 
jelentésből kiemeljük, hogy a 6 év óta fennálló 
egyesület eddig 283 fészkelő odút akasztott ki 
és 35 etető-asztalt ál l í tott fel. Az elmúlt télen 
magában Szentgotthárd városában naponként 10 
asztalkára adott rendesen madárételt. A járás 
összes iskoláinak felhívás kíséretében madár-
védelmi utasításokat ós tanulójegyeket küldöt t 
szét, mely jegyek aláírásával kötelező ígéretet 
tesz a tanuló, hogy nem fog állatot kínozni, sőt 
ha más teszi, azt is megakadályozza, vagy föl-
jelenti. Az iskoláknak 300 példány „Gyermek-
nap tá r t " küldött ingyenes kiosztás céljából, (szk.) 

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

K i n e v e z t e : Simon András oki. t an í tó t a 
debrétei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

E l ő l é p t e t t e : Benkő József dálnoki áll. el. 
isk. t an í tó t a népnevelés terén szerzett kiváló 
érdemeinek elismeréseül — mostani állomás-
helyén — az 1907. évi XXVI. t.-c. 9-ik sza-
kasza alapján igazgató-tanítóvá. 

Je len minőségében áthelyezte : Mokk 
István debrétei áll. el. isk. tanítót a szamosdobi 
újonnan szervezett áll. el. isk.-hoz ; Grálfy Fe-
rencnó ótordai és Ador ján Marcelné lugosi áll. 
el. isk. tanítónőket a máramarosszigeti áll. el. 
isk.-hoz ; Fogarassy Zsuzsanna egerbegyi áll. el. 
isk. t an í tónőt az ótordai áll. el. isk. hoz. 

Végkielégítést engedélyezett : Rosené 
Brief Leont in Ilona debreczeni st.-quo izr. el. 
isk. munkaképtelen tanítónőnek 1400 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Sváby István 
sztropkói munkaképtelen áll. el. isk. taní tónak 
évi 2 1 2 0 K- t ; Ilkits Is tván zombori munkakép-
telen gör. kel. szerb elemi isk. taní tónak évi 
760 K-t ; Bojtinger Alber t topolya-pusztanovo-
szellói közs. el. isk. munkaképtelen taní tónak 
évi 640 K- t ; Kiss Lajos vésztői elaggott ref. el. 
isk. tan í tónak évi 1460 K - t ; Szobonya Lajosné 
szül Tóth Ilona nagykőrösi munkaképtelen közs. 
óvónőnek évi 420 K-t ; Corcodél Vazul feleki 
munkaképtelen tanítónak évi 600 K- t ; Luttár 
Miklósné Kapocsi Amália kőrösmezői áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1780 K-t. 



I I NÉPTANÍTÓK LAPJA. • 3 3 . SZÁM. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Veres Ferenc bögözi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Pálfi Ilonának évi 620 K-t, Jolán, 
Ferenc és Sándor nevű kkorú árváinak egyenként 
103 K 33Vi f-t, együtt 310 K-t, mindössze 930 
K-t; néh. Csöglei János nyug. róm. kath. tanító 
özv., szül. Dénes Zsófiának évi 4 0 3 K-t ; néh. 
Altmann József Sámuel fogarasi izr. el. isk. 
tanító Ottó és Hajnalka nevű kkorú árváinak 
egyenként 163 K 33 f-t, együt t 326 K 66 f - t ; 
néh. Nagy István érsemjéni ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Kólya Irmának évi 300 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Az elemi népiskolai oktatás ingyenes-

ségéről szóló törvényt, szentesítése után, teljes szöve-
gében közzétesszük lapunkban. Az érdeklődőknek addig 
is tudomására hozzuk, hogy a törvény az állami nép-
iskolákra vonatkozóan 1909 szeptember 1-én, a községi 
és hitfelekezeti iskolákra nézve pedig 1910 szeptember 
1-én lép hatályba. A 30 f-es nyugdíjintézeti járulékok 
behajtásáért tehát — a törvényben megállapított 
időig — az iskolafenntartók felelősek. Az ifjúsági és 
tanítói könyvtár gyarapítására fordítandó 50 f-es be-
íratási díj a törvény értelmében minden tanuló után 
szedendő s annak fizetése alól csakis a szegénységüket 
igazoló tanulók menthetők fel. — Tanítónő. A polgári 
iskolai képesítés megszerzésének föltételeit rövid üze-
net keretében nem íehet megismertetni. Szíveskedjék 
a képesítő-vizsgálatról szóló és 539/1902. ein. sz. alatt 
kiadott Szabályzatot az Egyetemi nyomdánál meg-
rendelni. Ára 50 f. — Preceptor. 1. A pályázatnak 
oly módját, hogy egy kérvényéhez csatolja a kívánt 
okmányokat, a többi pályázati kérvényében pedig 
egyszerűen csak hivatkozik arra, hogy okmányai mely 
állásra vonatkozó pályázati kérvényeknél vannak, nem 
ajánlhatjuk. A kérvények ugyanis nem egy időben 
érkeznek fel és intéztetnek el, azután meg a tanfel-
ügyelőség okmányok hiányában nem minősíthetné. 
2. Ez nem vezetne célhoz ; egyébiránt tudattuk már 
azt az eljárást, amit a minisztérium akkor alkalmaz, 
amidőn az iskolafenntartó beszünteti iskoláját és a 
tanító nem kap másutt állást. — B. Gí. M.-Nemegye. 
A lapunkban ismertetett határozatra való hivatkozással 
folyamodjék a beszámításért, különben honnan tudják 
meg azt, hogy önnek a fizetés szempontjából figye-
lembe veendő szolgálata van. A beszámítás a nyug-
díjigényt nem érinti. — Magura. Abból kifolyólag, 
hogy eddig nem fizetett útadót, korántsem követke-
zik, hogy ezután ne fizessen. A kivetés jogos. — 
L. R. Franzfeld. A tanítói állásról való lemondás 
nincs időhöz kötve. Az illetőnek teljesen igaza van 
és saját érdekében helyesen jár el akkor, ha lemon-
dását csak augusztus hó második felében adja be. — 
P. A. Losonc/. Mindenesetre folyamodjék az elmaradt 
hóra járó díjának a folyósításáért ; előzőleg azonban 
igazoltassa a gondnoksággal, hogy mennyi ideig he-
lyettesített ? — Lift. Ha az iskolafenntartó vagyon-
talan, törvényszerű lakpénzét csak a megállapított 
átmeneti idő elteltével követelheti. Azt pedig már 
nagyon sokszor mondottuk, hogy lakáspénzzel nem 
jár kertilletmény. — P. L. Ugornya. 1. A folyó évi 
október hó 1-én esedékes III. korpótlék engedélye-
zésénél követendő eljárást lapunk mult számában közzé-
tett körrendelet megállapítja. 2. Amennyiben tanítói 
fizetése 1000 K-n alul van, a kiegészítő részt kántori 
javadalmából kélje nyugdíjigényébe beszámíttatni. 

Eziránt a tanfelügyelőség útján folyamodjék és csatolja 
a tanítói és kántori illetményeit feltüntető díjlevelét. — 
"V. Gr. Vámos. A szaktanítóképző felállításáról majd 
csak akkor lehet szó, ha a törvényjavaslat törvény-
erőre emelkedik. A szervezés megtörténtéről annak 
idején lapunkból tudomást szerezhet. Most még nagyon 
korai beszélni e dologról. — T. L. A falusi torzsal-
kodásokból eredő perlekedésekbe nem avatkozunk ; 
annál kevésbé tehetünk eleget ama kérésének, hogy 
ügyét hozzászólás végett lapunkban szellőztessük. — 
V. Kenese. A kérdezett község pestvármegyei tan-
felügyelőség alá tartozik. Cikkéről külön válaszolunk. — 
D. 1. A tanítói javadalmat havi vagy évnegyedes elő-
leges részletekben kell kiszolgáltatni. 2. Berendelt 
tanítóknak ugyanaz a fizetésük, mint a kükő szolgá-
laton levőknek. Előlépésük más státusba nincs időhöz 
kötve. Ez sok mindentől függ. 3. H. F. augusztus hó 
végéig szabadságon van. 4. Restelnénk, ha erre 
a kérdésére nekünk kellene önt kioktatni. — 
M. T. Magániskolái tanító semmiféle alapon nem 
kaphat korpótlékot államsegélyből. — Zs. E. Erre a 
kérdésre már sokszor feleltünk. — P. K. Tessék a 
tanfelügyelőséghez fordulni. Mi nem vagyunk hajlan-
dók kirohanásait honorálni. — I. I. Kiesvölgy. 1. Arra 
a kérdésére, hogy mennyi az „oki. éneklészu-nek a 
fizetése, csak annyit felelhetünk, hogy amennyit az 
egyház ad. Külön országos kántori nyugdíjalap felállí-
tásának idejéről nem tudunk felvilágosítást adni. 2. Az 
Eötvös-alap tagjai lehetnek a magyarországi kisded-
óvó- és népoktatási intézetekben, felső nép- és polg. 
iskolákban s az ezekhez tartozó hasonló fokú nevelő-
intézetekben, árva- és szeretetházakban, alsófokú ipar-
és kereskedelmi iskolákban és képzőintézetekben 
működő kisdedóvók, nevelők, tanítók, tanítónők, 
rendszeresített állásban levő hitoktatók, tanárok, 
tanfelügyelők és tanfelügyelőségi hivatalnokok. — 
K. I. Hmvhely. H. A. egyetemi magántanár. — 
O. 1. A hitoktatás dolgában forduljanak a tanfelügyelő-
séghez. 2. Idegen állam színeivel tüntetni, törvénybe 
ütköző cselekmény. Miután a tanulók — foltehetőleg — 
mások bíztatására tüntettek, hívják fel a közigazg. 
hatóság figyelmét a tüntetés kezdeményezőire. — 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A legbarbárabb ország. 

A nemzetközi szociálisták Saffhausenben gyű-
lésre jöttek össze és e gyűlés elnöke — egy 
tanárember — Magyarországról az állította, 
hogy Európa legbarbárabb országa. Majd fel-
állott e „barbár" ország kiküldöttje és tanúsá-
got tett a külföldi professzor állításának igaz 
voltáról. Mivel lapunk e „barbár" ország kul-
túrájának hajtása, nekünk is vissza kellene 
utasítanunk a rágalmazást. 

Nem rajzoljuk ide azt a képet, mely leg-
hamarabb fölmerül lelkünkben : sok ezer iskola 
épületének hosszú sorban elvonuld, beszédes 
homlokzatát, mely nyugodtan néz szembe a 
rágalmazó váddal. Nem ütjük fel a sok száz 
éves magyar corpus juris-t, hol a lelkiismeret-
es gondolatszabadság törvényei meg vannak 
örökítve. Még e „barbár" ország kultúráját 
nagy arányokban terjesztő iskolán kívüli okta-
tás és ingyenes népoktatás sem jut eszünkbe. 

Hanem eszünkbe jut Björnson és számtalan 

S 
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tá rsa . A külföld e lő t t lassanként ismert té és 
emlege te t t országgá lesz a mi hazánk . A napi-
lapok és fo lyói ra tok, a gyűlések és kongresszu-
sok ró lunk, magyarokró l szólnak. A legnagyobb 
kö l tők — az orosz és a skandináv — a nagy 
angol író, Scotus viator, mifelőlünk elmélked-
nek. Bizony n a g g y á teszik ezt a k is országot 
külföldi — ellenségeink. 

E z a világ végre is érdeklődni f o g Magyar-
ország iránt . N a g y erő a k íváncs i ság ; vonzó 
h a t a l m a megnöveli idegenforga lmunkat . K i 
tudja , még olvasot tá lesz a mi bús sorsunk 
százados tör ténete . H a pedig egészen és ala-
posan megismernének bennünket , a k k o r egészen 
bizonyosan kiderülne, hogy rágalmaz, aki állítja, 
hogy E u r ó p á b a n a mienk a „ legbarbárabb 
ország" . 

N é h a a fegyver is visszafelé sül el. A ki-
kü ldö t t magyarország i szociálista is ennek a 
„a b a r b á r " országnak a polgára. E z a díszítő 
jelző ő t is illetheti, m e r t nem t i l takozot t ellene. 
És h a van igazság, — pedig van — akkor el 
kell jönn ie az időnek, amikor a t u d á s és isme-
retek u t á n k u t a t ó E u r ó p a meg f o g j a állapí-
tani, h o g y annak a szociálista e lnöknek állí-
tása t u d a t l a n — a k iküldöt tnek viselkedése 
pedig va lóban barbár volt. 

— A F . M. K . E . évkönyve . A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület elnöksége ter-
jedelmes kötetben számol be az egyesület 1907— 
1908. évi munkásságáról. A jelentésben Clair 
Vilmos főtitkár elmondja, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az elnökség fölterjesztésére 
elhatározta, hogy amennyiben Nyitra vármegye 
és Nyi t ra városa is hozzájárulnak, Nyi t rán köz-
művelődési házat épít tet . Az egyesület az elmúlt 
évben is sikerrel lolytatta a fölvidéki iparosina-
soknak magyar vidékekre, magyar mesterekhez 
való közvetítését, valamint egészen árva tót gyer-
mekeknek magyar szülőkhöz való örökbeadását. 
A magyar istenitiszteletek behozatalának előmoz-
dítása céljából az egyesület vallásfelekezeti kü-
lönbség nélkül, több felvidéki hitközségnek aján-
dékozott magyar énekes és imakönyveket; köz-
benjárt az egyesületi óvónők fizetésének rende-
zése ügyében ; tevékeny részt vet t az Országos 
Közművelődési Kongresszus rendezésében és az 
Országos Közművelődési Tanács megalakításában ; 
anyagilag segítette a hazafias célokat szolgáló 
egyesületeket ; magyar dalosköröket, műkedvelői 
társaságokat és olvasóköröket szervezett ; fenn-
tar tot t és segített 38 kisdedóvót; felállított 127 
falusi könyvtárat ; ú j óvót szervezett Keres 
nyitramegyei községben, szóval ott volt mindenütt , 
ahol a felvidéki magyarság érdekeinek előmozdí-
tására volt szükség. Az egyesületnek 6590 tagja 
van, vagyona 325 .772 korona 98 fillér; (vagyon-
szaporodás az 1907 . évben 18.322 korona 29 

fillér), évi szükséglete 81.720 korona, amelyhez 
az állam 9000 korona segítséggel járul. A magyar 
nyelvnek és szellemnek az iskolában és azon k ívül 
való eredményes terjesztéseért az egyesület az 
elmúlt évben 2 7 5 0 koronát fordítot t az érdemes 
tanítók, taní tónők és óvónők jutalmazására. Az 
egyesület nagydíjával , a kétszáz koronás Thuróczy 
Vilmos jutalomdíj ja l való kitüntetésre pedig 
Melega Miklós zakárfalvai (Szepes vármegye) 
tanítót ajánlja a nagygyűlésnek, aki 1883 óta 
tanítóskodik, egymaga 200 mindennapi iskolás-
gyermeket tel jesen magyarrá tet t , úgyannyira, 
hogy e tótajkií községben nemcsak a vallásokta-
tás, de a templomi éneklés is magyarul folyik. 

— I p a r o s t a n o u c - i s k o l a i T a n í t ó k O r s z á g o s 
E g y e s ü l e t e augusztus hó 23-án d. e. 9 órakor 
tar t ja első rendes közgyűlését Budapesten, a 
Ferenc József Tanítók Háza nagytermében. Az 
elnökség a közgyűlés napirendjére tervszerűen 
nem vett fel sem elméleti, sem gyakorlati kér-
déseket, hogy annál behatóbban foglalkozhassék 
az egyesület szervezeti ügyeivel. Az elnökség 
ugyanis meggyőződött arról, hogy a tagok leg-
nagyobb része nincs tisztában azzal, hogy az 
egyesület szabad egyesület-e, vagy pedig hivatalos 
testület. Ebből kifolyólag különböző igényeket is 
támasztanak az egyesülettel szemben. Szükséges 
tehát a fogalmak tisztázása. Az ú j ipartörvény-
tervezettel kapcsolatosan, fontos elvi álláspontban 
kell a közgyűlésnek döntenie. A Csongrád- és 
gömörmegyei kör azt a javaslatot tette, hogy az 
egyesület kérje a kormányt, hogy az iparostanonc-
iskolák a kereskedelemügyi minisztérium hatás-
körébe utaltassanak. Tisztáznia kell a közgyűlés-
nek azt a kérdést is, vájjon milyen viszonyba 
lépjenek a vármegyei körök a vármegyei álta-
lános tanítótestületek iparostanonc-iskolai szak-
osztályaival. Keresnie kell a közgyűlésnek továbbá 
módokat, miként alapíthatna a maga erejéből 
független sajtóorgánumot, amely nélkül élénk 
egyesületi élet el sem képzelhető. Végül betölt i 
a vármegyei körök választásai által megüresedett 
választmányi tagsági helyeket. 

— K e r e s k e d ö t a n o n c - i s k o l a i t a n í t ó k t a n -
f o l y a m a P o z s o n y b a n . A tanfolyamra az ország 
minden részéből 22 tanító és t anár jelentkezett. 
A tanfolyamnak előadó tanárai voltak : Szilágyi 
S. Aladár (Ker. isme). Dr. Klug Gyula (Olvas-
mányok). Kürschák Endre (Könyvvitel). Greiner 
Mihály (Számtan). Márton Béla (Földrajz, árú-
isme). Iparoktatásunk főigazgatója, Mártonffy 
Márton még a tanfolyam elején meglátogatta az 
ország minden részéből egybegyűlt hallgatókat 
s lelkesedéssel buzdítot ta őket a kitartásra. Az 
írásbeli és szóbeli záróvizsgálatok augusztus 
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3 — 4 és 5. napjain folytak le Kirchner Béla 
főigazgató és dr. Berényi Pál kiküldött minisz-
teri biztosok jelenlétében. A hallgatók úgy az 
írásbelin, mint a szóbelin derekasan megállták 
helyüket, dicsőséget szerezvén a pozsonyi felső 
keresk. iskola tanári testületének. A tanfolyamot 
Kirchner Béla főigazgató zárta be, hivatásszere-
tettől áthatott beszédet intézvén a hallgatókhoz, 
akik közül Erdélyi Lipót, nyitrai tanító szép 
beszéd kíséretében köszönte meg úgy a biztosok, 
mint a tanári kar fáradozásait. 

— H e l y r e i g a z í t á s . A Néptanítók Lapja f. 
évi 26. számában egy közlemény jelent meg, 
mely többek közt azt adta hírül, hogy Fogaras 
vármegye közig, bizottságának június havi ülésén 
a kir. tanfelügyelő jelentette, hogy „Spercher 
Miklós zernesti gör. kel. el. isk. tanítót a brassói 
kir. törvényszék bűnvádi eljárás alá fogta". 
Nevezett tanító ügyvédje ú t j án most arról értesít 
bennünket, hogy ezen állítás nem áll meg ; mert 
ellene csak alaptalan följelentés tétetett és ezen 
alaptalanság az elrendelt nyomozás folytán ki-
derülvén, a kir. ügyészség a vád képviseletét 
megtagad ta . . . Mindehhez a magunk részéről 
hozzáteszünk annyit, hogy a szóban levő közle-
mény kézirata illetékes helyről félhivatalos jelen-
tésképen érkezett lapunk címére. 

— A Taní tók Házának gondnoki ál lása. A 
Ferenc József Tanítók Háza gondnoki állására 
július hó 31-én jár t le a jelentkezés határideje. 
A tízezer tagot számláló Eötvös-alap tagjai sorá-
ból tizenegyen jelentkeztek erre az állásra és 
pedig : Egyed Mór tápiószelei ág. ev. tanító, 
Faust János nyug. apatini polg. isk. tanító, 
Fülöp Ferenc gyergyóditróhódosi róm. kath. 
tanító, Halász István alsószombatfalvi áll. isk. 
igazgató. Havas Pál gyöngyösi áll. isk. igaz-
gató, Kapi Bezső budapesti közs. isk. tanító, 
Meyer Márton szegedi közs. árvaházi gondnok-
tanító, Máthé József marosvásárhelyi áll. isk. 
igazgató, Meszlényi Zoltán nyug. kir. segéd-
tanfelügyelő, Onody Gusztáv erzsébetfalvi áll. 
isk. igazgató és dr. Yargóczi János kassai közs. 
tanító. A választó-közgyűlés augusztus 22-én lesz. 

— Az ál lami taní tók országos egyesülete. 
A Magyarországi Állami Tanítók Országos Egye-
sülete augusztus 21-én, pénteken délután 3 órakor 
Pest vármegye székházában rendes közgyűlést 
tart. A közgyűlésen az állami tanítók szolgálati 
pragmatikáját, az országos bizottság újjászerve-
zésének kérdését, az állami tanítók lakbérügyét 
és a nyugdíjtörvény revízióját tárgyalják. Elő-
adók : Havas Pál, az egyesület elnöke, Vargha 
Tivadar, Pataki Vilibáld és Kiss Mózes. Az ülést 
megelőzőleg választmányi ülés lesz. 

— A kereskedelmi iskolák felügyelete. 
A hazai kereskedelmi szakoktatásnak a kormány 
részéről való fejlesztése és a nagyközönségnek a 
szakiskolák iránt való érdeklődése folytán Apponyi 
Albert gróf a kereskedelmi iskolák szervezési 
munkálatait is fokozott mérvben folytatja. Ennek 
eredménye a felső kereskedelmi iskolák tervbe-
vett revíziója, amely befejezéséhez közeledik, de 
a jövő tanévben nem lesz életbeléptetbető. A 
kereskedelmi iskolák felügyeletének fejlesztése 
programmjába illeszkedik be az is, hogy a kultusz-
miniszter előterjesztésére a király Kirchner Bélát, 
a közoktatásügyi minisztérium szakoktatási refe-
rensét központi főigazgatóvá nevezte ki. Ezzel a 
kereskedelmi iskolák állandó minisztériumi kép-
viseletet nyertek. 

— Taní tók névmagyarosítása. F. é. június 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
Hers Bernát kisjenői áll. isk. igazgató-tanító 
Hervai-ra; Weczpecher József kisszentmiklósi 
kántortanító Vidor-ra ; Guggenberger Gyula 
zombori áll. el. isk. igazgató-tanító Gondos-ra 
és Lindt, helyesebben Strobel Jozefa budapesti 
tanítónő Kazár-ra. — F. é. július hóban : 
Vojtkó István bácskeresztúri áll. el. isk. tanító 
Bélafi-ra ; Héberle János mesztegnyői tanító 
Ladi-ra; Gyuris Lajos nógrádszentpéteri tanító 
Bérezés-re és Obrinesák Károly isaszegi áll. el. 
isk. tanító Ottó-ra. (T. S.) 

— H a l á l o z á s o k . Holly János negyedi róm. 
kath. főtanító életének 58-ik esztendejében hir-
telen elhunyt. — Buzogány János áll. tanító 
és buzai ref. egyház énekvezére életének 25-ik 
évében elhunyt. — Id. Schottert Ferenc vajki 
róm. kath. kántortanító tanítói működésének 38-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékükre! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
B. (A gyermektanulmányozás.) Közöljük. — H. (A 

virágokról.) Némi rövidítéssel sorát ejtjük. A másik 
nem vált be. — B. (Egy belügyminiszteri rendelet 
párja.) Fején találta a szeget. Jönni fog. — E. K. 
Forduljon az Athenaeumhoz, az küld mutatványpéldányt 
a szerkesztő történeti könyvéből. A magyaron kívül 
öt nyelven jelent meg. 

Tartalom : A nemzetiségi gyermek és könyve. 
(— r.) — Világnézletünk. Kóródy Miklós. — A test-
edzés lélektana. Dr. Kuttkay György. — A gyermekért. 
Lakatos Lajos. — Szépirodalom : Mikor én elmen-
tem. Dr. Eadványiné Buttkay Emma. — Egyedül. 
Gémessy Jenő. — A halálos ellenség. Vértesy Gyula. — 
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Okleveles, nőtlen, izr. tanítő, magániskola tulajdo-

nosa, hason- vagy izr. iskolához ajánlkozik. Altmann 
Bernát, Liptószentiván. (879—III—3) 

Nyilvános jellegű, hatosztályú, osztatlan népiskolá-
nál Musatelepre lemondás folytán üresedésbe jött 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 1000 
korona, szabad lakás, fűtés és világítással. Pályázók-
tól megkívántatik, hogy legalább 2—3 évi gyakor-
lattal bíijanak. Kötelessége : az I—VI. osztályok és az 
ismétlő-iskola tanítása Előnyben részesülnek ev. ref. 
vagy ág. ev. vallásúak, kik egyúttal a valláBtant is 
tanítják. Ajánlatok, eddigi működés- és minősítésről 
szóló bizonyítványokkal fölszerelve, aug. 15-ig Weil 
Rezső iskolaszéki gondnokhoz, Kovászna 2. küldendők. 

(848—IV—2) 
Húsz tanítványból álló, I—V. osztályú, osztatlan, 

nyilvános elemi iskolához nőtlen tanítót keresünk, évi 
1000 korona fizetés, szabad lakás, fűtés és világítás 
mellett. Az illetőnek izraelita hittant is kell tanítania. 
Ajánlatok Bajor Sándor gondnok címére, Nyus tya 
(Gömör megye), intézendők. (851—II—2) 

A sándorhomoki reform, egyház kántortanítói 
állására. Javadalom : lakhely : egy szoba, egy konyha, 
melléképületekkel és kenderes kerttel; 9 (1000 öles) 
hold szántóföld, tagok által szántva, elvetve ; 3 hold 
kas/.áló ; 6 db marhára legelő, adóját az eg) ház fizeti ; 
10 köböl tiszta búza; stóla és tandíj; 5 öl tűzifa; 
államsegély 688 korona; esetleg korpótlék, összes 
érték: 1000 korona. Kötelesség: I—VI. elemi oszt. 
tanítása ; ismétlősök tanítása ; presbiteri gyűlés jegyző-
könyvezése ; kántori teendők végzése ; lelkész aka-
dályoztatása esetén annak helyettesítése. Pályázati 
kérvények augusztus 20-ig alulírotthoz küldendők. 
Állását szeptember 1-én foglalja el. Sándorhomok 
(Szatmár megye, u. p. Mikola), 1908 július 22. Szent-
györgyi Zsigmond ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(866—11—2) 
Puhói evang. egyház keres egy kántortanítót és 

filiális egyházába, Dohnanba, egy tanítót vagy 
inkább tanítónőt. Tanítás : tót-magyar. Többi levélileg. 
Puhó, 1908 július 20. Zsámbokréthy Lajos, ev. lelkész. 

(852—II—2) 
A berettyószentmártonl reform, egyház kántor-

tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 1100 
korona készpénz, havi előleges részletekben. Köteles-
sége : a kántorság mellett a vegyes, valamint az 
ismétlő-iskola vezetése. Személyesen megjelenők és 
orgonázásban jártasok előnyben részesülnek. Fölszerelt 
kérvények augusztus 15-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (886—11—2) 

Vaszari (Veszprém vm.) róm. kath. elemi nép-
iskolánál újonnan szervezett IV. oszt. tanítói állásra 
úgy férfiak, mint nők pályázhatnak. Javadalmazás : 
900 korona államsegély, 100 korona a község pénz-
tárából és 20 korona kertpótlék ; egyszobás lakás, 
bútorzattal. Kérvények főtiszt. Baán Ignác, h. iskola-
széki elnökhöz augusztus 15-ig küldendők. Baán Ignác, 
h. iskolaszéki elnök. (888—II—2) 

Pinczédre (Bácska) ág. ev., tótajkú, okleveles 
kántortanító kerestetik. Fizetése : 1000 korona kész-
pénzben, lakás kerttel és szérűskerttel. A kántori 
teendőket csak minden ötödik héten végzi. Bizonyít-
ványok augusztus 15-ig lelkészi hivatalnak küldendők. 

(898—11-2) 
Bankal fiókegyházi magyar-tót tannyelvű, róm. 

kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Ja-
vadalmazása : két szoba, konyha, kamra és többféle 
címen az engedélyezett államsegéllyel 1000 korona. 
Kántori próba és választás aug. 24-én d. e. 10 órakor. 
Kérvények a bankai (u. p. Pöstyén) iskolaszékhez kül-
dendők. Az állás szept. 1-én foglalandó el. 

(932-11-2) 

Pályázat a t lszaszöllösl harmadik (vegyes-iskola!) 
tanítói állásra. Javadalom : a) természetbeni jó lakás, 
mellékhelyiségekkel, külön kis kerttel ; b) egyház-
pénztárból 1100 (egyezeregyszáz) korona, évnegyeden-
ként előre fizetve ; c) e tanítóság javadalma pótlására 
adományozott, osztályozott öt hold szántóföld — mely-
nek adóját tanító fizeti — régi értékelés szerint 80 
korona ; d) ötödéves korpótlék az államtól. Kellő 
képesítés esetén kilátásba helyezve a gazdasági ismétlő-
iskolai leányok tanítása, a községtől azért járó fizetés-
sel. Kötelesség : a presbitérium által időről időre 
kijelölendő elemi osztály vagy osztályoknak — a 
következő iskolai évben az I. és II. vegyes osztályok-
nak — esetleg ismétlő-iskolai osztályoknak egyház-
kerületi tanterv szerint való tanítása, az egyházi 
jegyzői tisztnek — külön díjért — tanítótársaival 
fölváltva történő teljesítése. Kanonikus órákon, vala-
mint lelkész akadályoztatása esetén az istenitisztelet 
végzése. Pályázatok, okmányokkal fölszerelten, augusz-
tus 18-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Tiszaszőllőa (He-
ves), u. p. helyben. 1908 július 28. Szabó Imre ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök. (908—11—2) 

A hajdúböszörményi ref. egyház pályázatot 
hirdet az általa fenntartott IV. osztályú polgári 
leányiskolánál lemondás folytán megüresedett fizikai 
és számtani tanszékre. Az állás jövedelme : 1-ször 
1400 korona törzsfizetés, 2-szor 300 korona lakbér, 
3-8zor öt ízben esedékessé válandó 100—100 korona 
ötödéves korpótlék egyházi pénztárból, 4-szer fizetés-
kiegészítés állami pénztárból. Megválasztott tanítónő 
a szaktárgyain kívül köteles a 3 felső osztályban 
rajzot és hetenként 5 órán kézimunkát is tanítani. 
Pályázhatnak ref. vallású polgári iskolai okleveles 
tanítónők. A pályázati kérvények augusztus 15-ik 
napjáig Szolnoky Gerzson, iskolaszéki elnökhöz adan-
dók be. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Hajdú-
böszörmény, 1908 július 29. Szolnoky Gerzson, iskola-
széki elnök. (918—II—2) 

Pályázat a sarkadi községi polgári fiúiskolához 
két segédtanári állásra : egyik nyelv-történettudo-
mányi (német nyelvvel), másik rajz-szakcsoportra. 
Fizetésük egyenként : 200 korona községi, 1200 korona 
állami hozzájárulásból, összesen 1400 korona ; 300 
korona lakáspénz. Okmányaikat (keresztlevél, oklevél, 
szolgálati bizonyítvány) augusztus 24-ig iskolaszéki 
elnökhöz küldjék el. Működésük szeptember 1-én kez-
dődik. Előnyben részesülnek ének- vagy tornatanításra 
képesítettek. Rendes tanárrá előléptetésük egy év 
múlva remélhető. Sarkad, 1908 július 31-én. Balog 
Ambrus, iskolaszéki elnök. Büttel Károly, iskolaszéki 
jegyző. (923-11—2) 

Ref. kántori, énekvezéri, esetleg segédtanítói állo-
mást keres Szegedi István, Apostag. (929—H—2) 

A siklósi községi polgári fiúiskolánál üresedésben 
levő tanítói állásra — nyelv- és történettudományi 
szakcsoportra — pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
1600 korona évi kezdő fizetés, ötödéves 100 korona 
pótlék, 400 korona lakáspénz. Az állást elnyerni óhaj-
tók tartoznak fölbélyegzett kérvényüket — melyhez a 
születési anyakönyvi kivonat, oklevél és a netáni eddigi 
alkalmaztatást igazoló működési bizonyítvány csato-
landó — alulírott elnökhöz 1908. évi augusztus hó 15-ig 
beadni. Később érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Az állás f. évi szeptember hó 1-én elfog-
lalandó. Kelt Siklóson, 1908 július hó 28-án. Pakuszy 
Gyula, iskolaszéki elnök. (925—II—2) 

A Szent-Keresztről címzett irgalmas-nővérek Zsám-
békon (Pest megye) nyilvános elemi és polgári leány-
iskolával kapcsolatosan internátust tartanak fenn. 
Teljes ellátásért havonta 30 koronát kell fizetni. Bő-
vebb felvilágosítást ád a zárdafőnöknő. 

(936—III—2) 
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A Juthi reform, orgonista-kántortanítói állás betöl-
tendő. Javadalom : (készpénz, tandíj, föld, termények-
ben) 1000 korona, melyből 192 korona államsegély. 
Pályázati kérvények augusztus 18-ig a ref. lelkészi 
hivatalhoz Juth (u. p. Ádánd, Somogy megye) kül-
dendők. (920-11—2) 

Négy képezdét végzett ref. tanító, 5 évi gyakorlat-
tal, bármilyen állást elfogad. Kovács Lajos, Debre-
czen, Darabos-u. 18. (911—III—2) 

A kiskőrösi államilag segélyezett községi polgári 
iskolánál újonnan szervezett nyelv- és történelmi 
szakra képesített rendes tanítónői állásra ezennel pá-
lyázatot hirdetek. Fölhívom az ezen állásért folyamo-
dókat, hogy föntjelzett irányú képesítésüket igazoló 
oklevéllel s összes személyi és szolgálati bizonyítvá-
nyaikkal szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket hozzám 
f. évi aug. hó 16-ig annyival is inkább adják be, mert 
a később érkezők figyelembe nem vétetnek. Javadal-
mazás : évi 2000 korona fizetés és törvényszerű lakás-
pénz. Kiskőrös, 1908. évi július hó 23-án Revaló Pál, 
polg. iskolaszéki elnök. (867—1—1) 

Pályázat a doboz i ref. egyház vegyesiskolai kántor-
tanítói állására. Javadalom : lakás és kert. Készpénz 
610 korona. 20 hold 1100 OBles föld, esetleg ehelyett 
— amennyiben az egyházmegye és kerület jóvá-
hagyja — 600 korona. Egyházi jegyzőségért 76 korona. 
Kántori stóla mintegy 60 korona. Állami iskolai gond-
nokságtól 120 korona, összesen 1466 korona és a kor-
pótlék államsegélyből. Kötelessége : az l-ső osztály 
vezetése a kerületi A) tanterv szerint. Kántori szol-
gálat 3-ik héten a templomban és temetéseknél 3-ik 
esetben. Egyházi jegyzőség. Vallás- és énektanítás az 
állami iskolában 2, legföljebb 3 tanteremben, heti 
6—8 órán. Orgona-beállítás esetén az orgonázás ; lel-
kész akadályoztatása esetén annak helyettesítése. 
Pályázati kérvények alulírott iskolaszéki elnökhöz 
aug. 25-ig adandók be. Választás aug. 25 körül lesz. 
Az állás aug. végén elfoglalandó. Próbaéneklés aug. 
23-án lesz. Személyes megjelenés kívánatos. Útikölt-
ségek meg nem téríttetnek. Doboz (Békés vármegye), 
1908 július 26. Szabó Mihály, ref. lelkész. 

(902-11—1) 
A möruli községi elemi iskolánál a Il-ik tanítói 

állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. A magyar 
nyelven szerkesztett, honossági bizonyítvánnyal is föl-
szerelt, kellően bélyegeit és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett kérvények 
folyó évi augusztus hó 27-én Krassószörény vármegye 
közigazgatási bizottságához beterjesztendők. Lúgos, 
1908. évi augusztus hó 4-én. Földi Jenő, kir. segéd-
tanfelügyelő. (60/h—I—1) 

A dunakömlödi (Tolna megye, póstahely) róm. 
kath. iskolaszék az újonnan szervezett 4-ik sorszámú 
tanítói állomásra augusztus hó 15-ig pályázatot hir-
det. Javadalom: 1. készpénz a törzsfizetés- és állam-
segéllyel összesen 1000 korona. 2. Egy bútorozott szoba 
fűtéssel, melyben a kertilletmény bennfoglaltatik. 
Kötelezettség : az iskolaszék által kijelölt osztály, 
esetleg osztályok vezetése, az ismétlő-iskolában az 
általános ismeretek tanítása. Tanítók és tanítónők 
egyaránt pályázhatnak. A német nyelvnek, mint a 
község anyanyelvének szó- és írásban való teljes 
bírása mulhatlan föltétel. Életrajzi vázlattal fölszerelt 
kérvények az iskolaszék elnökéhez küldendők. Az 
állomás a választás jogerőre emelkedése után azonnal 
elfoglalandó. (934—1—1) 

Gácsfalvl róm. kath. másodtanítónői állásra aug. 
23-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : hitközségtől 100 
korona, államsegély 900 korona, egyszobás lakás, 2 
öl tűzifa. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Folya-
modványok Miessl Zsigmond prépost-plébános, iskola-
széki elnök nevére Gácsfalvára, — Gács — Nógrád m. 
intézendők. (939-1—1) 

•34. SZÁM. 

Okleveles vagy képezdevégzett, jóhangú, kántorság-
ban teljesen jártas segédkántortanítót keresek szep-
tember elsejére. Fizetése : szorgalmi időre havi 20 
korona, bútorozott szoba, ágynemű, moBás, világításon 
kívül teljes ellátás. Zagyvarékás, Pest megye. 
Boldizsár Pál, kántortanító. (941—1—1) 

Nógrádmarozali közs. elemi népiskolánál új 
tanítói állás nyílik meg. Fizetés : 1000 korona. Két 
szoba, konyha, kamra s kert. Okleveles tanítók 
(tanítónők) pályázhatnak. Választás augusztus 23-án. 
Kérvények alulírotthoz. Kozma Miklós, iskolaszéki 
elnök. ü. p. Szügy. (938—1—1) 

A nagysomkút i (Szatmár m.) magán polg. leány-
iskolához számtan-szakot végzett tanítónő ajánlkozásra 
kéretik. Ajánlkozók szerény igényűek lehetnek. 

( 937 -1 -1 ) 
Oki. helyettes kerestetik a vukovári ref. tanítói 

állásra, szept. 1-től kezdődő egy évre. Fizetése : 80D 
korona és 200 korona lakbér. Pályázati határidő : 
augusztus 25. Különösen ajánlatos azoknak, kik horvá-
tul vagy németül kívánnak megtanulni. Egy év-után 
Szlavóniában 1400 korona alapfizetésbe juthat. Pályá-
zatok a vukovári ref. tanítói hivatalhoz küldendők. 

(935-1—1) 
A b icskei ref. egyház második tanítói állására 

pályázat hirdettetik. Javadalma : kényelmes kétszobás 
lakás, megfelelő mellékhelyiségekkel s kerttel. Pénz, 
föld, gabona s tandíj értéke cirka egyezerszáz korona, 
melyből tartozik két tantermet fűttetni. Ipariskolá-
nál mellékjövedelemre számíthat. Kötelessége : az 
iskolaszék által megjelölt osztály vagy osztályok 
vezetése, leányismétlősök oktatása, lelkész akadályoz-
tatásakor helyettesítés és úrasztali szolgálat. Szemé-
lyes bemutatkozás előnyt biztosít. Okleveles pályázók 
kérvényei — augusztus huszonötödikéig — a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Balogh György, lelkész. 

( 9 4 2 - 1 - 1) 
Debreczeni autonom orthodox izraelita hitközség 

iskolaszéke egy okleveles tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazás : államsegélyből nyerendő kiegé-
szítéssel együtt 1200 korona törzsfizetés, 400 korona 
lakbér éa törvényes korpótlék. Pályázók kötelesek 
valláserkölcsös magaviseletet, illetőséget, eddigi mű-
ködést és családi viszonyukat eredeti vagy közjegyzői-
leg hitelesített bizonyítványokkal igazolni. Pályázati 
kérvények 1908 augusztus 20-ig alulírotthoz kül-
dendők. Debreczen, 1908 augusztus 2. Péterffy Benő, 
iskolaszéki elnök. Iskola-utca 1. (943—1—1) 

A zsákai református egyház újonnan szervezett 
3-ik tanítói állomására pályázatot hirdet. Javadalma : 
a) tisztességes lakás, kerttel ; b) 400 korona egyház 
pénztárából, évnegyedenkénti előleges részletekben ; c) 
600 korona államsegélyből, havi előleges részletekben ; 
à) ötödéves korpótlék államtól. Kötelessége : az I. és 
II. vegyes osztályt egyházkerületi tanterv szerint 
tanítani, továbbá lelkészt és orgonista-kántort temp-
lomi — utóbbit temetési szolgálatban is — szükség 
esetén helyettesíteni. Okmányokkal fölszerelt pályá-
zatok folyó évi augusztus 22-ig lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Zsáka (Bihar megye), 1908 augusztus 1. Vadon Miklós, 
ref. lelkész. (947—1—1) 

Bujákra (Nógrád megye) katholikus, okleveles 
tanítónők pályázhatnak aug. 20-ig. Javadalom : állam-
segély 900, »községtől 100, kertátalány 20 korona, 
lakás. Plébános. (967—1—1) 

Muracsányi községi iskolaszék két óvónői állásra 
f. évi aug. 24-iki határidővel pályázatot hirdet. Fize-
tés : egyenként 800 korona, egy szoba, konyha és 
éléskamarából álló természetbeni lakás. Az állás szept. 
1-én foglalandó el. Folyamodványok, kellően fölsze-
relve ós az iskolaszékre címezve, folyó évi aug. 23-ig 
küldendők be. Steinauer József, isk.-széki jegyző. 

(968—1—1) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Az orosi ref. kántortanítóságra. Javadalom : lakás, 
21 kat. hold jóminőségű szántóföld és kaszáló, mely-
nek adóját a tanító fizeti ; párbér és stóla szabályzat 
szerint ; állami fizetéskiegészítés 598 korona és a meg-
felelő korpótlék. Kötelesség: az I—'VI. vegyes iskola 
és az ismétlősök vezetése, kántori teendők teljesítése, 
lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények, a 
szükséges okmányokkal, Molnár Ferenc lelkészhez, 
Oros (pósta helyben), küldendők. (948—II— 1) 

I'ályázat az emődi reform, kántortanítói állásra. 
Fizetése : megfelelő lakás és kerten kívül hivatalos 
becslés szerint 1111 korona (ezerszáztizenegy korona), 
mely földben, párbérben és tandíjakban leli alapját ; 
ezenkívül a községtől a gazdasági és ismétlő-iskola 
tanításáért kap 100 (egyszáz) koronát. Kötelességei : 
a gyermekek szorgalmas tanításán kívül a templomi 
ének vezetése s továbbá az orgonázáshani kellő jár-
tasság elengedhetetlen szükséges. Pályázati határidő : 
augusztus hó 23. A közbeeső vasárnapokon megjelenők 
előnyben részesülnek. A pályázati kérvények alulírott 
lelkészhez küldendők. Emőd, 1908 augusztus hó 2-án. 
Bódogh Tamás, ref. lelkész. Kósa Lajos, gondnok. 

(949-1-1) 
A békési államilag segélyzett községi polgári leány-

iskolánál üresedésbe jött kézimunkatanítónői állásra 
pályázatot hirdetek. Pályázhatnak bármely szakra 
képesített polgári iskolai és kézimunka-oklevéllel bíró 
i lemi iskolai tanítónők. Az állás egy évre, illetve, 
r.iíg a rendes tanítónői állás szervezéséhez szükséges 
államsegély utalványoztatik, ideiglenes ; ha azonban 
ezen állás polgári iskolai oklevéllel bíróval töltetik 
be, megfelelő működés esetén államsegély utalványo-
zásakor rendes tanítónői állásra lép elő. Javadalma-
zása az ideiglenes tanítónőnek : évi 1000 korona. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvé-
nyek augusztus 20-ig alulírotthoz küldendők. Török 
Gábor dr., iskolaszéki elnök. (950—II—1) 

A nagybárii ref. leányegyház pályázatot hirdet 
elökönyörgő-tanítói állásra. Fizetése : 600 korona tan-
díjátalány, évnegyedi utólagos részletekben fizetve ; 
egy hold szántóföld, amelyet az egyház teljesen be-
munkálni köteles ; 3/i hold házikert ; az ótemető és 
az egyházi szőlő aljának fütermése ; 9 szekér fa be-
fuvarozása ; 6 db marhára legeltetési jog ; temetési 
stóla ; földadót egyház fizeti. A tanítói lakás (1 szoba, 
konyha, kamara és melléképületek) rozzant állapotban 
lévén, a jövő év tavaszán miniszteri rendelet értel-
mében újjáépítendő. Államsegély kieszközlése az állás 
elfoglalása után folyamatba tétetik. Kötelessége : a 
VI. oszt. népiskola vezetésén kívül a kántori teendők 
végzése, vasár- és ünnepnap délután, lelkész aka-
dályoztatása esetén olykor délelőtt is, valamint hét-
köznapokon istentisztelet végzése, úrvaesoraosztások 
alkalmával délután az anyaegyházban is. Oklevéllel 
és egyéb kellékekkel fölszerelt pályázati kérvények 
a kisbárii ref. lelkészi hivatalhoz küldendők folyó 
augusztus hó 20-ig. Az állás szeptember 10-én elfog-
lalandó. Nagybári, 1908 július 30. Sallay Béla ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök. (954—I—1) 

Pályázat a kövesmocsári kincstári róm. kath. 
kántortanítói állomásra. Lakása : két szoba, konyha, 
éléskamra, pince, istálló. Javadalmazása: legújabban 
mint az államnál, külön a kántori. Rétek rendelke-
zésére, szántók haszonbérben, 40 m3 fa, befuvarozva. 
Összesen : 1400 koronán felül. Teendői : rendes és 
ismétlő-iskola vezetése, naponként orgonálás, ostya-
sütés, felügyelet a harangozásra. Föltételek, mint a 
folyamodványok feltüntetni kívánt kellékei : okleveles, 
gyakorlott orgonista, lehetőleg nős, tótul tudjon. Eset-
leg orgonapróba ; útiköltség hozzá nem adható. Határ-
idő : aug. 29. Az állás rögtön elfoglalandó. Köves-
mocsár (pósta Selmeczbánya), 1908 aug. 5. Kolestik 
Pál, iskolaszéki elnök. (970—1-1) 

A nyitrai nyilv. magán polgári iskolához oki. 
tanár (nyelvész) kerestetik. A francia nyelv alapos 
tudása kívánatos. Hiteles okmánymásolatokkal fölsze-
relt ajánlatok mielőbb az intézet igazgatóságához 
intézendők. _ (952—II-1) 

Az ombodl ref. orgonistakántor-fitanítói állomásra. 
Kötelesség : 6 osztályú elemi fiúiskola tanítása és egy 
ismétlő-iskola vezetése ; énekkar tanítása ; temetéseken 
és istenitiszteleteken orgonázás és kántori szolgálat ; 
egyházi jegyzőkönyv vezetése; a kanonikus órákon, 
esetleg szükség esetén az egész istenitisztelet végzése. 
Fizetés : 1. Lakhely veteményeskerttel és melléképüle-
tekkel. 2.1200 korona, háromhavonként előre fizetve. 
3. 50 korona személyi pótlék. 4. Faiskola használata, 
vagy 100 korona a gyümölcsészet tanításáért. Pályá-
zók bizonyítványaikat a lelkészi hivatalhoz (u. p. 
helyben, Szatmár m.) augusztus 16-ig küldjék be. 
Próbaorgonázásra és éneklésre a saját költségükön 
ugyanakkor megjelenhetnek. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (958—1—1) 

Házitanítónak vagy nevelőnek ajánlkozik oki. tanító. 
Elemi, polgári és alsóbb gimnázista-növendékek taní-
tására vállalkozik. Cím : Száray Antal, Stájerlak. 

(961-1 -1 ) 
Kassa szab. kir. város községi elemi iskolájánál 

havi 140 koronával javadalmazott helyettes tanítói állás 
lesz betöltendő, amely állással véglegesítés esetén 
1400 korona alapfizetés, az első öt év után 400, azután 
pedig minden öt év után hatszor 200—200 korona 
előlépési jog és 500 korona lakásbér van összekötve. 
Akik ezt az állást elnyerni óhajtják, szabályszerűen 
bélyegezett kérvényükhöz csatolják születési és illető-
ségi bizonyítványaikat, képesítő-oklevelüket és szol-
gálati bizonyítványaikat. Az okmányok augusztus 24-ig 
Sudy K. János igazgató címére küldendők be. A 
helyettesként megválasztandó tanító kifogástalan mű-
ködés után véglegesíttetni fog. Az állás szeptember 
8-ig múlhatatlanul elfoglalandó. Eder Ödön, iskola-
széki elnök. (962-1—1) 

Székesfehérvár szab. kir. város községi elemi 
iskoláinál egy, esetleg két vezetőtanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Minthogy a vezetőtanítói állás 
előreláthatólag helybeli tanítóval lesz betöltve, egy-
úttal ugyanannyi osztálytanítói állás is megüresedik. 
Az osztálytanítók alapfizetése : 1—5 évig 1000 korona, 
6—10 évig 1200 korona, 11—20 évig 1400 korona, 
21-től tovább 1600 korona. A nős tanítók lakbére 420, 
a nőtlen tanítóké és tanítónőké 300 korona. Ehhez 
járul az 1907. évi XXVII. törvénycikkben biztosított 
korpótlék. Erre és a kezdőfizetésnek 1200 koronára 
történő kiegészítésére az iskolaszék államsegélyt kér. 
A törzsfizetés emelkedésénél csak a Székesfehérvárott 
eltöltött, a korpótléknál ellenben az összes működési 
idő figyelembe vétetik. A vezetőtanító fizetése minden 
fokon egyezik az osztálytanítóéval, csakhogy törzs-
fizetése 200 koronával nagyobb és szabad lakást vagy 
400 korona lakbért kap. A községi iskolaszékhez cím-
zett és születési, magyar honossági, tanulmányi, összes 
működési és legújabb keletű hatósági orvosi bizonyít-
vánnyal fölszerelt, kellően bélyegeit kérvények aug. 
23-ig alulírotthoz küldendők. A megválasztott tanító 
állását szeptember l-ig tartozik elfoglalni s azt csak 
hatheti felmondás után hagyhatja el. Az okmányok 
eredetiben, vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban 
csatolandók. A hiányosan fölszerelt, vagy elkésett 
kérvények nem vétetnek figyelembe. Székesfehérvár, 
1908 augusztus 5-én. Szirbek József, igazgató. 

(963-1 -1 ) 
A nagyatádi (Somogy m.) polgári fiúiskolához 

helyettes rajztanárt keresek. Fizetek havonként 135 
koronát. Kötelessége : heti 29 órát tanítani. Megbíza-
tás 10 hóra terjed. Állás szept. 1-én elfoglalandó. 
Okmányok aug. 25-ig Pécs Gyula, rajztanár, Nagy-
bánya címre küldendők. (966—II—1) 
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Atornaszentjakabi ref. leányegyház előkönyörgő-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalma: 8 
köböl búza ; 10 köböl rozs ; 6 köböl zab ; 16 méter 
fa, beszállítva ; 7 és fél hold szántóföld ; két szekér 
szénát termő rét; minden úrvacsorával élő egyéntől 
40 fillér; készpénz: földkisajátítás címén 125 korona, 
az egyházmegyei pénztárból 120 korona ; két szobából 
és meleg konyhából álló lakás és stóla. Pályázatok a 
rakaczaszendi ref. lelkészi hivatalhoz küldendők aug. 
25-ig. Az állás azonnal elfoglalandó. U. p. Eakacza, 
Borsod megye. (965—I—1) 

Kisegítőt keresek. Kötelessége : az alsó három osz-
tályt tanítani az összes tantárgyakban. Fizetése : lakás 
és teljes ellátás ; pénzbeli fizetés kölcsönös megegye-
zéssel. A német nyelv bírása előnyös, de nem okvet-
lenül szükséges. Jelentkezések f. évi aug. 25-ig kül-
dendők be. Walter Henrik, ev. tanító, Felsönána 
(pósta Tolnakéty). (969—II—1) 

Betöltendő a székelyudvarhelyi (Udvarhely vm.) 
áll. el. iskolánál 2 (kettő) tanítói és 4 (négy) tanítónői 
állás ; a székelyzsombori (Udvarhely vm.) áll. el. 
iskolánál egy tanítónői állás (ág. ev. vallás igazo-
landó) ; a. kakucsinárcsi (Pest vm.) áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás (róm. kath. vallás igazolandó); 
a zázrlvai (Árva vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás (róm. kath. vallás igazolandó) ; a IV. hegy-
kerületi (Zala vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás (róm. kath. vallás igazolandó). Valamennyi 
állással az 1907. évi XXVI. törvénycikkben meg-
állapított illetmények vannak egybekötve. A kellően 
felszerelt kérvények f. évi augusztus 25-ig bezárólag 
azon vármegye kir. tanfelügyelőségéhez nyújtandók 
be, amelynek területéhez az illető iskola tartozik. 
Áthelyezést kérő áll. el. iskolai tanítók (tanítónők) 
kérvényeiket saját illetékes tanfelügyelőségük útján 
tartoznak benyújtani. (61/h—I—1) 

Vésztön, Békés megyében a róm. kath., vegyes, 
osztatlan elemi iskolához okleveles kántortanító ke-
restetik. Fizetése : a hitközségtől évi 448 korona, év-
negyedenként előre fizetve ; az ezer koronáig szük-
séges kiegészítő rész államsegélyből kérelmeztetik. 
Lakása : 2 szoba, konyha, több tágas mellékhelyiség, 
tágas udvar- és kerthasználattal. Tannyelv : magyar 
Jó hang kívánatos. Személyes pályázat Vésztőn, 1908 
augusztus 21-én, délután 3 órakor. A választás ott 
azonnal megtörténik. A fölszerelt kérvények Szabó 
Sándor róm. kath. lelkészhez Szeghalomra, augusztus 
19-ikéig bezárólag beküldendők ; állását f. évi szep-
tember 3-án elfoglalni köteles. (976—1—1) 

A temesvár-józsefvárosi , 1876 óta fennálló 
Löwinger Miksa féle nyilvános magán elemi iskolához 
izr. segédtanító kerestetik. Fizetés : egy tanévre 700 K. 
Okleveles, nőtlen tanítók kérvényei az iskola címére 
küldendők. Személyesjelentkezőkelőnyben részesülnek. 

(977—I—1) 
Somogy-Bálványos i református egyháznál újon-

nan felállított nőtanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Készpénzfizetés : államsegélyből 900, egyház pénztárá-
ból 100 korona. Kétszobás lakás, konyha, kamara, elő-
szoba, veranda, 150 Cl-öl kert. Kötelessége: osztott 
iskolánál a leánygyermekek tanítása k. somogyi egy-
házmegye által kiszabott tanterv szerint s ezentúl 
rendszeres kézimunka-tanítás. Tanítói oklevél, kereszt-
levél okvetlen melléklendő. Pályázati kérvény aug 
25-ig nt. Kálmán Gyula esperes úrhoz küldendő, Ság-
vár, Somogy megye. Az állás szept. 10-én elfogla-
landó Ifi Csire István, iskolaszéki elnök. 

(979—1—1) 
Rábacsécsény községben egy magyarnyelvű osz-

tálytanítói állásra pályázat hirdettetik aug. 21-re. 
Javadalmazás: 1000 korona készpénzben, 1 szoba, 
kamra, konyha és 300 • - ö l kert. A pályázatok az 
elnökhöz, Rábaszentmiháíyra (Győr m.) küldendők. 

( 9 8 9 - 1 - 1 ) 

Pest megyébe kebelezett Ujkécske nagyközség 
belterületén egy tanítónői és kettő tanítói, — a kül-
területeken, nevezetesen Bög pusztán egy tanítónői 
és egy tanítói, — Kerekdomb pusztán egy tanítói, — 
a Hunyady-telepen egy tanítói — és végül a Sár-
halml-dülöben egy tanítói állásra alulírott iskola-
széki elnök pályázatot hirdet. Ezen állások javadalma 
az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében évi 1000 korona 
törzsfizetés, mely összeg 7/io részében államsegélyből 
nyer fedezetet; évi 200 kor. lakáspénz, vagy termé-
szetbeni lakás, megfelelő mellékhelyiségek- és l/t hold 
kerttel, illetőleg annak egyenértéke gyanánt évi 
20 kor. Megjegyzi az iskolaszék, hogy a községtől 
nem nagy távolságra fekvő tanyai iskolákkal min-
denütt természetbeni lakás van egybekapcsolva. Végül 
mindenik itt meghirdetett állás javadalmával még 
külön a községi pénztárból nyerendő évi 40 kor. 
személyi pótlék van egybekötve. Pályázati határidő 
f. évi szeptember 15-ike lévén, a szabályszerű sze-
mélyi és szolgálati okmányokkal fölszerelt kérvények 
alulírott iskolaszéki elnök címére ezen határnapig 
küldendők be. A választás az új iskolai épületek teljes 
rendbehozatala és a tantermek fölszerelése után, f. évi 
október hó folyamán fog megejtetni. Kelt Újkécskén, 
1908. évi augusztus hó 10-én. Batka Imre, iskolaszéki 
elnök. (980—II—1) 

Visznek községben (Heves megye) az önálló róm. 
kath. férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : községtől 800 kor., fűtési átalány 32 kor. 
Természetbeni lakás, kerttel. Fizetéskiegészítés állam-
segélyként kérelmeztetik. Állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Okmányok, kérvények augusztus 23-ig be-
zárólag küldendők az iskolaszék címére. (988—I—1) 

Somogy-Szobb plébániájához tartozó Balhás fiók-
egyházban, uradalmi róm. kath. iskolához, tanítói állo-
másra aug. 30-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : 
kétszobás lakás konyhával, tehénistálló, sertésól, 
1000 korona alapfizetés és a törvényes korpótlék 
uradalmi pénztárból, havonként előre ; kert ; sertések 
és 2 darab marha részére nyári legelő. Okmányok 
másolatban gróf Somssich Imre uradalmi főtisztségé-
hez intézendők, Hetesre (Somogy). Személyes bemu-
tatkozás előny. (986—U— 1) 

Segédet, illetve helyettest keresek, ki a 3-ik osz-
tályt képes vezetni. Fizetése : havi 20 korona és teljes 
ellátás. Futak (Bácska). Gruber Bálint, tanító. 

(987-1—1) 
Töltszéki (Sáros megye) róm. kath. iskolánál 

tanítónői állomásra szeptember hó 5-ig pályázat hir-
dettetik. Évi javadalmazása : a hitközségtől 100 kor., 
államsegély 900 kor. Természetbeni lakás, kis kertteL 
Iskolaszék. (990—1—1) 

A verból (Nyitra vm.), községesítés alatt álló, álla-
milag segélyezett polgári fiú- és leányiskolához egy 
nyelvész, két matematikus (egy férfi, egy hölgy) és 
egy rajztanár kerestetik. Azon okleveles nyelvész, a,ki 
rajzot, és azon tanárnő (esetleg tanítónő), aki kézi-
munkát tanítana, előnyben részesül. Határidő : aug. 25. 
Deák István, igazgató. (991—I—1) 

Fiatal, izr., okleveles tanító, nagy praxissal, úri csa-
ládhoz nevelőül ajánlkozik. Megkereséseket „Szerény" 
Beszteroze, postrestant kérek. (994—1—1) 

Az al istáli ref egyház másodtanítói állására pá-
lyázat nyílik. Fizetés : egyszobás lakáson kívül 20 K 
kertpótlék, 200 K az egyháztól, 600 K államsegély. 
1000 K-ig való kiegészítés folyamatban. Kötelesség : 
a kijelölt osztályok tanítása s ha férfi választatik : 
kántori helyettesítés. Pályázati kérvények aug. 21-ig 
az esperesi hivatalhoz Deáki, Pozsony m. küldendők. 

(992-1—1) 

• •£>•^<30 
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HIRDETESEK. 

Államsegély 

Tananyagbeosztás 

Kötelezőnek nyilvánított 

váltószámtan- eszközeim 
hitelbe, vagy részletfizetésre is kaphatók. Nagykőrös, 
Ében Mihály, plébános. (919—III—2) 

kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-

rona. 80 db nyugtaűrlap bérmentve 1'20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779—X—4) 

P o p r ó l délvidéki városban működő állami tanítónő 
1/oOl c l bármely városban működő állami tanítónő-
vel. Cím : -Válasz", poste restante. Fehértemplom. 

(861—II—2) 

(részi, tanmenet és óra,' 
rend) céljára csinos nyom 

tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt 
számára 2 K, 4 oszt. 1'80 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt 
1-40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegély kérvény és mellék 
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig. 
tanítónál, Székelyudvarhely. (539—X—8) 

Épen most jelent meg a Makkay-féle tananyag-
beosztás második kiadása, melyben 

Minden tanító 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan ! 
Árak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. Ill—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont oszt. 1'50 K ; az egyes oszt. 1'20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „Erzsébet" könyvnyomdában, Dicsőszentmárton. 

(844—III—3) 
remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 
Kransz F. és Társa 

úriszabó-iizletc, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870—23—3) 

15 forintért 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áijegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193—40—24) 

Iskolai és orgonaharinóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
niumról szóló áijegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(447—30—12) 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-27) 

Okleveles nevelöt keres 
iskolai évre két elemista fia mellé Büdszentmihályon 
Gógh Győző, uradalmi számtartó. Teljes ellátás. Fi-
zetési föltételeket levélben, fönti címre. (887-II-2) 

P Á K T O L J V f i A I I O M I P A R T ! 
T p u n n r»r\ szállítja a miniszterileg ajánlott s 
* 1 « j U I ^ U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/• bádogszelence '/* klg. 18 m3 ter. kor. 7 

„ V» * •/« » 9 m* ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázolási és vonalozásl utasítással. 

Greschik Gyula, 
( 7 9 6 - V - 4 ) L Ő C S É N . 

A kartársak figyelmébe! 

Az elemi és középiskolai internátus 
(Budapest, VI. ker., Nagymező-utca 21.) 

kéri a kartársakat, a szülők figyelmét jónevű intéze-
tünkre fölhívni. Mindennemű íölvilágosítással és pro-
spektussal szívesen szolgálunk. (621—VII—7) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott <- p i -
acéi belső szerkezettel, "* 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók 
Harmóniumok, besző 
lőgépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmonikák, fuvolák, 

citerák, kitünőhúrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged- _ 
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYOROSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VÍIl. ker.; Rákóczi-út 71. 

(585-26- 7) 
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P o a r á i tanítónő (tanítóval is) Szolnokdoboka me-
UûClGl gyéből, város mellett, vasút, pósta helyben, 
Pest vagy közelében lévő megyékbe. Cím : C. K. 
Budapest, Rökk Szilárd u. 7., III. em. 4. sz. 

(940 -1 -1 ) 

l f p r p e t p t i k iQ- dr. Holczmann Lajos ügyvédhez 
DiCl C o l C l l l i oki. ízr. tanítónő, két gyermeket elemi 
isk. vizsgálatra előkészíteni, másik háromra is fel-
ügyelni. Zongoratanítás okvetlenül megkívántatik. 
Javadalmazása: teljes ellátás és 70 korona. Ajánlato-
kat Freund Bernát igazgatóhoz, Nagybiccse, Trencsén 
megye. (930—11—1) 

P . c o r ó t t o r e e lehetőleg Bars, Hont, Nógrád 
UöOICb Û.C1CÛ gyékbe „Állami tanítónő" Vái 
mikola, Hont megye. 

me-
Vámos-

(985-1—1) 

AVAOaIz" iutelligens, komoly úri családból oki. 
- « - v l v S ü l v tanítónőt — nevelőnőnek — falura, 
3 leány mellé. Megkívántatik, hogy 2., 3., 4. elemi-
ből kifogástalanul levizsgáztasson, tökéletesen tudjon 
németül és zongorát tanítani. Ezenkívül a gyermeke-
ket jó modorra és viselkedésre tanítsa. (978—I—1) 

PiCPrÓl állami tanítónő járási székhelyről ; néhány 
UaCl Cl száz korona kárpótlást fizet. Szabó M. Buda-
pest, I. ker., Fehérvári-út 21., II. em. 23. 

( 9 8 2 - 1 - 1 ) 

n b l i 7 r t o n í t n n n ki franciát és cimbalmot 
UÄI. U l . I d i l l lUUU, tanít, f. évi szeptember 
elsejére egy II-ik elemi, egy Il-ik és egy III-ik 
polgárista leánykához fö lvétet ik . Ajánlatok Löwy 
Márkusz fiai Csokonya, Somogy megye címzendők. 

(921—III—1) 

P c û f p l Budapesthez két óra járásra, 7 tanerős 
UűCICI iskolától Ludvigh, áll. tanító Szalkszent-
márton (Pest megye). Kath. vallás kikötve. Mellék-
jövedelem előny. ( 9 8 3 - 1 - 1) 

Kedves Kar tá rsak! 
Akit az írás és olvasás tanításának eddigi módszerei 

nem elégítenek ki, az rendelje meg a marczali-segesdi 
róm. kath. tanítóegyesület által a legmesszebbmenő 
kitüntetésben részesült Fonomimikálva írva-olvasó 
módszeremet, mely szerint először az írott, majd a 
nyomtatott betű, hang és jel — egy meséből, egy 
időben — oly megerőltetés nélkül alakulnak ki, hogy 
a leggyöngébb tanuló is kitűnően ír és olvas 56—60 
tanítási nap után. Ára 1 korona 40 fillér. Nagy 
anyagi kiadásaimra hivatkozva, a kartársak nagyobb 
érdeklődését kérném, mint eddig. Segesdbogát, Somogy 
m., u. p. Felsősegesd. Nóvák G-yula. (907—I—1) 

Köszönettel vagyok az igen t . tanító uraknak, hogy 
a mult évben b. megrendelésükkel engem megtisz-
teltek. Ezúttal bátorkodom ismét szíves figyelmüket 

Jó gyermek irka és Rajzfüzeteimre, 
ű. m. az összes iskolacikkekre fölhívni. Kívánatra 
áijegyzékkel szívesen szolgálok. Rendelések postán 
azonnal eszközöltetnek, az összeg utánvétele mellett 
5°/o pénztári engedménnyel. Szíves jóindulatukat 
továbbra is kérve, teljes tisztelettel Tichler Károly, 
papírnagykereskedő. Budapest, VII., Károly-körút 9. 
szám. (1000—1—1) 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—16) 

A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 
= ELŐFIZETÉSI Ált A: = = = = = 

Egész évre 1© K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 R 5 0 f. 

Előfizetést naptár szerint kikerekítet t egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogaduuk el, s az előfizetési pénzek 
kizárólag az egyetemi nyomda igazgatóságához küldendők be. 

Az E G Y E T E M I N Y O M D A igazgatósága. 
= BUDAPEST, I . kerület (Vár), Iskola-tér 3. sz. = 
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P c p r p l járási székhelytől 20 percnyi távolságra, t 
UoCl 61 hírneves fürdő közelében fekvő hitközségből, 
egytanerős iskolától magyar vidékre bárhova. Ág. 
hitv. ev. hitoktatás. Cím : állami tanító Szilád 
(Nyitra vármegye). (876—1—1) 

Fbeíhó'írT nevelönöt keresek 
mellé, aki köteles lesz őt a második polgári osztályra 
előkészíteni és levizsgáztatni. A fizetés levélileg lesz 
megállapítva. Az ajánlatokat kérem címemre küldeni. 
Darázs (Baranya megye), Cseh Gyula, körjegyző. 

( 9 6 4 - 1 - 1 ) 

Templomi orgonák. = 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat bármely 
vidéken legmérsékeltebb áron lelkiismeretesen elvál-
lal öt évi jótállás mellett Mezey János, m. kir. állami-
lag kedvezményben részesült orgonakészítő Budapest, 
Rákóczi-út 55. ( 9 8 4 - 1 - 1 ) 

FEIWEL LIPÓT utóda ' S f f i 
sek, tornakészü-BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét. ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—33) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
tanszerbeli fölszerelések 

legjobb beszerzési fo r rása : 

E R D É L Y é s S Z A B Ó 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Használati utasítás ingyen! 
( 2 3 - 4 3 - 4 3 ) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-1) 
Föttzlet: IV., Magyar-utca 1G. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hajigszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedük 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Áll. tanító nnnvAl Hatvanból. Cím: áll. óvoda, 
és óvónő v o O l C l Hatvan. (944—1—1) 

Első magyar, villamos erőre berendezett hangszergyár 

S T O W A S S E R J. 
csász. és kir. udv. szállító, a m. kir. 
zeneakadémia,színházak stb.szállítója, 

a javított Rákóczi-
tárogató föltalálója. 

B U D A P E S T . 
RAKTÁR : II., Láncliíd-u. 5. 
GYÁR: II., Öntőház-ntca 2. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert 
legkiválóbb minőségű hangszereit. 

Régi mesterhegedűk 
vétele és eladása. 
Orgonaharmóniumok 70 frttól fölfelé minden árban. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—32) 

Aki még nem ismeri 
a HOROVITZ ADOLFNÁL Nagyszombatban megjelent 

AZ ÚJ RAJZFÜZETEKET, 
asikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal 
mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos 
tanmenet szerint tervezte : Nagy József. Megjelent 
12 szám à, 10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány-
sorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai 
modern rajzoktatás 50 fillér) 1'30 korona előleges be-
küldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. 

(926—III—2) 
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Az osztatlan és a csak részben osztott népiskolák 
igen tisztelt vezetőinek és tanítóinak 

szíves figyelmét bátorkodunk fölhívni a kiadásunkban most megjelent 

Falusi Iskolások Olvasó- és Tankönyve 
című munkára, melyet „Több vidéki tanító" gyűjtőnév alatt népoktatá-
sunknak kiváló gyakorlati munkásai szerkesztettek. 

A „Falusi Iskolások Olvasó- és Tankönyve" két kötetből 
áll. Az első kötet a népiskola II—III. osztályának (ára kötve 80 fill.), 
a második kötet a IV—VI. osztálynak (ára kötve 1 kor. 60 fill.) 
van szánva. Az I. kötet 72.404/1908. sz. a., a II. kötet 88.389/1908. 
sz. a. nyert miniszteri engedélyezést. A miniszteri engedé-
lyezés alapjául szolgáló bírálat rendkívüli elismeréssel adózik 
a munkának. A hasonló rendeltetésű könyvek között leg-
jobbnak mondja. Dicséri gondos és ügyes szerkesztését, 
magyaros nyelvét, egyszerű s jól érthető stílusát. Yégiil 
megállapítja : „Ez a könyv igazi jó magyar iskolai 
könyv". Ez a munka tehát 

hatalmas segítőeszköze az osztatlan és a csak részben osztott népiskoláknak. 
A számtan, mértan és rajz kivételével minden megvan 

benne, amit a tanterv és az utasítás kíván. 
Számos és kitűnően összeválogatott szépirodalmi olvasmá-

nyon kívül megvan benne a történet, földrajz, polgári jogok 
és kötelességek, természetrajz, természettan, gazdaságtan és 
bőséges, kitűnő nyelvgyakorlat. 

Ez a könyv tehát a kedvezőtlenebb viszonyok között levő 
iskolákban fölöslegessé teszi a sok tankönyvet. 

Az olvasási és egyéb tanítási anyagot harminc hétre fel-
osztva, abban a sorrendben adja, amint azt fel kell dolgozni, 
tehát fölöslegessé teszi a tananyag-beosztással járó 
munkát és a hetenként tanítandó anyagnak innen-amonnan való 
összekeresgélését. 

Az olvasmányok rövidek, tartalmasak. A. könyv nyelve 
magyaros, egyszerű, külső kiállítása gyönyörű. 

Az alulírott kiadóhivatal az igen tisztelt igazgató és tanító 
uraknak és mindenkinek, aki levelezőlapon kéri, mutatvány-
példányokat ingyen és bérmentve küld. 

Méltóztassék tehát mutatványpéldányokat kérni! 

Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) Részy.-Társ. 
könyvkiadóhivatala ( 9 9 6 - i - d 

Budapest , I V . leer., E g y e t e m - u t c a 4. szám. 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MÀGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., 1SK0LÀ-TÉB 8. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Szent István. 
Valahányszor árnyékos erdei úton sé-

tálunk, a nyugalom, a béke gondolata 
száll le reánk. Az egymásra boruló lomb-
koronák mintha az összetartásnak, a 
szeretetnek jelképei volnának. A lágyan 
suttogó falevelek mintha altató dalt 
dúdolnának az árnyékukban nyíló virá-
goknak. Mindenütt csend, nyugalom és 
béke. Pedig gyilkos harc folyik körü-
löttünk. Különösen a mélységben. Kígyó-
szerűen előrecsúszó fagyökerek keresik 
a táplálékot; ott lent is ölelkezés van, 
de nem a szereteté. Milliónyi finom 
gyökérszál fonódik össze, hogy egymás 
elől a táplálékot elragadja. Nyír, cser, 
nyár, bükk vívják élet-halálharcukat. A 
lombkorona mintha nem is tudna róla 
semmit. A figyelmes ember azonban 
észreveszi, hogy egyes fák koronája sár-
gul, vagy egyik-másik fa megáll növé-
sében. A győztes diadalmasan tár ja a 
nap felé ágait, a legyőzött tengődik még 
egy darabig, majd végigzúg az erdőn a 
halál lehellete. 

Mikor népfajoknak a küzdelméről gon-
dolkozom, mindig az erdő mélyében folyó 
harc elevenedik meg előttem. Ez a harc 
jut eszembe, ha békésen együttélő nép-
fajokat látok is. Mint az erdőnek, a fa-
joknak is megvannak a talajhoz kötő 
főgyökereik, elindul e gyökérből is mil-
liónyi gyökérszál, hogy az életet, a fenn-

maradást biztosítsa, s ha lent a mély-
ségben egymásra találnak, ha összeüt-
köznek, megindul közöttük is az élet-
halál harc. Ennek a következménye, hogy 
az egyik faj fejlődésnek indul, a másik 
tért veszít. A fák a talajból, a népek a 
történelemből, az erkölcsi felfogásból, a 
munkabírásból, a hagyományokból szív-
ják föl azfc az erőt, mely nemcsak az 
életet biztosítja, hanem megvédi őket a 
balszerencse napjaiban is. Nem féltem 
a magyar fajt. Azon a területen, melyet 
ezer év óta számtalanszor öntözött vé-
rével, az ő hagyományai a legerősebbek, 
az ő múltja a legértékesebb, a legélte-
tőbb. Abban a vértelen harcban, melyet 
az egymással érintkező népfajok az egész 
világon vívnak egymással, az ő hazájá-
ban neki kell diadalmasan kikerülni. 
Sohasem fogja erőszakkal legázolni ide-
gen nyelven beszélő testvéreit,nem fogja 
elvenni nyelvüket, vallásukat, de a ter-
mészet törvényei szerint el fogja pusz-
títani mindazokat, a jelenleg még mű-
ködő szálakat, amelyek a hazánk terü-
letén élő nép fajok és külföldi nemzetek 
között fennállanak. 

Talán ezt érezte az ország rendezője, 
a királyság megalapítója, Szent István 
király is. A monda annyira földíszítette 
alakját, hogy egyéniségéhez nagyon kö-
zel már nem tudunk férkőzni. Imre her-
ceghez szóló intelmi mégis sok tekintet-
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ben bepillantást engednek lelki világába. 
Ebből a könyvből szokták kiragadni azt 
a híres mondást, hogy: „Az egynyelvű és 
szokású ország gyönge és törékeny". Sok-
féleképenmagyarázták a nagy országren-
dezőnek mondását, de helyesen csak akkor 
értelmezhetjük, ha visszaszállunk a múltba 
és Szent István szemeivel iparkodunk 
körülnézni a világban. A ma annyi há-
borúságot, annyi félelmet okozó nemze-
tiségi féltékenykedés még csírájában is 
alig volt meg. Az országba külföldről 
beözönlő főurak magyarokká váltak, fő-
úri családainknak jó része e külföldről 
beözönlő, előkelő magyar családokba 
házasodó lovagoktól származik. Az ország 
különböző pontjain városokat alapító 
bevándorlók rövid idő alat t elszakítot-
ták azokat a szálakat, melyek őket régi 
hazájukhoz fűzték. A közös siker, de 
még inkább a közös szenvedés, majd a 
hagyományok szorosan fűzték őket az 
uralkodó fajhoz. Kifelé való törekvésnek, 
elszakadási vágynak nyomát sem talál-
juk. így volt ez akkor egész Európában. 
A nagy király nem is gondolhatott arra, 
hogy az országba befogadott jövevények 
régi hazájukat továbbra is igazi hazájuk-
nak tartsák ; bátran remélhette, hogy a 
beköltözők, ha nem is nyelvben, de ér-
zésben, törekvésekben hozzásimulnak ma-
gyarjaihoz. Az első betelepülők utódai 
talán kivétel nélkül magyarokká is let-
tek. Csak egyes város- és községnevek, 
oklevelek mutatják, hogy azokon a te-
rületeken valaha idegen nyelven beszélő 
magyarok laktak. Ha nem remélte volna 
ezt a nagy király, ki az ország egyes 
részeinek függetlenségre való törekvését 
véres harcokban nyomta el, érthetetlen 
alakká válna előttünk. 

De nem szükséges magyaráznunk a 
sokat idézett mondást; kifejti gondola-
tát bővebben ő maga is. „Különböző 
országokból és részekből érkezvén a jö-
vevények, — írja Imre fiához — kü-
lönböző nyelveket, szokásokat, különböző 
okulásra szolgáló példákat és fegyvere-

ket hoznak magukkal. Ezek mind ékítik 
és hatalmassá teszik a királyi udvart és 
megijesztik a gőgös külföldieket." Hibás 
úton járnak tehát azok, kik Szent István 
mondására támaszkodva harcolnak az 
egységes magyar állam ellen. 0 a külföl-
dieket az ország erősítésére épen a „gőgös 
külföldiek" ellen telepítette birodalmába. 
De hibás úton járnak azok is, kik azt állít-
ják, hogy István az idegeneket a ma-
gyarság ellensúlyozására, fékentartására, 
a királyi hatalom emelésére szólította 
be régi hazájukból. Talán ezek a gon-
dolatok is megfordultak fejében, de nem 
olyan mértékben, ahogyan neki tulajdo-
nítják. Nem volt híve a mindent lenyű-
göző abszolutizmusnak. Maga írja fiához : 
„Mert ha haragos, büszke, irigy és tü-
relmetlen módon emeled fejedet a fő-
urak és ispánok felé, kétségkívül a 
katonák bátorsága a királyi méltóság 
romlása lesz és másnak adják át orszá-
godat". 

Szent István jelölte ki a magyar po-
litika számára azt az útat, melyet a 
nemzet századokon át követett. Mintha 
hallanók a nagy király figyelmeztető 
szavait, melyet nem fiához, hanem egész 
nemzetéhez intéz: „Fogadjátok szívesen 
az idegeneket, ne háborgassátok őket 
nyelvükben, szokásaikban, életmódjukban, 
engedjetek nekik teret az érvényesülésre, 
de kíméletlenül gázoljatok le minden 
olyan törekvést, mely a haza egysége, 
biztonsága, épsége ellen irányul!" Ha 
nemzete számára írt volna intelmeket 
Magyarország első királya, bizonyára 
belevette volna e szavakat; a nemzet 
megértette úgyis a magyar faj fel-
fogását érvényesítő királyt s tettei 
szolgáltak intelmekül. Századokon át 
követte politikai hagyományait s any-
nyi balszerencse közt megtartotta ha-
záját. 

Lengyel Miklós dr. 
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A tanítói oklevél értékelése. 
Irta: Réthi Lajos. 

Mostani berendezkedésünk szerint a tanítói 
oklevél alapján iskolai tanulmányt tovább foly-
tatni csakis a felsőfokú tanítóképzőben, a polgári 
iskolai tanítóságra jogosítóban lehet. Az élet-
pályák közül pedig semmi egyebet nem nyit 
meg ez az oklevél, kizárólag az elemi tanítást. 
Hogy az iskolai kormányzat egyik ágába, a 
tanfelügyelőségbe is bejut néhány tanító, az 
inkább csak kivételes jelenség. Vezető helyre 
ezek is csak az alsóbb fokozatokon végzett, sok 
évi szolgálat után juthatnak : mikor már rugal-
masságuk megcsappant, alkalmazkodási képes-
ségüket mind csökönyösebb megszokások vál-
tották fel. Még akkor is kérdés, hogy a közfel-
fogásban nem vezet-e magának az iskolaügynek 
lekicsinylésére, ha annak képviselője a közigaz-
gatási terület kormányzó-tanácsában jóval kisebb 
iskolai minősültséggel bír, mint a többiek. 
Alispántól, főjegyzőtől, tiszti ügyésztől, főorvos-
tól, építészeti hivatal vezetőjétől mind egyetemi 
végzettséget kíván a törvény. Vájjon egyenlő 
súlyúnak tekintik-e ezek a tanfelügyelő szavát, 
egyenlő fontosságúnak az általa szolgált ügyet, 
ha a kormányzati ágak vezetői közül egyedül 
számára elég a többiénél sokkal kisebbfokú 
iskolai minősültség is? 

De ez csak kitérés. Feltéve, hogy az összes 
tanfelügyelői állásokat kizárólag tanítói ok-
levéllel bíró emberekkel töltenék be, ennek az 
oklevélnek értékelése akkor is túlságosan kor-
látozott. A továbbképző-iskoláknak és pályák-
nak egész sora van, amelyeket méltányos, sőt 
hasznos volna megnyitni a tanítói oklevél előtt. 

Kézügyben fekszik mindjárt a középiskolai 
tanári állás. Miért kell azt oly aggodalmas 
gondossággal elkülöníteni, sőt elzárni a tanító-
ság előtt, mintha jogosult művelői valamely 
más csillagzatból származnának? Valaki nagy 
eredménnyel tanítja pl. a magyar nyelvet, szám-
tant, földrajzot az elemi iskola IV., V., VI. 
osztályaiban ; de a középiskola I., II., III. osz-
tályaiban ugyanazon anyag tanításáról ne is 
ábrándozzék, mert az reá nézve tilos terület. 
Pedig hány esetben működnék sokkal nagyobb 
eredménnyel, a tanulók sokkal kevesebb gyöt-
résével valamely értelmes, kiforrott módszert ön-
tudatosan alkalmazó tanító, mint egy-egy tudós 
képzelgéssel eltelt, de magába a módszeres 
eljárásba kellőleg be nem gyakorolt ifjú tanár ? 

Nem azt kifogásolom, hogy a középiskolai 
tanári oklevelet csak az egyetemen lehet meg-
szerezni. Az állás eléggé tekintélyes, a hivatás 
eléggé nagyfontosságú ahhoz, hogy a legfelsőbb 
iskolai képzés kívántassék meg hozzá. Csupán 
az a kívánságom, hogy a tanítói oklevél is 

nyissa meg az útat a középiskolai tanári oklevél 
megszerzéséhez. 

Annak oka, hogy ez ma még nincs meg, 
semmi egyébben nem kereshető, mint a régi 
rendezkedéshez való ragaszkodásban. Amikor 
így állapították meg, akkor a mai értelemben 
vett tanítóképzés még nem is létezett. 

Most a tanítói oklevelet épen úgy 12 eszten-
dei iskolázás után lehet megszerezni, mint az 
érettségi bizonyítványt. De míg a középiskolai 
tanuló 12 esztendei iskolázása alatt nevelés- és 
oktatástudományról hírt sem hall, a képzőintézet 
négy utolsó évének azok a legfőbb tantárgyai. 

Elképzelhetetlen, hogy jobban megalapozott 
készültséget szerezzen ezekben az, aki a vonat-
kozó tanulmányokat csak az egyetemen kezdi, 
mint az, aki megelőzőleg négy esztendeig mái-
ezekkel foglalkozott. 

Altalános ismeretek szerzése tekintetében 
sem megy kárba a képző négy éve. Körülbelül 
azt az időt fordítják nevelés-oktatástani, lélek- és 
embertani ismeretek szerzésére, amelyet a gim-
názium holt nyelvek tanításával tölt. Egyéb, 
közismereti tárgyak tanításában párhuzamosan 
halad a kétféle intézet. 

Legfeljebb azt a kivételt tehetnék, hogy a 
régi nyelvek tanszékeihez ne szolgáljon alapul 
a tanítói oklevél. Ez nem nagy veszteség, és a 
kiváló szorgalom és hajlam módot találna arra 
is, hogy a szükséges előtanulmányokat saját 
erején megszerezze. 

Bármely oldalról fontolom, a tanítói oklevelet 
tartom elsősorban annak az alapnak, amelyre 
a középiskolai tanári képzést fel lehet építeni. 
Ha lesznek az országnak olyan emberei, akik 
egyetemi képzettség mellett teljesen járatosak 
az elemi iskolaügy szervezetében és módszeré-
ben is, akkor könnyű lesz a kormányoknak 
megtalálni az iskolai kormányzáshoz hivatással 
és rátermettséggel bíró elemeket. 

Azzal most nem foglalkozom, hogy az egye-
tem jogi és orvosi karainál, valamint a mű-
egyetemnél mennyiben lehetne tekintetbe venni a 
tanítói oklevelet. Egyelőre elég vívmánynak és 
megtermékenyítő fordulatnak tartanám, ha meg-
nyílik előtte a középiskolai tanári pálya elérése. 

Másik nagykiterjedésű és nevezetes hivatású 
pálya, melyre a tanítói oklevelet minden aggo-
dalom nélkül el lehet fogadni továbbképzési 
alapul, a községi és körjegyzőség. 

Jelenleg olyanokat vesznek fel a minősítő 
közigazgatási tanfolyamra, akik a középiskola 
nyolc osztályát végezték. Az előtanulmányok 
értékét tekintve, épen úgy fölvehetők volnának 
a tanítóképző-intézet végzettjei. Sőt a leendő 
munkakör szempontjából még jobban, mert ezek 
már foglalkoztak alkotmánytannal és a gazda-
ság s nemzetgazdaságtannak legalább elemeivel. 

34* 
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Van a helyi közigazgatásnak egy ága, amelyre 
szükségből szórványosan eddig is alkalmaztak 
tanítókat. Ez az anyakönyvvezetés. A tapasztalás 
azt mutatja, hogy épen úgy megállották helyüket, 
mint a legjobb jegyzők. Pedig eddig még nem 
vettek részt külön közigazgatási tanfolyamban. 

Tovább nem részletezek, hanem összefoglalva 
megállapítom, hogy a tanítói oklevél előtt egész 
nyugodtan megnyithatók mindazok a gyakor-
lati pályák, amelyek elérése eddig az érettségi 
bizonyítványhoz volt kötve. Nagy bőségben 
vannak az ilyenek a vasúti, postai, pénzügyi, 
számvevőségi és mindenféle kezelési szolgálat 
körében. Természetes, hogy a felsorolt szolgá-
lati ágak mindenikénél le kell tenni a meg-
felelő szakvizsgákat; de arra a tanítói oklevél 
legalább olyan jól megadja az alapot, mint az 
érettségi bizonyítvány. 

Miért tartottam szükségesnek mindezeket 
elmondani ? 

Egyfelől azért, hogy feltüntessem, mennyivel 
többet ér a mai tanítói oklevél, miat amennyire 
a közfelfogás értékeli. 

Van azonban az elmondásra közvetlenebb, 
egészen gyakorlati okom is. Az nevezetesen, 
hogy a tanítói oklevelekben aggodalmasan nagy, 
évről évre növekedő a túltermelés. 

A férfijelöltek még nagyjában boldogulnak 
előbb-utóbb ; habár azok közül is elég sok 
görnyed hosszabb időn keresztül egy-egy iroda 
másoló-asztalánál és felejti gyorsan, amit a 
tanítói pálya számára megtanult. Hanem a 
tanítónőjelöltek ezrével epekednek az ország 
egész területén szétszórva, megtelelő állás után. 
Megfeszített igyekezettel szerzett jeles és kitűnő 
okleveleik eltöltötték őket azzal a bizalommal, 
hogy kenyerüket tisztes értelmi munkával sze-
rezhetik meg. Tizenkét évi folytonos tanulásuk 
elszoktatta őket a rendszeres házi munkától, 
és ha mégis ahhoz kell visszatémiök, csalódott-
nak érzik magukat, csak kénytelen-kelletlen 
hurcolják tovább az életet. Mikor aztán minden-
felől azt hallják, hogy az aránytalan nagy 
kínálat mellett csak olyan boldogul, aki erő-
teljes pártfogásra tud szert tenni, akárhánynak 
fejében elhatalmasodhatik az a gondolat, hogy 
azt a pártfogást bármi áron meg kell szereznie. 

Ez már aztán társadalmi baj, amely züllésre 
vezet. 

Már csak azért is kívánatos ú j pályák nyitása 
a férfijelöltek számára, hogy az elemi oktatás 
mentől szélesebb területe nyíljék meg a nők 
előtt. Különben a felsorolt pályák némelyikén 
nők is nyerhetnek alkalmazást és igen sokat 
azok közül jól be tudnának tölteni. 

Mindenesetre arra kell törekedni, hogy a kifej-
lesztett magasabb értelmiség találja meg megfelelő 
alkalmazását. Ez nemzetgazdasági követelmény is. 

Küzdelem a métely ellen. 
írta: Vörösváry Béla. 

Nemsokára ú j tanév elején állunk s a jelen 
idő eléggé alkalmas arra, hogy felszínre hoz-
zunk sok oly dolgot, melyeknek bármelyike 
is a reánkbízott növendéksereg szívét, lelkét, 
erkölcsét, sőt egész valóját megmételyezheti. 
Pár hét múlva megkezdődik a könyvek beszer-
zési ideje, ekkor lelketlen könyvárúsok el-
árasztják majd könyvjegyzékeikkel a felserdült 
ifjúságot, s az a nagy szünidő után mohón 
kap a ponyvairodalom termékei után, kivált 
ha azok ingerlő módon kiszínezve vannak. A 
könyvárúsok jól számítanak, midőn gyermekek 
nevére szállítják könyvjegyzékeiket, sőt egy-egy 
antikvárius nem szorítkozik többé saját kira-
kata reklámjára, hanem behatol a családi otthon 
szentélyébe is. LTj módot eszel ki, megszerzi 
valamely iskola tanulóinak névsorát s körlevél-
ben küldi meg a gyermekeknek a pornográfiái 
termékek jegyzékét. Sőt mi több, reklámcédu-
lára oda van nyomtatva, hogy a csillaggal jelölt 
művek nem as ifjúságnak valók. Jói tudják 
azonban, hogy az ifjúság épen ezekre lesz leg-
kíváncsibb s megtakarított pénzecskéjét e fertő-
zött tartalmú könyvekre pazarolja. Hogy véd-
heti meg már most a gondos anya, a szerető 
szülő, a lelkes tanító gyermekeit e lelkiisme-
retlen, aljas, számító lélekkufárokkal szemben, 
kik lerontják azt, mit éveken keresztül türe-
lemmel, gondossággal s féltő szeretettel föl-
építettünk ? 

Poroszországban császári rendelet szabályozza 
a könyvkereskedők kirakatait. Porosz rendőrök, 
titkosrendőrök ügyelnek arra, hogy a könyv-
árúsok kirakataiban pornográfiái termékek, 
képek ki ne függesztessenek. Ja j annak a 
könyvárúsnak, kinek kirakatában erkölcsöt és 
illemet sértő képet vagy reklámkönyvet talál-
nak. Nálunk azonban, sajnos, nem érkezett 
el az a várva-várt idő, amidőn a lelketlen 
könyvkufárok mételyhintő eljárásukért meg-
rendszabályoztatnának. Ennek a mételynek 
azonban gátat kell vetni s e tekintetben a 
szülő, de kivált a tanító álljon résen. Szorgos 
figyelemmel nézze meg a gyermekek kezében 
levő könyvjegyzéket s ha az a jó ízlésnek, a 
tiszta morálnak nem felel meg, vegye ki 
növendéke kezéből, adja meg a fölvilágosítást 
— már a beíratásokat megelőzően — szó-
belileg, figyelmeztesse úgy a szülőket, mint a 
növendékeket arra, hogy a nekik s talán 
gyermekeik címére küldött könyvárjegyzéket 
utasítsák kereken vissza. Ily eljárással gátat 
vethetünk e fertőzött baj tovaterjedesének, 
megóvhatjuk gyermekeink lelki tisztaságát. 

Egy másik, nem kevésbé fontos küzdelemre 
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hívom föl a liazai tanítóságot, mely a házak, 
kerítések, könyvek, irkák szemérmetlen befirká-
lását és berajzolását szüntetné meg. Sehol 
sem találjuk ennek az elítélendő rossz szokás-
nak mását annyira, mint nálunk a kisebb 
városokban és falukon. Alig van háznak fala, 
kerítésnek oldala ez ellen megvédve s lépten-
nyomon kénytelen az ember megbotránkozva 
látni az illemet mélyen sértő rajzokat és föl-
írásokat. Ez ellen sokat, sőt mindent tehetné-
nek a helységek elöljáróságai, amidőn is dob-
szóval figyelmeztetnék az ifjúságot, hogy ez 
elharapódzott rossz szokástól tartózkodjék s 
helyeznék kilátásba a legszigorúbb büntetést. 
A rend őrei pedig szigorúan utasítva volnának 
arra, hogy a tetten érteket büntetés céljából 
előállítsák. Sokat tehetnek e tekintetben az 
iskolai hatóságok és a tanítók is. 

Az egyelőre szomorúan tapasztalt sikertelen-
ség ne vegye el a tanítóság kedvét a küzde-
lemtől, mert mégis az iskolák és a tanítók-
nak együttes és kitartó közreműködése, vala-
mint a hatóságoknak ezirányú erélyes föllépése 
az ügyet előbb utóbb diadalra fogja vezetni. 
Azt hiszem, hogy nemcsak az iskolai hatósá-
gok, de minden tisztességes, művelt ember, 
annál is inkább a tanítóember fölveszi a küz-
delmet e rossz, ízléstelen és szemérmetlen 
szokás ellen s a tetten ért firkáló suhancot, 
iskolásgyermeket in flagranti kellő büntetéssel 
sújtja. 

Vegye kezébe ezt az ügyet különösen most, 
a jövő iskolai év kezdetén a hazai tanítóság. 
Vegye föl a küzdelmet e szemérmetlen és 
erkölcsrontó szokás megszüntetésére, annál is 
inkább, mert hiszen édes gyermekeink erkölcsi 
épsége forog veszélyben. 

Rumenia kultúrpolitikája. 
Irta: Kertész József. 

Kétségtelen, hogy az alig 26 éves Rumen 
királyság, szívós kitartással, óriási méretekben 
haladva, ma a kultúrnemzetek sorában áll. A 
plevnai és griviczai diadal úgy betöltötte dicső-
séggel a rumenok szívét-lelkét, hogy ma és 
bizonyára a késő jövendőben is, ez lelkesíti 
őket nagyobbszabású cselekedetekre. Ez tette 
a rumenséget nemzetté, érzelmeiket nemzeti 
önérzetté, egyesített hazájukat nemzeti állammá. 

Az ezelőtt két évvel megtartott bukaresti 
országos kiállítás frappáns bizonyítéka volt 
annak, hogy a szomszédos kis nemzeti állam-
ban önérzetes nép lakik, mely tudatosan dol-
gozik s napról napra fejlődik ; s bár sok tekin-
tetben csak jóakaratú törekvésről lehet beszélni 
némely intézménynél, másrészt már arra a 
pontra jutottak, hogy tanulni is lehet tőlük. 

A jó példa követésre méltó, tekintet nélkül, 
hogy ki adja azt. Bennünket, tanítókat, főképen 
az iskolaügyek érdekelnek, erről mondok el 
hát egyet s mást. 

Rumeniának mintegy hat millió lakosából 
körülbelül 1U rész a nemzetiségekre esik. Délen 
szerb és bulgár, Dobrudsában orosz, Moldová-
ban német (Neamtu megye, Neamtu folyó 
stb.), csángó-magyar és zsidó a túlnyomó elem. 
Ezenkívül a kereskedelem az egész ország 
területén általánosan török és görög kézen van. 

Tehát az ország lakossága távolról sem faj-
rumenokból áll, mint első gondolatra hinnők, 
hanem meglehetős tarka egyvelege a nagyobb 
számarányokban élő nemzetiségeknek. De mind-
ezek ellenére nehogy valaki a mi hazai viszo-
nyaink szerint való nemzetiségi kérdésekre 
gondoljon. Rumeniában ez nem létező fogalom. 
Ep ily elképzelhetetlen valami az, hogy Rume-
niában született bármely nemzetiség ne tudná 
az állam nyelvét. Erre példa talán egy sincs, 
de van arra rengeteg, bogy a rumen nyelv és 
szokások mellett elfeledte a sajátját (pl. a moldo-
vai csángó-magyarok). 

Csodálatos is a rumenság asszimiláló ereje, 
mely kétségtelen bizonyossággal végzi öngya-
rapító munkáját minden általa lakott területen. 

Minden rumeniai nemzetiség, akár benszülött, 
akár nem: megtűrt vendég, mely csak addig 
élhet a vendégjoggal, míg az ország intenciói-
val ellentétbe nem helyezkedik, különben bár-
mely társadalmi állású vagy vagyonú ember 
24 óra alatt az ország határán van. (Példa rá 
az ezelőtt két éves görög zavargás.) Rumenia 
állami érdeke pedig nem tűr a rumen nemzeti 
érdekeken kívüleső propagandát. Szervi kap-
csolat tehát a nemzetiségek hazái között csak 
érzelmileg lehet, de annak kifejezést adni sem 
szóval, sem tettel nem szabad. 

Iskolái, a legalsóbbaktól a legfelsőbbekig, 
erős nemzeti alapra építvék s bennük a taní-
tás — az idegen elemeken kívül — teljesen 
ingyenes. Összes didaktikai és pedagógiai mód-
szerük gyökérszálai a soviniszta faji érzületből 
indulnak ki. Tankönyveik kitűnően vannak 
szerkesztve, tanítóik az ország szociális érdekei-
nek megannyi apostolai, telve lelkesedéssel, 
fajszeretettel hazájuk és nemzetük iránt, egy-
szersmind ellenszenvvel minden idegenszerű-
séggel szemben, 

Az idegen nyelvű iskolák a rumen iskolák 
megannyi fiókjaiként tekinthetők, mert azokban 
idegenszerűség csak a minisztérium által kellő ha-
tárok közé szorított alakban és módon található. 

Bármely idegen nyelvű iskola nyilvánossági 
jogot csak az esetben kap, ha a tanítási nyelv 
mellett minden tantárgy, parallel, rumen 
nyelven is taníttatik. Ellenkező esetben az 
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iskola privátjellegű. (Ilyen pl. a bukaresti 
ref. iskola, mely 1815-től áll fenn s nincs 
nyilvános jellege.) De a privátjellegű iskolák-
ban is (ú. n. scolile cu programa propriu) nem-
csak hogy kötelező az államnyelv tanítása, de 
erről az iskolafenntartónak kell gondoskodnia, 
az iskola különbeni bezárásának terhe mellett. 
A privát jellegű elemi iskolákban is hetenként 
legalább 18 órán kell tanítani rumen olvasást, 
írást (kezdve az I. osztályon), földrajzot és törté-
nelmet. Ez pedig nemcsak, hogy rendelet, de szi-
gorú betartásától függ az iskola ekszisztenciája. 

Minden iskolai év kezdetén — a fővárosban 
közvetlenül, vidéken a tanfelügyelőség útján — 
a minisztériumhoz benyújtandó: a tanítói sze-
mélyzet táblázatos kimutatása, kitüntetve a 
rumeniai működésre szóló miniszteri engedélye-
zés kelte, a képesítés ideje és helye, mire 
képesíttetett és mit tanít; az iskolában hasz-
nált és miniszterileg engedélyezett tankönyvek 
jegyzéke; a tanterv és ennek engedélyezése; 
az órarend két egyenlő példányban, melyek 
közül jóváhagyás esetén az egyik példány — 
mit a minisztérium hivatalos számmal és peesét-
tel ellátva hitelesít — az iskolában kifüggesz-
tendő, a másik bennmarad a minisztériumban 
s iskolalátogatás alkalmával a tanfélügyélő a 
valóság konstatálása céljából magával hoz. Okt. 
1—5. napjaiban beterjesztendő az összes be-
iratkozott tanulók anyakönyve, melyet a minisz-
térium azon esetben, ha a tanulók szüleinek 
honossága útlevéllel, illetőleg annak számával 
igazoltatott: láttamoz és lezár. 

Az ezekre vonatkozó rendelet minden iskolai 
év végén kiadatik, figyelmeztetésül az új tanévre 
vonatkozólag, melynek appendiksze mindig az : 
„az iskola különbeni bezárásának terhemellett". 

Rumen állampolgárok gyermekét privátjel-
legű iskolák semmi szín alatt föl nem vehetnek. 
E tekintetben annyira pedáns az ellenőrzés, 
hogy, ha a tanfelügyelőnek aggályai volnának 
a tanító neve után annak nemzetisége meg-
állapításánál : bekéreti az ilyenek útlevelét a 
minisztériumba, de mindenesetre szigorú után-
járással oszlatja el kételyeit. 

Ez nagyon természetes, egyszerű és végered-
ményében saját szempontjukból oly üdvös intéz-
kedés, hogy kizárt dolog gondolni is az állam 
érdekeivel össze nem egyeztethető törekvésekre. 

Mindezek után ki kételkedne abban, hogy 
nincs kellőleg körülsánjolva az a határ, melyen 
belül csak az ízig-vérig való rumen kultúra 
érvényesülhet Rumeniában ? 

Népképviselet, hadsereg, tanügy s minden ezek-
kel kontaktusban levő országos intézmény — mint 
említém — szilárd nemzeti érzületen nyugszik s 
az ember nem is tudná hamarosan eldönteni, 
hogy melyiken látszik meg inkább a faji jelleg. 

A valóság az, hogy mindez — előnyösen — 
meglátszik Rumenia államéletén. 

Jó volna nekünk is tanulni a szomszédtól : 
országos ügyekben energikus eljárást, nemzeti 
kérdésekben meg nem alkuvást és különösen 
tanügyi téren föltétlenül alkalmazni a rumeniai 
metódust. 

Remélhetőleg, különösen a rumen-lakta ma-
gyar földön ez újítás jóleső érzést keltene, mert a 
módszer nem magyar találmány s bizony nekünk 
is nagy hasznunkra volna ez az idegen kultúra. 

(Bukarest.) 

= Ju ta lom az inasközvetítésnél közre-
működő taní tóknak. A budapesti ipari és keres-
kedelmi munkaközvetítő-intézet — tekintet tel 
a tanonckereslet állandó növekvésére — a mult 
év folyamán az egész országra kiterjedőleg szer-
vezte az inasközvetítést. Fölkérte egyfelől az ipar-
testületeket, hogy utasítsák az intézethez az olyan 
mestereket, akiknek inas kellene, és hajlandók 
volnának azt 4 évre szerződtetni ellátás, ruházás 
és a tanoncviszonyból kifolyó költségek viselése 
mellett. Másrészről az intézet javaslatára, a keres-
kedelmi miniszter felhívása folytán, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter felszólította az összes 
népiskolák tanítóit, hogy jelentsék be az inté-
zetnél az ipari pályára kívánkozó növendékeiket 
és segítsék elő azok elhelyezésének lebonyolítását. 
A taní tói kar erre a legnagyobb készséggel karolta 
fel az inasközvetítés ügyét . Közreműködésük mel-
lett már a mult évben 835 fiú jelentkezett a 
vidékről. A jelentkezők egy része visszalépett ugyan 
az elhelyezési tárgyalások során, de mégis sikerült 
közülük 487-et elhelyezni s ezekből 380 a próba-
idő kitöltése után a végleges tanoncviszonyt is 
megkötötte. Az elhelyezett fiúk legnagyobb része 
szegénysorsú földmíves- és napszámosgyermek, 
olyan községekből, melyek távol esnek a nagyobb 
iparűző helyektől, s emiatt a fiúk másként nem 
is tud tak volna hozzájutni a mesterség megtanu-
lásához. Ez a körülmény a szó legszorosabb értel-
mében a népjólétének emelésére irányuló munkává 
teszi a tanítók közreműködését, mert ezáltal né-
pünk értelmesebb gyermekei alkalmat nyernek 
arra, hogy a mezőgazdasági munkáséletnél ked-
vezőbb társadalmi és gazdasági helyzetbe juthas-
sanak. A keresk. miniszter a maga részerői is 
méltányolni kívánván ezt az önzetlenül végzett, 
eléggé fáradságos munkát : a közreműködők közül 
Benedek Sándornak (Harasztos, Tordaaranyos m.), 
Bosga Hilárnak (Borgóprund, Beszterczenaszód 
m.), Matheovics Illésnek (Ponor, Hunyad m.), 
Lengyel Gézának (Vizvár, Somogy m.), Béczer 
Józsefnek (Orda, Somogy m.) és a vizszilvási tanító-
nak (Szolnokdoboka m.), kiknek munkájával legtöbb 
inast helyezett el az intézet, egyenként 50 — 50 
korona jutalomdíjat engedélyezett. 
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SZÉPIRODALOM. 
Honi gondok. 

Emlékezés Széchenyi Is tvánra . 

Tanulságért, okulásért 
Dehogy kell külföldre menni! 
Tanulságos, példás dolog 
Kapható itt akármennyi, 
Csak jól meg kell nézegetni. 

Valamikoi*, egykor, régen 
Széchenyi is nézegette, 
S népem, a te nyomorodból 
Sarjadt fel sok dicső tette, 
Mely hazádat naggyá tette. 

Áz igaz, hogy ő két kézzel 
Fogta meg az eke szarvát: 
Lelke tüzes ekéjével 
Hasogatta, szántogatta 
Roppant földed ős ugarját. 

r 

Es szétnézett odakünn is: 
Más nemzetek mit csinálnak? 
Jó gazdaként átplántálta 
Mindazt, mit ott jónak látott, 
Munkakedvet, vidámságot. — 

Sürgést, forgást, vérkeringést, 
Új életet, egészséget, 
S hogy talpra állj és fölébredj : 
A gúny sebző ostorával 
Ösztökélt munkára téged. 

Éjjel, nappal csak rád gondolt, 
Mindig a te arcod látta — 
Az igaz, hogy végül aztán 
Beleőrült a kegyetlen, 
Rettenetes, vad munkába . . . 

Endrödi Sándor. 

A fogadott gyerek. 
írta : Bodonyi Nándor. 

Föltettem magamban, hogy mindaddig, amíg 
a Magyar Allamvasútak meg nem adják azt a 
kedvezményt valamennyi tanítónak, hogy fél 
másodosztályú jeggyel utazhassanak harmad-
osztályon, én (felekezeti tanító létemre) csak 
egész jeggyel utazom, de — harmadosztályon. 

Meg van ennek is a jó oldala. 
Először is : elég olcsó. Olcsóbb, mintha má-

sodosztályon mennék egész jeggyel. Aztán van 
bennem annyi demokrata érzület, hogy nem 
átallok a „nép" közé elegyedni. 

A vasúti kocsik harmadosztálya a népélet 
tarka kaleidoszkópja. Egyik érdekes alak a 
másikat váltja. Ha író volnék, folyton utaznám. 
Es csak harmadosztályon. Kész novella-tárgyak 
s egész regénytémák buggyannak föl ott az 
ember szeme láttára. Csak észre kell őket venni. 
Sehol a jellemek annyi külön félesége, tarka-
sága, mint i t t ! 

Aki az életet akarja megismerni, az csak 
harmadosztályon utazzék. 

Elvégre harmadosztályon is csak odajut az 
ember, ahová másodosztályon . . . 

Egyszer Pestre utaztomban a „cserdihelyes-
faiu állomáson egy jóképű nénike szállott be 
a vasúti kocsiba. Lehetett úgy negyven körüli. 
Fején babos fekete kendőt, vállain rojtos, ró-
zsás selyemkendőt viselt, hátul megkötve. Kö-
ténye, ruhája ünnepiesen fekete, mintha temp-
lomba, lakodalomra, vagy búcsúra készülne 
menni. 

Jobb karján kis, füles kosarat emelt. A ko-
sár sávos abrosszal volt leterítve. Balkezével 
egy öt-hat esztendős kis fiút segített föl a 
kocsiba. 

A kis fiú fején darutollas pörge kalap volt. 
Testén pitykés, zsinóros dolmányka. Vitézköté-
ses magyar nadrágja fényesfekete liszterből. 
Lábain karimás, kopogós, magassarkú magyar 
csizma. 

Olyanformán tünt föl nekem, mintha valami 
jobbmódú „hegyföldi" anyóka vinné valahová 
búcsúra a maga „későn jött" egyetlenkéjét. 

Ügy becézgette, úgy kényeztette. 
A kis fiú nyomában egy talitarka, pirosviganós, 

széles, vöröscékla-képű leányzó lépett föl a 
kocsiba. Szöszke kenderhajában, dúdoros ing-
ujjában piros pántlika virított. Piros volt azon 
a dagadó keblét takaró mellénykétől a cipője 
csokráig, de minden. 
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Az első pillanatban rá lehetett ismerni a 
felvidéki tót debellára, aki valahonnan „Bárs 
megyibúl szakadta ide". 

Eleinte azt hittem, hogy csak a véletlen 
hozta őket össze. Nem is gondoltam, hogy 
együvé tartozzanak. 

Helyet adtam nekik. 
A piros pipacs színében pompázó leányzó 

bevette magát az egyik sarokba, az ablak 
mellé, velem szemben. A feketeruhás nénike 
mellettem foglalt helyet. A kis fiú ott álldogált 
a két ülés közti szabad térségen. 

— Pocem, Jáno! — szólt oda a pirosképü 
leányzó a kis fiúnak, amire az félve bújt a 
feketeruhás asszony mellé. 

— Gyere ide Jánoskám, — szólt most az 
asszony s gyengéd szeretettel emelte föl az ölébe. 

Amint rájuk néztem, láttam, hogy az asz-
szonynak a két szeme ki van sírva. A kis fiú 
is egyre törülgette a könnyeit. 

A leány újból odaszólt neki: 
— Poeem, Janicsko ! 
Amitől az még félénkebben húzódott el tőle. 
— De minek is beszél hozzá ilyen csú-

nyán? — szólt az asszony méltatlankodva. 
A leány meg, amint látta, hogy szavainak 

nincs foganatja, hetyke negédességgel vont 
vállat; futó pillantást vetett reám, aztán ki-
nézett az ablakon. 

Megszólítottam az asszonyt: 
— Magáé ez a kis fiú? 
Az asszonynak sírásra csuklott a hangja : 
— Az enyim . . . volt . . . eddig . . . 
— Hát ezután? 
— Ezután ? . . . A jó Isten tudja . . . Szegény 

kis Jánoskám! 
Az asszony sírására a kis fiú is elkezdett 

szepegni. Azután sírtak egész hangosan ket-
tesben. Az asszony keblére ölelte a kis fiút. 
A kis fiú átölelte az asszony nyakát. És aztán 
csak sírtak, sírdogáltak együtt tovább. 

A piros leány ott a sarokban boszúsan cset-
tintett a nyelvével, mint akinek ez nem tetszik. 
Yalami előttem ismeretlen nyelven motyogott 
magában valamit. 

Utóbb is az asszony hagyta abba a sírást. 
Előszedte kosarát. Levette róla a sávos abroszt 
s kirakott a kis fiú elé mindenféle körömfala-
dékot : sült csirkecombot, fügét, narancsot, 
szentjánoskenyeret, mákospatkót, túróslepényt. 

— Egyél Jánoskám ! Ne sírj Jánoskám. 
0 maga is iparkodott megkeményíteni a 

szívét. Nem sírt, csak sóhajtott nagyokat. 
A kis fiú elkezdte majszolgatni az eléje ra-

kott ételeket. Én újra fölvettem a szót: 
— Talán valami baja van a kis fiúnak? 
— Nincs ennek semmi baja. Olyan egészsé-

ges, mint a makk. 

— Hova utaznak? 
— Én csak Dombóvárig. 
És a kis fiú? 
— Az meg Pestig . . . Meg aztán még tán 

onnan is tovább. A kis fiú kicsit feledkezni 
látszott a bújáról. Leszállt a padlóra s néze-
gette az utasokat. Attól azonban erősen óva-
kodott, hogy a pirosruhás leányhoz közel jusson. 

Az asszony visszarakta kosarába az ott-
hagyott ételmaradékot. Letakarta újból a sávos 
abrosszal. Közben ügyelő, aggódó pillantást 
vetett a kis fiú után, ha nem éri-e valami baj 
Aztán odafordult hozzám : 

— Látja, uram: ilyen a törvény! 
— Vájjon? 
— Ezt a kis gyereket én neveltem föl hat 

hónapos korától. Nyiszlett, cingár, beteges volt 
az Istenadta, s nézze meg most. 

— Olyan, mint a vasgyúró. 
— És ezt a gyereket most elveszik tőlem. 

Elveszik akkor, amikor a piszokból, pelenkából 
kineveltem ; amikor a gondjának a nagyját mái-
elvetettem, amikor már örömem tellett volna 
benne. 

— Hát kié ez a gyerek? 
— Ezé a cifra személyé, ott ni ! 
Én aggodalmas pillantást vetettem a leányra. 

Az asszony leolvasta ábrázatomról, hogy mit 
gondolok. 

— Dejszen, attól ugyan beszélhetek ! Nem 
ért az egy szót sem magyarul. 

Aztán gyorsan hadarva beszélt tovább. 
— Pesten szolgált . . . Gyereke lett . . . Ki-

tette . . . Fölszedték . . . Lelencházba vitték. 
Majd nagyot sóhajtva lassabban folytatta: 
— Nekünk nem volt gyerekünk. A jó Isten 

nem adott. Egy ízben panaszkodtam mesterné 
asszonyomnak, hogy ímhol itt a szép gazdasá-
gunk : ház, kert, belsőség, földek, szőlők, lábas-
jószág. Magam sem félek a dologtól, az uram 
is munkabíró. Nap-nap után törjük-marjuk ma-
gunkat a dologban. Hála Istennek, van is lát-
szata. Szemlátomást szaporodik a vagyon. Ha-
nem hát mégis, mégis! Minek ez a nagy 
vagyon ? Nem lesz kire hagynunk ! Nincs gyere-
künk. Akkor adta mesterné asszonyom azt a 
jó tanácsot, hogy fogadjunk föl egyet örökbe. 

Felfogadni, mondok, felfogadnám én szíve-
sen, de hol vegyem ? Azt mondja : van a pesti 
lelencházakban elég. Adnak ott szívesen. 

— Ügy is tettünk az urammal, fölmentünk 
Pestre. Kiválasztottuk a legszebbet, a legszívem-
hez valóbbat. Haza hoztuk, fölneveltük. Hány 
álmatlan éjszakámba került! Megtanítottam 
beszélni, imádkozni. Most az őszön föl akartam 
adni iskolában. Igen okos gyerek. A „Lelki 
Kincstár"-amban máris ismeri a betűk nagyját. 
Számolni is tad. Olyan okosan el lehet vele 
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beszélgetni, mint valami naggyal. Es aztán 
most — tette liozzá sírva — még az anya-
nyelvét is elfeledtetik vele. Elviszik oda, a tótok 
közé. Nevelnek belőle holmi mulyaszájú tót 
legényt . . . az én fiamból . . . 

És elkezdett magában csendesen zokogni. En 
vigasztalni akartam. 

— De hiszen nem a maga fia. Mit sirat rajta ? 
— Nem az enyim ? Hisz ez a baj ! Ez a 

tarka pipacsvirág, ez az igazi anyja. En csak 
az édesanyja voltam. Aztán kiszimatolta, tör-
vény előtt beigazolta . . . 

— Törvény előtt is voltak ? 
— Voltunk ám, Pesten. En nem akartam 

kiadni a kezemből. Azt mondták az urak, hogy 
karhatalommal is elveszik tőlem. Nohát, ilyen 
a törvény. Túl a másik szakaszban egy pesti 
rendőr is utazik velünk. Hát így csak enged-
tem az erőszaknak. Most elkísérem Dombovárig. 
Ott majd valahogy útat vesztek előtte, mert a 
grverek nem akar elmaradni tőlem. 

— Hogy jutott eszébe ennek a leánynak most, 
hat esztendő után kereskedni a gyerek után ? 

— Nem is annyira ennek a lánynak jutott 
eszébe, mint annak a rendőrnek, odatúl a má-
sik szakaszban. Ez ugyan nem sokat törődött 
volna vele. Nincs ennek se szíve, se lelke. A 
rendőr erősködött. Azt mondta, neki hatósági 
utasítása van. Ha kell, erőszakkal is elveszi. 
Lehet, hogy van valami köze hozzá. En nem 
tudom. Csak azt tudom, bogy nagyon meg-
fájdították a szívemet. De nini ! Már Dombo-
váron vagyunk . . . 

A gőzkocsi megállott. Az asszony fölkelt, 
odament a gyerekhez, átkapta a fejét s össze-
vissza csókolta. Azután a nyitott ajtón át hir-
telen kiugrott a vasúti kocsiból, becsapva maga 
után az ajtót. Még a kosarat is otthagyta a 
kocsiban. 

A kis gyerek elkezdett sírni. Kétségbeeset-
ten kiabált : 

— Édesanyám, ne hagyjon itt ! Ne engedjen 
elvinni. Azt ígérte kelmed, hogy eljön velem 
Pestig. Ne hagyjon itt, édes anyám ! 

A pirosruhás ieány fölkelt, odament a fiú-
hoz s próbálta vigasztalni. De a fiú rúgott, 
harapott. Ki akarta törni az ablakot. 

A nagy sírás-rívásra a szomszédos szakaszból 
belépett a pesti rendőr. Most már ketten pró-
bálták megfékezni a gyereket . . . 

Én nem hallgathattam tovább a sírást. 
Vettem a cókmókomat s átmentem a szomszéd 
szakaszba. 

Ott már vidámabb magyarok hányták-vetet-
ték meg pipaszó mellett a világ sorát. 

Odavettem magam az egyik báty' uram mellé. 
Hallgattam a beszédjét, csak, hogy annak a kis 
gyereknek a sírását ne halljam . . . 

9 

KÖNYVESHÁZ. 
§ A nemzetiségi kérdésről . (írta : Kaposi 

M. L. dr. Megjelent Budapesten. A Pátria r.-t. 
nyomása. Ára 2 korona.) 

A nemzetiségi kérdésben — ír ja Kaposi dr. — 
két homlokegyenest ellentétes álláspontot fog-
lalunk el. Az egyik párt a kérlelhetetlen harcot, 
az erőszakos úton való magyarosítást, az izgatás 
lehetetlenné tételét, az izgatók bebörtönözését 
kívánja, a másik csoport a békét, a várakozást, 
a szelídséget és engedékenységet hirdeti. Kaposi 
dr. szerint egyik álláspont sem vezet a kívánt 
eredményhez. A nemzetiségi eszme úrrá lett az 
egész világon, évszázadokon át szertemállott fajok, 
töredékek olvadtak össze szoros egységgé, nagy 
birodalmak, melyeknek nemzetiségei évszázadokon 
á t békében éltek egymással és a vezető fajjal, 
szétomlóban vannak. Európa újabb története e 
hatalmas erő működéséből áll ; a nemzetiségi eszme 
építő és romboló erejét figyelhetjük mindenütt. 

Terünk nem engedi, hogy hosszasabban időz-
zünk Kaposi dr. könyvénél, de meg kell azért 
emlékeznünk a munka legértékesebb és legprak-
t ikusabb helyeiről. A szerző azt fejtegeti, hogy a 
faji összetartás gondolata szinte velünk születik. 
A rá való diszpozíció bizonyára. A látni kezdő 
magyar, oláh, tót vagy német gyermek szeme 
azokon a színeken és motívumokon akad meg, 
melyek gyermekkorában körülötte vannak, a 
figyelő gyermek fülének azok a hangok, azok a 
melódiák a legkedvesebbek, melyeket fejlődése 
kezdetén hallott. Egy olyan — mondhatnók — 
ré teg telepedik le a gyermekiélekben, amely 
talán egész életén át irányítja. A magyarországi 
nemzetiségek házában született gyermek nem a 
magyar állam színeit, nem a magyar művészet 
motívumait, nem a magyar történelem alakjait 
lá t ja maga körül, nem a magyar nyelvet és zenét 
hallja, mire felnő, tehát bizonyos idegenkedéssel 
fog tekinteni mindenre, ami magyar. Ha hozzá-
számítjuk ehhez, hogy rokonai, ismerősei, vagy 
az idegenek szavaiból az a benyomás ébred lel-
kében, hogy ő egy elnyomott nemzetiségnek tagja, 
kipirul t arccal, vágyakozó szemmel fog. átnézni 
a határokon, hol faja függetlenül él. Lelke meg-
telik a szabadság gondolatával s nagyon kevés 
kell már ahhoz, hogy a magyar iskola, a magyar 
kul túra hatástalanul pattaDjon vissza róla. 

Ha ezt a képet nem általánosíthatjuk is, sok 
tekintetben igaza van Kaposi dr.-nak. Szerző azt 
a következtetést vonja le, hogy nagyobb sikert 
érünk el, „ha az érzelmi világot igyekszünk meg-
hódítani és ama diszpozíciókat próbáljuk meg-
gyöngíteni, mintha az izgatókat törekszünk láncon 
tar tani" . A mi nézetünk megegyezik a szerzőével 
abban, hogy sikert csakugyan azzal lehet elérni, 
ha az érzelmi világra hatással tudunk lenni, de 
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hogy a rombolást feltartóztathassuk, bármilyen 
eszközzel is meg kell szüntetni az izgatást . Az 
izgatás megakadályozása magában még nem ered-
meny, de megmenti az országot a helyzet rosszab-
bodásától. 

De vizsgáljuk meg, minő módot ajánl a szerző 
arra, hogy a gyermeklélekbe öntudatlanul is be-
szivárgó először közömbössé, később gyűlöletet 
ébresztő motívumokat ellensúlyozzuk. Eszközei 
megérdemlik, hogy mindnyájan élénk figyelemmel 
olvassuk őket. Azt akarja, hogy a magyar kultúra 
eredményeit, a magyar művészet remekeit ismer-
tessük meg velük. Az így szerzett benyomások, 
ha nem is ölik meg, mindenesetre gyöngí t ik azt 
a hatást, melyeket a velük egy nyelvet beszélő 
nép kul túrá ja gyakorol rájuk. Egyik eszköze 
szerzőnek az volna, hogy könyvtárakat állítana 
fel nemzetiségi vidékeken. E könyvtárakban az 
illető nemzetiség nyelvére lefordítva helyet kap-
nának a magyar írók és költök legjelesebbjei; 
természetesen ki volna küszöbölve belőlük mindaz, 
ami a nemzetiségeket sérthetné. Jókai , Petőfi, 
Arany, Tompa s az ú j abb irodalom nagyjainak 
művei, alakjai belopóznának a nemzetiségi gyer-
mek lelkébe s lassanként száműznék onnan azokat 
a képeket, azokat az alakokat, amelyeknek és 
akiknek emlékezete elválaszt inkább, min t össze-
forraszt. Történeti regényeink a múl tban együtt 
elszenvedett bajokat, a mul t közös örömeit tárnák 
fel előttük, költőink részben szintén ugyanezt, 
részben a haza természeti szépségeit. E lélekbe 
fonódó, láthatatlan szálak megölnék a kifelé húzó 
kötelékeket. Kultúregyesületeink megtehetnék azt 
is, hogy időnként vándorkiállításokat rendeznének ; 
a magyar művészet hódító körút ra indulhatna. 
Ugyancsak nagy szerepe lehetne a Urániának ; 
az i t t lá tot t történelmi vagy tájképek mélyen és 
könnyen vésődnének be különösen a fogékony 
gyermeki lélekbe. A magyar zene, a magyar 
színészet, a nemzetiségi nyelvre lefordítot t jó 
magyar történelem (ez most kerül t ki sajtó alól, 
Apponyi miniszter kezdeményezésére), kiegészítené 
azt a hatást, mit az előbbiek megalapoznának. 

Következetes, céltudatos munkával lehet ered-
menyt elérni, csak nem szabad ábrándképek után 
futni . Nem az a cél, hogy a nemzetiségeket erő-
szakkal magyarrá tegyük, hanem az, hogy őszinte 
barataink legyenek s lelkük mélyén ne ápoljanak 
olyan vágyakat, melyeknek megvalósulása az 
ezeréves magyar állam pusztulásával járna. 

Mi a magunk részéről mindig a közös műkö-
dést, az erők egyesítését, a béké t hirdettük. 
Kaposi dr. is ezt teszi, bár olykor-olykor jogos 
panaszra nyílik ajaka. Mi —- bár egy célra törek-
szünk — nem ér thetünk mindenben egyet a 
szerző állításaival és következtetéseivel, mégis 
elismerjük, hogy munkája igen érdekes és sok 
eszméje megszívlelendő. (I.) 

§ A n é p . ( í r t a : Köveskuti Jenő. Ára 1 korona 
50 fillér. Kapható Lampel R. könyvkereskedé-
sében ) 

Az ipar, a kereskedelem, a technika hatalmas 
lépésekkel siet a tökéletesedés felé. A gyorsvonat 
kényelmes fülkéjében ülő utasnak eszébe sem 
j u t az a gondolat, hogy valahol az útfé len egy 
sápadt arcú, elnyomorodott fuvaros ny i t j a átokra 
száját. A gőzmalom búgása, a magas kéményből 
a vidékre telepedő füstfelhő elnyeli a vizi molnár 
panaszos sóhajtását, eltakarja a pusztuló, néma 
maimocskát. Az emberi haladásnak áldozatai van-
nak. A vívmányok ezreket boldogítanak ugyan, 
elhagyott vidékekre életet varázsolnak, de a 
haladó emberiség áldozatok testén gázol át, út-
j ának két oldalán kenyerüket vesztett , bánatos 
emberek állanak. 

Köveskuti Jenő novelláiban velük foglalkozik. 
Fölkeresi a balatoni halásztanyát, melyen rom-
bolólag gázolt át az ú j törvény. A független 
halásznép munkása le t t a nagybérlőnek, részben 
pedig Amerikába vándorolt. Fölkeresi a pihenő 
malom előtt álldogáló molnárokat, k ike t tönkre-
t e t t az uraság gőzmalma s most panaszkodnak 
egymásnak, hogy az uradalom ügyésze még a 
vízhasználatért bé r t kíván tőlük. Megrajzolja a 
szegény hajlékot, hol a család egyetlen disznaját 
sirat ja. Az egyetlen disznó, melytől a falusi nép 
a tél ire valót vár ja . Nem elég, hogy odavan a 
remény-ég, még állatorvost is kell messziről ki-
hozatni a döglött állathoz, hogy hivatalosan meg-
állapítsa, nem járványos bajban hullott-e el az 
állat. Majd elvisz bennünket a szerző egy székely 
faluba, bevezet a korcsmába, hol falusi emberek 
beszélgetéséből t u d j u k meg a nép baját . A zsar-
nokoskodó és megvesztegethető hatósagi emberek 
annyira elkeserí tet ték a népet, hogy kénytelen 
nagy számban vándorútra kelni. Majd a tagosí-
tással járó jogtalanságokról, az igazságtalanságok 
nyomán járó véres összetűzésekről lebbenti fel 
a leplet. Novelláinak hősei az üldözött, elnyomott, 
legázolt, kizsarolt nép köréből valók. 

Az egész könyvön valami bánatos hang vonul 
végig. Mintha a mélységből sóhajtást hallanánk. 
Mintha legázolt emberek jelennének meg előt-
tünk , kik rámuta tnak a törvény, a társadalom, 
a haladás-ütötte sebekre, hogy az emberiség lelki-
ismeretét felrázzák, hogy meglassítsák azt a lázas 
előretörést, mely oly sok áldozatot követel. Tíz 
ra jz van Köveskuti könyvében. Azok a rajzok, 
melyekben óvakodik a túlzástól, megindítók, de 
van néhány rajza, melyekben oly sötét képet fest, 
hogy nem h ihe tünk benne. Nem hihetünk még 
akkor sem, ha az eletből vannak merítve. Egy-
néhány falu ta lán van, hol i lyen bajok vannak, 
de nem szabad általánosítani. 

E könyv olvasása közben le lkünk megtelik 
fájdalommal ; ez már maga is bizonyíték, hogy 
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Köveskuti íróember. Nemcsak tehetsége van, 
hanem érző szíve is, mely meglátja a szenvedést, 
észreveszi a bánatot s rá tudja terelni olvasóinak 
figyelmét is az életben tapasztalható sötét pon-
tokra. Még egy kiválósága van e munkának, 
szemléltető-képek és pompás leírások vannak 
benne. Koldusok című novellájában pl. a búcsú-
nak olyan képét rajzolja, melyet bátran a leg-
nagyobb írók hasonló rajzaival mérhetünk össze. 
A balatoni halászokban pedig a Balatont szí-
nesen, pompásan eleveníti meg. 

§ A pécsegyházmegyei főtanfeliigyelö 
u t a s í t á s a i . Wajdits Gyula, a pécsegyházmegyei 
főtanfelügyelő körlevelet intézett kerülete tan-
felügyelőihez, igazgatóihoz, tanítóihoz, melyben 
az ú j tantervet és a hozzávaló utasításokat hozza 
tudomásukra. A körlevél bevezetésében a követ-
kezőket mondja : „ A tanterv bevezetésének egy-
szerűbbé tétele, a haladás irányának és szellemének 
megjelölése érdekében, úgy, mint az előbbi kör-
levelekben is történt , a negyedik osztályban elő-
kerülő tantárgyakra nézve szakszerű utasítást 
és mintatervet csatolok, tekintet tel az osztott és 
osztatlan nép i sko lák ra . . . csak az irányt és szel-
lemet akarom az utasítás és mintaterv által 
jelezni, a tanítóság önálló cselekvésmódjának leg-
kisebb érintése nélkül." 

Az utasításokat és a részletes tantervmintákat 
a főtanfelügyelő fölkérésére egyes tanítótestü-
letek, illetőleg taní tók készítették. A körlevél 
három részből áll. Az első részben a népiskolák 
negyedik osztályának tananyaga van felsorolva, 
a második részben a hozzávaló utasításokat talál-
juk, a harmadik rész végül egy mintatervezetet, 
illetőleg tananyagbeosztást tartalmaz. 

Terünk nem engedi, hogy részletesen ismer-
tessük az utasításokat és a mintatervezetet. C*ak 
azt említ jük meg, hogy az utasításokban a leg-
nagyobb fokú indukció érvényesül. Ezt t a r t juk 
mi is egyedül célravezetőnek. A tudást csak úgy 
lehet szilárddá tenni, ha a végső célt mindig 
szem előtt tartva, ismertből ismeretlen felé hala-
dunk, s mikor egy-egy ismeretkörrel tisztában 
vannak tanítványaink, a tanultakat jól begya-
koroljuk. Különösen a nyelvtanításról szóló uta-
sítás fejti ki világosan e gondolatot. „Nyelvtant 
nem taní tunk, — ir ja az utasítás — csak a 
nyelvet taní t juk, ennélfogva először is kiválaszt-
juk a már tartalmilag tárgyalt olvasmányok 
egyikét s ebből kiszemeljük azokat a mondatokat, 
melyek a nyelvtény szemléltetésére legalkalma-
sabbak. Ezekből a mondatokból magával a gyer-
mekkel fe j t jük ki a nyelv illető törvényeit, s ha 
kifejtettük, még pedig nemcsak egyszer, hanem 
több ismételt esetben, akkor azt a törvényt sza-
batosan szavakba foglaljuk s a gyermekkel ismét 
ertelmeztetjük, velük könyv nélkül megtanít tat-
juk, füzeteikbe leíratjuk s végre valamelyik 

olvasmányból a megismertetet t szabályra példákat 
í ra tunk. Vagyis a nyelv egyes szabályainál első 
mindig a bő és gazdag szemléltetés ; második a 
szabály elvonása és megtanítása, harmadik a be-
gyakorlás és alkalmazás. Ily tanítási mód mellet t 
nyelvtani kézikönyvre szükség nincs. Az ily 
könyvek rendesen a tanítás közvetlenségét és 
érdekességét ront ják meg s más oldalról a nyelv 
tanítása helyett lassanként a nyelvtant s a ké idve 
kifejtő eljárás helyett a közlő eljárást j u t t a t j u k 
túlsúlyra. De ha nyelvtanra nincs is szükség, 
annál több szükség van arra, hogy minden gyer-
meknek nyelvtani füzete legyen, amely füze tbe ' 
a tanítás eredménye tisztán, világosan be legyen 
írva." 

De nemcsak a nyelvtanra vonatkozó utasítás-
ban, hanem csekély kivétellel az utasí tásoknak 
minden részében felismerhető az a törekvés, hogy 
a tanítónak ne az egyszerű ismeretközlő szerep 
jusson, hanem inkább vezető legyen, akinek út -
mutatása, irányítása mellett maga a növendék-
sereg végezze el azt a munkát , hogy a régi 
ismeretekhez hozzákapcsolja az újakat s így az 
ismeretek szerves egésszé forrjanak össze lel-
kében. 

Az indukció, a rávezetés mindig nagyobb t é r t 
hódít a pedagógiában. Eredménye nemcsak az, 
hogy az ismeretek jobban kapcsolódnak egymás-
hoz és így erősebbek, maradandóbbak lesznek, 
hanem neki köszönhetjük azt is, hogy hozzászokva 
a következtetéshez, az okoskodáshoz, még különös 
körülmények között is megálljuk helyünket az 
életben. 

Olvasva ez utasításokat, kétszeres a mi örömünk. 
Örülünk annak, hogy Wajdi ts Gyula egyházmegyei 
főtanfelügyelő a legilletékesebbekre, a tanító-
testületekre és taní tókra bízta kidolgozásukat, de 
még nagyobb örömöt érzünk, ha elgondoljuk, 
hogy a megbízottak jól végezték a rá jakbízot t 
munkát . 

§ Nyelvtanításunk múl t j a . (Népiskolai ma-
gyar nyelvtanaink története, í r ta Böngérfi János. 
Ára 2 korona. Néptaní tók (Népnevelők) könyv-
tára 3 5 — 3 6 . füzete. A Budapesti Tanítótestület 
tulajdona.) 

Minden nyelvtankönyvirónknak el kellene ol-
vasnia e könyvet. De senki sem parancsolhatja 
rá juk. A tankönyvbírálóktól azonban megköve-
telhetnék, hogy tisztában legyenek nyelvtani 
irodalmunk múltjával. Csupán így remélhetjük 
a fokozatos fejlődést s kerülhetnők ki a kínos 
és káros zökkenéseket. 

Böngérfi három részre osztja munkáját . Az 
első fejezet a nyelvtani tanítás általános törté-
neti át tekintése. A második rész a magyar nyelv-
tan tanításának tör ténet i fejlődését és jóformán 
összes, a magyar nyelv tanításával foglalkozó 
könyvünket ismerteti. A harmadik rész betűrend-
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ben. felsorolja azok nevét, kik nyelvoktatásunkkal 
irodalmilag foglalkoznak. Megemlíti munká juk 
címét és a megjelenés idejét. 

A nyelvtanokat nem időrendben, hanem irány-
elvek szerint osztályozza. Talán kelleténél több 
iskolát is különböztet meg. Olyan is akad, mely-
nek alapítója egyetlen követővel sein dicseked-
hetik. Részletesebben tárgyalja az egyes műveket . 
Mindenik számára van méltányló szava. Határo-
zott és részrehajlatlan. Még a saját könyvét is 
megbírálja. Körülbelül százhúsz könyvről mond 
ítéletet, kezdve Erdősi (Sylvester) János Gram-
ruatica Hungaro Latina-ján, 1539. 

Látjuk mennyi hiábavaló időt és erőt paza-
roltunk nyelvoktatásunkra. Ké t oka is van en-
nek. Az egyik az, hogy mindig külső országok 
példája után kullogtunk, ahelyett , hogy nyel-
vünk sajátos szellemében, önállólag dolgoztuk 
volna fel az anyagot. A második ok az elsőből 
fakad. Ugyancsak idegen mintára belevetet ték 
nyelvoktatásunkba az észképzés gondolatát és 
feledték az igazi célt. Valami kis sápadt vi rágér t 
megmászták a száraz elméletek kopár hegyét . 
Csak mikor sok nehézséggel visszatértek, vet ték 
észre, hogy hiábavaló úta t te t tek . 

Érdekes, hogy a régi írók némelyike kikel a 
grammatizálás ellen. Van, ki a hallásból való 
tanulás fontosságát hangoztat ja (100 évvel ez-
előtt). Szécshy Ágoston Imre 1840-ben a leg-
modernebb iránynak megfelelően állapítja meg 
a fogalmazás tanításának módjá t . De mind csak 
a bevezetésben, az elméletben. A gyakorlati rész-
ben nyomuk sincs a bölcs gondolatoknak. 

Furcsaságokkal is találkozunk az avult lapo-
kon. így pl. Schultz István 1845-ben 2 3 német 
gyakorlatban iparkodik bemutatni , különben ma-
gyar nyelvtanában, a magyar nyelv széliemét. (4 7.1.) 

Egy-két kifejezés ér telmét ma már nem is-
merjük. Pl. a kassai grammatika 1834-ben 
„közbevitő"-rő] is tanít, min t nyolcadik beszéd-
részről. Van, ki a mainál is jobb magyarsággal 
ír. „Rendszabást" mond, nem szabályt, mitsem 
tud a kedvencről, hanem „kedveltjeibe" akar ja 
„bécsepegtetni* nyelvünket. Igaz, hogy akad, 
ki „ismétlési" kérdéseket alkalmaz, „elemzési" 
részről beszél. El is í téli nyomban Böngérfi. 
Csak az a kár, hogy: rá jövünk (30. 1.), írásbeli 
(122. 1.), ebbeli (138. 1.) stb. szavakat használ 
jómaga is. Sokalja új állami tanítástervünknek 
azt a kívánságát, hogy az elemi iskola tanítson 
meg csinosan fogalmazni. Hibáztatja, hogy a fo-
galmazás tanítása megelőzi az olvasmánnyal kap-
csolatos nyelvtani magyarázatokat. Kevesli az 
elméleti nyelvi anyagot. Mindezekről sokat vitat-
kozhatnánk Böngérfivel. 

Ez azonban mitsem változtat azon a való-
ságon, hogy nagy, fáradságos, érdemes és hasz-
nos munká t végzett. Havas Irma. 

§ B o k r é t a . (Harmadik könyv. í r ták Baja 
Mihály, Gulyás József, Gyölcössy Endre, Maday 
Gyula, Oláh Gábor. Singer és Wolfner kiadása.) 

Már harmadízben szövetkezett egymással öt 
debreczeni fiatal poéta, hogy verseikkel együtt 
lépjenek a nyilvánosság elé. Közülök egyiknek-
masiknak nevet a lapokban elszórtan megjelent 
versei és cikkei már ismeretessé tették. Ennél 
az újabban kiadott kötetüknél is az a gondolat 
merül fel bennünk, mint az előbbiek olvasásakor. 
Nem jó ismeretlen, vagy az ismeretlenség homá-
lyából előtörő költőknek együtt lépni a nyilvá-
nosság elé. Egyik elnyomja a másik egyéniségét. 
Az olvasó, ki végigmegy az egész köteten, nem 
tudja átadni a lelkét annak az egységes hangu-
latnak, mely egyetlen lírai költő munkájának 
elolvasása u tán szokta elfogni a lelkét. Mi mégis 
számot adunk egyenként azokról a benyomások-
ról, melyeket az egyes költők te t tek ránk. 

Baja Mihály álmodozó, szomorú lelkű poéta. 
Csak olykor-olykor csillan föl műveiben a hu-
mor ; kár, hogy olykor a hétköznapság is. 
A tehetséget nem lehet elvitatni tőle ; hason-
latai, képei, hangulatai mind arra vallanak, hogy 
költői lélek. Az Öszi virágok és Nem az a 
bánat című költeményei valóban szépek. 

Míg Baja Mihály költeményeiben bizonyos 
lágyság és melankólia vonul végig, Gulyás ver-
seiben egy szenvedő, heves lélek tükröződik 
vissza. Szenvedése keserűséggé válik, olykor 
túlságba ragadja a hév, de van ereje, hogy ér-
zéseket ébresszen bennünk. 

Gyökössynek van legismertebb neve az öt 
közül. Mélyebb társainál s költeményei változa-
tosabbak. Nemcsak a szerelem érzése és az elmúlás 
gondolata foglalkoztatják, hanem megszólaltatja 
a hazafias érzést is. Van benne erő és ritmus-
érzék. 

A legcsendesebb és legbékésebb húrokat 
Maday Gyula pengeti . Több költeményében in-
kább a kibékítő vonást keresi ; a keserűség 
helyét a filozófia, a kétségbeesés helyét a hit és 
szeretet foglalják el. Effajta költeményei közül 
való : Job és Gábor úr. 

A ritmusérzéke legerősebb Oláh Gábornak. 
Költeményei néhol annyira dallamosak, hogy 
szinte bánt ják a fület. Képei, hasonlatai még 
pompásabbá teszik előadását. Kár, hogy hevüle-
tében túlmegy a határon, bár igazán dagályossá 
r i tkán válik. 

Terünk nem engedte, hogy az öt poéta mun-
kájáról részletesebben í r junk. Egyéniségük e 
pár soros jellemzésből nem tűnhet ik ki, mi sem 
tünte the t tük föl kellőleg. De meg vagyunk győ-
ződve eddigi munkásságuk alapján, hogy többen 
vannak közöttük, kikről a közönség még hal-
lani fog. 
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Külföldi szemle. 
Anglia. 

(Az angol tanítóegyesület nagygyűlése. — 
Az iskolaköteles kor meghosszabbítása.) Az 
angol tanítóegyesület, melynek 62.000 tagja 
yan, húsvétkor tartotta meg nagygyűlését, 
Hastingsban. E nagygyűlésen, nemcsak Ír-
ország és Skócia képviseltették magukat, hanem 
a belga, svájci, hollandiai, franciaországi, svéd 
és délafrikai tanítóegyesületek is. E gyűlés elé 
nagy várakozással tekintettek, mert az egyesü-
letnek állást kellett foglalnia a népiskolai tör-
vényjavaslatokkal szemben, melyek épen tár-
gyalás alatt áliottak. A tanítóegyesület nagy-
gyűlése sok előkelő férfiú részvételével ment 
végbe. Érdekes epizód történt az ily alkalmak-
kor szokásos üdvözlések alatt. Mikor a svéd 
tanítóegyesület képviselője, egy tanítónő, fel-
állott, hogy az egyesületet üdvözölje, a meg-
lehetősen előre haladott időre való tekintettel 
sokan el akarták hagyni a gyűlés termét, hogy 
szállásaikra siessenek. Ekkor az elnök nagy 
lélekjelenléttel ezt az egy szót kiáltotta a te-
rembe: „angolok!" — azonnal visszatértek a 
szökni akarók, s türelmesen kitartottak a gyűlés 
végéig. Nagy hatást tett az elnöknek, egy lon-
doni tanítónak beszéde, ki különös melegséggel 
szólott az államnak köteles gondoskodásáról 
ott, ahol a szülők kötelességeiket elhanyagol-
ják, mert minden gyermeknek joga van arra, 
hogy kellőleg tápláltassék, ruháztassék és ne-
veltessék. A gyermek a nemzetnek legbecsesebb 
birtoka, s az ifjúságot helyesen nevelni, annyit 
jelent, mint az országnak megadni az első és 
legerősebb védelmi vonalat. Gyönyörű jelenet 
játszódott le a második ülésnap végén. Az angol 
tanítóegyesületben évek óta az a szokás, hogy 
az egyesület valamely kiválóan érdemes tagját 
a tanítók önkéntes adományaiból megajándé-
kozzák. A mult évben dr. Macnamara fele-
sége kapott egy jelentékeny összeget, hogy 
pompás villát vásároljon magának. Ez évben 
Mr Waddington feleségének nyújtottak át 
19.600 koronát. 0 legtaradhatatlanabb és 
legönzetlenebb harcos abban az irányban, 
hogy az ipari kerületekben szűnjék meg a 
gyermek-rabszolgaság. A harmadik napon a 
népiskolai törvényjavaslatok voltak napirenden. 
A tanítók azt kívánják, hogy a kormány kon-
ferenciát hívjon egybe, melyen az összes irá-
nyok képviselői s a tanítók is nézeteiket elő-
adhassák, hogy minden irányban kielégítő 
törvény létesüljön. 

Az angol felsőház egyik legközelebbi hatá-
rozata egy kissé lehangolhatta az angol tanító-
ságot. Ugyanis ez illusztris testületben második 
olvasásra került az a javaslat, melynek célja 

volt az iskolaköteles kort a bevégzett 13. élet-
évig meghosszabbítani, s az iskolalátogatás 
alól való fölmentéseket, melyek jelenleg az 
ipari kerületekben szokásban vannak, megszün-
tetni. Az angol tanítóság s Mr. Waddington 
ezért küzdenek már évtizedek óta. De habár 
a felsőházban egy lord és Angolország prímása 
melegen pártfogolták a javaslatot, az egész 
felsőházban csak hét ember volt mellette, még 
a miniszterek is abban a nézetben voltak, 
hogy a kérdés még nem érett meg, s a mező-
gazdaságnak és iparnak kára lehetne belőle. 

A je lenkor i pedagógiai á ramla tok ellen 
kel ki Müller A. E. magdeburgi tanító egy 
sziléziai tanügyi lapban. Megszívlelendő fejte-
getéseiből egy pár mondatot közlünk : A refor-
mok rohanva követik egymást. Pedagógiai jel-
szavak, melyek a vélemények és nézetek küz-
delmei alatt keletkeztek, uralkodnak a nevelés 
terén. Közelről nézve őket : csak reklámszerűen 
földíszített napi bölcseségek. Különösen pedig 
nyargalnak az egyéni pedagógián. Ez a jelszó 
nem egyéb, mint új verete a régi követelmény-
nak : „Vedd figyelembe a tanuló egyéniségét." 
Az újítók véleménye szerint a mai nemzedék 
atyjai csak az oly megvetőleg félretett „sablo-
nosnevelést" ismerték. Mindenesetre ! Rendkívül 
egyszerű volt ennek a „sablonszerűségnek" 
lényege. Három általános érvényű mondással 
kifejezték a nevelésnek főelveit, s ezek oly 
világosak voltak és alkalmilag érezhetőleg is 
bevésték, hogy figyelmen kívül nem lehetett 
őket hagyni. „Gyermekeknek mindig szót kell 
fogadni! Gyermekeknek igazat kell mondani! 
Gyermekek szerények legyenek!" Ezek voltak 
amaz alappillérek, melyekre a nevelés épülete 
föl volt állítva. Mai napság „egyéni pedagógia" 
a jelszó. Az a gyermek oly gyöngéd, titokszerű, 
„komplikált" lény! Nem szabad durva kézzel 
hozzányúlni, a gyermeki lélek érzéseit kikutatni, 
figyelembe venni kell. Tartsa meg a gyermek 
sajátosságát, az Isten szerelméért csak „tucat-
ember" ne legyen belőle. S ki tudja, mi szuny-
nyad Mihályban vagy Péterben, amit „sablon-
szerű" nevelésünkkel elronthatnánk. Ennek a 
pedagógiának első gyümölcse a : kiélés vagy 
leélésre való' jog (Recht zum Ausleben), amit 
a jobb osztályok fiai és leányai hangoztatnak. 
Ez alá rejtőzik a gőgös elbizakodottság és 
megvetése a szülői tekintélynek. Az alsóbb ré-
tegekben pedig, ahol a nevelés hiányzó alapjait 
az erkölcsök finomodása nem fedi, egyebet 
sem látunk, mint növekvő eldurvulást enge-
detlenséget és fegyelmetlenséget. 

A régi pedagógia az erényre való szoktatást 
fölibe helyezte a „személyiségnek" (egyéniség-
nek). A gyermek az emberiség nagy lánca egyik 
tagjának tekintetett, aki nem azt t ehette, amit 
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akar t . Az így nevel t gyermekekből férfiak és 
asszonyok lettek, k ik bű köte lességtudásban és 
„személyiségük" mellőzésével megál l ták he-
lyüket . 

H a valaminemű tehetség re j l e t t a gyermek-
ben, ez is érvényre jutot t , fe lküzdöt te magá t , 
ha elég erős v o l t ; elsatnyult, h a gyenge volt. 
„Tehetség" és „lángész" nem is t e rme t t abban 
a generációban oly ijesztő számban. 

A gyermek n e m kicsi t ag ja többé a nagy 
láncnak. Nagyfontosságú személyiség, mely körül 
az egész v i lágnak kellene fo rogn ia . Fon tossága 
elég korán ébred fel benne s csakhamar érzi, 
hogy őt tekint ik a középpontnak. A modern 
nevelőknek nem elég a normál is gyermek, 
„kivételes embereke t " (Übermenschen) aka rnak 
nevelni. Es ezek a kivételes emberek az élet-
ben többnyire hajótörést szenvednek. Az élet 
mindennapi ösvényén s rendes körülmények 
között hasznos t ag ja i let tek volna az ember i 
társadalomnak, így azonban, a siker és élet 
fenntar tásér t v ívot t örökös küzdelemben, t önk re -
mennek. Az az úgynevezett egyéni pedagógia 
elernyedt, önző embereket nevel, kiktől t ávo l 
van a valódi ember i cselekvés. Nevel jük első-
sorban gyermekeinke t jó, előkelő, tiszta embe-
rekké, önönmagukból fog ki fe j lődni azu tán 
személyiségük is, mely nincs már benne a 
gyermekben, hanem melyet az élet csinál 
belőle. (D. Schulman.) 

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

K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a kaposvári sze-
gény tanulókat fölruházó egyesületnek, mely az 
ottani elemi iskola szegény tanulóinak fölruhá-
zására 574 K. értékű ruhaneműt , továbbá a 
kaposvári izr. krajcár-egyesületnek, mely ugyan-
csak az ot tani elemi iskola szegény tanulóinak 
fölruházására 400 K. ér tékű ruhaneműt ado-
mányozott. 

K i t i l t o t t a : a Cunostinte din constitntia 
patriei si din drepturile si datorintele cetate-
nesci pent ru scolele poporale de Joan Popovici. 
Carte Aprobata de Preaven. Sinod archidiecesan 
in sedinta din 2 /14 Maiu 1894. sub Nr. prot . 
110 Sibiu Tipariul tipografiei archidiecesane 
1902 című tankönyvet, mely 35 .455/906. számú 
rendelettel a tanítóképző-intézetekből ki t i l tatot t , 
pótlólag előző kiadásával együtt , f. évi aug. 4-én 
66.406. sz. a kelt rendeletével, az összes hazai 
népiskolákból is. 

K i n e v e z t e : Dömötör Ferenc oki. taní tót a 
napkori ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kmetty 
Gyula oki. tanítót a horgos-játóhegyi áll. el. 
isk.-hoz r. t an í tóvá ; Veszélicza Sebő oki. taní tót 

a palánkai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Blidáriu 
Zakariás oki. taní tót a topleczi közs. el. isk.-hoz 
r. taní tóvá; Erős Sámuel, Poltz József, Liptai 
János, Eossjár Endre, Züszmann Illés oki. taní-
tókat a jolsvai ú j áll. el. isk.-hoz r . .tanítókká ; 
Nagy Sándor oki. taní tót az Örkényi áll. el 
isk.-hoz r. t an í tóvá ; Kádas György oki. tanító 
a horgoskülterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá 
Pál Sándor, Madarász Veronika, Kelemen Ilona 
ós Bod Emma oki. tanítót , ill. tanítónőket a 
székelyudvarhelyi ú j áll. el. isk. hoz r. tanítóvá, 
ill. taní tónőkké; Molitorisz Mariska oki. tanító-
nőt a nagyhalmágyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Nagy Róza oki. taní tónőt a nagykörűi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Murányi Julia oki. 
tanítónőt a mácsai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Vörös Jul ianna ckl. taní tónőt a csukási áll. el. 
Czenger Margit oki. óvónőt az ú j szentannai 
áll. óvóhoz óvónővé ; Krieser Fánni oki. tanító-
nőt a kótaj i áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Hosszú Aurélné oki. tanítónőt a horgosi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Benedek Franciska 
oki. taní tónőt a csermői, Hegyei Anna oki. 
tanítónőt a korompai áll. el. isk.-hoz; Aschner 
Irén oki. óvónőt a brádi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Veres Erzsébet oki. óvónőt a misztótfalui áll. 
óvóhoz óvónővé. 

S z o l g á l a t t é t e l r e k i r e n d e l t e : Fábián Teréz 
ideiglenesen nyug. felsőszálláspataki áll. el. isk. 
tanítónőt a zarándi áll. el. isk.-hoz. 

J e l e n m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : Keller 
József antalfalvai áll. el. isk. taní tót a koháry-
házai áll. el. isk.-hoz ; Lebanovics Vilmos liorgos-
külterüieti áll. el. isk.-hoz; Lenkrezsán János 
somkútpatakai és Buttyán János szankizsákúti áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Szálka János 
nagyszőllősi, Drégely Lipót sebespataki. Drégely 
Lipótné Kelemen Eszter csermői, Hudákyné 
Czauner Erzsébet korompai áll. el. isk. tanító-
kat, ill. taní tónőket a faluszlatinai, Erdödi Lipót 
pöstyéni áll. el. isk. tanítót a sebespataki, áll. el. 
isk.-hoz ; Meliszek Ida Örkényi és Nagy Irma 
nyírbátori áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
özvegy Maximné született Boér Szabina gyerő-
vásárhelyi és Gocz Ida kézdimártonfalvai állami 
elemi iskolai tanítónőket kölcsönösen ; Geller 
Szeréna horgosi, Biedlein Emilia békásmegyeri, 
Golka Róza nagykovácsii és Golka Stefánia oki. 
tanítónőket az újpesti, Karayné Ráner Anna 
tápióbicskei áll. el. isk. tanítónőt a békásmegyeri, 
Vajda Erzsébet oki. tanítónőt a nagykovácsii, 
továbbá Lubovienszkyné Pichler Emma oki. 
tanítónőt a tápióbicskei áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé kinevezte, illetve áthelyezte. 

V i s s z a h e l y e z t e : Orendi Mária algyőri áll. 
el. isk. taní tónőt a perecsenyi áll. el. isk.-hoz. 

N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Scheiber Márton 
békéscsabai munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak 
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évi 1500 K-t ; Laukó Mátyás szarvasi munka-
képtelen ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 
2040 K-t ; Járda Sándor májeri munkaképtelen 
gör. kath. tanítónak évi 580 K-t ; Tarcsafálvi 
Izsák kiskedei munkaképtelen közs. el. isk. 
taní tónak évi 960 K- t ; Martinovics Iván pan-
csovai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 

' 1220 K-t; Grroó Árpád bavanistei munkakép-
telen közs. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t ; 
Sági Márton hármasfalui közs. el. isk. tanítónak 
évi 1340 K-t ; Gallovich István sajtényi munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 700 K- t ; 
Jakab Dániel bicskei munkaképtelen ref. tanító-
nak évi 1520 K- t ; Grimm Pál szigetbecsei 
munkaképtelen közs. el. isk. taní tónak évi 680 
K- t ; Grossmann Ilona munkaképtelen izr. siket-
néma-intézeti tanítónőnek évi 740 K-t ; Faragó 
Jakabné szül. Boczán Laura békéscsabai munka-
képtelen izr. el. isk. tanítónőnek évi 600 K-t ; 
Somogyi Istvánné szül. Deák Mária fajszi munka-
képtelen róm. kath. óvónőnek évi 240 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Benedek József nvug. kolozsvári tanító 
özv., szül. Zsigmond Lídiának évi 732 K-t ; 
néh. Sándor Gáspár nyug. liagoméri ref. tanító 
özv., szül. Ármos Zsuzsannának évi 364 K-t, 
1 kkorú árvájának pedig 60 K 66 f- t ; néh. 
Bisztrán Antal szepesbélai áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Nagy Gabriellának évi 680 K-t és 
Ilona nevű kkorú árvájának 113 K 3 3 f-t, mind-
össze 793 K 33 f - t ; néh. Dolmányos Ferenc 
nagykanizsai áll. el. isk. tanító özv., szül. Kovács 
Szidóniának évi 720 K- t ; néh. Spronz Ede 
nyug. szeredi orth. izr. tanító özv., szül. Herczka 
Bett inek évi 500 K-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
d e l t e : néh. Martinovics József tömörkényi áll. 
el. isk. tanító Olga, Jolán, Sarolta és Etelka 
nevű árváinak a kolozsváriba. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Fogaras megye közigazgatási bizott-

s á g á n a k augusztus havi ülésén Barszán Ciril 
korbi és Buca György rukkori gör. kel. el. 
isk. tanítók fizetésének államsegéllyel való kiegé-
szítése iránt benyúj to t t kérvények hivatalból 
visszautasíttattak. Sebes és Nagyvajdafalva köz-
ségben a közs. el. iskola szervezése elrendelte-
te t t . Kir. tanfelügyelő ugyanekkor jelenté, hogy 
Bráza, Dridif, Felsóporumbák és Beusor köz-
ségek az áll. el. isk. szervezését kérelmezték, 
továbbá, hogy a fegyelmi választmány a magyar 
nyelv sikertelen tanítása miatt Mosoiu György 
alsómoecsi és Puscariu Áron szohodoli gör. kel. 
el. isk. tanítók nyugdíjazásának szükségét álla-
pí tot ta meg. Végül nagy melegséggel és elisme-
réssel emlékezett meg Pál Ferenc kir. segéd-

tanfelügyelőről, aki épen egy évtizeden át fárad-
hatlan buzgalommal működött a fogarasmegyei 
kir. tanfelügyelőségnél, amely példás munkásság 
elismeréseképen a miniszter ú r őt szolgálati 
érdekből ezen országrész első helyére, a kolozs-
megyei kir. tanfelügyelőséghez helyezte át 

— Tolna varmegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 12-én tar tot ta meg rendes havi ülését 
Szekszárdon, gróf Apponyi Géza főispán elnök-
lésével, a bizottsági tagok nagyszámú részvétele 
mellett. Nagy Béla kir. segédtanfelügyelő jelen-
tette, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása 
tárgyában kiadott utasítás 9. § a alapján a nép-
nevelés terén kiváló érdemeket szerzett és a 
bizottság által a jánlot t tanítók közül háromnak 
utalványozott ki 200 — 200 korona, fizetés termé-
szetével bíró személyi pótlékot. Az iparos- és 
kereskedőtanoneok 1907/8. tanévi statisztikája 
elkészülvén, a 7 ipariskolába beiratkozott 1053 
tanuló. Ezen 7 ipariskola összes fenntartási költ-
sége 17.990 IC 71 f-be került, melyből állam-
segély 6155 K, az országos tanonciskolái alap-
ból pedig 1000 K, a többit az illető községek 
fedezték. A szekszárdi kereskedőtanonc-iskolába 
27 tanuló iratkozott be. Ezen intézetnek költ-
sége 1690 K, melyből államsegély 800 K. Az 
1907/8 . tanévben 87 tanítószemélyváltozás tör-
tént, mi a jövőben valószínűleg megszűnik, mert 
az 1907. évi XXVII. t.-cikkel a tanítók fizetése 
egyenlővé té te te t t , így a sűrű változásnak célja 
nem volna. Az ingyen küldött magyar néphim-
nusz, falitáblák és címtáblák az iskolaszéki és 
gondnoksági elnököknek szétküldettek. A tan-
kerületben a tanítók fizetésének 1000 koronára 
való kiegészítésére a mai napig 78 .074 K. állam-
segély van kiutalványozva, mely összeget 195 
tanító, illetve tanítónő élvezi. Korpótlék címén pedig 
76 800 K. államsegély utalványoztatott ki, me-
lyet 257 tanító, illetve tanítónő élvez. A magya 
rosításért 4160 korona jutalom osztatott ki a 
tanítók között, a gyermekek pedig 832 K-t kaptak. 

— Deák-asztai Podolinban. Szepes vármegye 
egy ősrégi kis városkájában, Podolinban, az 1908/9. 
tanévben megnyílik a közös deák-asztal. A havi 
élelmezés : reggeli, ebéd, vacsora — 18 K ; ezen 
összeget havonként előre kell fizetni. A város 
nemes gondolkodású képviselőtestülete 20.000 
K-s alapítványával lehetővé tette, hogy — vallás-
különbség nélkül — szegénysorsú és jó előme-
netelű tanulók kedvezményes, vagyis féldíjas és 
ingyenes élelmezésben részesülhetnek. A deák-
asztal kötelékébe bárki beléphet, de ebbeli szán-
dékát augusztus 20-ig jelentse be a gimnázium 
igazgatóságánál. A kedvezményt óhajtók szegény-
ségi és iskolai bizonyítvánnyal fölszerelt, bélyeg-
mentes kérvényüket küldjék a gimnázium igaz-
gatóságához. 
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— A Magyar Tanítók Naptára, mely tudva-
levőleg tanítók fiainak ösztöndíj-alapjára jöve-
delmez s melynek jövedelméből az Eötvös-alap 
ez évben is 100 kor. ösztöndíjat folyósít egy 
tanítótársunk jól tanuló fiának, szeptember elején 
fog megjelenni. A tanítók naptárának 1909-ik 
évi folyamába kizárólag népoktatási tanférfiak 
írtak, tanítókat érdeklő közleményeket. A munka-
társak sorából megemlítjük Péterfy Sándort, 
Réthi Lajost, Gyertyán ff y Istvánt, Sebestyén 
Gyulát, Palágyi Lajost, Bodonyi Nándort, 
Lakatos Lajost, Rákos Istvánt, Dittler Idát, 
Tarcsafalvi Albertet, Vecsei Józsefet és Péczely 
Józsefet. A Magyar Tanítók Naptárát, melyet 
minden tanítónak meg kellene szereznie, már 
most is meg lehet rendelni az Athenaeum 
könyvkiadóhivatalában (VII., Rákóczi-út 54. sz.), 
mely 80 fillér beküldése ellenében bérmentve 
küldi meg a naptárt. 

— A tanítónő magánélete. A főváros ta-
nácsa a napokban egy fővárosi községi tanítónő 
fegyelmi ügyében ítélt, mint elsőfokú fegyelmi 
bíróság. Ez az ítelet magában foglalja azt az 
elvet, hogy a tanítónőnek nemcsak az iskola 
falain belül kell kötelességeit pontosan teljesí-
tenie, de magánéletében is oly viselkedést kell 
tanúsítania, hogy az erkölcsi tekintetben kifogás 
alá ne essék. A tanács ugyanis a lefolytatott 
fegyelmi vizsgálatból megállapította, hogy egy 
fővárosi községi tanítónő magánéletében a ta-
tanítónői állással és hivatással össze nem férő 
és erkölcsi tekintetben alapos gyanúra okot szol-
gáltató magaviseletet tanúsított s ezért őt a 
legközelebbi fizetési fokozatba való előléptetésnek 
egy évre való felfüggesztésével büntet te . A bün-
tetés kiszabásánál figyelembe vette a tanács, | 
hogy az illető tanítónői működése ellen eddig ki-
fogás nem merült föl. Ez az ítélet 15 nap alatt 
megfölebezhető a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez. 

— Az E ö t v ö s - a l a p választmánya legutóbb 
Ujváry Béla elnöklésével ülést tartot t , amelyen 
elkészítette a segítségek, ösztöndíjak és a Ta-
nítók Házaiba való fölvételek tárgyában a köz-
gyűlés elé terjesztendő javaslatait. A választmány 
ezúttal 9300 koronát javasol segítő- és ösztön-
díjakban kiosztani, a Tanítók Házaiba pedig 
összesen 220 főiskolai hallgató fölvételét ajánlja. 
Bejelentette az elnök, hogy a megüresedett 
gondnoki állásra tizenegyen jelentkeztek, akik 
közül az augusztus 22-iki közgyűlés szabadon 
fog választani. A közgyűlés egyszersmind az ál-
talános tisztújítást is elvégzi. Ennek kapcsán 
bejelentette az elnök, hogy 23 általános vár 
megyei és több felekezeti tanítóegyesület bi-

zalmi iratot küldött az elnökséghez, kérve az 
eddigi vezetőséget, hogy helyén továbbra is 
megmaradjon. A választmány a tisztikar jelö-
lését héttagú bizottságra bízta, melyue % maga 
részéről négy tagot választott, a másik ti ívom 
tag megválasztását pedig az augusztus 21-e:i 
délután hat órakor a Tanítók Házában (VIII., 
Szentkirályi-utca 47.) tartandó előértekezletnek 
tar tot ta fönn. 

— Halálozások. Nemeskisfaludi Madarász 
Gyula újbarsi ref. tanító f. hó 4-én életének 
63-ik és tanítóságának 46-ik évében elhunyt. — 
Kocsis Károly isaszegi áll. isk. tanító életének 
37-ik esztendejében, f. hó 9-én elhunyt. — 
Vincze Károly ref. tanító f. hó 7-én életének 
48 ik, tanítói működésének 25-ik évében elhunyt 
Bihardiószegen. — Martzy Ágoston nyug. igazg. 
tanító f. évi aug. hó 12-én életének 57 évében 
Aradon elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. (Tanítókhoz.) Csupa igazság amit mond, pl. 

„fenséges művészet a nep oktatása", de a költészet-
nek nyoma sincs a verseben. Enélkül pedig a vers 
— rigmus. — 15. (Elérhetlen óhaj.) „Még a mult 
évekről hírlik", hogy a miniszter ilyen meg olyan tör-
vényjavaslatot tervez. Más lap teheti, mi azonban 
„híriik"-re nem alapítunk cikket. Nem azért nem 
tesszük ezt, mert ez a lap hivatalos lap, hanem, mert 
nem szokásunk arról beszélni, amit nem ismerünk. 
Sajnáljuk, hogy betegen a cikk fordításával vesződött.— 
B. (Szaktanítás az elemi iskolában.) Bizony kívánatos 
volna, hogy minden elemi iskolában hozzáértő ember 
tanítsa a rajzot, éneket és tornát, de hát ez a jövő 
zenéje még a nagyobb iskolákat illetően is, bár itt-
ott (pl. a fővárosban) már van erre figyelem. Szóval : 
ha cikkét közölnők, akkor sem jutnánk tovább, mint 
ezzel az üzenettel. Félretettük. — H. (Minálunk.) Ér-
telmetlen zagyvaság. — I. (Egy elhervadt rózsa.) Ez 
igazán csak versfaragás, annak is gyarló. — Arad. 
(Szózat.) Az Eötvös-alap érdekeit szívünkön viseljük 
s lapunk mindig rendelkezésére áll minden oly közle-
ménynek, mely az alap érdekeit szolgálja, ám a sze-
mélyi dolgokba sem közvetve, sem közvetetlen nem 
avatkozunk. Egyáltalán tudva nem közlünk semmi 
olyast, ami személyes természetű vitát provokálhatna. 
Ezt a lap szelleme, hivatása teljesen kizáija. — 
R. (Tévedések a szlöjd körül.) Jön a gazdasági mellék-
leten. — Szivárvány. Olvassa, tanulmányozza a ki-
válóbb elbeszélőket. Most még tapogatódzik. Érdemes 
a bíztatásra. — Nagy Cé. Kissé száraz elmélkedés, 
lendület nélkül. — A tanfelügyelet egysége címmei 
kaptunk néhány cikket. Majd egyet-kettőt közlünk a 
javából. 

Tartalom : Szent István. Lengyel Miklós dr. — 
A tanítói oklevél értékelése. Réthi Lajos. — Küz-
delem a métely ellen. Vörösváry Béla. — Bumenia 
kultúrpolitikája. Kertész József. — Szépirodalom : 
Honi gondok. Endrődi Sándor. — A fogadott gyerek. 
Bodonyi Nándor. — Könyvesház. — Külföldi szemle. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: F A Ü K A S SÁNDOE. 

A modern pszichológia alapjai és 
hatása a pedagógiában. 

(Második közlemény.) 

írta : Sáfrány Lajos. 

Közömbös volna, hogy vájjon az érzetekkel 
kezdjük-e, vagy az érzelmekkel, mert egyenlő 
értékű elemek, de mivel könnyebb az érzetet 
az érzelemtől elvonni, mint megfordítva s 
mivel könnyebb az érzetet külső ingerforrásá-
val vonatkozásba hozni, mint az érzelmet az 
ő komplikált kifejezési formáival s végre mivel 
a módszerek itt jobban kidolgozottak, az ered-
mények nagyobbak, a vélemények egybehang-
zóbbak, az érzetekkel kezdjük az elemzést. 
Megállapítjuk az általános tulajdonságokat, 
amelyek mindkettőnél közösek, azután az egyes 
érzékek speciális érzeteit, azután az egyszerű 
érzelmek következnek. 

Az érzetek, amelyek a külvilágra vonat-
koznak, mindig térben rendezettek, minden 
érzet és érzelem azonkívül idóben is van adva, 
így a tér és idő egyszersmind az érzet szem-
léleti formái, amellett minden tér és idői szem-
lélet több érzet produktuma és pedig az el-
gondolható legegyszerűbb. A tér és az idő 
ismét tipikus képzetalakulások, amelyekhez a 
legegyszerűbb összetett érzelmek, az elemi 
esztetikai érzelmek csatlakoznak. 

Az elemzés során vizsgáljuk azokat a kép-
leteket, amelyek az érzet és érzelemből álla-
nak elő, amelyeket erős érzelmi hatások ese-
tén indulatoknak, cselekvésekre való hatásuk 
nyilvánulása esetén akarati folyamatoknak ne-
vezzük. Aminő az egyes érzékek érzeteinél a 
megértés csak a külvilág fizikai és az érzék-
szervekben végbemenő fiziológiai változások 
ismerete által, úgy az érzelmeknél, indulatok-
nál és akarati folyamatoknál csak az azokat 
kísérő organikus mozgások tekintetbe vétele 
által következhetik be. A fiziológiának ide 
vonatkozó része tehát szükséges segédeszköze 
a pszichológiai kutatásnak. 

Míg eddig az egyes alakulást, mint a tudat-
folyamattól elszigetelt egészet vizsgáltuk, most 
azzal a kérdéssel kell foglalkozni, hogy az élet 
tényleges lefolyásában, hogyan befolyásolják 
egymást a lelki alakulások, miképpen függ a 
tudatfolyam minden hulláma az egyidejű és a 
további folyamatoktól. Ez vezet rá arra az 

alapjelenségre, hogy tudatunk egyugyanazon 
időben csak bizonyos számú képzettartalommal 
bírhat, egyszersmind a lelki képek együttlété-
nek, äzäz a tudatnak kérdésére s vele együtt 
a tudatlanság állapotára. A képzeteknek ugyan-
azon időben együttléte alkotja egyfelől a tudat 
mezejének szélesedését, másfelől, ha abban a 
képzeteknek csak egy kis része van hangsú-
lyozva, akkor a figyelemmé szűkülést. Ide csat-
lakozik az egyidejűleg működő associációk 
törvényszerűsége. Ezzel be van fejezve az a rész, 
amely a tudatban egyidejűleg jelenlevő képek-
ről szól, megfigyelés alá kerülnek az össze-
függés és az egymásután következés törvényei. 
Az egyik, az összefüggés inkább paszív, a má-
sik inkább aktív, megfelelően a figyelem által 
vezetett egymásutánnak. Az első eset az aszo-
ciáció-, a másik az appercepció- kapcsolat. Az 
associáció- kapcsolatok nem szorítkoznak csak 
a képzetekre, hanem átölelik a pszichikai egész 
területet. Az egymásután különösen fontos 
akkor, ha egy képzet egy egész sor már előbb 
tudatos képzet után következik s akkor a fel-
ismerés vagy emlékezés folyamatai mennek 
végbe s mindeniket az emlékezet nevében fog-
laljuk össze, amely azonban csak egy gyűjtő-
fogalom. Ezután jön az appercepció- kapcsolatok-
elemzése : azok egyszerűek és összetettek : 
vonatkozási és hasonlítási folyamatok s a 
szintézis és analízis funkciói: Ítélet, következ-
tetés stb., szóval, a logika pszichológiája. Fel 
lehet hozni még a nevezetesebb pathológikus 
lelkiállapotokat is elemzés végett, oly célból, 
hogy élénkebb világítást vessünk a normális 
lelki életre. 

A fentiekkel nem volt egyéb célom, mint 
hogy vázlatát adjam azoknak a lelki tények-
nek, amelyek az újabb pszichológia elemzésének 
tárgyai. Lehet talán fizikai tények tanul-
mányozásának eredménye is. 

III. 
Ami az újabb pszichológiának a pedagógiá-

ban érvényesítését és hatását illeti, előre kell 
bocsátanunk, hogy a pszichológia kísérleti mód-
szeresek, egyáltalában a kísérleti, a modern 
pszichológiának a legkiválóbb munkásokat a 
Wundt laboratóriuma vagy a Wundt és 
„ Grundzüge "-jének inspirátiója adta. Ezek 
kutathattak más elvek alapján s felfoghatták 
a tényeket különbözőképen, de a kísérlet mód-
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szere végképen csakhamar hatalmába kerítette 
a pszichológusokat s általuk lassanként a kezök 
vagy hatásuk alól kikerült pedagógusokat is, 
akiknek hivatásszerű érdeklődéssel kellett az 
újabb mozgalmak felé fordulni. így támadt fel 
és erősödött meg a pedagógusok közt is az 
a gondolat, hogy a pszichológia új módszerét 
a pedagógiában és didaktikában is érvénye-
sítsék s így ezeket exaktabb eredmények alap-
ján konstruálják rendszerré. Itt-ott, folyóiratok-
ban, gyűléseken feltűnik az eszme íerjesztője 
egy-egy cikkben vagy előadásban. Majd lelkes, 
de talán annál kevésbbé elmélyedő férfiak 
össze is állottak a kísérleti pedagógia ala-
pozására. Németországban s külföldön másutt, 
s különöseu Amerikában megindul a munka, 
társaságok alakulnak új folyóiratok kelelet-
keznek. mint pl. a „Zeitschrift für piidag. 
Psichologie etc." Kemsics szerkesztésében, 
„Pädagogisch-psichologische Studien" Max 
Brahn szerkesztésében. Ezekben és más folyó-
iratokban a pedagógiai célú kísérletek, gyer-
mekpszichológiai vizsgálatok jutnak a világ 
elé. A kísérletek körébe bevonják a didaktikát 
is s rendszeresnek látszani akaró mű is jelenik 
meg Lav Experimentelle Didaktik-yáhan, mely 
nem sokat fokozta a kísérleti pedagógia hi-
telét, mert igen sokat vállalt magára. A pe-
dagógiai gyakorlat folyamán kísérletezők élén 
most Meumann münsteri professzor áll, aki 
teljes komolysággal törekszik arra, liogy svs-
témát alkosson] a kísérleti pedagógiából. 0 
adta ki Layjal együtt az „Die experimentelle 
Pádagogie" füzeteit, ő szerkeszti Wirtthel az 
,, Arch, für gesammte Psich." folyóiratot, ame-
lyekben és egyéb folyóiratokban, majd külön 
füzetekben közli pedagógiai kísérleteit. A 
múlt évben adta ki kétkötetes nagyobb mü-
vét. „ Vorlesungen sur Einführung in die 
experimentelle Pädagogik und ihre psieholo-
gisrhen (Grundlagen." Leipzig, 1907. E mü 
mindenesetre komoly törekvés tükre. Annyival 
inkább mert a szerző maga bölcs mérséklettel 
kimondja az előszóban: „Nem rendszeres pae-
dagógikáról van itt sző, nem is azon ismeretek 
rendszeréről, amelyeket a jelenlegi pedagógiai 
kutatásokból nyerhetünk, hanem az empirikus 
pedagógiai kutatásba való bevezetésről." Ki-
fejti lejebb, hogy az egész pedagógikának 
rendszeres előadása az eddigi eredmények 
alapján még korai volna, de megemlíti később, 
hogy a művet nem nagyon távoli időben egy 
rendszeres pedagógika fogja követni. Az em-
pirikus pedagógiának módszer tekintetében 
szülőanyja a kísérleti pszichológia, de azért a 
pedagógika sem nem alkalmazott pszichológia, 
sem nem alkalmazott ethika, logika vagy 
uiás efféle : az kétségtelenül önálló tudomány ; 

a nevelési tényekről szóló tudomány." Meu-
mann művében összesen 18 felolvasás kereté-
ben mutatja be a kísérletek feladatának for-
mális és materiális megállapítását, majd a 
kísérletebet és eredményeiket. A tárgyak közül 
kiemelem a következőket: A gyermek testi és 
lelki fejlődésének kísérleti vizsgálata és annak 
pedagógiai jelentősége. Az egyes szellemi 
képességek vizsgálata. A gyermeki egyéniség 
és elemzése. A szellemi munka kísérleti vizs-
gálata. Speciális didaktikai problémák kísérleti 
kezelése. Az írás elemzése. A számolás. A rajz. 
Kilátások az experimentális didaktika fejlődé-
sére. Az első felolvasásban rámutat Meumann 
arra, hogy a legfontosabb lökést az új peda-
gógiai kutatásnak az adott, bogy a kísérleti 
pszichológia módszereit vette alkalmazásba. A 
kísérleti és fiziológiai pszichológiá-ból tanultuk 
meg a növekvő ember lelki életét exakt tudo-
mányos formában kutatni és az a nagy fel-
lendülés, amelyet vett a jelenben a pszichológia, 
kizárólag a megfigyelés és kísérlet rendszeres 
alkalmazásának köszönhető. 

Volt még egyéb hatása is a modern pszicho-
lógiának a pedagógiára. Megindította az exakt 
utáni törekvést azoknál, akik a pedagógiaban 
is spekulációkból éltek. A pedagógusok között 
valóságos verseny fejlődött a pszichológia tanul-
mányozásában s különösen tanítóképzők tanárai 
igyekeztek a modern pszichológiai vívmányok-
kal megismerkedni s gyakorlatukban azokat 
érvényesíteni, a leendő tanítókat ily szellemben 
tanítani. Egyetemeinken, sajnos, ilyen irányú 
törekvések nem észlelhetők. A középiskolai 
tanárok az egyetemekről még mindig csak 
egy pár kézikönyv tudományát viszik a modern 
idők diákjai közé. 

Nem lesz talán érdektelen, ha még a modern 
pszichológiának a pedagógiai gyakorlat néhány 
részletében való érvényesülésére, hatására 
rámutatok. 

Szemére vetették némelyek az újabb pszicho-
lógiának, hogy uralma csak az érzéki érzetekre, 
a csak egyszerű folyamatokra terjed ki. Pedig 
ez a pedagógiára nézve csak előny. A tanítás-
tannak egyik legnyomatékosabb követelménye 
az érzékek képzése. A látás és hallás területén 
a pszichológia nagy eredménnyel dolgozott, a 
tapintási érzékekben a pedagógia számára egy 
egészen új területet nyitott meg s azt minél 
jobban megismerjük, annál jobban méltányol-
juk ennek az ősi érzéknek a lelki élet felépí-
tésében való nagy jelentőségét. 

Az érzékek képzése a szemlélet képzésének 
egy jó része, de hogy mi járul az érzéki fel-
fogáshoz, hogy az szemléletes legyen, az érzé-
kek által szerzett anyagot mely lelki folyama-
tok viszik be képzeteink készletébe, hogyan 
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viszonylatiak egymáshoz : érzet, észrevétel, 
emlékezet ; mindezeket az újabb pszichológia 
tette világossá. Wundtnak az asszociációról a 
„Grundriss der Psichologie"-ban adott fejte-
getései a pedagógiai technika ismeretére 
jótékony hatást tettek. Hogy miképen kapcso-
lódnak képzetek és érzelmek egymás között 
és egymással, részint szimultán, részint szukcesz-
szive, miképen folynak le analóg az újrafel-
ismerés^ felismerési, miként az emlékezeti 
folyamatok, egytől-egyig hatással voltak a 
tanmenet részleteinek megállapításánál. 

De már a szemléleti oktatás sem olvad fel 
egészen a képzetek elemzésébe : mert az érzel-
mek azok, amelyek az érzetet és a szemléletet 
megkülönböztetik. Az érzelmek olyan elemzé-
sére, amely a pedagógiai követelményeknek 
megfelel, kellően megvilágítva az érdeklődés, 
a szorgalom, a figyelem folyamatait, nem volt 
olyan nagy gond fordítva, mint a képzetek 
elemzésére. Különösen kevésbé ismeretesek itt 
a kapcsolatok és azok törvényei. De az utóbbi 
években épen itt folyik eleven munka s remél-
hető, hogy siker koronázza. Az újabb pszicho-
lógiának a régebbi felett tagadhatatlan előnye 
van abban is, hogy nagyobb figyelmet fordít 
az érzelmeket kísérő fizikai jelenségekre, amelyek 
nélkül az érzelmet csak tökéletlen eredmény-
nyel lehet elemezni. A tanítóra nézve azért 
előnyös ez a módszer, mert azáltal a tanulók 
pontosabb megfigyelését tanulja meg, a pszicho-
lógus számára pedig becses megfigyeléseket 
nyújthat. 

Az összetett lelki folyamatok közül a téri-
és időiek jönnek tekintetbe az iskolára nézve. 
A téri formák felfogása már Pestalozzi és 
Herbart között is vita tárgya volt. Azt csak 
a kísérlet döntheti el, hogy mely formák 
lehetnek a téri felfogás alapformái s milyen 
módon lehet a legkönnyebben a lélekbe bevinni. 
Az idő-felfogás kisebb szerepet játszik, de 
annál nagyobbat a lelki folyamatok idői 
viszonyai. 

A tanításra nézve érdekkel bír az a gyor-
saság, amellyel a tanítási anyagok egymásra 
következhetnek s az a legegyszerűbb formában 
mint az asszociáció lefolyásának ideje kikutat-
ható. Nem ilyen egyszerű formában lépnek 
elénk azonban az asszociáció-folyamatok, mint 
újrafelismerési és felismerési folyamatok. Ezek-
ből fejlődnek ki az iskolára nézve oly fontos 
emlékeztető folyamatok. Miképen mennek végbe 
a legkönnyebben, leghűbben és legbiztosabban ? 
Hogyan véstük be a betűket és szavakat, az 
alakokat és formákat, elbeszéléseket és érzel-
meket nemcsak könnyen, hanem biztosan is? 
Mit tartunk meg könnyebben, a látottat, a 
hallottat vagy a leírottat? Hogyan jó tanulni, 

egészben vagy részletekben? Milyen különböző 
irányú a gyermekek emlékezete ? 

Mikor már az asszociációk birto kunkká 
lettek, hogvan rendelkezik azokkal az akarat ? 
Milyen törvények szerint, milyen gyorsasággal, 
milyen befolyások alatt rendezi az akarat a 
gondolatokat és érzelmeket? Hogyan kelet-
keznek a fogalmak és ítéletek ? Hogyan fejlődik 
az, a nit tehetségnek nevezünk ? 

A nyelvnek a fejlődésben nagy szerepe lévén, 
a pedagógusnak azt is kutatni kell. Nemcsak fej-
lődésében, hanem a hallás, látás, mozgás, az em-
lékezet, a képzelet, az ítélés processzusaitól való 
függésében. Ugyanezt mondhatjuk az írásról. 

Mindinkább tágabb tért nyer a kísérletek-
nél az iskolai higiéna, különösen a lelki mun-
kásság mérésében és a fáradás megállapítá-
sában. Ezek a kísérletek adták a motivumot 
arra, hogy az iskolaszervezeteket a gyermekek 
teljesítőképessége alapján kell megalkotni. 

A nagy mezőnek csak vázlatos rajzát adhat-
tam. De nagy örömemre szolgálna, ha egy 
néhány gondolat alkalmas lett volna arra, 
hogv lelkes pedagógusok agyában motívumok 
gyanánt szolgálnának oly törekvésekre, amelyek 
által az emberiség legszentebb ügye : a nevelés 
és oktatás valaha exakt módszerekkel pozitív 
alapokra helyeztetnék. 

A dalia m-raotívnmoL 
írta : Sztanlcó Béla. 

A magyar népdalok dallamszerkezetéről írt 
múltkori fejtegetésünkben a magyar népdal-
formából kiindulva, analitikailag, vagyis elemző 
módon eljutottunk a dallamtagolás eredményei 
gyanánt nyert dallamrészletekhez. 

E részleteknek egymáshoz való viszonyát, 
illetőleg a szerkezetnek törvényeit óhajtván 
most vizsgálat tárgyává tenni, az ismeretszer-
zésnek másik módját, t. i. a szintézist, vagyis 
a szerkesztő módszert kell választanunk ; a 
legkisebb részletből kell kiindulnunk tehát s 
a rendről rendre összeálló részekből kell fel-
építenünk az egész dallamot. 

Jelen közleményünknek tárgya épen ez a 
legkisebb dalamrészlet, vagyis a motívum leend. 

A motívumot rendesen úgy szokás megha-
tározni, hogy az egy zenei ütemnek a tar-
talma. Pl. : 
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ezen, 1—1 ütemre kiterjedő dallamrészletek — 
tehát motívumok. Ezzel a meghatározással a 
motívum terjedelme elég pontosan meg is van 
jelölve s leírt dallamoknál a motívum felisme-
rése ezen mindenesetre leglényegesebb jegy 
által könnyűvé van téve. 

A dalnak azonban (s így a motívumoknak 
is) nem a leírt kótabetű, hanem a dalold ajka 
ad életet s a hangok csapongó hullámzásaiban 
nem merednek felénk az „ütemvonalak" — 
melyek egy-egy újabb motívum felléptét tudo-
másunkra adnák. Azért e formalisztikus meg-
határozás helyett kissé közelebb kell mennünk 
a dolog lényegéhez. S ehhez az útat a zenei 
ütemnek azon lényeges ismertetőjegye mu-
tatja meg, hogy a zenei ütemek egyenlő idő-
közökben föllépő főhangsúly okkal kezdődnek; 
amiből következőleg a motívum olyan legkisebb 
íze leend a dallamnak, melybe egy főhangsúly 
köré csoportosuló hangok sorakoznak. Ez a 
meghatározás már az énekelt dallamban is 
tájékoztatni fog bennünket a motívumok föl-
ismerését illetőleg, mert a hangsúly már észre-
vehetőleg figyelmeztet 1—1 új motívum beáll-
tára; de tájékoztatni fog még oly (egyébként 
igen gyakori) esetekben is, midőn a zenei 
ütem tartalma és terjedelme nem fedi a szó-
költészeti ütem tartalmát és terjedelmét. Így 
pl. ez a verssor: 

â > 
Eg a kunyhó, | ropog a nád . . . 

verstanilag két ütemből áll ; s íme ez a két 
verstani ütem — tartalmilag erős konkrét 
vonatkozásánál, alakilag kitűnő belső tagoltsá-
gánál fogva — a dallamban ott is megköve-
telte a főhangsúlyt, ahol a szövegben mellék-
hangsúly, sőt merőben inponderabilis szótag 
van; aminek természetes folyománya aztán, 
hogy e kétütemes verssor ezen ismert dallama 

> > > > 

Ég a kuny-hó, ro - pog a nád 

négy motívumból (egyúttal zeneileg négy ütem-
ből) áll. 

De ez a meghatározás fog tájékoztatni olyan 
esetekben is, midőn a motívum hatáspontjai 
nem vágnak egybe az ütemvonal által kijelölt 
határral. Pl. : 

* - » 

Mi ver fel sú - lyos ál-mom - bői ? 

E példában a 4 motívum kezdete és végző-
dése sehol nem esik egybe az ütem kezdő- és 
végzőpontjaival. 

Mielőtt a motívumok tulajdonságait köze-
lebbről vizsgálnék, előzetesen jegyezzük meg, 
hogy a motívumokat az alkotó hangok száma 
szerint két nagy csoportba szokás osztani. Ha 
a motívumot egy hang alkotja, akkor azt 
egyszerűnek, ha az alkotó hangok száma több, 
összetettnek szokás nevezvni. Ezen szelvényben : 

Sár-ga réz - bői van, sár-ga réz-bői van . . . 

a 2. és 4. sz. motívumok egyszerűek, az 1. 
és 3. sz. motívumok összetettek. Egyszerű 
motívumok a magyar népdalokban (1—2 na-
gyon kivételes esetet nem számítva) csakis 
zárómotívumokul jőnek elő, rendesen szünettel 
tévén teljessé az egész ütem időtartalmát. 
Egyebütt mindig összetett motívumokkal talál-
kozunk ; ép azért alábbi fejtegetésünkben is 
kizárólag az össztett motívumokat fogjuk tekin-
tetbe venni; s minthogy e tulajdonságok épen 
a dal elején ragadják meg leginkább figyel-
münket, legcélszerűbb leend e tulajdonságokat 
a dalt megnyitó, ú. n. fő- vagy vezérmotívu-
mokban megkeresnünk, annyival inkább, mert 
így az alább közlendő példasorozatba felvett 
motívumokra leghamarabb rá fogunk ismerni. 

Az összetett vezérmotívumok lesznek tehát 
vizsgálódásunk tárgyai. 

E tulajdonságok megállapításához meghatá-
rozott s jól kitűzött szempontokra van szük-
ségünk, hogy vizsgálódásunk minden oldalra 
kiterjedő s hogy az eredmény — a szintézis 
céljából — a következendőkben gyakorlatilag 
is felhasználható legyen. 
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E szempontokat könnyű felállítanunk, mert 
azok egyezők a zenei hangok általános tulaj-
donságainak ismertetőjegyeivel. A zenei hangok 
ismertetőjegyei: a) az időméret, b) a hang-
magasság, c) a hangerő s d) a harmóniai vo-
natkozás; amiből következőleg a motívummá 
szervesen csoportosult hangok is ezen tulaj-
donságaikra nézve különböztethetők meg 
egymástól s ezen tulajdonságaik szerint jel-
lemezhetők. 

Vegyük fel tehát néhány ismertebb nép-
dalunknak kezdőmotívumát —- technikai okból 
csak szöveg nélkül s helykímélet okából egy-
más mellett adván az egész sorozatot — s 
vizsgáljuk őket a fentebbi szempontok szerint. 

Szolgáljanak példaképen az alábbi (dalkezdő) 
motívumok : 
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I. Idöméret tekintetében azt látjuk, hogy 
vannak: Aj egyenletesek, melyek csupa egy-
forma értékű hangokból állanak (1., 2. sz.); 
ilyenek a kéttagú spondeus ; B) kiüönméretűek, 
melyekben a hangok időértéke nem egyforma 
(3—9. sz.); ezek ismét: a) vagy csökkenők, 
melyekben a hosszabb időérték megelőzi a 
rövidebbet (4., 6. sz.), ilyenek a kéttagú tro-
cheus, a háromtagú daktilus; b) vagy növek-
vők, melyekben a rövidebb méret nyitja meg 
a motívumot s a hosszabb zárja be (3., 5. sz.), 
ilyenek a kéttagú jámbus s a háromtagú ana-
pesztus : vagy c) vegyesek, melyeknek már a 
népdalköltészetben is kimeríthetetlen gazdag 
változataiból megemlíthetjük 1. a háromtagú 
szinkópát, melyben a motívum kezdetén és 
végén rövidebb, közepén hosszabb hang van 
(7. sz.), 2. a négytagú korijámbust, melyben 
a motívum kezdetén és végén van a hosszabb 
időérték, míg a közbelső helyeket rövidebb 
értékű hangok töltik be (8. sz.) ; 3. az egyen-
letes és különméretű képletek kombinációt 
(10—11. sz.) s 4. az oly ömledező hangsorozato-
kat, melyekben hol szélesebben elnyújtott, hol 
jobban elsietett, sokszor az előadó egyén ízlése 
és hangulata szerint is változó módon, sokszor 
féktelen szilajsággal nekiiramodva, majd meg-
határozhatatlan időig kitartva, itt-ott megzök-
kenve, látszólag minden időbeli rend és tör-
vény nélkül sorakoznak a motívum hangjai 
(kötetlen méret, 9. sz.). 

II. Dallam, vagyis a hangoknak magasság 
szerinti váltakozása tekintetében azt látjuk, 
hogy a motívumok lehetnek A) állók, vagyis 
olyanok, melyekben a hangok magasságuk 
szerint nem változnak (1., 2., 3., 8. sz.); B) 
váltakozók, melyeknek egyes hangjai különböző 
magasságúak; ezek ismét a) emelkedők, melyek-
ben mélyebb hang után mindig magasabb 
következik és pedig vagy lépcsőszerűen (5. sz.), 
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vagy szökdelve (12. sz.); b) szállók, melyekben 
magasabb hangok előzik meg a mélyebbet, 
szintén vagy lépcsőnkénti ereszkedéssel (4. sz.), 
vagy ugrásokkal (13. sz.); a lépcsőnkénti emel-
kedés gyakran váltakozik a szökdelő emelke-
déssel (14. sz.), vagv a lépcsőnkénti leszállás 
nagyobb távolságú hanglépcsőkre való ugrás-
sal (15. sz.) ; c) vannak hullámzó motívumok, 
melyekben a hangok váltakozva fel- és lefelé 
menőleg lebegnek, szállingóznak : és pedig 
lépcsőszerüleg (9. sz.), szökdelve (16. sz.); vagy 
kombináltan egymással (17. sz.), akár egyazon 
hangon álló hangokkal is keverten (11. sz.). 

III. A hangerő váltakozása kettős formában 
jelenik meg; ú. m. : hangsúly és hangárnyalás ; 
a motívumok a hangsúlyrend lényeges meg-
határozója. Ezt illetőleg a motívum avagy 
hangsúllyal kezdődik, s ekkor a terjedelme s 
elhelyezkedése egészen fedi a zenei ütemet, 
ebből kifolyólag az ily motívumok teljesek 
vagy egybevágók (1—17. sz.) ; vagy pedig 
hangsúlytalan hanggal kezdődnek s a főhang-
súly a motívum belsejében lép fel ; terjedelmük 
időbelileg ebben a< esetben is egyenlő ugyan 
egy ütem időbeli tartalmával, de nem akkor 
lépnek fel, mikor az ütem kezdődik s innen 
áthajló motívumoknak neveztetnek (18. sz.). 

A hangárnyalás változásai nagy mértékben 
függenek ugyan az előadó egyéniségétől, mind-
azonáltal néhány jellegzetes típust ebben a 
tekintetben is meg lehet állapítani ; ilyenek 
a j az egyszínű motívumok, melyek a hang-
súlyon kívül a hang erősségében észrevehető 
különbözetet nem mutatnak (1 -18.); b) erős-
bülő motívumok, melyekben fokozatosan növe-
kedik a hang ereje (19. sz.); s c) gyengülök, hol 
erővel indul meg a dallam s fokozatosan elhalkul. 

IY. Yégül a harmóniai vonatkozás is jel-
lemző tulajdonsága a motívumoknak. A ter-
mészetesen folyó dallam minden hangjának 
van valami harmóniai vonatkozása, harmóniai 
háttere ; ezért az ily dallamok összhangosít-
hatók, harmóniákkal láthatók el. A kezdő 
motívumokat vizsgálva, mindenekelőtt azt lát-
juk, hogy valamennyien a saját hang- és 
létranemük I. lépcsőjére épített hármas hang-
zatnak valamely hangjával indulnak meg. A 
fentebb közölt példasorozatban a dallamok az 
egységes kemény C, illetőleg lágy a létra-
nemekre vannak transzponálva, ezek I. lépcsői-
nek hármas hangzatai pedig a következők : 

Kemény C hanglétra I. lépcsőjének hármas 
hangzata c-e-g, lágy a hanglétra I. lépcsőjének 
hármas hangzata a-c-e ; így tehát a kezdő 
hang mindig ezen hangok valamelyike ; még 
pedig az említett hangzatoknak a) vagy alap-
hangja (1., 3., 5., 6., 8., 11., 12., 13., 16., 17., 
19., 20., 21. sz.), b) vagy harmada (10., 14., 

15. sz.), c) vagy ötöde (4., 7., 9., 18. sz.). 
Innen következőleg minden összhangosított 
dal saját hang- e's létranemének I. lépcsőjű 
(úgynevezett tonikai, vagy nevező) hármas 
hangzattal indul meg. A dalköltészet ez alól 
csak igen ri tka esetekben mutat kivételt (22., 
23. sz.). Tovább vizsgálva a motívumokat 
többi hangjaik harmóniai vonatkozása szem-
pontjából, azt látjuk, hogy a ) vannak közöttük 
olyanok, melyekben az összes hangok a fent-
említett hangzatokba tartoznak (1., 11., 12., 
13., 16., 18., 21.), ezeket egyhangzatú motí-
vumoknak nevezhetjük; s vannak olyanok, 
melyek az I. lépcsőjű hangzatnak f'entemlített 
hangjain kívül más lépcsőket is tartalmaznak ; 
ezen más lépcsők aztán b) vagy határozottan 
más hangzat körébe valók s akkor a motívum 
t'óbbhangzatú (24. sz.), vagy pedig cj csak 
úgy jelennek meg, mint a határozottan egy 
hangzathoz tartozó hangok megelőző, közbe-
vetett vagy utólag követő meliékhangjai (4., 
6., 9., 14. stb. sz.); s épen ezért az ily motí-
vumokat mellékhangos motívumoknak nevezzük. 

íme, ezek a dallam legkisebb ízének, a 
motívumnak leg'őbb jellemző tulajdonságai, s 
ezek alapján főbb fajai. Látjuk, hogy csak a 
legszembetűnőbb tulajdonságokra figyelvén is, 
mily sokszínű, finom szövedéke van a motí-
vumnak ; ezt látva, megértjük, hogy a költé-
szet áldd sugarára miként bontakozik ki az 
egész dallam egy kezdő motívumból, mint 
amely összetömörítve tartalmazza azt. mint 
ahogy a magból kicsírázik a növénypalánta, 
ha életfeltételeihez az életet adó melegség is 
hozzájárul. 

A motívumok e jellegzetes tulajdonságaival 
kapcsolatban érdekes kérdés merül fel. Van-
nak-e a magyar népdalok motívumainak olyan 
különleges tulajdonságai, melyek folytán már 
dalaink legkisebb íze is magyar nemzeti jelle-
gűnek mondható ? Vájjon van-e a motívumnak 
felismerhető és megállapítható faji sajátossága, 
vagy csak kapcsolati módjuk, a miliő teszi 
azt magyarrá? 

Erre a kérdésre talán egy közelebbi L i k a -
lommal fogunk felelni. 

Válogatott kísérletek 
a népiskolai kémiai és természettani 

tanítási anyag köréből. 
(Harmadik közlemény.) 

írta: Miklós Gergely. 

8. kíséret. A hidrogén előállítása. Nagyobb 
mennyiségű hidrogén előállításánál egy üveg-
palackba cinkdarabkákat teszünk (8 ábr. ), a 
palack nyakát kétszer átfúrt és légmentesen 
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záró dugóval dugjuk be : a dugó egyik nyílá-
sába a palack fenekéig érő tölcsércsövet illesz-
tünk. Ezután a palackba ujjnyi vizet öntünk, 
s a gázvezető-csőbe való belefúvás által meg-
vizsgáljuk, hogy a dugó és a csövek jól zár-
nak-e ? Ha a dugó tökéletesen zár, akkor a 
tölcsércsövön csúsztatva (a tölcsér falára való 
óvatos öntéssel) hígított kénsavat öntünk a 
cinkre. Ekkor a cink szétbontja a vizet s 
annak oxigénjével egyesülve, a felszíne cink-
oxiddal vonódik be, mely később a kénsavval 
kénsavas cinkké egyesül. Eközben pedig erős 
pezsgéssel fejlődik a hidrogén és a gázvezető-
csövön eltávozik. 

A hidrogénnel csak akkor lehet kísérletezni, 
ha egészen tiszta, t. i. nincs levegővel keve-
redve. Ez csak hosszabb fejlesztés után követ-
kezik be, mikor már a rohamosan fejlődő 
hidrogén a levegőt a palackból kiűzte. Erről 
úgy győződhetünk meg, hogy a gázvezető-cső 
fölé, nyílásával lefelé fordítva, kisebb próba-

hogy a hidrogén ég ugyan, de a tüzet nem 
táplálja (9 ábra). 

Hogy a hidrogén levegővel vagy oxigénnel 
keveredve robbanó gázt alkot, azt úgy mutat-
hatjuk ki, hogy kisebb gázfelfogó-hengert 
félig hidrogénnel, félig levegővel megtöltve ; O ö 7 O O a 
tartunk a lánghoz : erős csattanással ég el a I Ö ö 

; hidrogén : ha ez zárt edényben, pl. a gázfej-
lesztő-palackban történnék, mikor még nem 

j eléggé tiszta a hidrogén és meggyújtjuk a 
gáz vezető cső végén kiáramló hidrogént, akkor 
a durranó gáz a palackot is szétvetheti. Azért 
ne.n szabad a hidrogént addig meggyújtani, 
amíg nem tiszta. Ha kisebb üveghengert félig 
hidrogénnel, félig oxigénnel töltünk meg s 
ígv tar t juk a lánghoz, erősebb durranással ég 
el a hidrogén. Leghevesebb a robbanás akkor, 
ha 2 térf. hidrogént, 1 térf. oxigénnel keve-
rünk össze, tehát olyan arányban, mint a víz 
tartalmazza az alkotórészeit. Ezt a kísérletet 
azonban zárt edényben nem tanácsos végezni, 

8. ábra. A hidrogén fejlesztése és felfogása. 9. ábra. A gyertya kialvása hidrogénben. 

csövet tartunk, amely így megtelik az igen 
könnyű hidrogénnel, azután a próbacsövet a 
gyertya, vagy borszeszlámpa lángjához tartva, 
a tiszta hidrogén nesztelenül, a levegővel ke-O 7 O 
vert H. pedig erős füttyentéssel ég el. 

.9. kísérlet. Kísérletek hidrogénnel. A hidro-
gént a gázfejlesztő-palackból a végén elvékonyí-
tott (kihúzott) nyílású üvegcsövön vezetjük ki, ha 
tiszta a hidrogén, akkor meggyújtva, színtelen 
lánggal ég s a láng fölé tartott száraz üveg-
pohár fala vízpárával vonódik be, később pedig 
vízcseppek is gyűlnek össze a pohár falán. 
Ezen kísérletből kitűnik, hogy a hidrogén 
elégése alkalmával egyesül az oxigénnel s 
ekkor víz képződik. 

Ha nagyobb gázfelfogó hengert töltünk 
meg tiszta hidrogénnel s ezt nyílásával lefelé 
fordítva, égő gyertya fölé tartjuk és a gyer-
tvára ráhúzzuk, akkor a hidrogén a henger 

•>
 7 o O 

alsó szélén színtelen lánggal ég, de a gyertya 
a tiszta hidrogénben kialszik, jeléül annak, 

s nyitott edényben is csak kevés gázzal sza-
I bad végrehajtani. 

10. kísérlet. A szénsav. Ha üveghengerbe 
égő gyertyát vagy faszáikát tartunk s bizo-
nyos ideig égetve, azután mészvizet (frissen 
oltott mésszel összerázott és an ól svéd itatós-
papúon leszűrt vizet) öntünk s azt összerázzuk 
a palack levegőjével, a mészvíz zavaros, fehér-
színű lesz, mivel a mészoxid, egyesülve a szén-
savval, mészkővé (mészkőporrá) változik, mely 
a vízben nem oldódik s azt zavarossá teszi. 

Nagyobb mennyiségű szénsavat igen köny-
nyen fejleszthetünk, ha a hidrogén-fejlesztéshez 
használt gázfejlesztő-palackhoz hasonló beren-
dezésű palackba kréta-, mészkő- vagy márvány-
darabkákat teszünk, ezekre azután hígított 
sósavat vagy kénsavat öntünk; a szénsav erős 
pezsgés közben száll el. Két nagyobb ga'zfelfogó-
hengert szénsavval megtöltve, lia egyikbe égő 
gyertyát tartunk, az kialszik, jeléül annak, hogv 
a szénsav nem táplálja a tüzet. Elő egeret 
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téve a szénsavval telt és üveglemezzel leborított 
gázfelfogóhengerbe, az egér megfullad. 

Ha a szénsavval telt gázfelfogó-henger nyí-
lását 7-1 részében üveglemezzel letakarjuk s 
így nyílásával lefelé fordítva a szénsavat az 
égő gyertyára öntjük, a szénsav eloltja a gyer-
tyát. Ha a henger egész nyílásán öntjük ki a 
szénsavat, azt a gyertya körül áramló meleg 
levegő más irányba tereli, s így a kísérlet 
gyakran nem sikerül. A szénsav egyik edény-
ből át is önthető a másikba, ez egy szénsavval 
töltött és másik levegővel telt s az előbbivel 
egyenlő nyílású üveghengerrel mutatható ki, 
ha azokat egymásra illesztve megfordítjuk. 
Ezzel kimutathatjuk, hogy a szénsav nehezebb 
a közönséges levegőnél. 

A kísérletezők szokták a szénsavat a szóda-
vízből is nyerni, ez azonban nem alkalmas 
kísérlet, mert nem mutatja a szénsav fejlő-
dését. A szénsavnak mészkőből való előállítása 
ásványtani ismeretekre is vezet, ezért amannál 
célszerűbb kísérlet. 

11. kísérlet. A szénoxid fejlesztése. Az 
izzó szén felett szép kékes lánggal égő gáz a 
mérgező hatású szénoxid. Ezt úgy állíthatjuk 
elő, ha kisebb lombikba, mely tölcsércsővel 
és gázvezető-csővel van ellátva, sóskasavat 
teszünk, erre^ tömény kénsavat öntünk s az-
után homokfürdőn hevítjük. Az eltávozó gázt, 
mely szénsavat is tartalmaz, gázfelfogó-hen-
gerben víz alatt felfogjuk. A gázfelfogó-hen-
gert víz alatt üveglemezzel elzárva kiemeljük 
a vízkádból s nyílásával felfelé fordítva, égő 
gvutat teszünk bele ; a szénoxidgáz meggyúl s 
felülről lefelé haladó kékes lánggal ég el. 

IX. kísérlet. Az ammóniák fejlesztése. 
Trágyadombok közelében, istállókban stb. a 
nitrogéntartalmú szerves testek rothadása, 
szétbomlása alkalmával fejlődik a könnyen 
elillanó, szúrós szagú ammoniák-gáz, mely a 
növényeknek egyik legfontosabb tápláléka. 

Kísérlet által úgy fejlesztünk, hogy mor-
zsás halmazállapotú, de nem pépszerű friss 
oltott meszet szalamiasőval összekeverve lom-
bikba teszünk, melyet egyszer átfúrt dugóval 
s függélyesen felfelé irányuló gázvezető-csővel 
látunk el, a cső fölé, nyílásával lefelé erősebb 
falú üvegpalackot tartunk. A lombikot homok-
fürdőn, vagy sodronyhálón hevítve a fejlődő 
és a levegőnél könnyebb ammoniák-gáz a 
nyílásával lefelé fordított üvegedényt megtölti. 
Az edény megtelését a nyílásához tartott és 
sósavba mártott üvegpálca erős füstölgése 
árulja el. Ha az ammóniákkal telt üvegedényt 
(nyílásával mindig lefelé tartva) egyszer átfúrt 
és légmentesen záró dugóval bedugjuk, a 
dugóba elvékonyított végű üvegcsövet illesz-
tünk s most a nyílásával lefelé tartott és 

csöves dugóval ellátott üvegpalackot piros 
lakmuszfestékkel megfestett vízbe mártjuk, 
néhány alkalmas lendítéssel néhány csepp víz 
nyomul fel a lombikba, s ez a kevés víz is 
sok ammoniák-gázt nyel el, s így légritkulást 
okozva, a víz szökőkútszerüleg erős vízsugár-. O O 
ban ugrik fel a lombikba, élénk zajjal ütve 
annak fenekét. Ez az ú. n. seökőkútkísérlet. 

A benyomuló víz, mely előbb piros színű 
volt, kékszínűvé válik az ammoniák-gráztól. 

f o 
Ezen két kísérletnek gazdaságtani jelentő-

sége az, hogy a trágya rothadása alkalmával 
képződő ammóniák a levegőbe elillan s így a 
trágya fő tápláló része kárba megy, ha a gazda 
a trágyadombot gyakran nem öntözi vízzel s 
utcasárral le nem takarja, vagy a szántóföldre ki-
hordott és elterített trágyát kellő időben alá nem 
szántja s így le nem köti a fejlődő ammoniákot. 

13. kísérlet. Világító gáz fejlesztése. E z t 
könnyen fejleszthetjük fürészporból, ha azzal 
kémlőcsövet félig megtöltünk, ezt átfúrt dugóval 
bedugjuk, abba elvékonyított gázvezető-csövet 
illesztünk s azután borszeszlámpával hevítjük 
(10. ábra). Bizonyos ideig, 5—6 percig tartó 

10. ábra. A fűrészpor száraz lepárlása. 

hevítés után a fűrészpor részben szétbomlik, 
száraz desztilláláson megy keresztül, víznemű 
anyagok s kátrány csapódnak le a cső falára, az 
eltávozó gáz pedig a cső végén meggyújtva, ég. 

A világító gáz képződése az égő gyertya 
lángjában i* szemlélhető, a láng sötét belső 
maoja, a bélbe beszívódott és a külső láng-
rétegek által melegített zsiradék szétbomlása 
által képződött és még el nem égett világító-
gázból áll, mely folytonosan fejlődve és a láng 
fényes rétegébe nyomulva ég el. Ha a lángot 
óvatosan elfújjuk s a még füstölgő gyertyabél 
közelébe égő gyufát tartunk, a füstölgő gáz 
meggyúl s ettől a gyertya is lángra lobban. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: JANCSO B E N E D E K . 

Az ifjúsági egyesületek és az 
iskolán kívüli oktatás. 

(Vége.) 
Hogy tisztába jöhessünk azzal, hogy ezeket 

az ifjúsági egyesületeket miként lehetne be-
illeszteni az iskolán kívüli oktatás országos 
szervezetének keretébe, tudnunk kell min-
denekelőtt, hogy mit csinálnak most és hogyan 
működnek ezek az egyesületek az érettebb 
falusi ifjúság iskolán kívüli oktatását és neve-
lését illetően? 

\ an az országban olyan vármegye, amely-
ben az állami elemi iskolai tanítótestületek 
az ifjúsági egyesületek működésének sikeressé 
és vonzóvá tételét gondoskodásuk főtárgyának 
tekintették. A megyei tanítóegyesület közgyű-
lésein megvitatták azokat az eljárásokat és 
módszereket, amelyeket a cél érdekében leg-
alkalmasabbaknak tartottak. Szerzett tapasz-
talataik alapján közös munkaprogrammot állí-
tottak egybe s annak kalauzolásával vezetik az 
egyesületeket. Érintkezésbe léptek a helyi köz-
igazgatási hatóságokkal. Első sorban kieszkö-
zölték, hogy azok a vasár- és ünnepnapokon 
tartatni szokott falusi táncmulatságokra enge-
délyt csakis a helyi ifjúsági egyesület igaz-
gatójának szó- vagy írásbeli kérésére adjanak. 
Hogy ezeket a táncmulatságokat ne a kocs-
mákban tartsák meg, amelyek igazi alkalom-
szerzői az alkohol túlságos élvezetének, a része-
geskedésnek ; megtették a kezdő lépéseket, és 
több helyen sikerrel is, arra, hogy az ifjúság 
részére a község terhére alkalmas téli és 
nyári tánchelyiségek : ől gondoskodjanak. Ily 
módon a tánc- és más társasmulatságok ren-
dezését az ifjúsági egyesület vezetősége vette 
a kezébe, amivel együttjárt e mulatságok és 
társas összejövetelek erkölcsi színtájának emel-
kedése is. 

Hogy az ifjúság e társas-életi szórakozását 
tartalmasabbá, a nevelés és a továbbképzés 
eszközévé tegyék, az ifjúsági egyesület heti 
összejöveteleinek egyikén valóságos daloskörré 
alakul át. Tapasztalták ugyanis, hogy az isko-
lából kilépő ifjúság az iskolában tanult éne-
keket gyermekes szövegük miatt többé mái-
nem kedveli. Igyekezik elfelejteni és a kiszol-
gált katonáktól vagv a városból visszatért 
cselédektől hazahozott, sikamlósabb szövegű 
dalokkal felcserélni. Ez összejöveteleken meg-

tanították az ifjúságot a legjobb régi és újabb 
népdalokra, melyeknek szövege költőileg érté-
kesebb, erkölcsileg nemesebb és dallama is 
zeneileg többet érő volt, mint amazoké. De 
nem állottak meg az éneknél, hanem gyako-
rolták tagjaikat a szavalásban is. Es a szava-
lásról nem volt már nehéz az átmenetel népies 
színdarabok betanulásához is. így alakultak át 
a falusi táncmulatságok műkedvelő szinielő-
adással vagy egyszerűbb hangversennyel : kar-
ének és szavalással összekötött, tartalmasabb és 
nemesebb irányú társas összejövetelekké. 

Minekutána az elszavalandó kisebb-nagyobb 
költemények vagy népies színdarabok egyes 
szerepeinek megtanulása alapjában véve komoly 
szellemi munka, igen célszerűnek látszott a 
heti második összejövetelt a továbbképzés 
munkájának, az iskolán kívüli oktatásnak szen-
telni. Legalkalmasabbnak látszott átmenetül a 
szórakozástól a komolyabb szellemi munkához 
a jelesebb írók költeményeivel való foglal-
kozás és pedig első sorban is a három nagy 
magyar népies írónak, Aranynak, Tompának 
és Petőfinek művei. Eleinte a lírai és kisebb 
elbeszélő költemények, később Toldi, János 
vitéz és így tovább. Az irodalomtól csak egy 
lépést kellett tenni a nemzeti történelem me-
zejére. Toldiról önként kínálkozott Nagy Lajos 
korára az átmenet. A kuruc dalok pedig elve-
zették az ifjúságot nemcsak a kuruc kor köl-
tői termékeihez, de az egész mozgalom tör-
ténelméhez is. A nemzeti küzdelmek történeté-
nek megértése pedig megkövetelte, hogy a 
vele foglalkozó ifjak a tanító vezetése mellett 
felújítsák és kibővítsék azokat az ismeretei-
ket, melyeket az alkotmánytanból, a polgári 
jogok és kötelességek ismeretéből a megelőző 
években az iskola padjain megszereztek. 

De nem maradtak meg csupán az irodalom 
és a történet körében. Különféle olvasmányok, 
vagy a mindennapi élet ösztönző jelenségei 
alapján foglalkoztak a természettudományi és 
higiéniai ismeretekkel is. Mikor a tanító az 
alkoholizmusról beszélt, nem tehette, hogy az 
ifjakat egy csomó élettani, bonctani és kémiai 
jelenséggel bővebben és részletesebben meg 
ne ismertesse. A gazdasági kérdések is : trá-
gyázás, gyümölcsfa-termelés, a tejtermékek 
készítése stb. mindmegannyi alkalmat szol-
gáltak természettudományi dolgokkal való fog-
lalkozásra. De e komolyabb tanulmányra szánt 
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heti összejövetelek egyikén nemcsak mindig a 
tanító beszélt, hanem maguk a fiatalok, is még 
pedig olyan tételről, amelyekkel a tanítótól 
kezébe adott olvasmány alapján odahaza már 
előzetesen foglalkozott. Tehát magatartása nem 
passzív volt mint hallgatóé vagy kérdezetté, 
hanem mint előadóé aktív is, amely szerep 
érdeklődését lekötötte, munkakedvét pedig fo-
kozta. Az ifjúsági egyesület tagjai szorgalmasan 
használták a népiskolai ifjúsági könyvtárt és a 
felnőttek számára felállított falusi népkönyv-
tárt, mert az egyesület vezetősége érezte, hogy 
könyvtár használata nélkül az egyesület mű-
ködése megbénult és hatástalan. 

Nem voltak mindenik vármegyében hajszál-
nyi hasonlatosságig ilyenek az ifjúsági egye-
sületek, de az összesnek tipusa, vagy legalább 
elérendő ideálja ilyen volt. Most már lássuk, 
ahol ilyenek voltak ez egyesületek, minő üdvös 
hatásuk konstatálható? 

Az egyesül-t működésének hatása abban 
nyilvánul — mondja egy ide vonatkozó jelentés 
(20. 1.) — hogy az ifjakban kezd felébredni 
az önművelés kedve. A tanítóhoz bizalommal 
viselteinek. Szavára, tanácsára készséggel hall-
gatnak. Előmozdítják az egyesületek a tovább-
képzés ügyét. Rászoktatják az ifjakat a tisz-
tességre, a komolyságra és az udvariasságra. 
Felkeltették bennük a haladás iránt való érzéket 
és ez már a köztudatba is átment. Szívesen 
olvasnak és tanulnak. Csökken a szeszes ita-
lokkal való élés és szűnőben van a község 
al- és felvégén levő fiatalság között való ellen-
séges viszony. Alábbhagytak a kártyázással és 
kezd mindjobban lábrakapni köztük az a meg-
győződés. hogy a szövetkezés és társulás kevés 
anyagi áldozat árán nemes szórakozást nyújt 
és úgy az anyagi, mint az erkölcsi jólét eme-
lésére szolgál. A különböző nemzetiségű ifjak 
közölt — mondja egyik vegyes nemzetiségű 
vármegyéből az ide vonatkozó jelentés (37. 1.) — 
az eddig fennállott válaszfalak eltűntek. A 
magyar, oláh, német származású ifjak a legjobb 
viszonyban vannak egymással. Az idegenajkú 
tagok teljes szabatossággal szavalják Petőfit, 
Aranyt és lelkesedéssel éneklik a Himnuszt és 
a Szózatot. A II. Rákóczi Ferenc és bújdosó 
társai hamvainak hazahozatala alkalmával tar-
tott ünnepen az ifjúsági daloskör énekébe, a 
Himnuszba belevegyült a különböző nemzeti-
ségű közönség lelkes hangja is. Yolt az egye-
sületnek egy pár olyan tagja is, akik nem 
tudtak, mikor beléptek, magyarul írni és olvasni, 
de az egyesület belső életének hatása alatt 
megtanultak. Az iparos- és munkásnép alig 
várja, hogy munkászubbonyát levetve, tisztába 
öltözzék, hogy az olvasókör helyiségeiben meg-
jelenhessék, ez nyújtván számára a legjobb 

szórakozást . . . Az x-falvi állami iskolával 
kapcsolatos ifjúsági egyesületben az ifjak veze-
tőjük útmutatása melleit olvasmányokat tár-
gyalnak, továbbá a magyar beszéd elsajátítása 
végett meséket mondanak. Az ifjak nagyon 
kedvelik és hasznosnak ismerik ezt az intéz-
ményt és szívesen keresik fel az egyesülettől 
nyújtott szórakozásokat és a kocsmát kerülik. 

Az is igsz, hogy nem mindenütt ilyen ked-
vező a helyzet, ilyen szép és vidám a kép. 
Egynéhány ifjúsági egyesület vezetője egye-
nesen arról számol be, hogy a megalakult 
egyesület rövid működés után feloszlott. A falu 
társadalma közömbös. A falvakban annyira 
elterjedt, kicsinyes okokból keletkező viszály-
kodások belevonják az egyenetlehkedésbe, az 
egymás gyűlölésébe az ifjúságot is s ennek 
következtében nem lehetett megalakítani az 
egyesületet, vagy ha sikerült csakhamar 
feloszlott. Aztán nincs is az egyesületnek alkal-
mas helyisége. Ha volna, sem lehet, sem tá r -
sadalmi, sem más úton egy kis pénzalapot 
létesíteni, hogy a szorgalmasabb tagokat jutal-
mazni lehessen, hogy lehessen könyvtárt ala-
pífani, növelni és a daloskörök, társas kirán-
dulások eset'eg felmerülő költségeit fedezni. 
A tanító is — különösen az osztatlan iskolák 
egyetlen-egy tanítója, — annyira el van foglalva 
egyéb tsendőkkel, hogy ezeknek az egyesüle-
teknek nem szentelhet elegendő időt és munkát. 

Ezek a nehézségek és akadályok különböző 
helyeken valóságban meglevő, de azért nem 
elháríthatatlan nehézségek és akadályok. Cso-
dálkoznunk kellene, ha máskép volna. Hiszen 
az ifjúsági egyesületek története nagyon rövid, 
voltaképen alig öt évre visszanyúló. Működé-
sük különös társadalmi és közművelődési viszo-
nyaink következtében annyira szűk körre terjedő 
visszhangot keltett, hogy a közművelődés ügye 
iránt érdeklődő magyar közvélemény tudomást 
sem vett róla. Aki hallott is valamit felőle, tisztán 
iskolát érdeklő dolognak tartja, nem tudva 
annak általános közművelődési hatásáról jó-
formán semmit. Még a közművelődési egye-
sületek sem vettek tudomást ez ifjúsági egye-
sületekről, pedig az ő kötelességük lett volna 
felhasználni a bennük levő erőt s az általuk 
nyújtott alkalmat a maguk nagy kultúrális 
céljainak eléréséhez. De nem ismerték fel az 
iskolán kívüli oklatás igen hatásos eszközeiül 
azok a szociálpedagógiai társadalmi szerveze-
tek sem, amelyek az úgynevezett szabad oktatás 
ügyét szolgálták. 

Épen ezért nagyon jó szolgálatot tett Fetri 
Mór, hogy az ifjúsági egyesületek működését 
e füzetében az érdeklődő nagyközönség szemei 
elé állította, nemcsak az ifjúsági egyesületek, 
hanem az országosan szervezendő iskolán kívüli 
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oktatás ügyének is. Hiszen ezek az egyesületek 
az iskolán kívüli oktatás alsó, népakadémiai ré-
szének valóságosan mindmegannyi szervezetei 
a falusi nép körében. Épen ezért teljesen igaza 
van Petri Mórnak, mikor füzetének záró sorai-
ban azt mondja: a magyar állam ama kultu-
rális feladatához, hogy a magyarság védelmére 
megszerezze a kultúra fegyvereit, ehhez a leg-
főbb feladatához, a kultúra magyarságának 
megóvására az ifjúsági egyesületek támogatása, 
erősítése elsőrangú teendők közé sorozandó, 
mert az ifjúsági egyesület híd az iskola és az 
élet között ; csírabontó talaja társadalmunk 
békés együttműködésének és továbbfejlődé-
sének : forrasztó érce a nemzeti összetartozás 
gondolatának, kohója a népmüvelésnek, az 
iskolán kívüli oktatásnak. Epen ezért minden 
iskola mellett legyen egy ifjúsági egyesület is, 
amely nem kevésbé fontos, mint maga az 
iskola. 

Tanítók és gazdakörök. 
A felnőttek oktatása minden ágazatában 

fontos ugyan ; de olyan országos, nemzeti és 
közgazdasági érdekek semmi más téren sem 
szólanak mellette, mint az őstermelés körében. 

Mióta Bismarck ajkáról elhangzott, hogy 
voltaképen a paraszt az ország atyja és gyer-
meke. az edzett emberanyag ősforrása, a ter-
melésnek és fogyasztásnak fotényezője : azóta 
szálló igévé, alapvető közfeladattá, sőt kor-
mányok programmpontjává lett a földmíves 
népesség sorsával való törődés. 

Egészséges, értelmes, erkölcsös, hazafias, 
jómódú kisgazdák millióival rakni meg az 
országot: annyi, mint a második ezredévet 
sziklapillérekre alapozni. 

Az ezredéves ünnepségek ihletében Károlyi 
Sándor gróf és néhány követője, társadalmi 
úton próbáltak zászlót bontani s a földből 
élő népmilliók érdekvédelmére megalkották a 
Magyar Gazdaszövetséget, mint népjóléti közép-
pontot. Ennek rendeltetése : a föld népét 
gazdasági nagykorúságra nevelni, a maga ter-
melő mesterségében kioktatni, az önsegély 
intézményeivel megismertetni s ezúton az 
ország területét — mely azonos a haza szent 
fogalmával — erős, megelégedett, tehát meg-
bízható kezekre juttatni. 

E vállalkozásban első feladatul kínálkozott 
a népírtó uzsora boszorkánytövisének kiirtása. 

Evégre szervezte a nemes gróf a Hitel-
szövetkezeteket, melyekből már kétezernél is 
több virágzik az Országos Központi köteléké-
ben. Kilenc év alatt 56 millió korona meg-
takarított betét dicséri e buzgóság jutalmát. 
Azonkívül a falusi nép nem ismer többé e 

hálózat körében pénzuzsorát. A tavalyi pénz-
szűke során sehol egy napig sem emelkedett 
a falusi hitelszövetkezetek kamatlába a tör-
vényes tétel föle', sőt a legtöbb helyen annak 
alatta maradt. 

Az áruuzsora ellen alakították a Hang na 
középpontot, melynek vezetése mellett immár 
kilencszáz fogyasztó-szövetkezet terjeszt a nép 
között hamisítatlan háztartási cikkeket, mél-
tányos árakon. A többnyire külföldi biztosító-
intézetek kartell-erővel felcsavart díjtételeit, 
a Gazdák Biztosító-Szövetkezete megteremté-
sével igyekeztek méltányosabb bánásmódra 
szorítani. 

A M. G. kötelékében több, mint nyolcszáz 
falusi Gazdakör is alakult, hosry legyen a 
községben a kocsmán kívül legalább egy szoba, 
ahová a termelők összejöhetnek a saját ügyes-
bajos dolgaik megbeszélésére, érdekeik kép-
viseletére. tapasztalataik kicserélésére, pana-
szaik elsírására és az önképzés terjesztésére. 

Ezeket a gazdaköröket és népjóléti intéz-
ményeket járom én mostanában a Magyar 
Gazdaszövetség nemes bizalmából. Ez a meg-
bízatás bát rít arra, hogy a ki-gazdák szabad 
oktatásához hozzászóljak. 

A földmívelés mestersége az utolsó félszáz id  
alatt, a vegytan és technika korszakos fejlő-
dése folytán, önfenntartási ház iparból átvál-
tozott számvetésen alapuló tudománnyá. 

Csakhogy sajnos ! minálunk még nem, hanem 
a művelt külföldön már igen. 

Németország mai nagyságát, minden gazda-
sági téren való ö;szhangos fejlődését, m ses  
közjóletét ennek a gazdasági megújhodásnak 
köszöni. Ott már átment a köztudatba, amit 
nálunk még mindig bizonyítgatni kell, ho.'y: 
a népmilliók erős termelő- és fogyasztó-képes-
sége szolgál csak egészséges ipari és kereskedelmi 
virágzás biztos alapjául. 

Aki tehát az őstermelést, vagyis új javak 
létrejövetelét fokozza, az mindhárom gazdasági 
rendnek egyenletes, állandó és biztos ágyát 
veti puhára. Hogy röviden megéltessem alap-
gondolatomat, én mindig csak arra térek 
vissza, hogy hazánkban közel három m: iió 
olyan kisgazdaság van, melynek tulajdonosai 
- - statisztikai átlagban — tíz holdnyi terü-
leten munkálkodnak. Ha tehát sikerül a tudást, 
ezt a legfontosabb termelési tényezőt csak 
annyira is elterjeszteni, hogy egv-egy hold 
földnek s tartozékainak évi tiszta hasznát 
szerény tíz koronával megemeljük : ez évi 
háromszáz millió korona járadékot jelent a 
kisemberek jólétének emelésére, de egyúttal 
a magyar ipar és kereskedelem évi bevételének 
fokozására is. 
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És tekintve, a mi lepirítóan csekély átlag-
terméseinknek holdarányát, ez a lehetőség 
úgyszólván gyerekjáték. 

Nagy elmaradottságunk a jövő szempont-
jából szinte szerencsének mondható. Mert erő-
forrásaink általában kihasználatlanok és így, 
ha nagyszabású államférfiú céltudatos irányí-
tása mellett, arravaló szakerők támogatásával 
a gazdasági népnevelés munkájához hozzá-
fogunk. a meglepő eredmények emberi szá-
mítás szerint el nem maradhatnak. 

Nem akarok 6—7 magos szemtermelésünk-
ről. annak a külföldéhez képest csekély ered-
menyeiről. mint köztudomású tényről beszélni. 
Csak utalok arra, hogy félmillió holdnyi szőlő-
területünk holdátlagban még mindig csupán 
8 hektó borral fizet, holott az olasz 30—40, 
a francia 50—60 hektókat vesz le ugyanakkora 
területről. Nálunk ma sem ismerik még az 
ültetővesszőt, hogy melyik ugar s melyik ter-
mékeny ? Tehát már a szőlők telepítésénél 
kijavíthatatlan s örökös hibákat követnek el. 

Legelőink — amelyek pedig az állattar-
tás, tehát a trágya- és hústermelés meleg-
ágyai — nem a míveléstől, hanem jóformán 
ennelc dacára teremnek. Mikor a hús olyan 
kapós és drága, a baj megszüntetése olyan 
egyszerű és biztos: akkor igazán kár elcsüg-
gedni. hanem arányos eszközöket kell a cél 
szolgálatába állítani 

Nekiink van Európában káliban leggazda-
gabb kötött talajunk, mely a főzelékben és 
gyümölcsben keresett cukornak nyersanyaga. 
Hanem azért a kertészkedés még mindig 
hamupipőkéje közgazdaságunknak, ahelyett, 
hogy bankótárcát alakítanánk belőle. Ehelyett 
azt látjuk, hogy már minden városunk szélén 
— Uram bocsá' — a Balkán-félszigetről 
idejáró bolgár kertészek termesztik az ezer-
éves Magyarországnak a főzeléket, adnak a 
földekért mesés béreket, jól élnek mellette 
fagyig, akkor aztán 7—9 száz korona holdan-
kénti haszonnal hazamennek telelni. Ezzel 
párhuzamban a fajmagyar meg azon nesszel, 
hogy itt nem lehet megélni, önkéntesen kol-
d us tarisznyái akaszt a nyakába s vitorlázik 
Amerika felé bánvarabnak vagy más élet-
emésztő ítéletmunkára. 

Ebből a pár példából is világos, hogy itt 
hamarosan és biztosan lehetne a föld jobb 
kihasználása révén jólétet és megelégedést 
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teremteni, ha a gazdasági tudást a baj 
nagyságához arányos méretekben terjesztenék. 
A maradiság országos lévén, országosnak kell 
lennie a kioktató hálózatnak is. Érre a fel-
adatra a néphez való viszonyánál, érdekeik 
közösségénél, hivatása természeténél fogva 
elsősorban a néptanító van hivatva. Csak az 

ő hazafias támogatásával lehet a föld népét 
hamarosan megtanítani arra, ami közjólét 
érdekéből kívánatos, hogy : lioldaránylag többet 
s jobbat termeljen, üzemét megolesőbbítsa s a 
jövedelmesébb értékesítést elsajátítsa. 

így aztán nem is egy, hanem három csa-
tornán át gurulna folytonosan a sűrű garas a 
kisgazda erszényébe. 

Kérdés már most, van-e hát a mai magyar 
tanítónak képessége arra, hogy a népet erre 
az ígéretföldére rávezesse ? 

Mert, hogy jóakarata s buzgósága van és 
lesz neki. ha megérti, miről folyik a szó ! — 
azt, ismerve a magam kartársainak a lelkét, 
szántszándékos sértés nélkül kérdésbe nem is 
foglalhatnám. 

Válaszom röviden az, hogv : ha még ma 
nincs is meg talán a nagy többségnek a 
sürgetett képessége, de az ügy óriási fontos-
ságához arányos buzgalmat föltételezve, egy 
éven belül már a nagyjának meglehet. 

Azt hiszem, most értem ahhoz a tételhez, 
melynek bebizonyításán fordul meg felszólalá-
som értéke. Azért bátor leszek majd folytató-
lag kifejteni, hogy mi mindent kell a falusi 
tanítónak a gazdaság köréből tudnia, ha ilyen 
népmentő szerepre vállalkozni akar? 

Azt előre kijelentem egyúttal, liogy éli nem 
akarok a tanító nyakába még egy zsák ingyen-
munkát varrni. Sőt ezt az új munkakört úgy 
szeretném kicölöpözni, hogy mellette a tanító 
is megelégedetten és mosolyogva találja meg 
a maga számadását. Hiszen ő is munkás, tehát 
az írás szerint ő is méltó a bérére. 

(Folyt, köv.) Dr. Molnár István. 

Az University Extension. 
3. Ez intézmény meghonosítására irányuló 

előzetes törekvések. 
Ezek, a nálunk különböző forrásokból fakadó, 

de minden különbözőségük mellett is az Angol-ái o 
országban már ekkor hatalmas társadalmi akció 
tárgyává lett nagy szociálpedagogiai törekvé-
sek egységes alapjára visszavezethető mozgal-
mak előzték meg az 1896-iki millenáris kiállítá-
son tartott egyetemes tanügyi kongresszust, 
amelynek napirendjén Gaal Jenő felolvasása 
alakjában nálunk még egy viszonylag csak 
nagyon szűk körben ismert angol szociálpeda-
gógiai intézmény, az University E'tetmon is 
ott szerepelt. 

E felolvasásában Gaal Jenő, annak a kon-
gresszusnak tárgyalásai alapján, amelyet az 
angol „University Extension" és a vele kap-
csolatos intézmények 1894-ben Londonban tar-
tottak, az egyetemes tanügyi kongresszus elé 
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tárta ez intézmény egész szervezetét. Rámuta-
tott, hogy nálunk is mennyire veszélyezteti a 
fokozódó munkafelosztás következtében mind-
inkább fejlődő individualizáció a nemzeti egy-
séget és bogy e folyamat káros hatásának 
megakadályozására épen a fejlődő magyar de-
mokrácia érdekében mennyire szükséges lenne 
egy olyan szervezetét alkotni meg az iskolán 
kívüleső oktatásnak, mint az angol „University 
Extension", amely ma nemcsak lényeges alkotó-
része az angol egyetemi oktatásnak, hanem 
kiválóan alkalmas arra is, hogy az egyes tár -
sadalmi osztályok műveltségének emelésével 
az angolságot, bárhol él a föld kerekségén, 
egymáshoz közelebb hozza. 

Ez egységes nemzeti szellemnek és közös 
világfelfogásnak megteremtése százszorosan fon-
tosabb nálunk, mint Angliában, mert tőle nem-
csak politikai hegemóniánk, hanen egyenesen 
fennmaradásunk is függ. Ezt az egységes nem-
zeti szellemet és közös világfelfogást azonban 
csak az egyetemi oktatás általánosítása útján 
teremthetjük meg. Az egyetemi oktatás álta-
lánosításának nincs más módja, mint az angol 
University Extension magyar földbe való át-
ültetése. Ez intézmény nemcsak a nemzetre 
lenne hasznos, hanem egyetemeinkre is, mert 
megadná nekik a nemzeti misszió óriás tekin-
télyét, amely minden kiváltságnál jobban ki-
tüntetné őket és közelebb hozná a nemzet 
szívéhez, melynek meleg életműködése nem 
engedné meg, hogy azokban a nemzettel érző 
tudományosság lüktetése valaha ellankadjon. 

Hogy miképen, minő eszközökkel és minő 
szervezettel gondolja hozzánk átültethetőnek 
ezt az angol University Extension-t, a követ-
kezőkbe foglaltan adja elő : 

A budapesti egyetem és műegyetem tanácsai 
által választandó tagokból álló középponti 
közeget kellene alkotni, amelybe minden vidéki 
centrum egy-egy tagot küldene ki. E közép-
pont volna hivatva vezetni az egész mozgal-
mat, gondoskodni az előadók képzéséről és 
az intézmény pénzeit kezelni. Ugyanez létesí-
tené a vidéki középpontokat is, amelyekkel 
állandó összeköttetésben lenne s működésük 
felett gyakorolná a felügyeletet. Ily vidéki 
középpontokat mindenütt kellene alakítani, ahol 
főiskola, felső szakiskola, kiváló tudományos 
testületek vannak, vagy ahol a helyhatóság 
buzgón és áldozatkészen karolná fel azt. Az 
egyetemi szellemet az országos, a helyi viszo-
nyok követelményeit pedig a vidéki középpon-
tok képviselnék. 

Az országos középpont magja legföljebb 
24 tagból állana és a kültagokkal együtt vá-
lasztaná az ügyek állandó intézésével meg-
bízandó és kellően dotált végrehajtó-bizott-

ságot. Az előadások mindazon tárgyakra kiter-
jednének, melyek iránt valamely vidéken a 
közönség érdeklődik, s amelyek a helybeli vagy 
mozgó gyűjtemények segítségével ott célszerűen 
megtarthatók lennének. Az országos középpont 
a felügyeletet akár tagjainak kiküldése, akár 
külön e célra alkalmazott közegek által gya-
korolná. 

Az előadókat, mind a fővárosi, mind a vidéki 
fő- és felső szakiskolákon, megfelelően java-
dalmazandó szemináriumokban, a szaktanárok 
a buzgóbb és törekvőbb hallgatók közül ké-
peznék ki. Ezenkívül a középpont a kellően 
szabályozandó próbaelőadások útján másokat 
is képesíthetne az előadói tisztre. Tüzetesen 
megállapítandók lennének a különféle célú és 
tartalmú tanfolyamok és a vizsgálatok módo-
zatai. Az előadók nálunk is, mint Angliában, 
tiszteletdíjban lennének részesítendők. A hely-
hatóságok a tantermeket adhatnák első sorban. 
A vagyonosabb városok, megyék, testületek 
vagy egyesek alapítványokat tehetnének. Az 
előadások nem lennének ingyenesek. Az állam 
sem vonhatja ki magát e mozgalom támoga-
tásából, de ennek jogcímén nem szabadna 
úgy ránehezednie, hogy társadalmi jellege el-
vesszen. 

Az anyagiakon kívül az államnak e moz-
galmat nálunk egész tekintélyével és erkölcsi 
befolyásával is elő kell majd segítenie. Az állam 
az előadók, vizsgáló és felügyelő biztosok sza-
bad utaztatásán és az országos középpont, 
valamint a szemináriumok megfelelő javadal-
mazásán kívül szabály szerint az illető közönség 
áldozatkészségének arányában járulhatna a 
költségekhez. Hol azonban magasabb tekintetek, 
például a szegény vidékek, szegény, de jeles 
tehetségű tanulók felkarolása kívánatossá ten-
nék, ott kivételesen bőkezűbb is lehetne. Az 
előadások hatásának fokozása céljából kisebb, 
tömör kézikönyvek is lennének írandók, amelyek 
az előadást követő beszélgetéssel, írásbeli mun-
kálkodással együtt a tanítás sikerét nagyban 
előmozdítanák. 

Mondja ki tehát ezek alapján a kongresz-
szus, hogy: 

1. Az egyetemi oktatás célszerűen szerve-
zendő kiterjesztését az angol University Exten- 
sion mintájára mindenhová, ahol irány, érzék, 
érdeklődés és áldozatkészség nyilvánul, nagyon 
szükségesnek tartja. 

2. Elérkezettnek véli az időt, liogy annak 
meghorosítására hazánkban komoly lépés té-
tessék. 

3. Evégből saját kebeléből bizottságot küld 
ki, melynek feladata az lesz, hogy a mozgal-
mat megindítsa, nevezetesen a budapesti tudo-
mányos egyetem és műegyetem tanácsát meg-
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nyerje annak, hogy a közoktatásügyi minis té-
riumnál útját egyengesse, és az egész országban, 
minden erre alkalmas ponton, annak eszméje 
iránt érdeklődést keltsen és működését szaka-
datlanul folytassa, míg csak az országos közép-
pont megalakulásával az egész ügy intézését 
annak gondjára nem fogja bízhatni. 

A kongresszus Gaal Jenő előadásának ez 
indítványát elfogadta és az ügy előkészítésére 
a javaslatba hozott bizottságot kiküldötte. 

Az 1896-iki egyetemes tanügyi kongresszus 
napirendjén még szerepelt egy második elő-
adás is, amely a Gaal Jenőével sok tekintet-
ben rokon volt. Lechner Károly kolozsvári 
egyetemi tanár felolvasása az egyetem szere-
péről a nemzeti kultúrában. Nem ismerteti az 
angol University Extension-fé\e mozgalmat és 
nem is javasolja azok hazánkba valő átülteté-
sét. de rámutat arz egyetemnek arra a köte-
lességére, hogy necsak tudományművelő, hanem 
a szó igazi értelmében vett nemzetművelő 
intézménynek is kell lenniök. Lechner e fel-
olvasása nyilvánvalóan jelzi, hogv az iskolán 
kívüleső oktatás fejlődése milyen irányban 
indult meg, annak különösen felsőbb fokoza-
tában. 

További lépést jelez e törekvések fejlődésé-
ben Berzeviczy Albert beszéde, melyet a Szabad 
Líceum közgyűlésén 1897. évi április 4-iki 
,,az iskolán kíviileső ismeretterjesztés eszközei-
ről" mondott. E beszédében a nemzeti műve-
lődés elengedhetetlen feltételének mondja, hogy 
az iskolán kívüleső oktatás az egész magyar 
társadalom munkásságának tárgya legyen. Ha 
nemcsak minden tanár és tanító, de minden 
egyén, a lelkész és a földbirtokos a maga 
falujában, a gyáros a maga gyárában, a keres-
kedő a maga körében, a családfő a család-
jában abban a tudatban fog élni és működni, 
hogy neki is hivatása szaporítani azt a szel-
lemi tőkét, amellyel nemzetünk bír. Ha a 
jobbmódú és a művelt osztály szívesen fog 
leszállani a néphez, a szegény munkáshoz, 
hogy öt magához emelje s annak okulásához, 
boldogulásához valamivel hozzájáruljon; ha 
ekképen az ismeretterjesztésnek, a művelődés-
nek nemcsak a Szabad Líceum körében, ha-
nem az ország minden zugában apostolai tá-
madnak, akkor fogjuk csak tudni teljes siker-
rel megoldani azokat a feladatokat, amelyektől 
társadalmi jólétünk és nemzeti haladásunk oly 
nagy mértékben függ. 

Ilyen előzmények és ilyen közvetett vagy 
közvetetlen társadalmi, gazdasági és szociál-
pedagógiai hatások következtében kezd a ma-
gyar értelmiség javarészének gondolkozásában 
a mult század utolsó évtizedének vége felé 
tért foglalni az a meggyőződés, hogy a nálunk 

is egyre fenyegetőbb alakban fellépő szociális 
kérdés csak egyedül az igazi humanitás szel-
lemétől áthatott tudomány igazságai szerint 
oldható meg, oly módon, ha a társadalom 
műveltebb és gazdagabb osztályai megismerve 
az objektív tudomány cagy igazságait, egy 
nemesebb altruizmus álláspontjára emelkedve, 
vállalkozni fognak arra a társadalmi aposto-
látusra, amelynek célja a tömeget kivezetni 
az értelmi szegénység, az erkölcsi ridegség 
és az anyagi nyomor abból a sötétségéből, 
amelyben magára hagyatva tévelyeg s ahová 
nem világít egyéb be, mint egyedül a szélső-
séges politikai, társadalmi és gazdasági törek-
vések bolygó tüze, az elkeseredés, a gyűlölet 
és a nyomor ingoványos talajának kipárolgá-
sából keletkező mocsárláng. 

De hát honnan jöttek hozzánk az ilven 
irányú törekvések es az ilyen irányú törek-
véseknek indítékai? Az általános európai mű-
velődésnek minő hullámai hozták hozzánk 
azokat az eszméket, amelyek, a mi társadal-
munkban is életre keltették ezeket a törek-
véseket ? 

4. Az University Extension keletkezése 
Angliában. 

Az, amit ma a szociális kérdések összefog-
laló elnevezése alatt értünk, sehol sem lépett 
fel olv korán és olvan fenvegetö alakban, mint J __ «/ .. O 
Angliában. A XIX. század első felében az angol-ö O 
skót földmívelő parasztság, amely személyében 
és vagyonában már régóta szabaddá lett, majd-
nem teljesen megsemmisült. Irlandban az ír 
földmívelő népség az angol földbirtokosokkal 
elkeseredett élet-halálharcot vívott, mely nem 
egyszer tört ki agrárius z tvargásokban, sőt 
nyilt lázadásokban is. A városok lakossága 
ez időben megnövekedik. Óriási ipar fejlődik ki 
bennük, amely a munkáskezek sok százezreit 
kezdi foglalkoztatni. A nagyipar a gazdasági 
e's társadalmi átalakulás hatásától proletárokká 
tett földmívelő parasztokat ipari és gyári 
munkásokká változtatja át. De ilyenekké lesz-
nek a városok kézműiparosai is, akik a gyár-
iparral folytatott verseny következtében eddigi 
független életmódjukat kénytelenek felcserélni 
a gyáripari munkás függő és alárendelt hely-
zetével. A vagyon, a pénz. egyszóval a gaz-
dagság kezd az egyes tőkések és gyárosok 
kezében épen úgy csoportosulni, mint a föld-
birtok csoportosult a nagy földbirtokosok 
kezeiben. A tömegnyomor a néprétegek egyre 
szélesebb köreinek lesz jellemző tulajdonsága. 
A folyton szaporodó ipari proletáriátus gyűlöl-
ködve tekint a gyárosokra és a tőkésekre, 
kikben nem lát mást, mint kizsákmányolóit. 
Az időszakonként sűrűn ismétlődő bukások 
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vagy a túltermelés következtében előálló üzem-
beszüntetések ezerével fosztják meg a munká-
sokat a keresettől, akiknek egy igen tekinté-
lyes része elzüllik és erkölcsileg elvadul. A 
pauperizmus az angol élet szégyenfoltja lesz. 
A gyári munkásság elégedetlensége nőttön nő 
s aztán munkásösszeesküvésekben, sőt lázadá-
sokban tör ki. Á szakadatlan gyűlölködés, az 
állandósult osztályharc az angol munkásságot 
erkölcsi tekintetben annyira lesülyeszti, hogy 
az a vagyonosabb osztályok biztonságát állan-
dóan fenyegetni látszik. Mindazok, akik ez idő-
szakban az angol munkások helyzetéről nyilat-
koztak vagy írtak, megdöbbentő képet feste-
nek arról. 

Az angol munkástömegek e szomorú hely-
zete nem hagvta közömbösen Anglia művelt o o 
társadalmát. Nemcsak a müveit társadalom 
humanizmusa lépett érdekükben akcióba, ha-
nem az anglikán egyház és a törvényhozás 
is. A kiindulópontot ahhoz a törekvéshez, 
amely a szociális bajokat erkölcsi és szellemi 
eszközökkel a műveltebb és vagyonosabb osz-
tályok társadalmi apostolátusával akarja orvo-
solni, az egyház kebeleben lezajlott puseyzmus 
szolgáltatta. Pusey oxfordi tanár irodalmi te-
vékenységének volt eredménye az anglikán 
papság köreben az az irányzat, amelyik azt 
sürgette, hogy az egyház tevékenysége ne 
merüljön ki a hittételek cikkelyeinek formai 
fenntartásában és sértetlen megőrzésében, ha-
nem eszközlője és hirdetője legyen annak az 
igazi vallásosságnak, amely Krisztus példájának 
a követéséből áll. Annak a vallásosságnak, 
amely nem a gazdagok kiváltsága, hanem a 
szegények megváltása is a bűntől és eszköze 
az élet nyomorúságai által okozott erkölcsi 
sülyedésből való kiemelkedésnek. 

Ez a szellemi irányzat szüli Angliában azt 
a törekvést, amelyik azt sürgette, hogy az 
igazi kereszténység nagy elve, a szeretet érvé-
nyesüljön az emberi élet minden viszonylatá-
ban, még a gazdasági tevékenység mezején is. 
Ez a szellem ösztökélte társadalmi tevékeny-
ségre Ruskinnal egyetemben Kingsleyt is. Ez 
okozza, hogy az előbbi, a modern festők mű-
vészeti törekvéseinek magyarázója, a Velence 
köveit mély ihlettséggel szemlélő esztétikus 
társadalmi újítóvá, egy újabb és nemesebb 
közgazdasági irány apostolává legyen. Hogy 
Unto this last című dolgozatában kimondja, 
hogy a nemzetgazdaság végső célja nem a 
termelés fokozása, hanem a fogyasztás, t. i. 
az emberi életnek fizikai, értelmi és esztétikai 
szempontból való legcélszerűbb fenntartása. 
Mit ér a gazdagság, mit ér a nagy tőkék 
felhalmozása, ha az csak egyeseknek biztosít 
jólétet, de az egész társadalom életét semmivel 

sem teszi jobbá és szebbé. Mit érnek az egyre 
tökéletesedő gépek, lia nem az emberiség fel-
szabadításának ügyét szolgálják, hanem csak 
előmozdítják a tőke rabszolgájává sülvedt 
proletáriátus szaporodását, melyből a lélek 
nélkül való gépies munka fokozatosan kiöl 
minden nemesebb érzékenységet és megfosztja 
a munkálkodás természetes gyönyörűségének 
nemesítő hatásától. 

(Folyt, köv.) Jancsó JBenedek. 

Valami a felnőttek oktatásáról. 
Egyik nagyobb vidéki város elemi népisko-

lájának értesítője került a kezembe. 
Az értesítő csinos és tartalmas. A tartal-

mas értesítők pedig sok tanulságot rejtenek 
magukban. Nem számítva az értesítők elejét 
lefoglaló értekezéseket, a népes tanítótestü-
letek évi működését feltüntető rész különösen 
sok pedagógiai tanulmányt, értékes eszmecse-
rét, itt ott pedig életrevaló gondolatokat tár 
az érdeklő olvasó elé. Kár, hogy a legtöbb 
esetben csak a kész eredményt s a vita során 
megtisztult nézeteket találjuk ott. Pedig ne-
künk — távolabbi helységekben működő 
(mondhatnám: falusi) — tanítóknak valóságos 
„népnevelési tudománytár"-t alkotna 20—30 
pedagógus évi működésének részletes ismerése. 

Az említett értesítő egyik oldalán olvasom : 
„A néppel való foglalkozást tanítótestületünk 
az analfabéták esti oktatásával akarta be-
vezetni. Dacára, hogy a városi hatóság ezt 
„dobbal meghirdette", az előadásokat megkez-
deni lehetetlen volt, mert csak egyetlen nő 
jelentkezett." 

A városi hatóság tehát dobbal akarta össze-
verbúválni az esti tanfolyam hallgatóit. Pedig 
tudhatta volna, hogy dobbal még verebet sem 
lehet fogni. Annál kevésbé analfabétákat. A 
nép különös ellenszenvvel viseltetik a dob 
iránt. Ha dobolnak, rögtön azt hiszi, hogy 
valamelyes egészségügyi vizsgálatot, tűzbizton-
sági intézkedést, vagy — ami leggyakoribb — 
adóbefizetési sürgetéseket hirdetnek. Céltévesz-
tett dolog tehát ezúton próbálkozni, hisz az 
oktatás kiható erejét, üdvös célját az az egy-
szerű nép, kit tanítani akarunk, az első pilla-
natban nem érti meg. Érte dolgozunk, az ő 
boldogulásának akaruuk biztosabb eszközöket 
nyújtani, mégis ő az utolsó, aki fölfedezni 
tudná saját érdekét a nemes munkában. 

Tehát dob nélkül, zajtalanul kell közeled-
nünk a néphez. Közhely, de mégis használom, 
hogy el kell vegyülnünk a nép közé, föl kell 
keresnünk őt kunyhójában s egyenkint győzni 
meg a tudás és haladás szükségéről. Ha las-
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san is, de mege'rtenek. Mikor aztán az egyes 
egyedeket előke'szítettük, akkor foghatunk hozzá 
a tömeg összehozásához. Tapasztalatból beszé-
lek, hogy, ha így cselekszünk, munkánk nem 
lesz meddő, és iskolánk a hirdetett időre zsúfo-
lásig megtelik. 

Egyszerű falunak egyszerű népe között élek. 
Az említett városi tanítókéhoz hasonló buzga-
lom fogott el. Tanítani, oktatni, művelni a 
felnőtt népet is, hogy annál biztosabban vias-
kodjék az élet ezer gondjával, bajával. 

Gyakran beszélgettem velük. Igyekeztem 
párhuzamot vonni életük és azoknak az életük 
között, kik elemi ismereteik által fölöttük 
előnyt gyakorolnak. Kerestem a találkozást 
velük. Az eredmény nem maradt el. Mikorra 
az esti tanfolyam megkezdését kihirdettem, 
28 ember (magyar és román) jelentkezett. 

Ha igazán szolgálni akarjuk hazánk műve-
lődésének előhaladását, azt hiszem, ez az egyet-
len út, melyen a mi tartózkodó népünket 
megközelíthetjük. 

Kitartással, de zajtalanul folytassuk a nép 
fölvilágosításának magasztos munkáját, s a 
siker bizonyára nem marad el. 

Lengyel Béla. 

Az első vármegyei bizottság. 
Békés vármegye törvényhatósági bizottsága 

május havi közgyűlésében az iskolán kívüli 
oktatás előmozdítására bizottságot alakított. 
E bizottság feladata az, hogy télen át a vár-
megye községeiben a felnőttek oktatása érde-
kében kezeibe vegye a közismereteket terjesztő 
felolvasások és szabad előadások rendezését. 
Ez a bizottság, megalakítása után sietve meg-
állapította a jövő tel folyamán megvalósítandó 
munkaprogrammját. Elhatározta, hogy az idén 
csak a szolgabíróságok székhelyein s azokon 
kívül csak Mezőberény és Tótkomlós közsé-
gekben kezdi meg az előadások sorozatát. Ez 
évben tehát még csak tíz községben kezdőd-
nék meg az iskolán kívüli oktatás érdekében 
az akció. Mindenik községben egy nyolc-nyolc 
előadásból álló sorozat lenne. A tíz községben 
tehát összesen nyolcvan. Felolvasókul és elő-
adókul a bizottság a megyebeli középiskolák 
tanárain s a néptanítókon kívül az értelmiség 
sorából az orvosokat, ügyvédeket és köztiszt-
viselőket igyekszik megnyerni. Hogy az elő-
adások nagyobb vonzóerőt gyakoroljanak a 
közönségre, tervbe van véve a felolvasásokat 
időnként egy kis hangversennyel is összekötni. 

Minekutána ezekkel a sorozatos előadások-
kal kisebb-nagyobb pénzbeli kiadások is jár-
nak, a bizottság határozata szerint nem lesz-

nek egészen ingyenesek, hanem mérsékelt 
belépődíjjal lesznek összekötve. Hogy ez elő-
adások érdekesebbek legyenek, a bizottság egy 
vetítőgép beszerzését is elhatározta. Miután 
a nyolcvan előadásnak mintegy 4000 koronára 
tehető összes költségei pusztán a belépő-
díjakból aligha lesznek fedezhetők, a bizottság 
az érdekelt községekhez fordult. A községek 
e célra mintegy 1000 koronát felajánlottak, 
sőt ugyanekkora összeget a vármegye tör-
vényhatósága is megszavazott. A szükséges 
4000 koronának tehát fele már biztosítva 
van. Remélhető, hogy a költségek fedezéséhez 
a közoktatásügyi kormány is hozzá fog járulni 
a költségvetésben, az iskolán kívüli oktatás 
céljaira felvett összegből. 

Békés vármegye volt tehát az első hazánk 
összes törvényhatóságai között, amelyik meg-
alakította a maga iskolán kívüli oktatásügyi 
bizottságát. Kívánatos lenne, hogy mentől 
több vármegye kövesse példáját, mert az 
iskolán kívüli oktatás iránt a nép érdeklődését 
csakis úgy lehet felkelteni és állandóan ébren 
tartani, ha az egyes törvényhatóságok maguk 
veszik kezükbe a társadalmi úton való propa-
ganda - csinálást. A törvényhatósági bizottsági 
tagok és tisztviselők mindennapos érintke-
zésben vannak a néppel ; ők ismerik legjobban 
szükségleteit s ők is nyerhetik meg leginkább 
bizalmát. 

Nagyon célszerű lenne azonban, ha ez az 
új bizottság nem elégednék meg azzal, hogy 
a vármegye tíz nagyobb községében ilyen 
sorozatos előadásokat rendez, hanem igyekez-
nék oda hatni, hogy a vármegye többi, kisebb 
községeiben is, egyelőre a 15—21 éves ifjakat 
magukba foglalóan, úgynevezett ifjúsági egye-
sületek alakuljanak. A 24 évnél idősebbek 
számára pedig gazdakörök. Ahol ilyen ifjúsági 
egyesület és gazdakör van. ott aztán nem 
lesz nehéz még a legkisebb faluban sem fel-
kelteni az érdeklődést az iskolán kívüli oktatás 
népakadémiai fokozata számára, mert hiszen 
ezek mindmegannyi társadalmi szervéül szol-
gálnak az iskolán kívüli oktatásnak. 

Tartalom. Tudományos Ismeretek : A modem 
pszichológia alapjai és hatása a pedagógiában. (Má-
sodik közlemény.) Sáfrány Lajos. — A dallam-
motívumok. Sztankó Béla. — Válogatott kísérletek a 
népiskolai kémiai és természettani tanítási anyag 
köréből. (Harmadik közlemény.) Miklós Gergely. — 
Iskolán Kívüli Közoktatás: Az ifjúsági egyesületek 
és az iskolán kívüli oktatás. (Vége.) — Tanítók és 
gazdakörök. Dr. Molnár István. — Az University 
Extension. (Folyt.) Jancsó Benedek. — Valami a'fel-
nőttek. oktatásáról. Lengyel Béla. — Az első vár-
megyei bizottság. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Nyilvános jellegű, hatosztályú, osztatlan népiskolá-

nál Musatelepre lemondás folytán üresedésbe jött 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 1000 
korona, szabad lakás, fűtés és világítással. Pályázók-
tól megkívántatik, hogy legalább 2—3 évi gyakor-
lattal bírjanak. Kötelessége : az I—VI. osztályok és az 
ismétlő-iskola tanítása. Előnyben részesülnek ev. ref. 
vagy ág. ev. vallásúak, kik egyúttal a vallástant is 
tanítják. Ajánlatok, eddigi működés- és minősítésről 
szóló bizonyítványokkal fölszerelve, aug. 15-ig Weil 
Rezső iskolaszéki gondnokhoz, Kovászna 2. küldendők. 

(848—IV—3) 
A Szent-Keresztről címzett irgalmas-nővérek Zsám-

békon (Pest megye) nyilvános elemi és polgári leány-
iskolával kapcsolatosan internátust tartanak fenn. 
Teljes ellátásért havonta 30 koronát kell fizetni. Bő-
vebb felvilágosítást ád a zárdafőnöknő. (936-III-3) 

Négy képezdét végzett ref. tanító, 5 évi gyakorlat-
tal, bármilyen állást elfogad. Kovács Lajos, Debre-
czen, Darabos-u. 18. (911—III—3) 

Pályázat a dobozi ref. egyház vegyesiskolai kántor-
tanítói állására. Javadalom : lakás és kert. Készpénz 
610 korona. 20 hold 1100 [ j-öles föld, esetleg ehelyett 
— amennyiben az egyházmegye és kerület jóvá-
hagyja — 600 korona. Egyházi jegyzőségért 76 korona. 
Kántori stóla mintegy 60 korona. Állami iskolai gond-
nokságtól 120 korona. Összesen 1466 korona és a kor-
pótlék államsegélyből. Kötelessége : az I-ső osztály 
vezetése a kerületi A) tanterv szerint. Kántori szol-
gálat 3-ik héten a templomban és temetéseknél 3-ik 
esetben. Egyházi jegyzőség. Vallás- és énektanítás az 
állami iskolában 2, legföljebb 3 tanteremben, heti 
6—8 órán. Orgona-beállítás esetén az orgonázás ; lel-
kész akadályoztatása esetén annak helyettesítése. 
Pályázati kérvények alulírott iskolaszéki elnökhöz 
aug. 25-ig adandók be. Választás aug. 25 körül lesz. 
Az állás aug. végén elfoglalandó. Próbaéneklés aug. 
23-án lesz. Személyes megjelenés kívánatos. Útikölt-
ségek meg nem téríttetnek. Doboz (Békés vármegye), 
1908 július 26. Szabó Mihály, ref. lelkész. 

(902—11—2) 
Az orosl ref. kántortanítóságra. Javadalom : lakás, 

21 kat. hold jóminőségű szántóföld és kaszáló, mely-
nek adóját a tanító fizeti ; párbér és stóla szabályzat 
szerint ; állami fizetéskiegészítés 598 korona és a meg-
felelő korpótlék. Kötelesség: az I—VI. vegyes iskola 
és az ismétlősök vezetése, kántori teendők teljesítése, 
lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények, a 
szükséges okmányokkal, Molnár Ferenc lelkészhez, 
Oros, Szabolcs m. (posta helyben) küldendők, 

(948—II—2) 
A békési államilag segélyzett községi polgári leány-

iskolánál üresedésbe jött kézimunkatanítónői állásra 
pályázatot hirdetek. Pályázhatnak bármely szakra 
képesített polgári iskolai és kézimunka-oklevéllel bíró 
elemi iskolai tanítónők. Az állás egy évre, illetve, 
míg a rendes tanítónői állás szervezéséhez szükséges 
államsegély utalványoztatik, ideiglenes ; ha azonban 
ezen állás polgári iskolai oklevéllel bíróval töltetik 
be, megfelelő működés esetén államsegély utalványo-
zásakor rendes tanítónői állásra lép elő. Javadalma-
zása az ideiglenes tanítónőnek : évi 1000 korona. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvé-
nyek augusztus 20-ig alulírotthoz küldendők Török 
Gábor dr., iskolaszéki elnök. (950—II—2) 

A nagyatádi (Somogy m.) polgári fiúiskolához 
helyettes rajztanárt keresek. Fizetek havonként 135 
koronát. Kötelessége : heti 29 órát tanítani. Megbíza-
tás 10 hóra terjed. Állás szept. 1-én elfoglalandó. 
Okmányok aug. 25-ig Pécs Gyula, rajztanár, Nagy-
bánya címre küldendők. (96ű—II—2) 

A nyitral nyilv. magán polgári iskolához oki. 
tanár (nyelvész) kerestetik. A francia nyelv alapos 
tudása kívánatos. Hiteles okmánymásolatokkal fölsze-
relt ajánlatok mielőbb az intézet igazgatóságához 
intézendők. (952—II—2) 

Kisegítőt keresek. Kötelessége : az alsó három osz-
tályt tanítani az összes tantárgyakban. Fizetése : lakás 
és teljes ellátás ; pénzbeli fizetés kölcsönös megegye-
zéssel. A német nyelv bírása előnyös, de nem okvet-
lenül szükséges. Jelentkezések f. évi aug. 25-ig kül-
dendők be. Walter Henrik, ev. tanító, Felsönána 
(pósta Tolnakéty). (969—II—2) 

A temesvár-józsefvárosi, 1876 óta fennálló 
Löwinger Miksa féle nyilvános magán elemi iskolához 
izr. segédtanító kerestetik. Fizetés : egy tanévre 700 K. 
Okleveles, nőtlen tanítók kérvényei az iskola címére 
küldendők Személyesjelentkezőkelőnyben részesülnek. 

(977—II—2) 
Pest megyébe kebelezett ŰJkécske nagyközség 

belterületén egy tanítónői és kettő tanítói, — a kül-
területeken, nevezetesen Bőg pusztán egy tanítónői 
és egy tanítói, — Kerekdomb pusztán egy tanítói, — 
a Hunyady-telepen egy tanítói — és végül a Sár-
halmi-dúlöben egy tanítói állásra alulírott iskola-
széki elnök pályázatot hirdet. Ezen állások javadalma 
az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében évi 1000 korona 
törzsfizetés, mely összeg 7/io részében államsegélyből 
nyer fedezetet ; évi 200 kor. lakáspénz, vagy termé-
szetbeni lakás, megfelelő mellékhelyiségek- és 'A hold 
kerttel, illetőleg annak egyenértéke gyanánt évi 
20 kor. Megjegyzi az iskolaszék, hogy a községtől 
nem nagy távolságra fekvő tanyai iskolákkal min-
denütt természetbeni lakás van egybekapcsolva. Végül 
mindenik itt meghirdetett állás javadalmával még 
külön a községi pénztárból nyerendő évi 40 kor. 
személyi pótlék van egybekötve. Pályázati határidő 
f. évi szeptember 15-ike lévén, a szabályszerű sze-
mélyi és szolgálati okmányokkal fölszerelt kérvények 
alulírott iskolaszéki elnök címére ezen határnapig 
küldendők be. A választás az új iskolai épületek teljes 
rendbehozatala és a tantermek fölszerelése után, f. évi 
október hó folyamán fog megejtetni. Kelt Űjkécskén, 
1908. évi augusztus hó 10-én. Batka Imre, iskolaszéki 
elnök. (980—11 — 2) 

Somogy-Szobb plébániájához tartozó Balhás fiók-
egyházban, uradalmi róm. kath. iskolához, tanítói állo-
másra aug. 30-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : 
kétszobás lakás konyhával, tehénistálló, sertésól, 
1000 korona alapfizetés és a törvényes korpótlék 
uradalmi pénztárból, havonként előre ; kert ; sertések 
és 2 darab marha részére nyári legelő. Okmányok 
másolatban gróf Somssich Imre uradalmi főtisztségé-
hez intézendők, Hetesre (Somogy). Személyes bemu-
tatkozás előny. (986—II—2) 

Nevelő ajánlkozik, aki polgári és kereskedelmi 
osztályokból előkészít. Cím : Zilahy Dezső Borsod, 
Lak. ( 9 2 7 - I I - 2 ) 

Kövesmocsárra (pósta : Selmeczbánya) róm. kath. 
kántortanítót keresek. Kincstári állomás. Javadalma-
zása : föltételek előző számban. Kolestik Pál, iskola-
széki elnök. (970—1—1) 

Negyedévről vizsgázott tanítójelölt nevelői vagy 
segédtanítói állást keres. Cím : Pápai Gábor, Udvar-
f a l v a (u. p. Marosvásárhely). (Í001—I—1) 

Pályázati hirdetmény. A marczalii (Somogy m.) 
polgári egyesület az újonnan megnyitandó I-ső év-
folyamhoz egy ideiglenes polgári iskolai tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Állás azonnal elfoglalandó. Java-
dalom : 1600 korona évi fizetés, 2 szobából álló lakás. 
Kérvények Ádám János apátplébános úr címére, 
augusztus 25-ig okvetlen beadandók. (995—II—1) 

Á dobral orgonista-kántortanítóságra a 32-ik szám-
ban hirdetett pályázat augusztus 23-ig meghosszab-
bíttatik. (1009—I—1) 
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A mezőtúri ref. egyház egy tanítói vagy tanító-
női állomásra pályázatot hirdet. Évi fizetés : az egyház 
pénztárából 1000 korona, az államtól 100 korona 
fizetési pótlék, a rendes korpótlék és '200 korona lakbér. 
Az egyház által adott fizetés 25 évi szolgálat alatt 
az állami korpótlékon kívül 1600 koronáig emelked-
hetik ; az emelkedés 5 évenként történhetik, a meg-
állapított 6 fizetési osztály szerint. A megválasztott 
tanító vagy tanítónő bármely osztály vagy osztályok 
vezetésére köteles. Nőtanító férjhezmenetele esetén 
állásáról lemondani köteles. Pályázati határidő : 
augusztus 23, amikorra a kellően fölszerelt kérvények 
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Mezőtúr. Lenez 
Géza dr., iskolaszéki elnök. (958—II—1) 

A szemlaki (Arad m.) ref. egyház kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. Termé-
szetbeni háromszobás lakás, melléképületekkel s 780 
C-öl beltelekkel, 16 köbméter kemény tűzi hasábfa. 
2. Készpénzben egyezerkétszáz K évi fizetés az egyház 
pénztárából, stóla utolsó ötévi átlag szerint 35 korona, 
korpótlék. Kötelessége : az I—'VI. vegyes osztály ta-
nítása a tiszántúli ref. egyházkerület G) tanterve 
szerint ; az ismétlősök oktatása ; az összes kántori 
teendők végzése ; az egyházi énekkar vezetése. Ameny-
nyiben pedig a tantervben előírt tárgyakon kívül a 
mindennapi tanköteleseket német egyházi énekre, 
német írásra s olvasásra is tanítania kell, csakis oly 
ref. vallású s okleveles tanítók, illetve tanítójelöltek 
pályázhatnak, kik a német nyelvet is bírják s ezen 
képességüket okmánnyal igazolják. Megválasztottnak 
költözködési költségeit az egyház megtéi-íti. Kellő 
okmányokkal fölszerelt kérvények 1908 augusztus hó 
28-ig alulírotthoz küldendők. Az állás október 1-én 
elfoglalandó. Balogh Gyula, ref. lelkész. (960—11 1) 

Abaújszakalyi róm kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. 10 k. hold szántó-
föld (bérösszege 280 K). 2. Készpénz 608 K. 3. Fa-
pénz (tanterem fűtésére is) 60 K. 4. 6 Va köböl rozs, 
párbér. 5. Misealapítványokból 21 K. 5. Stólaátlag 
100 K. Laká;s : két szoba és a szükséges helyiségek, 
tágas kert. Új iskola építése a közel jövőben várható. 
Tót nyelv bírása szükséges. A folyamodványok az 
enyiczkei róm. kath. lelkészi hivatalnak f. é. szeptember 
hó 3-ig küldendők. Választás ugyanakkor. 

(1003—1—1) 
A sajókazinczi izr., osztatlan elemi iskolához f. é. 

szept. l-re képesített tanító kerestetik. Pályázhatnak 
izr. vallású tanítók, kik a német nyelvet szóban és írás-
ban bírják, a héber nyelvet megfelelően tanítani képe-
sek, az iskolaszék által kiállítandó díjlevél tartalmát 
felvételük esetén magukra nézve kötelezőknek elisme-
rik. Javadalmazás : államsegéllyel 800, esetleg 1000 K. 
Lakás, hozzátartozó kerttel. Nős tanítók nejei a leány-
növendékek kézimunka-oktatásáért megfelelő díjazás-
ban részesíttetnek. Egyszerű másolatban csatolt mel-
lékletekkel — melyek vissza nem adatnak — kellően 
felszerelt pályázatok legkésőbb f. hó 22-ig küldendők 
a saiókazinczi izr. iskolaszék elnökségéhez. 

(1004—1—1) 
A l ecsméri református egyház orgonista-kántor-

tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom : 2 
szoba, konyha, kamrából álló lakás és kerten kívül 
261 K ; föld-, termény-, tandíj- és stólajövedelem ; 
740 K államsegély és megfelelő korpótlék. Köteles-
sége : az összes orgonista-kántortanítói teendők végzése. 
Dalárdát vezetni tudók előnyben részesülnek. Iskola 
államosítás alatt áll. Oklevéllel is felszerelt kérvények 
augusztus hó 25-ig nagytiszt. Nagy Elek esperes úr-
hoz Bogdánd, Szilágy vm. küldendők. (1006—I—1) 

Erdötarcsa (Nógrád m.) r. k. iskolájánál tanítónői 
állásra pályázat hirdettetik szeptember l-ig. Fizetés : 
községtől 100 K. Államsegély 900 K. Lakás. Az állás 
október 1-én elfoglalandó. Iskolaszéki elnök. 

(1035-1-1) 

A bodrogszentesi ref. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : államsegély (800 koro-
náig) 356 korona, 15 hold föld haszonélvezete, körül-
belül 110 gyermek után tandíj 4 koronával, 28—30 
köböl rozs, stóla s természetbeni lakás. Kötelessége : 
az I—VI. oszt. iskola tanítása, templomi szolgálat s 
a lelkészt akadályoztatása esetén templomban helyet-
tesíteni. Orgonázni tudnia kell. Pályázatok augusztus 
25-ig adandók be. Bodrogszentes (Zemplén), p. Király-
helmecz. Egyházi elöljáróság. (1007—II—1) 

Abonyban (Pest m.) r. kath. népiskolákhoz pá-
lyázat hirdettetik két tanítói állásra, augusztus 22-iki 
batáridő vei. Egyik férfival, másik nővel lesz betöltve. 
Fizetésük: egyenként 1000 kor., 320 kor. lakbér és 
kertilletmény. Kötelességük : a részükre kijelölendő 
osztályt vezetni. Ezenkívül a férfitanító vasár- és ün-
nepnapi diákmiséken orgonálni tartozik s a kántor 
kivételes helyettesítését is végzi annak esetleges aka-
dályoztatásakor, amiért a helyettesített honorálja őt ; 
a nőtanító kézimunkára jelentkező tanulókat heti két 
órában köteles oktatni. Abony, 1908 aug. 9. Iskolaszék. 

(1008—1-1) 
A mezőtúri ref. egyház pályázatot hirdet az líjvá-

rosi orgonista-kántori állásra. Évi fizetés : 600 koroníi 
készpénz az egyház pénztárából, 8 hold szántóföld, 
melynek ezidei haszonbére 338 korona volt, stóla 
körülbelül 300 korona, lakás természetben. Köteles-
sége : a templomi és temetési szolgálat az Újvároson. 
Pályázati határidő : f. évi augusztus hó 30. A pályá-
zók szeptember 13-án (vasárnap) próbára tartoznak 
megjelenni délelőtti istenitisztelet után az újvárosi 
templomban, a saját költségükön. A kellően fölszerelt 
kérvények a mezőtúri ref. egyház lelkész-elnökségé-
hez küldendők. Mezőtúr. Ref. egyháztanács. 

(1010—II—1) 
Pnszta-Klementinai népiskolában tanítói állás 

október 1-én bitöltendő. Pályázhatnak nőtlen, okleve-
le.-, róm. kath. tanítók, esetleg IV. éves preparandisták. 
Fizetés: 700 korona készpénz, 1 szobás lakás, fűtés 
és világítás. Pályázatok másolatban, melyek vissza 
nem küldetnek, klementinai iskolához, u. p. Mező-
kövesd intézendők. (1011—II—Íj 

Németi í jvár nagyközség (Vas megye) róm. kath. 
iskolájánál osztálytanítói állásra augusztus 24-ig pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelem : 1000 korona, 20 korona 
fapénz, 10 korona kertilletmény, bútorozott szoba, 
ágyneműn kívül. Kötelessége : kisebbeket éa ismétlő-
tanköteleseket tanítani, kántoriakban díjtalanul segéd-
kezni. Tannyelv : magyar-német. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Csak okleveles férfitanítók pályáz-
ha nak. Kérvények Maitz Jácint, iskolaszéki elnök 
címére küldendők. (1013—I—1) 

Pályázat pazonyi ref. másodtanítói állásra. Fize-
tése : 900 korona államsegély, 100 korona egyház-
tól. Egyszobás lakás, 100 korona lakáspótlék. Eset-
leges korpótlék államtól. Kötelessége : I—-II. osztá-
lyok vezetése, esetleg kántortanító helyettesítése. 
Pályázhatnak féifiak, nők. Személyesen jelentkezők 
előnyben. Pályázatok augusztus 30-ig, a választás 
napjáig ref. lelkészi hivatalhoz Pazony, pósta: Oros, 
Szabolcs vármegye küldendők. Állás azonnal elfog-
lalandó. (1018 —II—1) 

A győri r. kath. egyesült egyházközség osztály-
tanítói állására augusztus 31-re pályázatot hirdet. Áz 
osztálytanító kötelességeit az egyházközségi tanítók 
szolgálati szabályzata körvonalozza. Az állás javadalma 
megfelel az 1907. évi népiskolai törvény rendelkezé-
seinek. Az egyházközségnél töltött szolgálata után 
ötévenként négy ízben esedékessé váló 100 K-s pót-
lékban is részesül a megválasztott. A szabályszerűen 
felszerelt kérvényt az egyházközségi tanácshoz intézve, 
„ti., kath. egyházközség Győr, Megyeház-u. 6." címre 
kell küldeni. Az állás választás után azonnal elfog-
lalandó. Dr. Z skay Antal, elnök. (1019—1—1) 
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Besenyszögre (Szolnok megye) jj5hangú segéd-
kántort keresek. Javadalma. : havi 25 kor., teljes ellátás, 
ágynemű, mosás, világításon kívül. Lakásban harmó-
nium. Kötelessége : minden reábízandó dolog önálló 
elvégzése s a gazdaságban odaadó segédkezés. Skopecz 
Béla, kántortanító. (1016—1—1) 

Újfazekasvarsánd ágost. hitv. evang. egyháza 
egyik tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom : 
•170 K készpénz, 25 hektoliter búza, egynegyed kül-
állományú föld használata, 3 öl tűzifa, stóla és offer-
tórium, szabad lakás. Pályázati kérvények a lelkészi 
hivatalhoz (u. p. Újszentánna), augusztus 22-ig kül-
dendők. (1025-1-1) 

A táplánfasztlörinczi róm. kath. iskolaszék az 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 
000 korona az iskolapénztárból, 400 korona állam-
segély és egy szobából álló lakás. Pályázhatnak taní-
tók és tanítónők. A megválasztandó tartozik a reá-
bízandó osztályt önállóan vezetni s amennyiben nő 
választatnék, a leányokat kézimunkában díjtalanul 
tanítani. A kellőleg felszerelt kérvények augusztus 
22-ig az elnökséghez küldendők. Táplánfasztlőrincz 
(Vas m.), 1908 aug. 9. (1026—1—1) 

Raksa-Nedozori ág. hitv. ev- elemi iskolához tót 
nyelvet alaposan bíró tanító, tanítónő kerestetik. Java-
dalma : lakás, tűzifa, 600 kor. egyházi, 400 kor. állami 
pénztárból. Pályázatok augusztus végéig a mosóczi 
ág. hitv. ev. lelkészi hivatalhoz intézendők. 

(1027—1—1) 
A t emesgyarmathai szőlők tanítói állása betöl-

tendő. Javadalma : államsegély 600 korona, a hit-
községtől 4U0 korona, 12 korona irodaátalány, tör-
vényes lakás, 12 km. tűzifa, melyért köteles az iskola 
tisztántartásáról, füttetéséről (az iskola fájából), haran-
goztatásról gondoskodni és a hívekkel szokásos isteni-
tiszteletet végezni. Folyamodványok augusztus 25-ig 
az iskolaszék! elnökhöz intézendők, Temes-Gryar-
mathán. ' (1028—1—1) 

A n a g y b erényi ref. elemi kán tortanítói állás 
lemondás folytán üresedésbe jött. Javadalom : föld 
s terményekből 344 korona, államsegéllyel 1000 kor., 
2 szobás lakás s kert. Kötelessége : a VI. osztályú 
népiskolában a tanterv szerinti tanítás, úgy az ismétlő-
iskolások tanítása. A pályázati kérvények a ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők aug 27-ig. Hivatalba-állás : 
szept. 1. Nagy-Berény, Somogy m. (a Balaton mellett), 
aug. 10, 19U8. Dömény József, ref. lelkész. 

(1029-1-1) 
Szi lbácsi (Bácska) ág. ev. egyház tótajkú, okleveles 

tanítót keres. Fizetése : 1000 korona készpénzben, 
lakás, kerttel. Kötelessége : I., II., esetleg III. osztály 
vezetése Bizonyítványok szeptember 15-ig alulírotthoz 
küldendők. Szebcrinyi Vilmos, lelkész. (1030—II—1) 

Kálló (Nógrád megye) kath. iskolájánál 2 tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés egyenként : köz-
ségtől 400 kor., államsegély 6U0 kor. Lakás. A tanító-
nők is pályázhatnak augusztus hó 2-i-ig Szeptember 
1-én az állások elfoglalandók. Iskolaszék 

(1032—1—1) 
Miskolczra jóhangú segédkántort keresek, ki az 

összes kántori teendőket önállóan végzi. Fizetése : 
300 korona, havi utólagos részletekben ; bútorozott 
szoba (ágynemű és mosás nem adatik), élelmezés, 
fűtés, világításra 20 korona. Csima Béla, főkántor. 

(1036—1—1) 
A tótkelecsényi ev. leányegyház okleveles s tótul 

is tudó tanítót keres. Kötelessége : az elemi iskola veze-
tése s vasárnaponként délután posztilla-olvasás, ének-
vezetéssel Javadalma : kétszobás lakás kerttel, mellék-
épűletekkel ; természetbeniekben 300 kor. (hivatalosan 
felbecsülve) s 700 kor. államsegély, melynek folyósí-
tása folyamatban van. Pályázatok aug. 25-ig nyúj-
tandók be az alsósztregovai (Nógrád ni.) ev. lelkészhez. 

(1037—1—1) 

Sand (Somogy), róm. kath. fiókhitközségbe kán tor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelmei : lakás 
2 szobával, melléképületek. Díjlevél szerint részint 
készpénzben, részint J ermészetben 768 korona. Állam-
segélyért az iskolaszék folyamodik. Határidő: aug. 31. 
Személyes megjelenés megkívántatik. Okleveles taní-
tók kérvényüket az iskolaszéki elnök címére (Míháld, 
Somogy) küldjék. (1039 I—1) 

Zádorlak (Temes m.) községben a róm. kath. 
magyar-német tannyelvű elemi népiskolánál nyug-
díjaztatás folytán a kántortanítói állás üresedésbe jön, 
arra szeptember l-ig bezárólag ezennel pályázat hir-
dettetik. Ezen kántortanítói állás javadalma : tanítói 
fizetés készpénzben 80 1 korona, 24 köbméter kemény 
tűzifa, 1248 I -öl pótkert, 14 korona irodaátalány, 
10 korona meszelési átalány és a törvényes korpótlék. 
Kántori fizetés készpénzben 203 kor. 1 > fill., 12 köb-
méter kemény tűzifa, 4 kataszt. hold szántóföld, köz-
ségi misékért 10 kor. 50 fill, misealapítványokból 
körülbelül 108 korona s 2000 lélek után járó szokásos 
stólajövedelem. Ezen állással össze van kötve szabad 
lakás, mely áll : 2 szoba, előszoba, konyha, éléskamra, 
pince, padlás s a szükséges melléképületekből, továbbá 
a háznál levő konyhakert f közös mosókonyhából. 
Kötelessége: az V—VI. osztály és kellő díjazás mel-
lett az ismétlősök tanítása, egyházi énekkar vezetése 
s az összes kántori teendőket végezni. Kántori próba s 
választás szeptember hó 7-én. Az állás a nyugdíjaztatás 
befejezése után azonnal elfoglalandó. Kellően felszerelt 
kérvények szeptember l-ig az iskolaszéki elnökség 
címére intézendők. Zádorlak, 1908 augusztus 12-én. 
Mayer Ker János, iskolaszéki elnök. Bak n Mihály, 
iskolaszéki jegyző (1044—1—1) 

Bábonyi (Somogy) reform, egyház kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Lakáson, házikerten kívül 
fél telek föld, 3 öl fa, rozs, kukorica, tandíj és stólá-
ból álló jövedelem 536 kor. államsegéllyel 1000 ko-
ronára van kiegészítve Kötelessége: az egyházm. tan-
terv szerint 1—6 osztályt és ismétlő-iskolát tanítani, 
a templomi és temetési szolgálatot végezni. Az állás 
akkor foglalandó el, mikor a volt tanító nyugdíjügye 
teljesen el lesz intézve, remélhetőleg október elsejére. 
Pályázatok szeptember elsejéig Bocsor Lajos lelkész-
hez (Bábony, Somogy) küldendők. (1045—I—1) 

Prázsmár község (Nagy-Küktillő megye, u. p. 
Nagysink) ev. luth, népiskolájánál üresedésben levő 
igazgató-tanítói állásra pályázat hirdettetik. Igazgató-
tanító javadalmazása : Évi-tizet s lOtO korona, melyben 
50 korona becsértékben a szükséghez képest adandó f a is 
be van számítva. Természetben adandó lakás, valamint 
egy gyümölcskert és egy veteményeskert használata. 
A megválasztott igazgató-tanító köteles az isteni-
tisztelet- és temetkezéseknél is közreműködni, vala-
mint az ismétlő-iskolánál a tanítást végezni és a 
zenekart is vezetni. A tanítás nyelve : német. A pályá-
zatok folyó évi augusztus hó 28-án d. u. 6 óráig 
alulírott egyházi gondnokságnál (presbitérium) annyi-
val is inkább adandók be, mivel később érkező 
pályázatok nem fognak figyelembe vétetni. Prázsmár. 
1908. évi augusztus hő 11-én. Az egyházi gondnokság 
(presbitérium). (1047—1 — 1) 

Kerestetik csanádmegyei Sajtényba 1200 korona 
készpénzfizetés és jó lakás mellett egy első és második 
elemi osztályokat és templomi kórust vezetni képes 
gör. kath. román kántortanító. Személyes bemutat-
kozás augusztus harmincadikáig megkívántatik. Érte-
kezhetni Görög tanítóval. (1048—I—1) 

A zalaerdödi róm. kath. osztálytanítónői állásra, 
pályázat hirdettetik. Fizetés : egy bútorozott szobán 
és kertilletményen kívül failletménnyel 720 kor. 
Államsegély kéretik. Fölszerelt kérvények aug. 31-ig 
Badics István plébános, iskolaszéki elnök nevére, Zala-
erdőd, u. p. Jánosháza, intézendők. (1055—I—1) 
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Pályázat a faddi róm. kath. 4. és 5. sorszámú 
tanítói állomásokra, augusztus 30-iH határidővel. Első-
nek javadalma: 1. A hitközségtől 720 K ; fizetés-
kiegészítés 1000 K-ig és korpótlék államsegéllyel fog 
kieszkö/.öltetni. 2. Egyszobás lakás. A másodiknak 
javadalma: 1. A hitközségtői 100 K, ehhez 700 K 
államsegély már engedélyezve ; a kiegészítés 1000 K-ig 
s a megtelelő korpótlék szintén államsegéllyel. 2. Egy-
szobás lakás. Mindegyiknek kötelességei : 1. Egy tan-
teremben a mindennapi tanulók és ismétlősök okta-
tása. 2. Kántorsegédkezés. Személyes megjelenés 
kívánatos. Iskolaszéki elnökség Faddon (Tolna me-
gyében). (1049—1—1) 

Dombelvei (Zákopcse, Trencsén m.) róm. kath. 
kántortanítói állomásra szeptember 3-ig pályázat hir-
dettetik. A választás, amelyhez személyes megjelenés 
szükséges, szept. 3-án d. e. ejtetik meg. Jövedelme : 
az 1893-ik évben felvett javadalmi jegyzőkönyv sze-
rint 1043 korona 70 fillér, 2 szobás lakás Tannyelv : 
tót-magyar. Ugyanott a Rulezó- és Klukó-völgyben 
fekvő népiskoláknál is pályázat hirdettetik. Fizetés : 
i)80—680 korona államsegély, 320—320 korona a hit-
községtől. Rulczói iskolánál lakás, a klukói iskolának 
újból való felépítéséig tiérelt lakás. Tannyelv : tót-
inagyar. Kérvények iskolaszékre küldendők. 

(1050-1—1) 
A nagyiváni (Heves m.) róm. kath. iskolaszék a 

megüresedett tanítónői állásra aug. 25-ig teijedő ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalma: 1. két szobá-
ból álló lakás, konyha- és kamrával. A melléképület-
ben van sertés- és aprólékéi. Megfelelő konyhakert. 

800 korona készpénz az iskola pénztárából, havi elő-
leges részletben fizetve és 200 korona államsegély. Ha 
korpótlékigényes választatik, azt szintén államsegély-
ből fogja kapni. Kötelessége : a rábízandó osztályt és 
az ismétlő-leányokat tanítani, valamint a III—VI. osz-
tályú összes leányokat heti két órában a kézimunkára 
oktatni ; továbbá növendékeit az istenitiszteletre és 
körmenetekre vezetni s ott rájuk felügyelni. Az okmá-
nyokkal felszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. 
Újhelyi Kálmán, iskolaszéki elnök. (1051—I—1) 

Tanítóképző 4 évfolyamát végzett tanítójelölt 
nevelői állást keres. Igényei nagyon szerények. Aján-
latokat: Pápay Elemér, Keszthely . (1052—1—1) 

Nógrádszennai ev. kántortanítói és borosznoki 
ev. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. A kántor-
tanító javadalmazása 1200 korona, a tanítóé 1000 ko-
rona, terményekben és pénzben. Tót nyelv ismerete 
megkívántatik. Pályázatok augusztus 28-ig ág. hitv. ev. 
lelkészi hivatalnak, Nőgrádszeima küldendők. 

(1053—1—1) 
Pecsenyéd községi iskolaszék által közhírré tétetik, 

hogy az itt újonnan szervezett osztálytanítói állásra 
ezennel pályázatot hirdet és az okmányolt kérvény 
1908. évi augusztus hő 23-ig a községi iskolaszéki 
elnök úrnál adandó be. Fizetés : a községi pénztárból 
200 korona, az államsegély címén 800 korona, lakbér-
eimén az 1908. évre 32 korona, az 1909. év január 
1-étől pedig 200 korona. Köteles a tanító ezen fizeté-
sért a reábízott osztályt vezetni és az iskolaszék által 
meghatározandó teendőket végezni. Faludy Aladár, 
iskolaszéki elnök. (105(3—I—1) 

Betöltendő a pancsovai (pancsovai kir. tan-
felügyelőségi kirendeltség) áll. el. iskolánál négy 
tanítói állás (a német vagy szerb nyelven való oktató-
képesség lehetőleg igazolandó). Ezen állásokkal az 
1907. évi XXVI. törvénycikkben megállapított illet-
mények vannak egybekötve. A kellően felszerelt 
kérvények f. évi augusztus hó 30-ig bezárólag a 
pancsovai kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez nyúj-
tandók be. Áthely ezést kérő áll. tanítók kérvényeiket 
saját illetékes kir. tanfelügyelőségük útján tartoznak 
benyújtani. (62/h—I— 1) 

Nevelői vagy segédtanítói állást elfogad Molnár 
Gyula ág. ev. vallású, okleveles tanító, Szarvas 
(Békés megye). (1054-11—1) 

u i p n i T T c r Q F i / h l n U t 1 t i o t . l v . 

Kötelezőnek nyilvánított 

váltószámtan- eszközeim 
hitelbe, vagy részletfizetésre is kaphatók. Nagykőrös, 
Ében Mihály, plébános. (919—III—3) 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül agyártó cég: 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-28) 

PÁRTOLJUK A HONI 1PAKTI 
T P v n TI p n szállítja a miniszterileg ajánlott s 
C í d l l L U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar Bzáradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/• bádogszelence */* klg. 18 m3 ter. kor. 7.— 

„ V« „ '/< „ 9 m» ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonatozó festék ecsettel „ —.80 

- Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázolási és vonalozásl utasítással. 

(796 V 5) 
Greschik Gyula, 

L Ő C S É N . 

A legújabb rendszerű zon-
gora* és hangszer-hitel-
osztály megnyílt, a legol-
csóbbtól a legfinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagy 
banknál törleszthető rész-
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek értékét egy 
bank rögtön kifizeti, a vevő ___ 
pedig a banknak marad ~ 
adósa. A hangszer ára tehát 
csak annyi,minthakészpén-

zért venné. 

REMÉNYI MIHÁLY 
nagy zongora- és hangszertelepén. 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékek minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447—30—13) 
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401. Capellari stb. II. olvasó. (II libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

402. Capellari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. Classe.) 13'/2 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

403. Capellari stb. IY. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 

404. Fonda, Minca, Smoquina: Y.—Yl.olvasó. 38'/2Ív, 
kötve, b. á. 2 K., n. á. 1 K. 50 f. K. B. 

405. Capellari stb. Iparostanouciskolai olvasókönyv 
[előkészítő tanfolyam] (II Libro di Lettura per il 
Corso Preparatorio della Scuola Industriale per 
Garzoni e per le Scuole Serali-Domenicali. 12Va ív, 
kötve, b. á. 1 K, n. á. 75 f. K. B. 

406. Capellari stb. Iparostanouciskolai olvasókönyv. 
[I. osztály.] (11 Libro di Lettura per il Primo Corso 
della Scuola Industriale per Apprendisti.) 20 ív, 
kötve, b. á. 1 K 60 f, n. á. 1 K 20 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 
426. Gönczy P. A móterinértókek falitáblája, ma-

gyar, német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. 
Bolti ára 1 K, netto ára 90 f. K. B. 

427. Gönczy P. Szöveg a métcrmérték-táblálioz, 
(magyar nyelven jelenleg nem kapható) német, 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. 
A tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. K. B. 

428. Gönczy P.Népiskolai épülettervek. (1874.) Magyar, 
tót és szerb nyelven, 1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. 
á. 2 K. K. B. 

429. Rascli-féle természetrajzi ábrák (16 darab színe-
zett tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, tábla-
papirra felhúzva és 41/* ívre terjedő magyarázó 
szöveggel. Netto ára 13 K 20 f. A. 

430. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 
12 K. A. 

431. Metzner Alfons. Számvetö-késziilék az elemi és 
polgári iskolák számára, utasítással. N. á. 86 K. K. B. 

432. Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 
1 db bádogliter, 1 db deciliter, 1 db centiliter, 1 db 
köbliter, 1 db ezredköbl. és 1 db deciméter-fakocka, 
1 db 1 kg vassúly, 1 db 10 dekagramm rézsúly, 1 db 
1 dekagramm rézsúly és 1 db 1 gramm rézsúly, 
valamint egy méterrúd. Netto ára 10 K. A. 

I. Tautervek és szervezeti szabályok. 
451. Tanterv és Utasítás a népiskolák számára. Ki-

adatott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 1905. évi június hó 10-án 2202. ein. 
sz. a. kelt rendeletével, 3 K. If. B. 

452. Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 8°, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

453. Tantervafelső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, l3,i ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

454. Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634. sz. r.) 8", 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

455. Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt 
felső népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

456. Tanterva polgári fiúiskolák szám ára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

457. Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

4C0. Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és tanítónőképző-intézetek számára. (1901.máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 f, netto ára 56 f. K.B. 

401. A kisdedóvónőképzö-intézetek tanterve. (1891. 
évi 57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

402. Az állami kisdedóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

463. Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde 
számára. (1877 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 8°, V» ív, 
n. á. 10 f. Ii. B. 

464. Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 8-, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

465. Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. 
sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

466. Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. (1887 iúlius 7-én 28.999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. K. B. 

467. A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. 
évi máj. 24-én 25 314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

468. A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 
jún. 11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

469. A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (1895 
aug. 20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 
64 f. IC. B. 

471. Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 
33.564. sz. r.) 8°, 2 >/* ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

472. Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szer-
vezete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

473. A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tan-
terve. (1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. 
kelt r.) Fűzve, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

474. Az elemi népiskolai tanítók és tanítónők tovább-
képző tanfolyamainak szervezete. (1906. évi jan. 
10-én 102.594/1905. sz. r.) B. á. 20 f, n. á. 15 f. K. B. 

475. Az iparos tanonciskolái tanítói tanfolyamok 
szervezete és tanterve. (1906. évi május 12-én 
38.228. sz. r.) Bolti ára 46 f, netto ára 34 f. K. B. 

II. Szabályrendeletek. 
488. Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) 

tanítók és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. 
évi dec. 18-án 45.781. sz. r.) 8°, l'/s, ív, fűzve, bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. K. B. 

189. Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók 
és tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi feb-
ruár 19-én 539. ein. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, bolti ára 
50 f, netto ára 40 f. K. B. 

490. A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítónő-
képző-intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, 
tanterve és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898. évi 
31.068. sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

191. A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítónöképzö-intézettelkapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
l5/e ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

492. Szabályzat az áll, közs, társulati és magán-, felső 
nép- és polg.fiu- és leányisk.-ban tartandó nyilvá-
nos, magán-, pót- és javító vizsgálatok-ról. (1895. 
márc. 20-án 5009. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 30 f. K. B. 

493. Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónő-
képző-intézetek rendtartása. (1900. évi december 
18-án 45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. IC. B. 

194. Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-
képezdék tanárai és az állami vagy államilag segé-
lyezett községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai 
tanítók ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, '/> ív, 
fűzve (1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

195. Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén 
levő népisk. ügyeiről. (1877. okt. 16. kelt legf. elhatá-
rozással.) 8°, 4'/2 ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

496. Szabályzat a felv., tandíjakról az áll. felsőbb leány -
isk.-ban. (1897—4561. sz. r.) B. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

497. Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

498. Szabályrendelet a gyógyszerészgyakornokok 
kiképzésére 8°, 1 ív fűzve, (1887. évi július 16-án 
kelt jóváhagyással.) n. á. 20 f IC. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
aevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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499. Szabályzat az egyetemi orvostudományi karok-
nál tartandó doktori szigorlatokról. (1901. évi 4593. 
sz. r.) b. á. 32 f, n. á. 24 f. K B. 

500. Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/< ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

501. Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbírálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

502. Szabályzat a tanítóképző-intézeti tanárok képzé-
séről és képesítéséről. (1906. évi február 17-én 
11.890. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

111. lltasítiisok. 
518. Az áll. elemi népisk. az 1904/5 évben. 1 K. K. B. 
519. Utasítás a törvényhatós. közig, bizottságok sz. a 

közs., éshitf által fenntart.el. isk.-banműködő tanítók, 
tanítónők fizetésének rendezéséről. (1893. XXVI. t.-c. 
1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

520. Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága és az áll. el. 
népisk. tanítói, ill. igazgató-tanítói sz. (1901. máj 21. 
32.055. sz. r.) B. á. 1 K, n. á. 80 f. K. B. 

521. Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. '/a ív. (1874—21.55G. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

522. Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, 
a népisk. közokt. rendező 1868-iki XXXVI11. és 1876. 
XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában, (1876—20.311. 
sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

523. Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a 
magyar nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-c. 
végrehajtása tárgyában.) 8°, 1 ív, fűzve. (1879 — 
17.284. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

524. Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a nép-
oktatás állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyá-
ban.(1901. március 31-én 2604/1890. ein. sz. r.) 8°, 
V/t ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

525. Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről 
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmé-
ben. (1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

526. Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetései-
nekés számadásainak, valamint azok leltárainak szer-
kesztése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

527. Utasítás a polgári községek számára. (!8G8 
XXXVIII. és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve 
(1876 —20.311. sz. r.) Netto ára 32 f. K. B. 

528. Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. 
K. B. 

529. Ugyanaz tót nyelven. 8°, 4 ív, fűzve n.ára 40 f. K. B. 
530. „ román nyelven. 8°, 4 ív, fűzve n.ára 40 f. 

K. B. 
531. Utasítás a. községi iskolaszékek, valamint a községi 

elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) N. ára 1 K. If. B 

542. Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1802. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

543. Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mek menedékházak felíigyelőbizottságai (községi is-
kolaszékek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

544. Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) Netto ára 1 K. K. B. 

545. Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végre-
hajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 

546. Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedék-
házakat vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás-
és közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

547. Utasítás a népnevelési kir. tanfelügyelők részére 
a népokt. törv. végrehajt, tárgy. 1905. évi aug. 
20-án kelt 70.000. sz. r.) N. á. 1 K 20 f. K. Li. 

I V . Könyv- és tanszerjegyzékek. 
560. A felsőbb leányiskolák és a polg. isk. sz. szük-

séges tanszerek jegyzéke (1896. évi júl. 13-án 20.üi>0. 
sz ), fűzve n. á. 50 f. K. B. 

561. Jegyzéke a kisdedóvónőképző-intézetek számára 
szolgáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto 
ára 30 f. K. B. 

562. I. Jegyzéke az áll, községi, társulati és magán-
jellegű népokt. tanintézetek,kereskedelmi és iparisko-
lák használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án 17.358 sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

563. 11. Jegyzéke az áll., közs., társ. és magánjellegű 
népokt tanint, fels. leányisk, alsófokú iparisk. 
és keresk. isk. használatára eng. tankönyvek ' 2 ív, 
(1889 évi április 10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 10 
f. K. B. 

564. III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 
27-én 15.826. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

565. IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14 én 
26.704. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

566. V. Jegyzek ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

567. VI. Jegyzék ugyanazokról. (1894. évi 28451. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

568. VII. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

569. VIII. Jegyzék ugyanazokról. (189G. évi 64 186. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

570. IX. Jegyzék ugyanazokról. (1897. evi 71.662. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

571. X. Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

572. XI. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

573. XII. Jegyzék ugyanazokról (1902. évil3.262. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

574. XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. 
r.) Netto ára G0 f. K. B. 

575. Az iparos tanonciskolák és segédek továbbképző 
tanfolyamai fölszerelésének jegyzéke. (1906. évi 
május 12-én 38.227.) K.B. Bolti ára 46f, netto ára 34f. 
I.Vép. és polg. iskolai kezelési és rend-

tartási nyomtatványok 
ü66. Iskolai pénztári napló AJ minta. N. ára 4 f. Ny. 
667. Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
668. Népisk. költségvetési nyomtatvány. N. á. 6 f. Ny. 
669. Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló 

számadás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

670. Felvételi napló a/2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
671. b,2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 

tanulóra. Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
672. Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épü-

letek számára. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
673. Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n.á. 4 f. 

K. B. 
674. Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, 

pót- és javító-vizsgálatokról (kül- és belív). 1 ív bolti 
ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

675. Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-
és belív). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 



34. SZAM. in è . p t a n 1 i u ü i j a f j a . 

676. Minösítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti 
ára 6 f, netto ára 5 f. K. B. 

C77. Haladási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

678. Látogatási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

679. Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott minden-
napi- és ismétlő tanulókról. 1 belív 42, 1 külív 21 
tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

680. Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 belív 88,1 külív 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f, n. ára 3 f. K. B. 

681. Jegyzék c) minta : kül- és belív b. á. 4 f, n. á 3 f. 
K. B. 

682. Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

683. Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

684. Felső nép- és polgári iskolai költségvetés. 
Netto ára 6 f. K. B. 

685. Felső nép- és polgári iskolai pénztári főkönyv 
B minta (rendes évi számadás). Netto ára 8 f. K. B. 
II . Gazdasági i smétlő- iskolai nyom-

tatványok. 
699. Felvételi és oszt. napló (bel- és küh'v, egy ívre 

20 név írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
700. Haladási napló (bel- és külív), egy ív bolti ára 

4 f, netto ára 3 f. K. B. 
701. Mulasztási napló (bel- és külív, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
671. b/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 

tánulóra B. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
702. Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 külív 61 

tanuló számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

III. Kisdedóvodai és gyermekmenedék-
liázi rendtartási nyomtatványok. 

461. A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. 24 f.K.B. 
462. Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szer-

vezeti szabályzata. 50 f. K. B. 
542 Utasítás a kir. tanf. számára n. á. 70 f. K. B. 
543. „ a kisdedóvó felügy.-biz. számára, n. á. 

70 f. K. B. 
544. Utasítás a polgári községek sz. b. á. 1 K. K. B. 
545. „ a közig, bizotts. számára n. á. 40 f. K B. 
546. „ a gyermekmenedékházakat vezető daj-

kák képesítése tárgyában, n. á. 44 f. K. B. 
721. Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. A) minta. N. ára 10 f. K. B. 
722. Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgá-

latra bocsátottak számára. B) mint^. N. á.10 f. K. B. 
561. Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek 

számára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
évi 49.308. sz.) 30 f. K. B. 

724. Kisdedóvodai felv. napló, a/l m., b. á. 4 f, netto 
ára 3 f. K. B. 

725. Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. K. B. 
726. Kisdedóv. mulaszt, napló, bel- és külív, b/1 m. 

b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
727. A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem 

részesülő 3—5 évet betöltő gyerm. névsora, 4 f. K. B. 
728. Nyári gyermekmenedékliázakvezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
729. Állandó gyermekmenedékházak vezetésére ké-

pesítő bizonyítvány, b. á. 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
700. Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére kép. 

anyakönyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

IV. Ipariskolai nyomtatványok. 
471. Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
745. Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
746. Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
747. Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
718. Felvételi napló (bel- és külív), a/3 m., bolti ára 

6 f, netto ára 4 f. IC. B. 

749. Osztálynapló (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B. 
750. Mulaszt, napló (bel- és külív), b/3 m., bolti ára 

4 f, netto ára 3 f. K. B. 
751. Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és külív), 

bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ii. B. 
752. Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
754. Ipariskolai ellenörzö-könyvecske. B. á. 40 f, n. á 

30 f. K. B. 
755. Felvételi napló a segédek továbbképzésére való 

tanfolyamok számára a/4 minta (bel- és külív). 1 
ív bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

756. Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta 'bel- és külív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

V. Nyomtatványok képezdék számára. 
767. Felv. javaslati ív. 1 ív b. á. 8 f, n. á. 6 f. K. B. 
768. Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, n. ára 6 f. Ny. 
769. Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, n. ára 5 f. K. B. 
770. Időszaki értesítő, b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
771. Iskolalátogatási bizonyítv., b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
772. Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti 

ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
773. Tanítóképzöint. oszt. bizonyítvány, bolti ára 8 f, 

netto ára 6 f. Ny. 
774. Tanítónöképzöint.oszt.bizonyítvány,bolti ára 8 f, 

netto ára 6 f. Ny. 
775. Képesítő vizsgálati anyakönyv, bolti ára 7 f, 

netto ára 5 f. Ny. 
776. Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 

12 f. Ny. 
777. Munkamesternöl anyakönyv, 1 ívb. á. 16 f, n. á. 

12 f. Ny. 
778. Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
779. Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
780. Bizonyítvány énekből, bolti ára A f, n. ára 3 f. Ny. 
781. Munkamesternői bizonyítv.. b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
782. Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, 

bolti ára 5 f, netto ára 4. f. Ny. 
783. Kivonat anyakönyvből, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
784. Osztályozó-ív képesítö-vizsg. számára, 1 ív bolti 

ára 11 f, netto ára 8 f. Ny. 
785. Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
789. Kimutatás a tanító(nő)-képző . . . . osztályába fel-

vételre jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, 
netto ára fi f. K. B. 

792. Tantárgy- és munkafelosztási kimutatás. (Álta-
lános óraterv). 1 ív, b. á. 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

VI. Tanfelügyelői keze lés i nyom-
tatványok. 

804. Iktatókönyv. I. m. (A kir. tanfelügyelők részére, 
az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) 1 ív. Ny. 6 f. 

805. Tárgymutató. II. m. (A kir. tanfelügyelők részére 
az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) 1 ív. Ny. 6 f. 

806. A vármegyei áll. elemi iskolákba 
beiratkozott tanulók létszámáról szóló kimutatás. 
(Kül- és belív.) A kir. tanfelügyelők részére az 
1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen. K. B. 

807. Utazási napló. (Kül- és belív.) A kir. tanfelügyelők 
részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen. K. B. 

808. A tanítói állások javadalmainak és szolgálati 
viszonyainak kimutatása. A kir. tanfelügyelők 
részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen. K. B. 

809. Az áll. és áll. segélyezett minden fokozatú 
közs. népokt. intézetek költségvetéseinek és szám-
adásainak nyilvántartása. A kir. tanfelügyelők 
részére az 1906. évi 32.05_lAsz. r. folytán ingyen. K. B. 

810. Jutalom v. s e g é l j e .^i^lványozott pénzek 
naplója. VII. mmt^>.,i ,íy «netto ára 4 f. Ny. 

811. Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegy-
zéke. VIII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 

812. Kitiltott könyvek kimut. IX. m. 1 ív n. á. 4 f. Ny. 
' 813. Tanítói és nyugdíj kimut. X. m. 1 ív n. á. 6 f. Ny. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kíváut cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 



814. Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
815. Határidő napló. K. B. 1 ív netto ára 4 f. 
816. Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 

A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. 
r. folytán ingyen. K. B. 

VII. Bizonyítványok és oklevelek. 
721. Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvőnőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta N. á. 10 f. K B 
722. Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő-

vizsgálatra bocsátottak számára. S) minta. N. á. 10 f 
728. Bizonyítvány a nyári menedékházakat vezető 

dajkák részére. B. á 8. f, n á. 6 f. K. B 
729. Bizonyítvány az állandó menedékházakat vezető 

dajkák részére. B. á. 8 f, n. á. 6 f. K. B. 
752. Iparisk. biz. (47 sz.) 1 péld. B. á. 3 f. n. á. 2f. K. B. 
773. Tanítóképző oszt. bizonyít»'., b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
774. Tanítónőképző oszt. l>izonyítv.,b.á.8f,n.á.6 f.Ny. 
778. Népiskolai tanítói oklevél. 1 p. netto ára 10 f. Ny. 
779. Népiskolai tanítónői oklevél. 1 p. n. ára 10 f. Ny. 
780. Egyházi ének- és zenebizonyit." 1 p n. á. 4 f. Ny. 
781. Munkamesternői bizonyítvány. 1 p. n. á. 7 f. Ny. 
782. Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, 

b. á. 5 f, n. á. 4 f. Ny. 
829. Népisk. értesítő. 1 péld. b. á. 12 f, n. á. 9 f. K. B 
830. Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
«31. Felső népiskolai bizonyít, fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
832. Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 

1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
833. Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső nép-

iskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
834. Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
835. Polg. fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f.Ny. 
836. Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára4f. Ny. 
837. Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
838. Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
844. Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 

1 péld. netto ára 4 f. K. B. 
845. Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 

1 péld. netto ára 4 f. K. B. 
847. Elemi népisk. tornatanítónöi bizonyítvány. 1 p. 

netto ára 4 f. Ny. 
848. Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézi-

munkatanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 p. 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

851. Bizonyítvány a továbbképző tanfolyamról. 1 ív 
bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

VIII. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 

465. Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

496. Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami fel-
sőbb leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

560. A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák 
számára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

861. Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
862. Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 p. n. ára 4 f. K. B. 
863. Jelentő-ív a tanév végén. 1 p. n. ára 4 f. K. B. 

IX. Fe l ső keresk. isk. nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák rfszére : B. ára N. ára 

972. Bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
973. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
974-75. Kimut. éretts. vizsg., kül- v. belívlO f. 8 f. Ny. 
976. Osztály-névkönyv 10 f. 8 f. Ny. 
977-78. Beíró-könyv, kül- vagy belív . 8 f. 6 f. Ny. 
979-80. Tanulmányi napló, kül- v. belív 8 f. 6 f. Ny. 
981-82. Fegyelmi napló, kül- v. belív 8 f. 6 f. Ny. 
983. Minősítő-táblázat tanárok részére 8 f- 6 f.K.B. 

X. Női kereskedelmi szaktai i lolyami 
nyomtat vilii.yoU. 

468. A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. 
(1900—26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

670. Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és külív.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

995. Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
996. Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
997. Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
998. Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisz-

tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 

XI. Házi ipari müvek. 
1046. Kubinyi L. A háziipar könyve. I. füz. n. á. 2 K. K. B. 
1047. „ „ II. „ n.á.2K.K.B. 
1048. „ „ III. „ n.á.2K.K.B. 
1049. A magyar háziipar diszitményei, magyar szöveg-

gel, bolti ára 56 K, netto ára 42 K. Ii. B. 
1050. Ugyanaz németszöveggelb.á.56Ií,n.á.42K,K.B. 
1051. Ugyanaz francia szö vesgel b. á. 56 K, n. á. 42 K,K. Ii. 
1052. Női kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) 

netto ára 1 K 80 f. K. B. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
1. Az ezen jegyzékben foglalt cikkeket alulirtt igazgatóság minden megrendelőnek, tehát nemcsak a 

könyvkereskedők, hanem az iskolai hatóságok és tanító uraknak is nettó-áron szolgáltatja ki, 
ezenkívül az állami és az államilag segélyezett községi iskolai szegény tanulóknak a megyei kir. tanfelügyelők 
engedélyezése alapján 20.000 korona erejéig ingyen tankönyveket ad. 

Az ingyen tankönyveket tehát a megyei kir. tanfelügyelőknél kell kérni. 
2. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre 

fogad el megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 
3. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 

megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

4. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

5. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.' >78/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

6. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

7. A könyvkiildemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómewtes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét ínellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tartozik viselni. 

8. Minden megrenftélés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1906. évi augusztus 15. 

À m, kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, lianem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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A m. kir. tud . -egyetemi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I . ker. , Vár, Iskolatór 3. sz.) 
m e g j e l e n t tankönyvek és taneszközök 

A h j e g y z e i k i e . 

A. nyomtat ványoliat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómente3 
hatóságok- és hivataloknak, a netto-árösszeg e lőleges l>eliül(iés>e mellett, portóiuenteseii 
küldjük uieg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
Utolsó póstiU is tudatni kérjük. 

a) M a g y a r nyelven. 

I. Elemi népiskolák számár «. 

1. Gönczy-féle fali olvasótáblák, (24 lap), 11 írott, 
13 nyomtatott. Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. kelt rend. Bolti 
ára 4 K 80 f, netto ára 4 K. Ny. Isk. 

2. Gönczy-féle magyar ABC és olvasókönyv, a nép-
iskolák elsó osztálya számára. A népiskolai új tan-
terv értelmében átdolgozott kiadás.Átdolgozta: Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. k. r. 
8°, 7 ív, kötve. Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

3. Gönczy P. Yezérkönyv a magyar ABC és elemi 
olvasókönyv tanításához, tanítók számára. A nép-
ikolai új tanterv alapján átdolgozott'kiadás. Átdol-
gozta : Peres Sándor. Engedélyeztetett a nm. vallás-
és közokt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. 
kelt rend. 8°, 53A ív, kötve. Bolti ára 80 f, netto 
ára 60 f. Ny. Isk. 

4. Gönczy-féle írott mozgatható betűk, (80 db), 
kemény táblapapirra felhúzva. Átdolgozta : Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. k. r. 
Bolti ára 1 K 60 f, netto ára 1 K 20 f. Ny. Isk. 

5. Gönczy-féle nyomtatott mozgatható betiik, (90 db), 
kemény táblapapirra felhúzva. Átdolgozta : Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1905. évi 5.115. ein. sz. a. kelt r. 
Bolti ára 1 K 60 f, netto ára 1 K 20 f. Ny. Isk. 

6. Gáspár-féle olvasókönyv, a népiskolák II. osztálya 
számára. Átdolgozta : Sebesztha Károly kir. tan-
felügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1905. évi 5.001. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 
8 ív, kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

7. Gáspár-féle olvasókönyv, a népiskolák III. osztálya 
számára. Átdolgozta : Sébesztha Károly kir. tan-
felügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1905. évi 5.001. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 
11V* ív, kötve. Bolti ára 53 f, netto ára 40 f. Ny. Isk. 

8. Gáspár-féle olvasókönyv, a népiskolák IV. osztálya 
számára. Átdolgozta : Sébesztha Károly kir. tan-
felügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 46.321. sz. a. kelt rend. 8°, 
16 ív, kötve. Bolti ára 64 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

9. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34 '/* ív, 
kötve, b. á. 1 K f, n. á. 1 K 8 f, 

10. Nagy L.: Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/i ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

11. Nagy L.: Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában 
az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'/s ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 
32 f. Á. 

12. Nagy L. : Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában 
a III. és IV. oszt. sz. 8°, 145/s ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 
64 f. A. 

13. Nagy-féle nyelvtani gyakorlókönyv, az elemi 
népiskolák II. osztálya számára. Átdolgozta: Körösi 
Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 

közokt. m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. kelt rend. 
8°, l3/4 ív, kötve. Bolti ára 16 f, netto á. 12 f. Ny. lek. 

14. Nagy-féle nyelvtani gyakorlókönyv, a népiskolák 
III—IV. osztálya számára. Átdolgozta : Körösi 
Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. kelt r. 
8°, 8 ív, kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

14/a Nyelvtani Gyakorlókönyv a Nagy László-féle 
Nyelvtani Gyakorlókönyvek kiegészítésére, a nép-
iskolák V. oszt. számára. A népiskolai új tanterv 
alapján írta : Körösi Sándor.. Engedélyeztetett a 
nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 54.930. 
sz. a. kelt rend. 8", 9 ív. Bolti ára 50 f, netto 
ára 38 f. Ny. Isk. 

14/b Nyelvtani Gyakorlókönyv a Nagy László-féle 
Nyelvtani Gyakorlókönyvek kiegészítésére, a nép-
iskolák VI. oszt. számára. A népiskolai új tanterv 
alapján írta : Körösi Sándor. Engedélyeztetett a 
nm. vallás- és közokt. min. 1906. évi 61.327. sz. a. 
kelt rend. 8°, 73/i ív. Bolti ára 50 f, netto ára 38 f. 
Ny. Isk. 

16. Dr. Simonyi Jenő-féle földrajz, a népiskolák 
IV. osztálya szániára. Átdolgozta : dr. Simonyi 
Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. 
kir. min. 1905. évi 5.060. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 
9 ív, kötve. Bolti ára 60 f, netto ára 45 f. Ny. Isk. 

17. Dr. Simonyi Jenö-féle földrajz, a népiskolák 
V—VI. osztálya számára. Átdolgozta : dr. Simonyi 
Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. 
kir. min. 1906. évi 40.607. sz. a. kelt rend. 8°, 
12 ív, kötve. Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. Ny. Isk. 

18. Dr Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításá-
hoz. 8°, 26 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 
1 K. Á. 

19. Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kap-
csolatban a világtörténet nevezetesebb eseményeivel. 
Az elemi népiskola V. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Kiss Aron. Engedélyeztetett a nm. 
vallás- és közokt. ni. kir. min. 1906. évi 945. ein. 
sz. a. k. rend. 8°, 3 ív, kötve. Bolti ára 32 f, 
netto ára 24 f. Ny. Isk. 

20. Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kap-
csolatban a világtörténet nevezetesebb eseményeivel. 
Az elemi népiskola ,VI. osztálya számára. Átdol-
gozta: dr. Kiss Aron. Engedélyeztetett a nm. 
vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 622. ein. 
sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. Ny. Isk. 

21. Dr. Beke Manó: Vezérkönyv a népiskolai szám-
tani oktatáshoz. A népiskolai új tanterv alapján, 
hivatalosan megbíráltatott és a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. mhi 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 
a népiskolai tanítók részére segédkönyvül engedé-
lyeztetett. 8°, 14 ív, fűzve. Bolti ára 2 K 80 f, 
netto ára 2 K. Ny. Isk. 

22. Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák II. osz-
tálya számára. Átdolgozta : dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8 \ 
5 ív, kötve. Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkok 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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23. Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák ILI. osz-
tálya számára. Átdolgozta : dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 
5 ív, kötve. Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

24. Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák IV. osz-
tálya számára. Átdolgozta : dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 
5'/2 ív, kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

2-5. Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák V—VI. 
osztálya számára. Átdolgozta: dr. Beke Manó egyet, 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 
8'/! ív, kötve. Bolti ára 64 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

25/a Dr. Balogh Artúr Alkotmánytan a népiskolák 
V—VI. oszt. sz. Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1906. évi 22.194. sz. a. k. rend. 
8°, 5'/s ív. kötve, bclti ára 40 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

25/b Dr. Kocli—dr. Vángel : Természetrajz a nép-
iskolák V. oszt szániára. Engedélyeztetett a nm. 
vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8°, lls/< ív, kötve, bolti ára 60 í, netto 
ára 45 f. Ny. Isk. 

25/c Dr. Kocli—dr. Vángel : Természetrajz a nép-
iskolák VI. oszt. számára. Engedélyeztetett a nm. 
vallás- és közokt. m. kir. .min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8°, 8V« ív, kötve, bolti ára 40 f, netto 
ára 30 f. Ny. Isk. 

25/d Snazel Ferenc:Gazdaságtan, a népiskolák V. oszt. 
sz. Engedélyeztetett a nm vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1906. évi 29.063. sz. a. k. rend. 8°, 4'/« ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 30 f Ny. Isk. 

25/f Snazel Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák VI. 
osztálya számára. Fngedélyeztetetett a nm. vallás-
és közokt. m. kir. min. 1906. évi 58.911. sz. a. kelt 
rend. 8°, 43A ív, kötve. Bolti ára 40 f, nettó ára 
30 f. Ny. Isk. 

35. Sz. Nagy J. : Vezérkönyv az énektanításban, 
elemi és népisk. sz. Első folyam. I. füzet. 8°, 5 ív, 
bekötve. Bolti ára 76 f, nettó ára 64 f. A. 

37. Hargitai J. : Gyermekdalok a népisk. számára. 
8°, 2 ív, bekötve. Bolti ára 24 f, nettó ára 20 f. A. 

38. Dr. Széli L.: Vezérböny v az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'/i ív, kötve, bolti ára 1 K, netto 
ára 80 f. Á. 

39. Dr. Széli Lajos : Egészségtan és életmentés az 
elemi népiskolák számára. Átdolgozta: dr. Kovách 
Aladár, a. budapesti önk. mentő-egyesület igazgató-
főorvosa. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 615. ein. sz a. k rend. 83, 
53/8 ív, kötve. Bolti ára 42 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

40. Gönczy: Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 
8°, 8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f Á. 

41. Tornatanítás. (Szerkeszték és kiadák Ambrus 
Lajos és Szauter Antal, pécsi m. kir. állami főreál-
iskolai tanárok ) 12 ív és 1 ív a gyakorlatokhoz 
írt dalakkal. Fűzve Netto ára 2 K 40 f. K. B. 

42. Kriinner Anna.: Aliorgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 5 V2 
ív, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. M. 

92. Láng M. : „A magyar beszédre való szoktatás 
módja." 16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 
60 f. K. B. 

I I . D a d o g ó é s s i k e t n é m a i s k o l á k 
s z á m á r a . 

90. Roboz József : Módszeres beszéd- és olvasási 
gyakorlatok dadogók számára. (1896.) 8", 36'2 ív, 
fűzve, bolti ára 3 K, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

91. ltoboz József: Olvasó- és nyelvgyakorlókönyv 
siketnémák számára. I. rész. (1897.) 8°, 12 ív, kötve, 
b. á. 80 f, n. á. 64 f. K. B. 

III . Felsőbb leányiskolák számára. 
59. Torkos László.: Magyar nyelv- és irodalmi kézi-

könyv a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 83, 17'/« 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

60. Torkos László.: Magyar nyelv-és irodalmi kézi-
könyv a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 '/« 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. K. B. 

61. Sonnenfeld Zs. : Német nyelv- és irodalmi kézi-
könyv a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. 
Nagy 8°, 14 ív, fűzve b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. A. 

IV. l 'olgári és f e l ső népiskolák számára. 
72. Csiky Kálmán.: A hazai alkotmány és jogismeret 

alapvonalai, polgári és felső népisk. szám. 8°, 8'/4 
ív, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

V. Tanító- és taní tónőképző intézetek 
számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
84. Csiky Kálmán: A magyar alkotmánytan és ju::i 

ismeretek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképző-
int. növendékei számára. 8°, 12'A ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

85. Gönczy Pál : Pestmegye és tájéka viránya. 8f, 
22 '/< ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. A. 

86. Bartalus I. : Zeneköltészet elemei és miiformái. 
(Polgári iskolai tanítóképzők számára.) 8°, 22 ív, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. Á. 

87. Bartalus I. : Vázlatok a zene történelméből. 8°, 
24 V-t ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

88. Ábrányi K : A magyar dal és zene sajátságai. S3, 
9V< ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

89. Ábrányi K : Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképzők számára.) 8°, 9'/a ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. A. 

92 Láng M : „A magyar beszédre való szoktatás 
módja." 16 íves, b. á. 2 K 40 f, n. á. 1 K 60 f. K. B. 

VI. Kis i lcdóvóképző-intézetek számára. 
108. Láng-Peres: Rendszeres magyar nyelvtan, 1. 

oszt sz. 8°, 43/« ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
109 Láng-Peres : Magyar olvasókönyv .1. osztály sz. 

8°, 11 Va ív, bolti ára 2 K, netto ára ï K 50 f. K. B. 
110. Láng-Peres: Magyar olvasókönyv, II. osztály sz. 

8°, 17 '/» ív, bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. K. B. 
111. Láng-Peres : A magyar irodalom ismertetése. 

8°, 5 ív, bolti ára 80 f. netto ára 60 f. K. B. 
112. Dr. Peres-Fodor-Exner-Imre : Vezérkönyv az 

állandó gyermek-menedékházakat vezető nők szá-
mára, 8°. 12V2 ív, számos ábrával, fűzve, bolti ára 
4 K, netto ára 3 K. K. B. 

b) Néme t nyelven. 
123. Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
124. Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és 

egészen átdolgozott, képekkel ellátott kiadás. 8°, 
7'/2 ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

125 Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

! 126. Gönczy P. írott mozgatható betűk, 55 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 

j 40 f, netto ára 1 K 20 f. Á. 
127. Gönczy P. Nyonit. mozgat, betűk, 65 drb betű, 

kemény táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 
1 K. A. 

128. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

129. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

130. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, I6V2 ív, kötve, 
bolti ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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181. Gáspár J. V. és VI. olvas ikönyv. 8°, 37 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 

182. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorl. 
tanításához. 8°, 17:l/< ív, kötve, bolti ára 90 f, n. á. 
72 f. Á. 

133. Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. 
sz. 8°, 8'/4 ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

134. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

135. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz 
tanításához. 8°, 27'/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 
96 f. Á. 

136. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

137. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'/4 ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. Á. 

138. Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

142. Dr. Széli. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A ív, kötve, bolti ára 1 K, netto 
ára 80 f. Á. 

143. Maszák H. Útmutató az elemi rajztanításban. 
Nagy 8°, 5 ív, kö.ve b. á. 1 K 20 n. á. 1 K. A. 

c) Tót nyelven. 
161. Gönczy P . Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 
162. Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
163. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, 

kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 
164. Gönczy P. Nyomt. mozg. betűk. 110 drb betű, 

kemény táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 
1 K. A. 

165 Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
tót ajknak számára. 1. rész. 8°, 8'/2 ív, bekötve, 
B. á. 48 f, n. á 40 f. A. 

1C6 Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára a tót ajkúak számára. II. rész 8°, 7'/2 ív, 
bekötve, B. á 48 f, n. á. 40 f. A. 

167. Nagy L. Vezcrk. a beszéd- és értelemgyakorl. taní-
tásához. 8°, 13 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 

168. Nagy 1 . Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. 
számára. 8°, 8'/4 ív, kötve. b. ára 48 f, n. ára 40 f. A. 

169. Nagy L. Nyelvtani gyakorlóköuyv II. oszt. sz. 
8°, 2'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

170. Gáspár ű. II. olvasókönyv. 8°, l l ' / s ív , bekötve 
B. á. 48 f, n. á. 40 f. A. 

171. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, ll'/2 ív. bekötve 
B. á. 56 f, n. á. 48 f A. 

172. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15Vt ív, kötve, 
b. á 60 f. n. á. 48 f A. 

173. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 333/4 ív. 
kötve, bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 IC 8 f. A. 

174. Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. 8°, 9'/a ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

175. Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25'/4 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

176. Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredmény-
tár. 8°, l3/4 ÍV, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

177. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára CO f, netto ára 50 f. A. 

180. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Na.gy 8°, 
43/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

d) Sáros- és szepesmegyei tó t nyelven. 
197. Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 6V2 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 
198. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-liez. 8°, 6V4 ív, 

kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

199. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 8'/a ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

200. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní-
tására sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7 2 ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

201. Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. 8^, 9'/a ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

202 Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, ll3/« ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

203. Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 '/a ív, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

204. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 13'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

205. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33 V2 ív. 
kötve, bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

206. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításában. 8°, 11 Va ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

207. Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. 
I. és II. oszt. sz. 8°, 63/4, ív, kötve, bolti ára 48 f, 
netto ára 40 f. A 

208. Nagy L. Nyelvtani gyakorJó a II. osztály számára. 
8°, l'/a ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

209. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz-
tanításban. 8°, 25'/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 
96 f. Á. 

210. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

211. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

212. Kiss és Mayer. Magyarok történe'e. V. oszt. sz. 
8°, 6'/a ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

213. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K A. 

ej Szerb nyelven. 
229. Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 

4 K . A. 
230. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8 ,̂ 75 3 ív, 

kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
231. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, G ív, 

kötve, bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
232. Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 8'/a ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 
233. Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára, il. r. 

8°, 8'/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 
234. Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. 

II—IV. oszt. sz. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 
40 f. Á. 

235. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latokhoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f A. 

236. Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. oszt. sz. 
8°, 83/4 ív, kötve, bolti ára 40 t', netto ára 32 f. A. 

237. Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. 
sz. 8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 

238. Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

239. Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály 
számára. 8°, 73/4 ív, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. Á. 

240. Gáspár J. II. olvasóköny. 8°, 9 ív, kötve. b. á. 
48 f, 11. á . 40 f. A. 

241. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 103/4 ív, kötve, 
bolti ára 56 f. netto ára 48 f. Á. 

242 Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 ív, kötve, 
b. á. 68 f, 56 f. A. 

243. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30Va ív, 
kötve. b. á. 1 K 28 f, n. á. 1 K 08 f. A. 

244. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz 
tanításában. 8=, 26'/a ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 
96 f. Á. 

245. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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246. Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

247. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
273/« ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A 

248. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8f, 
58/< ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

f ) Román nyelven. 
267. Gönczy P . Pali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
268. Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. 8", 5 Va ív, 

kötve bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
269. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanít. 8°, 13>/< ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
270. Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításá-

ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

271. Nagy t . Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. 
számára. 8°, 2 ív, kötve, n á. 16 f, b. á. 12 f Á. 

272. Groó Y. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára román ajknak számára. I. rész 8°, 9'/a, 
kötve, n á 48 f, b á. 40 f. Á. 

273. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/> ív. kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

274. Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II— IV. o. sz. 
8°, 10'/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

275. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 86/s ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

276. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11',2 ív, kötve 
bolti ára 56 f, netto ára -)8 f. A. 

277. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 13'/2 ív, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. A. 

278. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/« ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

279. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

280. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

281. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
43/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f. netto ára 1 K. Á. 

282. Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb külön-
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

299. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
I. rész. 8°, 8V» ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

300. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
II. rész. 8°, 8Vi ív, kötve, b. á. 48 f, n á. 40 f. Á. 

301. Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a 
vasmegyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 9' 2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi h o r v á t nyelven. 
312. Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4V* ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
313. Groó V. Olvasókönyv a II—IV. oszt. sz. 8°, 

9'/2 ÍV, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. A. 
314. Gáspár J. II. olvasó a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6V2 ív, kötve, n. á. 40 f, b. á. 32 f A 
315. Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 

isk. sz. 8°, 5Vs ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 
316. Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és 

vend népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti 
ára 5 K, netto ára 4 K. K. B. 

317. Margitai J. Magyar olvasókönyv II. évfolyam. 
8°, 13Va ív, kötve, b. á. 60 f, n. ára 50 f. K. B. 

318. Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát-
éa vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5 Va ív, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

319. Margitai J. olvasókönyv a III - IV. oszt szá-
mára. 8°, 8 ív, kötve, b á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
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i) Ru tén nyelven. 
a) JBereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

331. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

332. Göuczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 43/« ív, 
kötve, bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 

333. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához, az I—II. oszt. sz. 8°, 11'/s ív, 
kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

334. Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 4S f. A. 

335. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
a rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 8'/2 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

336. Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. 
rész. 8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

337. Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. oszt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

338. Csopei L. Kutén-magvar szótár. 8°, 31 ív, 
kötve, b. á. 4 K 40 f, n. á. 3 K 40 f. A. 

339. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'/< ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

340. Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. szá-
mára. 8°, 7'/a ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

341. Valkovszky. Magyarország története. 8°, 7'/> ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

b) Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
357. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 63,4 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

j ) Vend nyelven. 
316. Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és 

vend iskolák számára. (1 példány = 20 lap.) Bolti 
ára 5 K, netto ára 4 K. K. B. 

318. Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5 '/2 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

368. Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-
gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Á. 

369. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

370. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

371. Gönczy P. írott mozg. betűk. 92 db betű, kemény 
táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 

372. Gönczy P. Nyonit. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 
táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 

373. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

374. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 111/* ív, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 18 f. A. 

375. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 56 f. Á. 

376. Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv 8°, 51/» 
ív, kötve, b. á. 30 f, n á. 24 f. K. B. 

378. Margitai J. Magyar olvasókönyv a népisk. sz. 
II. évf. 8°, 13'/a ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 50 f. K. B. 

380. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latokhoz. 8°, 123/4 ÍV, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

381. Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/a ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

382. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. oszt. sz. 8°, 2 ív, kötve, b. á. 10 f, n. á. 12 f. Á. 

383. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
5'/< ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

384. Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb alak. 
Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

VII. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számára. 

400. Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. 107/e ív, 
kötve, bolti ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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PÉTER 
zsony megye). 

József fonomimikai eljárása a l eg jobb 
Kérjen ] 
Galántai 
Kérjen prospektust. Kiadja az „Első 

Könyvnyomda, Galánta" (Po-
(1057—IV—1) 

Könyvkiadót keresek * L e t t t X Ï 
könyveimre. Szakemberektől számos elismerő bírálat. 
Ricinger I., Tátraalja (p. Késmárk). (1015—1—1) 

Nevelönöt keresek két kisleányom mellé 
szeptembertől, kiket a 

IV. elemire és II. polgárira oktitna és levizsgáztatna. 
Németül tudjon, róm kath. legyen. Fizetés megegyezés 
szerint. Cím : Kajtár Sándor, Alsónyárasd (Pozsony m.). 

(975-1—1) 

A l i d m o a r v n l í r kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
Alldl l láCgClJf Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-
rona. 80 db nyugtaûrlap bérmentve 1'20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779 —X—5) 

Tananyagbeosztás rend) céljára csinos nyom-
tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
számára 2 K, 4 oszt. 1'80 K, 3 oszt. l-60 K, 2 oszt. 
1 '40 K, 1 oszt. 1 K. Államscgélykérvéiiy és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gycrkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (539—X—9) 

PcPFplpk 2 tanerős állami iskolától, segesvárvidéki 
t ű C l C1CÜ magyar községből, 2 vagy többtanerős-
höz oly ref. állami tanítóval, ki jelenleg nem kántor, 
de szép mellékesért hajlandó végezni. Helyben pósta, 
3 szövetkezet, gazdakör, vasút negyedóra. Erdélyiek-
nek előny. Cím : „Tek. Pénzügyőri szakasz", Mocs 
(Kolozs megye). (757—I—1)-

K p r p s t p t i t 'Q' Holczmánn Lajos ügyvédhez 
B.CI CdlCllK. „ti, izr. tanítónő, két gyermeket elemi 
isk. vizsgálatra előkészíteni, másik háromra is fel-
ügyelni. Zongoratanítás okvetlenül megkívántatik. 
Javadalmazása: teljes ellátás és 70 korona. Ajánlato-
kat Freund Bernát igazgatóhoz, Nagybiccse, Trencsén 
megye. " (930-11-2) 

Wém^mëmëmiiim 
1C f n r i l l t p r t r e m c k szabásban, elegáns kivitel-
1 3 IUI 111 LCI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Kralloz F. és Társa 
úriszabó-iizlete, VIII. ker., Rákóezi-iít 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 8 7 0 - 2 3 - 4 ) 
s jöXjO», 

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f l i e t é s r e 
legju tányosabb é r ő n 

EHRENTREÜ és FÜOBS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88-59. (193-40-25) 

Mely tisztán magyar községben lakó tanító úr volna 

ï f T/es tót anyanyelvű fiamat i p x 
kéletes elsajátítása végett magához venni, tanítani 
s a polgári iskola I. osztályára előkészíteni. Szíves 
értesítést, a teljes ellátásért való igények megjelölé-
sével, tisztelettel kér: Daga Mihály korcsmáros, 
Miaván (Nyitra m.). (956—'îl— 1) 

9 változatú, szép har- „1„ J « részletfizetésre is. Áll. 
mónium 160 koronáért ClttUU, tanító, Saroltavár, u. 
p. Bogdarigós, Temes megye. (1-034-1-1) 

CT 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
llzetésrc is kaphatók 
Harinóniumok, beszé 
lögépek, gramofonok 
fonográfok bámulatos! 
szép hanggal.Hegedűk 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrokstb 
Tanítóknak és tanító 
nőknek 10°/o enged; „ 
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld : MOGYÖRÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-iít 71. 

(585—26-8) 

ä i a i i 

K É Z I M U N K A 
beszerzése előtt hozassa meg 

m rajzzal ellátott 
* ™ " kézimunka-ár-
jegyy.ékemet éskérjenmintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

B É R C Z I 1). S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, YI., Dessewffy-u. 5. sz. 

Telefon 
109 06 

(Váezi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t árúházában 

Telefon 
10»-06 

Mí i o - v a r o r s z í í « ' i°s>iasy«i>b kézi-« l ^ J ' d . l U l ^ t l - , munka-üzlete. = 
(16—52—34) 
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l i firPU^L' intelligens, komoly úti családból oki. 
' * " ' " f *«v tanítónőt — nevelőnőnek — falura, 

3 leány mellé. Megkívántatik, hogy 2., 3., 4. elemi-
ből kifogástalanul levizsgáztasson, tökéletesen tudjon 
németül és zongorát tanítani. Ezenkívül a gyermeke-
ket jó modorra és viselkedésre tanítsa. Boldog (Pest 
m.), Ujváry Lászlóné. (978—11—2) 

Oki. izr. tanítónő, ki franciát és cimbalmot 
tanít, f. évi szeptember 

elsejére egy Il-ik elemi, egy II-ik és egy III-ik 
polgárista leánykához fölvétetik. Ajánlatok Löwy 
Márkusz fiai Csokonya, Somogy megye címzendők. 

(921—III—2) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, is-
kolaberendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívána t ra meg-
küldi ú jonnan 

kiadot t árjegy-
zéké t , ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—34) 

â M â â ê i M M I M M 
Aki még nem ismeri 

a HOROVITZ ADOLFNÁL Nagyszombatban megjelent 

AZ ÜJ RAJZFÜZETEKET, 
asikere8 modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal 
mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos 
tanmenet szerint tervezte : Nagy József. Megjelent 
12 szám à 10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány-
sorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai 
modern rajzoktatás 50 fillér) 1"30 korona előleges be-
küldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. 

(926—III—3) 

WWW 

Jogakadémiával bíró várostól gya- t p / í l »i Á l r 
log negyedórányira működöm. Ij 1 HL IV 
Kolozs vagy szomszédos megyébe. Cím: „Állami ta-
nítónő", Brassó, Kapu-u. 29. ( 9 5 3 - 1 - 1 ) 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (T i sz tv i se lő te l ep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—2ti—171 
ff= 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és liarmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitilnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—25) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-2) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 20. és VIII., Mária Terézia tér 1«. 
Magya ro r szág l e g n a g y o b b és villamos e r ő r e beren-

d e z e t t hangsze rgyá ra . 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszereit , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar ,v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készült összes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
Legnagyobb gyár 

és raktár. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—33) 
Tanerőknek külön kedvezmény. 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 

Iveziratolcat n e m atiunlc vissza. 

A pornográfia. 
A magyar irodalomban azelőtt isme-

retlen volt a pornográfia. Ha akadt is 
magyar író, aki nyers volt, — ledér 
nem akadt. Oly írásművek, amelyek az 
érzékiség fölingerlésére, beteges ösztönök 
keltésére raffinált módon törekedtek 
volna, nem fordultak elő. A magyar nyelv 
a maga erejével és tisztaságával is til-
takozni látszott a külföldi lebujok két-
értelmű, sőt egyértelmű ledérségei ellen. 
Midőn néhány évtized előtt az első sze-
mérmetlen nyomtatványok nálunk meg-
jelentek: általános volt a fölháborodás. 
Hogy már ennyire sülyedtünk ! Pedig 
ha az akkori pornográfiát a maival 
összehasonlítanók, látnók csak igazán, 
hova jutottak némely tollforgatók, 
akkori léhaság — szinte szemérmesnek 
látszik a maihoz képest. Akkor a porno-
gráfia művelői beérték a természetes 
érzékiség fölkeltésével, ma már irtóznak 
mindentől, ami még természetesnek lát-
szik. Állandóan és rendszeresen csak oly 
természetellenes és perverz érzékiségre 
izgatnak, amelynek űzését büntető tör-
vények sújtják. A degeneráltak egész 
tábora abban meríti ki minden lelemé-
nyét, hogy miképen eszeljen ki újabb s 
még sohasem hallott természetellenessé get 
s mikép terjessze azt írásban és képben 
egyaránt. 

Mindig voltak kiforratlan, titánkodó, 

kezdő írók, akik fiatalos hevükben min-
den korlátot áttörtek. De tették ezt 
valamely eszmétől elragadtatva, hit , 
emberiség, szabadság, vagy más ideál 
vélt szolgálatában. Ma korcs titánok 
egész serege már csak újabb és újabb 
perverzitásokért lángol, azaz, hogy lán-
golni sem tud, hanem a koravén ruék 
kultúrájával képzel el erőtlen és faj ta-
lan jeleneteket. S üzleti cégek űzik ipar-
szerűen az ily írók tenyésztését s az ily 
művek terjesztését. 

S ha néha hang hallatszik ellenük, 
már nem is védekeznek. Egyáltalán nem 
restelik siralmas üzemüket. Kacagnak. 
Cinikus gúnnyal mulatnak az „erénv-
csősz "-ön, akinek felszólalása csak újabb 
tárgyat ad nekik újabb ledér élcre. 
Teljes ós gyógyíthatatlan erkölcsi té-
bolyban szenvednek, mely önmagában 
hordja a maga bűnhödését. Hiszen a 
természet rendje büntetlenül meg nem 
támadható. S aki örökké becstelen jele-
netek és képek Meszelésén töri fejét, 
agyában, szívében, lelkében ós testében 
annyira elromlik, hogy előbb-utóbb úgyis 
belepusztul. 

Bízvást magukra hagyhatnók tehát a 
pornográfia művelőit, tudván, hogy úgyis 
benső megsemmisülés vár reájuk, ha nem 
toboroznának folyvást új és tapaszta-
latlan elemeket a maguk körébe, s ha 
munkáik ezer meg ezer példányban nem 
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terjednének széjjel az országban, külö-
nösen az ifjúság körében. De ezt már 
nem lehet tovább tűrni. Nemcsak egyé-
nek, de a f a j jólétéről v a n szó. 

Azok a művek ugyanis a faj létét tá-
madják meg gyökerében. Oly képzelete-
ket, vágyakat gerjesztenek, amelyek az 
egyének pusztulásán kívül a faj pusztulá-
sát is okozzák. Magát a fa j fenntartási ösz-
tönt teszik súlyosan beteggé. S immár oda 
jutottunk, hogy nem az irodalmi ízlést, 
nem közszemérmet kell megvédelmez-
nünk, hanem a megtámadott fajt. 

Az emberiség nagy zöme átlagos, kö-
zepes tulajdonságokkal bír, épúgy hajlít-
ható jóra, mint rosszra, S a történelem mu-
tatja, hogy egész nemzetek annyira dege-
nerálódhattak, hogy végleg megsemmisül-
tek. Csak torzuljon el a fajfenntartás ép 
ösztöne, csak ébresztessék föl a sokaság-
ban a beteges érzéki hajlamok sokasága, 
s megszűnik a faj teremtő ereje. 

S ne higyjük, hogy bizonyos nyomtat-
ványok csak a műveltebbekre hatnak rom-
bolón. Habár közvetve, kihat az ily métely a 
legműveletlenebbekre, még az olvasni nem 
tudókra is. Ha nem is az olvasmány maga, 
hát a hatása alatt támadt cselekedet hat 
mint példa lejebb és lejebb s eredményezi 
azt, hogy bizonyos elfajulások a legegyü-
gyűbb emberek körébe is eljutnak. 

A magyar nemzet élni akar. S hogy él-
hessen, iájának aránytalanul erősebbnek 
s ellent álló bbnak kell lennie némely nyu-
goti népnél. Számbeli fogyatékosságát faj-
fenntartó erővel kell kipótolnia. S ha nagy 
számú nemzetek is—milyen például a fran-
cia — hanyatlásnak indulnak a kóros szel-
lem terjedése folytán—a magyar nemzetet 
már végveszély fenyegeti ugyanez okból. 

Ezért i t t az ideje, hogy védekezzünk. 
S a védelemben első helyet foglal el a 

•pornográfia elleni irtó hadjárat. Ny i lvános 
megbélyegzés nem segít, sőt talán a 
maga zajával még hozzájárul, hogy a 
figyelem a pornográfia felé forduljon. 
E sorok írója a saját szomorú tapasz-
talásából tudja, hogy midőn egy szinház 

szemérmetlen műve ellen annak idején 
akciót indított, épp az ellenkezőjét érte 
el; a közönség csak úgy özönlött a hír-
hedtté vált mű megtekintésére. 

Rendőrség, ügyészség, bíróság a maga 
üldöző erejével sem eléggé hatékony se-
gítség ma. 

Kettős orvoslásra van szükség. Egy 
belső — lelki — gyógyítási folyamatra 
s egy külső — törvényhozói — intéz-
kedésre. A belsőt csak az irodalom ne-
mesebb szellemének uralomra jutása idéz-
heti elő. Az irodalomban, amely hosszá 
idő óta züllésnek indult, új szellemnek 
kellene ébrednie, s erős, tisztító kritikai 
megújhodásnak kellene támadnia.Evek óta 
egyáltalán nincs kritika s nincs kritikai 
közlöny. A kertészkéz nélküli kertet ter-

* r 
mészetesen gyom es gaz lepte el. U.j, egész-
séges irodalmi szellem méltó vezérrel újra 
diadalra vezetheti a jobb törekvéseket. 

Egyúttal törvényhozási intézkedés kel-
lene, amely — a politika szigorú elkülöní-
tésével — családi, társadalmi, közízlés és 
közerkölcsbeli téren védené a faj épségét. 
Petőfi s a márciusi ifjak a nép s a nemzet 
jogainak és szabadságainak biztosítására 
szálltak síkra a sajtószabadságért, — nem 
a pornográfia sérthetetlenségét akarták 
biztosítani. Paláyyi Lajos. 

— Az első erdei iskola Magyarországon. 
A gyermekvédelem eszméje, különösen az Orszá-
gos Gyermekvédő-Liga tevékenj'sége folytán, a 
mai társadalom minden rétegében tért hódított 
Százezreket tesz ki évenként az az összeg, me-
lyet az állam, e célra alakult egyesületek és a 
társadalom az elhagyatott gyermekek megmenté-
sére fordítanak. Az e téren megoldásra váró 
föladatok azonban oly jelentékenyek, hogy a 
szervezetileg gyenge vagy krónikus betegségekben 
szenvedő gyermekek érdekében alig történt 
valamelyes intézkedés. A tuberkulózis ellen véde-
kező vasvármegyei egyesületé az érdem, hogy 
az első erdei iskolát az országban megalakította 
ós f. évi július hó l-ig Szombathelyen, a városi 
erdőben megnyitotta. Célja ezen iskolának, hogy 
a gümőkóros szülők tanköteles gyermekeit kellő 
ápolásban részesítse és kezelésük ideje alatt az 
elemi fokon szükséges ismereteket elsajátíttassa. 
Hisszük, hogy a nevezett egyesület példája 
csakhamar másutt is követőkre talál. 
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A tanítóképzés reformja. 
írta : Móczár József dr. 

A tanítóképzés reformját illetőleg ezideig 
két nézet alakult ki. Az egyik a mai képző-
ket kívánja fönntartani az évfolyamok szaporí-
tásával, a másik érettségi bizonyítványt és 
egyetemi képesítést sürget. Abban azonban 
kölcsönösen megegyeznek, liogy a tanítóképzés 
színvonalát úgy a tanító, mint a nép jól föl-
fogott érdekében emelni kell. 

Az előbbiek részint kegyeletből, részint 
azért ragaszkodnak a mai képzőkhöz, mert 
egy-két év alatt jó tanítót nevelni semmiféle 
intézetben sem lehet s ebben föltétlenül iga-
zuk van. 

Korán kell fölébreszteni a hivatás szeretetét, 
fiatalon kell hajlítani a fát. Ez a fiatalkori 
ránevelés hiányzik a középiskolai tanárjelöltek 
nagy részénél is. 

De az érettségi bizonyítványt igen sokan 
azért sem tartják a tanító kezében helyén-
valónak, mert követelőzőbb lesz anyagi hely-
zetét illetőleg és csak átmenetinek tekinti ál-
lását; ha teheti, hátat fordít magasztos pá-
lyájának. Pedig ettől nincs mit tartani. Sőt 
épen azért szükséges az érettségi bizonyít-
vány, hogy akiben hivatás és rátermettség 
nincsen, vagy ha volt, kiveszett, más pályára 
mehessen. 

A kénytelen-kelletlen tanítót eresszük útjára, 
hadd menjen, amerre vágyai vezérlik. Ugy a 
tanítói, mint a tanári pályának ezidőszerint 
az az egyik legnagyobb hibája, hogy alapkép-
zettsége különböző és levezető csatornája nin-
csen. Aki egyszer odakerült, ott kell marad-
nia. Milyen káros ez az iskolára, minden 
gyakorlati pedagógus tudja, sok szülő és gyer-
mek keservesen érzi ! Hányat ismerünk, aki 
jó ember, okos ember, becsületes ember, de 
tanítani és fegyelmezni nem tud. Ez a jelen-
ség az én tapasztalatom szerint legtöbbször 
10 —15 évi működés után szokott a maga 
valóságában megmutatkozni. A régi világban 
könnyen segíthetett az ilyen ember magán vagy 
ha észre nem vette a bajt, segített raj ta az 
elöljáróság. Elment jegyzőnek vagy papnak, 
de ma bizony elmondhatja: nincsen számodra 
hely. 

Az érettségi tehát abból a szempontból, 
hogy aki nem odavaló vagy már nem odavaló, 
másfelé mehessen, föltétlenül szükséges a taní-
tónak. Attól, hogy elnéptelenedik a tanítói 
pálya, nem kell félni, a pénzügyi, vasúti, pos-
tai stb. életpályák, amelyek előföltételiil érett-
ségi bizonyítványt kívánnak, fényes bizonyítékai 
ennek. 

Mások azért sürgetik az érettségit s az egye-
temi képesítést, hogy a tanítónak több tekin-
télye legyen. Van benne valami; de azért a 
képesítés tekintélyt, különösen a nép előtt, nem 
ad. Ha nem odavaló, illetve családi kötelékek 
nem csatolják ahhoz a községhez vagy város-
hoz, ahová kinevezik az embert, bizony nincs 
tekintélye mindaddig, míg munkájával és jelle-
mével meg nem szerzi. Ezt pedig minden jóra-
való tanító megszerzi. De kérdés, szüksége 
van-e a tanítónak tekintélyre ? A saját érdeké-
ben nem mondhatnám, hogy van; de a nép, 
illetve a község érdekében föltétlenül szüksége 
van rá s nem célszerű arra várni, míg 10—15 
évi fáradságos munkájával megszerzi, hanem 
épen a nép érdekében föl kell ruháznunk vele. 
De hogy ruházzuk föl ? Semmi esetre sem 
diplomával, hanem először azzil, hogy állásá-
nál fogva a községi képviselőtestületnek tagja 
legyen. Hogy mi jót rejt ez magában a köz-
ségek életét és fejlődését illetőleg, azt hiszem, 
fölösleges fejtegetnem. Ezzel megkíméljük a 
tanítót attól, hogy a népbolondítókkal kortes-
mód.ra, esetleg önképzése és családja elhanya-
golásával harcoljon. Alkalmat adunk neki arra, 
hogy tehetségét a község érdekében érvénye-
sítse. Ezt okvetlenül meg kell tennünk, ha 
elvárjuk tőle, hogy a nép vezetője legyen. 
Ellene jogos kifogást sem lehet tenni. Ha 
virilista jogon bárki helyet talál a községi 
képviselőtestületben, a tanítónak tanultsága 
címén a nép jól fölfogott érdekében ott kell 
lennie. Másodszor adjunk neki tisztességes lakást 
természetben, megfelelő kerttel. Ne legyen a 
tanító zsellér, aki a más házán lakik; a ma-
gyar paraszt olyan ember után nem indul, az 
neki csak jött-ment. Ma, amikor munkásházak 
építése a jelszó, minden nagyobb megerőltetés 
nélkül megteheti az állam s megadhatja azt a 
kedvezményt is, — neki maradván a lakbér — 
hogy aki 30 évig egy helyen szolgál, a ház 
örök tulajdonul az övé legyen. Számtalan pá-
lyázgatásnak, helyváltozásnak vesszük ezzel 
elejét. Megkötjük a tanítót, saját örömére. 
Gyönyörűséggel fogja ápolni növekedő fáit, ha 
tudja, hogy magának és családjának dolgozik, 
öreg napjaira lesz hová fejét lehajtania. 

Mindezek után én sem a tanítóképző évfolya-
mainak szaporítását, sem pedagógiai akadémiák 
fölállítását nem tartom célravezetőnek, de nem 
tartom helyesnek az érettségi után kezdődő taní-
tóképzést sem. Fonák dolognak tartom, hogy ta-
nítóképzőink jórésze apró nemzetiségi városkák-
ban vagy nyelvhatárszéleken van elhelyezve,ahol 
a tanuló nem érezheti a magyar nemzet ha-
talmas életerejének nyilvánulását. 

A tanítónak tapasztalt embernek kell lenni. 
Épen azért műveltségi központokat alkotó 
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városokban kell a középiskoláit mellé peda-
gógiai szemináriumokat vagy mondjuk ma-
gyarul, tanítóképző-intézeteket fölállítani. A 
növendékek továbbra is a középiskola nyil-
vános rendes tanulói legyenek, otthon, házi-
lag nyerjenek szakavatott pedagógustól az 
elméleti és gyakorlati neveléstanból oktatást 
és tanulják meg a tanítónak szükséges és hasz-
nos tudnivalókat. Teljes leány-középiskolákká 
fejlesztendő felsőbb leányiskolák mellé ugyan-
ilyen képzők állítandók föl a tanítónők szá-
mára is. 

A szükséges tradíció kifejlődése érdekében 
tanárok és tanítók gyermekei a fölvétel-
nél elsőségben részesítendők. Mindannyian az 
egyetemen szerezzék meg tanítói oklevelüket 
s a kiválóbbak a tanári pályára bocsátan-
dók, illetve az Eötvös-kollégium és a még 
létesülendő tanárképzők közülök válasszák ki 
növendékeiket. 

Szükséges, hogy a tanár és tanító alap-
képzettsége egy legyen. Ma minden iskolafaj 
önállóságra igyekszik, magát elbástyázza, a 
többiekről tudomást sem vesz, vagy irigyli 
vagy lenézi őket. Úgy dolgoznak, mint a vi-
déki ármentesítő társulatok, ásnak, tisztogat-
nak, sokszor egyik a másik ellen. S eljut-
nak olyan furcsa végkövetkeztetésre, hogy pl. 
egy középiskolai tanár egyetemi professzor 
lehet, de a tanítóképzőből ki van rekesztve 
vagy mint a hatosztályú népiskola, mely böl-
csen van kieszelve, de a mai középiskola miatt 
nem kaphat életre. 

Ha a tanár és tanító alapképzettsége egy lesz, 
a tanárjelöltekkel is szigorúbban lehet az egye-
temen elbánni, mert aki tudományos készültség 
tekintetében nem tud megfelelni tanárnak, 
kezében lesz a kenyér mint tanítónak, tehát 
úgy a nép-, mint a középiskolai képesítés 
színvonala emelkedni fog s a fiatalkori ráneve-
lés hiánya, mely ma a világi tanárok legna-
gyobb részénél érezhető, egy csapásra meg-
szűnik. 

A középiskolákkal kapcsolatos tanítóképzők 
ellen csak egy komoly ok hozható föl, az t. i., 
hogy nem lesznek-e a tanulók túlterhelve ? Ezt 
mindenesetre a gyakorlat mutatja majd meg. 
De föltétlenül lehet rajta segíteni a Bencz 
által fölvetett 40 perces drávai, mely sze-
rint 8—12-ig öt óra tartható és még üdülésre 
is marad 40 perc. így az egész délután ön-
képzésre s az egészség ápolására fordítható. 
Ez a dolog komoly megfontolás tárgyává téte-
tett s elfogadása esetén bizonyára megszün-
teti a túlterhelést a középiskolában s elhárít 
minden akadályt a középiskolával kapcsolatos 
tanítóképző útjából is. 

A magyar zászló tisztelése. 
írta : Juba Adolf dr. 

Gyakori külföldi utazásaim alkalmával, ame-
lyek mindig az iskolaegészségügy tanulmányo-
zásával voltak egybekötve, feltűnt, hogy az 
idegen nemzetekben mennyivel erősebb a nem-
zeti érzés, vagy, hogy az elterjedt műszóval 
éljek, mennyivel sovénebbek nálunk magyarok-
nál. Én annak tulajdonítottam ezt, hogy ez 
idegen országokat túlnyomóan egynyelvű nemzet 
lakja, amely így hazájában minden ideálját 
megvalósítva látja. 

Csak a mult évben volt alkalmam tapasz-
talni, hógy e hazaszeretetet is belenevelik a 
gyermekekbe, még pedig a legegyszerűbb módon, 
akkép, hogy a haza kifejezőjét, a haza zász-
lóját tanítják meg tisztelni. 

Először a francia Svájc egy városában, a 
Genfi-tó partján fekvő Lausanne városban győ-
ződtem meg erről a tényről. Július elsején oda-
érkezve, az utcákon látható, ünnepélyesen öltö-
zött gyermekseregből következtettem a tanév 
befejezésére. Tényleg egyes fiúkkal beszédbe 
ereszkedve, megnézhettem osztályozó-könyvecs-
kéjüket, amelybe valamennyi osztály érdem-
jegyeit beírják. Egyszerre tilinkózást hallok és 
látom, mint csődül a nép egy utca felé. A 
tilinkózás hasonlított a német és svéd hadseregek 
„ Pfeifferkorps "-jához és én azt hittem, hogy 
talán itt is katonák csinálják. Közelbe jutva, 
látom egy tanintézet felvonulását négyes sorok-
ban, elől a tilinkózók csapata, utána az intézet 
ifjúsága és végül a zászló, körülvéve a fekete 
ünnepi ruhába öltözött, fehérkeztyűs és fehér-
nyakkendős ifjak testőrsége által. Parancsszóra 
az egész oszlop megáll az utcán, az intézettel 
szembe fordul, míg a zászló kíséretével a csapat 
előtt végigvonul és az oszlop elején állást foglal. 
Erre az egész intézet a zászló előtt elhalad, 
természetesen feszes tartásban arra nézve és 
tisztelegve, míg a velük menő feketerubás ta-
nárok kalapjukat földig leemelték. Erre a 
tanulósereg szétoszlott vakációzni. 

Másféle ünneplését láttam az angol zászlónak 
ugyancsak a mult évben Londonban tartott 2. 
nemzetközi iskolaegészségügyi kongresszus alkal-
mával, amelyen egyébként mi magyarok igen 
szegényesen voltunk képviselve, szemben az 
osztrákokkal. 

A kongresszusi tagok tiszteletére a leány-
tomát mutatták be és az egyik intézet nö-
vendékei a Patriotic Flagg drill-ï mutatták 
be a többi számok között. Mindegyik leány 
kezében volt két kis angol zászló, amelyekkel 
a füzérkörben mindenféle mozdulatokat végez-
tek, a legkülönbözőbb csoportosulások után 
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végül egy képben az angol zászlónak mintegy 
apotézisét mutatták be. A zongora az egész 
bemutatást a nemzeti himnusz eljátszásával 
kísérte. 

Fölösleges mondani, bogy az angol kö-
zönség mily lelkesedéssel kísérte az angol 
tornarendszernek e számát és bogy végezetül 
mily óriási tapsviharral köszönte meg a leá-
nyok hazafias magaviseletét. Azt hallom, — jót 
nem állok érte — hogy az Eszakamerikai 
Egyesült-Államokban minden reggel a tanulók, 
zászlóval kezükben, eléneklik a köztársaság 
himnuszát. 

A franciáknál nem láttam ehhez hasonló el-
járást ; mindig elmulasztottam, ahányszor volt 
alkalmam, a tanév végén szokásos „Distribution 
des prix"-en megjelenni, ami náluk nagy ünnep-
ségszámba megy és a vizsgáktól függetlenül 
történik. Erre a helyi hatóságok fejei jelennek 
meg, lehetőleg tekintélyes egyént kérnek az 
ünnepi beszéd megtartására, amelyben a francia 
jelszavakról (liberté, fraternité, égalité) sok szó 
esik s bizonyára a francia „tricolore "-r ól is, 
amellyel a helyiség bőven ki van díszítve. Az 
ünneplő közönség mindig nagy, mert minden 
gyermek, aki átment, megkapja fejére a babér-
koszorút, papírból csinálva, míg a jobb tanulók 
könyv és másféle olvasmányokban is részesül-
nek. Nagyon sajnálom, — mondhatom — hogy 
a legnagyobb soviniszta nép — hiszen a chauvin 
szó francia — ezen ünnepélyét végig nem 
néztem. 

Azt hiszem, abban mindenki egyetért velem, 
hogy a magyar zászló ünneplésére sokkal na-
gyobb súlyt kellene helyeznünk, mint mostanság. 
Már a gyermekbe kellene belenevelnünk, hogy 
tekintet nélkül a vallási és nyelvi eltérésekre, 
mindannyian, kivétel nélkül, egy nemzetnek 
tagjai vagyunk, amelynek háromszínű zászlóján 
Szent István koronája ragyog. 

Az összetartozás érzését kellene fejleszte-
nünk, szemben a sok széthúzó törekvéssel, 
amelyekhez legújabban még a nemzetközi 
szociálizmns piros zászlaja társult. Ez folyta-
tása, kiépítése lenne Apponyi gróf nemzeti 
kultúrpolitikájának. 

A magyar zászló ünneplését a svájci példá-
hoz hasonlóan képzelem. Ünnepélyes alkalmak-
kor, amilyen a tanév megnyitása és befejezése, 
a szokásos istenitisztelet után, az iskola előtti 
téren, vagy utcán, szóval nyilvánosan vinnék 
a tanulók csoportja előtt végig a magyar színű 
iskolazászlót, kísérve az ünnepi ruhába öltözött 
testőrsége által, azután pedig a zászló előtt 
vonulna el az ifjúság, megfelelő, katonaihoz 
hasonló tisztelgéssel. A zászló testőrségét a 
körülményekhez képest fehérruhás leánykák, 

vagy ünnepi ruhába öltözött fiúk, vagy mindkét 
nembeliek alkotnák.Minthogy nyilvánosan menne 
végbe az egész aktus, nézőközönsége mindig 
bőven akadna, amelybe a zászló tisztelete át-
menne önkéntelenül. Minden iskolának, a leg-
kisebbtől a legnagyóbbig, kellene a magyar 
zászló ünneplését kötelességévé tenni, az elemi 
iskolától kezdve, a mindenféle rendű és rangú 
középiskolákon át, a legfelső iskolákig, az 
egyetemekig. Csakis így lenne kilátásunk arra, 
hogy azok a nemzetiségek, amelyek a magyar 
államnak ellenségei, lassanként szintén részt 
vennének a magyar zászló ünneplésében. 

Részemről a legnagyobb súlyt arra helyez-
ném, hogy a magyar zászló ünneplése minden 
erőszakos befolyástól menten, minden országos 
törvény rendelkezése nélkül terjedjen el széles 
e hazában. Annyira mennék e tekintetben, hogy 
az egyes községekben az iskolaszékek hatá-
rozatától tenném függővé, vájjon az iskola 
növendékei hódolatukat kifejezzék az ország 
zászlója előtt, sőt minden egyes tanulónak 
jelenlétét szülője beleegyezésétől tenném füg-
gővé. 

A magyar zászló ünneplése, önkéntes ünnep-
lése, menten minden társadalmi vagy törvényes 
kényszertől, színvallásra fogja kényszeríteni 
őket : annak kinyilvánítására, vájjon a magyar 
államnak hű fiai, ha mindjárt nem is bírják az 
állami nyelvet, vagy pedig voltaképen másféle 
állami ideálokért lelkesednek. 

Mi magyarok pedig ilyenképen reá tudunk 
mutatni a király előtt, a külföld előtt, hogy 
íme, ezek a nemzetiségek voltaképp nem hívei 
a magyar állameszmének, hogy ezek minden 
törvényes rendelkezés ellen nem azért küzdenek, 
mert azzal őket elnyomni akarják, hanem azért, 
mert más államalkotás után vágyakoznak, amit 
persze nagy bölcsen elhallgatnak. 

Társadalmi úton terjedjen a magyar zászló 
ünneplése. Előbb a magyar iskolák tanítói lép-
tessék életbe a hódolatot a magyar zászló előtt, 
utána majd következnek ama nemzetiségeink, 
amelyek mindig a haza hű fiainak bizonyultak. 
Végül következnek majd azok a nemzetiségek, 
amelyek érzületének tisztaságáról legkevésbé 
vagyunk meggyőződve, előbb talán csak szór-
ványosan, végül tömegesebben, ha látják, hogy 
a magyar állam jövője szilárd és velük minden-
kép megbirkózni képes. Annyi tény, hogy 
annak a hazafiságában, aki a magyar zászló 
előtt meghódolni nem fog, senki sem hisz, 
hiába tagja valamelyik „mérsékelt" nemzetiségi 
pártnak. 

A magyar tanítóság buzgalma, hazaszeretete 
terjessze e próbát, amely sok frázisnál élén-
kebben beszél. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
• A Magyarországi Állami Tanítók 

Országos Bizo t t sága f. hó 2 1-én tartotta meg 
rendes évi közgyűlését Pest vármegye székházában, 
az érdekelt tanítóság élénk részvétele mellett. 
Havas Pál elnök nyitotta meg a közgyűlést és 
bevezető beszédében reámutatott a népoktatás 
nagy nemzeti fontosságára és a néptanítók nem-
zeterősítő nagy munkájára. Es noha ezt min-
denki elismeri, a tanítóság anyagi helyzetének 
javításától mégis fáznak az illetékes körök. Pe-
dig a tanítót, hogy egész munkát végezhessenek, 
fel kell szabadítani az anyagi gondok nyűge 
alól. Igaz ugyan, hogy a kultuszminiszter meg-
kísérelte a tanítók fizetésének rendezését s ezért 
elismerés és bála illeti meg őt, de azért még 
mindig vannak sérelmek, amelyeknek orvoslásáért 
tovább kell küzdeni. Ez a küzdelem pedig csak 
úgy lehet eredményes, ha jogos érdekeikért és 
nemes céljaikért együttes erővel harcolnak a 
tanítók. Üdvözli a megjelenteket s köztük dr. 
Petri Mór kir. tanfelügyelőt. Ezután Hartha 
Pál főtitkár mutatta be a titkári jelentést, amely 
a bizottság folytonos és éber munkásságáról szá-
molt be részletesen. A jelentést tudomásul vet-
ték. Sorra került volna ezután Havas Pál elnök 
tervezetének tárgyalása az állami tanítók szol-
gálati pragmatikájáról. Minthogy azonban a 
tanítóegyesületektől még nem érkeztek be az 
erre vonatkozó véleményes jelentések, ezt a tár-
gyat egyelőre levették a napirendről. Az orszá-
gos bizottság újjászervezésére vonatkozó alapsza-
bálytervezetet, amelynek Vargha Tivadar volt 
a referense, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 
Pataki Villibáld a nyugdíjtörvény revíziójáról 
értekezett és javaslatot nyújtott be, amely arra 
irányul, hogy az állami tanítók vétessenek ki az 
országos tanítói nyugdíjintézmény kötelékéből 
és részesüljenek a nyugdíjra nézve is ugyan-
abban az elbánásban, mint a többi állami tiszt-
viselő. A javaslatot egyhangú helyeslés követte. 
Hasonló indítványt tett Kiss Mózes az állami 
tanítók lakbórügyére nézve. Az állami tisztvise-
lők lakbérügyét ugyanis rendezte az ország-
gyűlés, de a tanítókat, akiket a törvény szintén 
állami tisztviselőknek elismer, ennél a rende-
zésnél egyszerűen mellőzték. Indítványozza, hogy 
bízzák meg az elnökséget, hogy járjon el a 
kultuszminiszternél s eszközölje ki, hogy az 
állami tanítók ugyanannyi lakbért kapjanak, mint 
a tisztviselők. 

Az indítvány elfogadása után a közgyűlés 
még jóváhagyta a pénztári jelentést és magáévá 
tette a választmány részéről előterjesztett indít-
ványokat. 

-f- Katholikus taní tók gyűlése. A Ma-
gyarországi Katholikus Tanítók Országos 

Bizottsága f. hó 21-én tartotta meg rendes évi 
közgyűlését. A közgyűlést megelőzően a bizott-
ság díszgyűlést tartott abból az alkalomból, bogy 
X. Pius pápa most tartja meg aranymiséjet. 
A díszgyűlést Szentgyörgyi J. Károly dr. apát, 
egyházi elnök nyitotta meg, nagyszabású beszéd-
del. Beszédének nagy részében a pápával fog-
lalkozott, majd a pápaságnak a magyarokhoz 
való viszonyáról emlékezett meg. Van-e valamire 
való magyar ember, — folytatta ezután — aki 
ne tudná, hogy a magyar királyság megalapítá-
sában minő döntő szerepe volt a pápának ? Ki 
ne tudná, hogy Szent Istvánnak elszigeteltségé-
ben, a legválságosabb időben, a pápa nyújtotta oda 
segítő jobbját s a pápa adta. a királyi koronát! Azt 
a szent ereklye gyanánt tisztelt s ma is féltékenyen 
őrzött drága koronát, mely azóta, hogy a pápa ál-
dásával István fejére tétetett, szimbóluma lett a 
magyar királyságnak, jelvénye lett • a magyar 
nemzeti önállóságnak és függetlenségnek, záloga 
lett a király és nemzet közt való bizalomnak, for-
rása lett a jognak, erőssége a törvénynek s biz-
tosítéka a magyar alkotmánynak ! Mert nem lesz 
magyar király, akinek fejére nem tétetik a szent 
korona ; és nem tétetik fejére annak, aki Isten 
előtt esküvel nem fogadja, hogy a magyar alkot-
mányt híven megtartja ! A zajos tetszéssel foga-
dott beszéd után Bertalan Vince felolvasta azt 
a hódoló feliratot, amelyet a pápa áldozárságá-
nak 50 éves jubileumára a magyar kath. tanítók 
küldenek. Utána Pfeiffer József tanár szavalta 
el ünnepi ódáját, amelyet a megjelentek tapsok-
kal jutalmaztak. Végül Ember Károly világi elnök 
rövid beszédben megemlékezett a magyar kath. 
tanítóság hódolatáról a pápa szent személye iránt. 
A gyűlést a Szózat fejezte be. Rövid szünet után 
Szentgyörgyi J. Károly dr. elnök megnyitotta a 
rendes évi közgyűlést. Indítványára a közgyűlés 
táviratilag üdvözölte Vaszary Kolos hercegprí-
mást, Apponyi Albert gr. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert, Zichy Gyula gróf pécsi püspököt, 
az egyesület védőjét. Utána Ujváry Béla az 
Eötvös-alap és Rákos István a Budapesti Tanító-
testület üdvözletét tolmácsolta. Ezután a szak-
előadásokra került a sor. Vass József dr. a fel-
nőttek oktatásáról értekezett, Friedrich István 
pedig ugyanarról, a patronázsokkal kapcsolatban. 
Mihalicska János, Szamborowszky Rezső, Kóródy 
Miklós, Gruzswenitz Vilmos és Keményffy Dániel 
szintén pedagógiai kérdéseket fejtegettek. Ember 
Károly volt az utolsó előadó, aki tárgyalta 
azt a kérdést, hogy a katholikus népoktatás 
intézői mit tegyenek a felnőttek oktatása ügyé-
ben, bogy mennél több írástudatlan írni és olvasni 
megtanulhasson. A közgyűlést az elnök beszéde 
rekesztette be. t 

X Református taní tók gyűlése. A Magyar 
Református Tanítók Országos Egyesületének vá-
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lasztmánya Szent István napján tartotta gyűlését 
a Lónyay-utcai reform, gimnázium dísztermében, 
Simon Károly elnöklésével. A gyűlésen a buda-
pesti reform, egyház képviseletében Szabó Aladár 
lelkész jelent meg. Simon Károly elnök a meg-
jelentek üdvözlése után hosszabb beszédben fej-
tegette a reform, tanítóknak még mindig mostoha 
sorsát. Elismerte, hogy a közoktatásügyi kormány 
a tanítói fizetések rendezése alkalmával jóaka-
rattal fogadta óhajtásaikat, de fennáll az a sérelem, 
hogy fizetésük nem egyenlő az állami tanítókéval. 
Sürgeti az 1848. evi XX. törvénycikk teljes 
végrehajtását. Az éljenzéssel fogadott megnyitó-
beszéd után Szabó Aladár lelkész a budapesti 
reform, egyház nevében üdvözölte a megjelen-
teket s kifejtette, hogy a lelkészeknek és tanítók-
nak, mint munkatársaknak kell egymás mellé 
állaniok. Ami az 1848. évi XX. törvénycikk végre-
hajtását illeti, az a megjegyzése, hogy az auto-
nómikus eszmét nem szabad elejteniök. Az egy-
ház autonómiája különben sem ellenkezik a 
magyar állameszmével. A választmány ezután az 
elnök indítványára kimondta, hogy a tavaly ala-
kult Országos Református Lelkész-Egyesület iránt 
őszinte rokonszenvének ad kifejezést és törekvé-
seiben felajánlja testvéri támogatását. Ezután 
felolvasták Almássy Kálmán értekezését arról, 
hogy mi volna a feladata a reform, népiskoláknak 
es néptanítóknak az iskolaköteles kort túlhaladott 
ifjúság továbbképzése dolgában. Nézete szerint 
ifjúsági egyesületeket kellene létesíteni, minden 
felekezeti színezet nélkül, ifjúsági kön} vtárakkal 
és énekkarokkal. Az ülés további során elhatá-
rozta a választmány, hogy fölterjesztést intéz a 
konventhez a felekezeti tanítók fizetésének az 
államiakéval egyenlő alapon való rendezése és az 
egyházkerületekhez a reform, népiskolai okta-
tás korszerű pedagógiai szervezése és fejlesztése 
iránt. 

y Eötvös-alap gyűlése. Az ország legna-
gyobb tanítóegyesülete, az Eötvös-alap szombaton 
délelőtt és délután a vármegyeháza dísztermében 
tartotta meg tisztújító közgyűlését, a tagok igen 
élénk részvétele mellett. A rendes közgyűlést 
az Országos Osztóbizottság gyűlése előzte meg, 
Ujváry Béla kir. tanácsos elnöklete alatt. A bi-
zottság 55 tanítójelöltnek 100—100 koronás 
ösztöndíjat és 36 özvegynek és árvának 100— 
100 korona segélyt szavazott meg. A budapesti 
Perencz József Tanítók Házába 132 tanítóárvát 
és ifjút vettek föl, míg a kolozsvári Hunyadi-
Házba 93 ifjú nyert fölvételt. Tíz óra után 
Ujváry Béla elnök a következő beszéddel nyi. 
totta meg a közgyűlést : Nevezetes évfordulót 
ünneplünk az idei évben; ez év december 15-én 

lesz negyven éves fordulója a báró Eötvös József 
által alkotott népoktatásügyi törvény szentesí-
tésének. Erről nekünk, akik jótékony egyesü-
letünket Eötvös halhatatlan nevéről neveztük el, 
hálával és kegyelettel illik megemlékeznünk. De 
hálával kell megemlékeznünk jelenlegi minisz-
terünkről is, aki végre megvalósította azt, aminek 
a megvalósítása báró Eötvös Józsefnek nem ada-
tott meg, de amit már 1848. évi törvényjavas-
latának 5. és 6. szakaszaiba is fölvett, t. i. az ingye 
nes népoktatás nagy eszméjét, amelyet gróf 
Apponyi Albert, akinek nagy nevéhez fűződik a 
tanítók anyagi ellátásának kedvező — reméljük : 
nem végleges — rendezése is, törvénybe ikta-
tott. Illik, sőt kötelességünk megemlékezni ezen 
a helyen Péterffy Sándorról, aki párndorfi ma-
gányában még most is féltve, aggódva és remény-
kedve kíséri emberbaráti nagy müvének sorsát. 
Amikor kegyelettel emlékezem meg róla, átadón? 
egyúttal az ő egyenes megbízásából üdvözletét is 
a közgyűlésnek, amelyet mint „ a magyar tanítóság 
hűséges szolgája küld szeretett kartársainak". 
Eötvös-alapunk utóbbi 3 évben is gyarapodott, 
mert vagyonunk ma megközelíti a 630.000 koro-
nát. Mindamellett a most folyó év első felét 
alig mondhatjuk kedvezőnek, mert tagsági díjak-
ban eddig 1800 koronával folyt kevesebb be, 
mint az előző óv hasonló szakában. Ez a külön-
ben sajnos körülmény még nem ok ugyan a 
panaszra, de elegendő alapot nyújt arra, hogy 
az elnöki székből kérjem kartársaimat : ne en-
gedjék, hogy Eötvös-alapunk jövedelmében csök-
kenés álljon be s gondoskodjanak, hogy 9500-ra 
rúgó tagjaink száma legalább is megkétszere-
ződjék ! Az elnöki megnyitó ezután beszámolt 
az elmúlt három év eseményeivel, valamint a 
vezetőség sáfárkodásával s arra kérte a közgyű-
lés tagjait, hogy a szeretet s altruisztikus érzel-
mek hassák át őket az alap 66-ik közgyűlésén 
és a humanisztikus egyesület iránt. A hosszas 
tetszéssel fogadott beszéd után Kozma László 
szólalt föl s kifejezést adott annak a hálájának 
amellyel a közgyűlés az Eötvös-alap vezetősége 
iránt viseltetik. Ezután a tisztikar választására 
került a sor. Még a szavazás előtt Ujváry Béla 
elnök és Trájtler Károly alelnök kijelentették, 
hogy nem fogadják el eddigi tisztségüket. A köz-
gyűlés nagy többsége azonban nem akarta tudo-
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másul venni e bejelentést. Ezután még Józsa 
Mihály, a Tanítók Háza volt gondnoka, mondott 
köszönetet az iránta tanúsított bizalomért. Végül 
Kozma László jelentette, hogy a budapesti házba 
felvett ifjak és szülőik gyűjtéséből Józsa Mihály 
és neje, Barcsay Julia nevére ú j alapítvány 
létesült s ezzel kapcsolatosan a Józsa-család 4 db 
50 koronás részesjegyet ajándékozott oly tanító-
ifjak számára, kiknek szülői nem tagjai az 
egyesületnek, de annak jótéteményeiért mégis 
folyamodnak. Ezután megejtetett a szavazás. 
Elnök lett Újvár y Béla, alelnökök : Trájtler 
Károly és Rákos István, t i tkár: Kapy Bezső, 
jegyzők : Csáky Elek és Tas János, számtartó : 
Sebő Béla, ellenőr : Rácz József lett. A Ferencz 
József Tanítók Háza gondnoka Kapy Rezső, fővá-
rosi tanító lett ; az igazgató-tanácsba került 
Sturcz György, Komáromy Lajos, Mosdóssy Imre, 
Sretvizer Lajos és Schön József Budapest-
ről, s Elek Gyula, dr. Imre Sándor, dr. Márky 
Sándor, Pallós Albert és Sólyom János Kolozs-
várról. Miután Kapy gondnokká is megválaszta-
tott, addig, míg kirendelésének ügye a fővárosnál 
rendeztetik, a titkári állás betöltésének kérdése 
függőben lesz tartva. Teendőit ideiglenesen 
Székely Károly másodtitkár látja el. A szavazás 
eredménye ellen Száva János és néhány társa 
óvást jelentett be, mert a vezetőség állítólag 
megtagadta némely tagnak a szavazati jogot. Az 
óvást jelentők a miniszterhez akarnak fordulni 
panaszukkal. Néhány előterjesztés után Kemény 
Simon érdekes indítványt tett. Javasolta, hogy 
az Eötvös-alap félmilliós vagyonából tanítói 
bérházakat építsenek, ami által a vagyon nagyobb 
kamatozást nyer s a tanítók olcsóbb lakásokhoz 
fognak jutni. Csak elvi állásfoglalást kér most 
a közgyűléstől, míg a tényleges építkezést egy 
újabb közgyűlés határozata alá kívánja bocsátani. 
A közgyűlés az elnökséghez utasította Kemény 
javaslatát. Végül a közgyűlés Józsa Mihályt 
tiszteletbeli taggá választotta. A közgyűlést Ujváry 
Béla elnök beszéde rekesztette be, amelyben 
kijelentette, hogy ő és tiszttársai kötelességük-
nek tartják az Eötvös-alap vezetésében továbbra 
is részt venni, mivel a közgyűlés nagy többsége 
ezt tőlük megköveteli. 

X Iparostanonc-iskolai Tanítók Orszá-
gos Egyesü le t ének közgyűlése . Augusztus 
hó 23-án d. e. tartotta meg az Iparostanonc-

iskolai Tanítók Országos Egyesülete első ren-
des közgyűlését, a Ferenc József Tanítók Háza 
dísztermében. Ágotái Lajos elnök távollétében 
Trájtler Károly alelnök vezette a közgyűlést. 
Bevezető szavaiban utalt azokra a nehézségekre, 
amelyek az egyesület első évi működésének út-
jában állottak. A közgyűlés, az elnök indítványára, 
táviratilag üdvözölte gróf Apponyi Albert vallás-
és közoktatásügyi, Kossuth Ferenc kereskedelem-
ügyi m. kir. minisztert, úgyszintén, mint az 
iparoktatás lelkes bajnokát, Szterényi József 
államtitkárt. Végül pedig a Londonban tartóz-
kodó Ágotái Lajos elnököt. A közgyűlésen meg-
jelent Mártonffy Márton udv. tan., iparoktatási 
főigazgató is, akit a jelenlévő iparostanonc-iskolai 
tanítóság a legmelegebb ovációban részesített. 
Barton Imre egyesületi főtitkár rövidesen be-
számolt az egyesület első évi működéséről ; 
azután ugyancsak jelentést tett az. új ipartör-
vény érdekében benyújtandó emlékirat előmun-
kálatairól. Ezen jelentéssel kapcsolatosan élénk 
eszmecsere indult meg a 239. §-nál. Ugyanis ez 
a szakasz foglalja magában az iparostanonc-iskolai 
tanítók jogviszonyait. Élénk vitára adott okot 
az iskolák elhelyezése és az iparos-tanítók elő-
képzettségének kérdése. Bár a fölfogások igen 
eltérők voltak, a tárgyalás menete egész idő 
alatt a legméltóságosabb s eredménye az volt, 
hogy minden kérdésben megnyugtató határoza-
tok hozattak. Mivel a közgyűlés az egész 
anyagot fel nem ölelhette, a választmány javas-
latára elhatározta, hogy a memorandum meg-
szövegezését három tagból álló bizottságra bízta. 
E bizottság tagjai lettek : Barton Imre főtitkár, 
Vantsa György, titkár és Blázsik Mihály lap-
szerkesztő. Ezek után a közgyűlés rövidesen 
tárgyalta le a napirend többi tárgyait. A főtit-
kár felvetette azt a kérdést, lehetnek-e a vár-
megyei körök tagjai az általános iparostanonc-
iskolai tanítótestület szakosztályának ? Egy-
hangú határozattal a közgyűlés kimondotta, hogy 
a vármegyei körök az általános tanítótestületek 
szakosztályaiba be nem léphetnek. Működhetik a 
kettő egymás mellett, de hogy a vármegyei 
körök oda beleolvadjanak, veszedelmesnek talalja. 
Végül alaki szempontból módosította az alap-
szabályait. Tudomásul vette a mult évi pénztári 
számadást és megállapította a jövő évi költség-
vetést. Indítványok során élénk eszmecsere fej-
lődött akörül, hol tartasSék a legközelebbi ren-
des közgyűlés ? Elhatároztatott, hogy a legköze-
lebbi vidéken rendezendő közgyűlés Debreczen-
ben lesz. 
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SZÉPIRODALOM. 
Nyári hajnal. 

— írta : Patyi István. — 
Hogy a villamosfényű Budapestről 
Falunkba menekültem 
S a nyári éjjel csillagmiriádján 
Mélázva elmerültem, 
Nekem, kit úgy agyongyötört a kór, 
A lét vad harca s mély szerelmi bánat, 
Kit lepkeszárnyú kedv, sasröptű vágyak 
Ifjúkoromban elhagyának, 
Egy édes, üde vágyam támadt. 

Hadd lássam, hogy születik meg a hajnal ! 
A hajnal s üde regg ! 
Húsz éve nem láttam ! Húsz éve voltam 
Víg falusi gyerek : 
Mint pórsuhane a piruló leányra, 
Mikor kel s öltözik, 
Ügy lestem én a hajnalhasadásra, 
Míg rám borult a fák sötétes árnya. 

Mint elsülyedt tündérvilágból 
Hallatszó hárfahangok : 
Ügy sírnak a gyönyörtől s mélabútól 
Hajnalban a harangok . . . 
Édes borzongás rázza meg a fát, 
A bokrot és virágokat; 
S hogy szendergésük megszakad: 
Mint sóhaj, száll föl kelyhükből az illat; 
Magába szívja sok haldokló- csillag; 
S amint ezek lehunyják szemeik: 
Az erdei dalos madárnak 
Szeme meg fölnyílik. 
S megzendül az erdő, 
Fut a kísértet, az árny ; 
Hogy zeng a madárdal, 
S megcsattan a szárny : 
Velők menekül 
Emberszem elül 
A sok éjjeli tündér: 
Mind föl a homályba suhannak! 
De látatlan hárfájok ott felejtik, 
Vagy gyors röptükben az erdőre ejtik: 
A síró, zokogó fuvalmat. 

Mint patyolatvászon, fehéredik már 
S piroslik napkelet ; 
Tüzes fénycsíkok kápráznak, remegnek 
A szemhatár felett ; 
Aranykalászok zengő tengeréből 
Fölröppen millió pacsirta, 
S a nagy természet örök életéről 
Himnuszt dalol ujjongva, sírva: 

A hajnal, mint az ős gyermekmeséknek 
Csodaszép Tündér Ilonája, 
Megszületik abban a percben, 
Míg küzd a nap s éj félhomálya ; 
S ragyogó lepkeszárnyakon 
Csapongva tovalebben, 
S milljó szép lányalakra válva 
Lebeg a végtelenben; 
S tündöklő drágagyöngyöket szói-
Le a fekete földre : 
Mi harmattá vál a virágon, 
Az emberszívben könnyre. 
Attól virul a nyíló mirtuság, 
S az üdearcú s szívű ifjúság ! 
Áldott a hajnal tündére örökre ! 
De csak az látja, kinek szíve tiszta, 
S azt gyermekként a természetre bízza ! 
Míg szétnézek a fénylő végtelenben 
S a hajnal sok tündérét keresem, 
Téged látlak meg milljó változatban, 
Én gyönyörű, csapodár kedvesem ! 
S míg nézlek, nézlek hosszan, telhetetlen, 
Hívatlan könycsepp buggyan föl szememben : 
S belevész az egész tündérvilág ! 
Az égő nap a mennyhatárra hág 
S fölver minden falut. 
Ki az imént még édesen aludt, 
Mind gyorsan talpra áll, 
Mint roppant arany-méhkas, forrni kezd 
S száz sürgő-forgó emberrajt ereszt 
A kerek szemhatár . . . 
Napfénynél ábrándok, szerelmek, álmok 
Mint hajnali tündérek, messze szállnak! 
Amint egy dombon leszegezve állok, 
Mint útmutató, egy helyen, 
Arató párok s víg ifjak, leányok 
Csapatja dologra megyen; 
Ujjongva víg s bús nótát énekelnek, 
Kedvök villámot s könnyet ontó fölleg ; 
Dalaik mind az igaz szerelemnek 
Gyönyöreiből, bújából teremnek. 
Amily kemény és kérges tenyerök, 
Amily kemény és száraz kenyerök : 
Örömre, búra oly lágy a szívok ; 
Egymást szeretve édes türniök ! 
A pásztor is ott haj t ja fürge nyáját, 
S ha megzendíti méla furulyáját, 
Csodás érzések kéje, kínja jár át 
A kis, törékeny, hitvány hangszeren : 
S méltán zeng rólad, örök szerelem ! 
Amíg az édes, egyszerű dalok 
Melódiáján lelkem andalog, 
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Ugy tetszik, hogy érzés, költészet, álom 
A legerősebb épp1 a nép fiában : 
Lelkéből a valóság bárhogy irtsa, 
Kihajt, mint a vadrózsamag a sírra ! 
S oly szívbe ver legmélyebb gyökeret, 
Mely gyógyíthatlan vérzik és szeret. 
Nem a bódító szép hajnali álom, 
Nehéz vívódás, égő kín nyomában 
Fakad a legszebb ének e világon. 

KÖNYVESHÍZ. 
§ Tanügyi reformkérdések. (írta : Paulini 

Károly, újpesti tanító.) 
Mióta önrendelkezési jogunkat visszanyertük, 

az egyik reform megvalósítása még he sem feje-
ződött, már ismét reformokat sürgetnek. Sze-
münket a külföld iskoláira, a külföld tanterveire 
függesztjük s meg akarunk valósítani egyszerre 
mindent, amit magasabb kultúrájú országokban 
tapasztalunk. Pedig nekünk nem szabad lemá-
solnunk a külföldi mintákat ; az iskolának min-
denütt speciális nemzeti szükségletet kell kielé-
gítenie, alkalmazkodnia kell az illető nemzet 
fajbeli tulajdonságaihoz, gazdasági viszonyaihoz. 
Tanterveink készítésekor kevés gondot fordítunk 
ezekre, valamint arra is, hogy az iskolának hagyo-
mányai vannak ; e hagyományok nemcsak erőt 
adnak neki, hanem olyan teherként is nehezednek 
rá, hogy nem követheti rohamlépésben a refor-
mátorokat, nem követheti a szélsőségek felé hajló 
társadalom törekvéseit. A folytonos változtatás, 
a változtatással járó zaklatottság kárára van 
tanítónak és tanítványnak egyaránt. Ez nem 
akadályoz meg azonban bennünket abban, hogy 
örömmel üdvözöljünk minden olyan törekvést, 
amely a mai rendszer hibáira hívja fel figyel-
münket s rámutat arra az útra, melyen haladva, 
a tökéletesebb, a jobb rendszert érhetjük el. Nem 
azt állítjuk ezzel, hogy siessünk megvalósítani a 
reformtörekvéseket, hanem csak azért örülünk e 
műveknek, mert nézetünk szerint mindig hosszú 
vitának, erős elméleti harcnak kell megindulnia, 
mielőtt egy lépéssel is előre mennénk a gyakor-
latban. E kis munkák felszínen tartják a kérdést, 
a fontosabb, életrevalóbb indítványok átmennek 
a köztudatba s ha valamilyen változás történik, 
az bosszú megfontolás eredménye lesz s úgy fog 
feltűnni, mint az egész nemzet óhajtása, nem 
pedig úgy, mint egy kis csoport erőszakos harcá-
nak eredménye. 

Legújabban Paulini Károly újpesti tanító írt 
egy kis művet a tanügyi reformkérdésekről. Sok 
életrevaló gondolat, helyes megfigyelés és meg-
szívlelendő indítvány van benne. Szerinte a nagy 
eredménytelenségnek egyik főoka abban van, hogy 
különböző fajtájú iskoláink önmagukban zárt 
egészek s tantervük nincs tekintettel egymásra. 

Nézete szerint a magyar iskolákat szerves egésszé 
lehetne alakítani. A 6 osztályos elemi iskola fölé 
a 2 éves tanfolyamú felsőbb népiskolát kellene 
állítani s csak ezután léphetne a tanuló a gim-
náziumba. Ennek több előnye volna. Á 14 éves 
gyermek tankötelezettségének megfelelvén, nagyon 
meggondolná, hogy belépjen-e a gimnáziumba, 
különösen abban az esetben, ha eddig is nehéz-
ségekkel küzdött. A szülők tehát nem a gimná-
ziumot néznék tehetségkipróbáló iskolának, hanem 
a 2 éves tanfolyamú felsőbb népiskolát. A gimná-
zium, melyet szerző szeretne 6 évfolyammal a 
felsőbb népiskola fölé emelni (14 -f- 6 = 20), 
óriási tehertől szabadulna meg. Csak azok a 
növendékek maradnának meg számára, akik tudo-
mányos pályára készülnek, a nagy rostálásra nem 
volna szükség. Szerző a felsőbb népiskolákat a 
meglevő polgári iskolákból alakítaná, s minthogy 
ez csak két évfolyamú lenne, minden költség 
nélkül, illetőleg csekély költséggel kétszerannyit 
lehetne felállítani, mint ahány polgári iskola van. 
A polgári iskola voltaképen nem szűnnék meg, 
csak tanterve módosulna némileg ; helyét betöl-
tené az elemi iskola V., VI. és a felsőbb nép-
iskola t , II. osztálya. 

Szerzőnk következőképen összegezi célját : 
„ 1. Az elemi iskola mind a 6 osztályának el-
végzését tegyük kötelezővé a haza minden lako-
sára nézve. 2. A polgári iskolai intézményt ala-
kítsuk át 2 éves tanfolyamú felső népiskolává s 
az elemi iskolával való hézagtalan tanulmányi kap-
csolatosságot hagyjuk meg. 3. Az egységes közép-
iskolát szervezzük 6 évfolyamúvá és hozzuk hézag-
talan tanulmányi kapcsolatba a felső népiskolával. 
Ezen átalakítás magyar államiságunk kiépítésének 
és megszilárdításának egyik főalapföltétele." 

Nemcsak a gimnázium és másfajta középiskolák 
zsúfoltságának megszűntét, nemcsak a tudás 
nagyobbodását várja az új rendszertől szerzőnk, 
hanem érdekesen mutat rá arra is, hogy nem-
zetiségi vidékeken mily nagy szükség van a felső 
népiskola felállítására. Paulini erre vonatkozó 
érvelése főbb vonásokban a következő: „Hogy a 
felső népiskolának az elemi és középiskola közé 
való beékelése mennyire fontos és szükséges, 
különösen a nemzetiségi vidékeken, kitűnik még 
abból, hogy a felső népiskola: 1. a magyar nyelv-
ben oly mértékű képzést nyújt, hogy a közép-
iskolában nyelvküzdelem fenn nem foroghat; 2. 
amennyiban a szülők látják és tudják, hogy a 
középiskolába szánt gyermekeiknek az elemi iskolán 
túl még útjában áll a felső népiskola, a magyar 
nyelv megtanulását — különösen akkor, ha ez 
az iskola tisztán állami jellegű lesz — maguk 
fogják szorgalmazni. Ezáltal pedig az elemi iskola 
V., VI. osztályainak munkáját is, amennyiben a 
középiskola nem szedheíi el előle a jobb tanuló-
elemet, fontosabbá és tartalmasabbá tesszük." 
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Paulini Károlynak sok értékes gondolata van, 
terve méltó arra, hogy komoly megfontolás tár-
gyává tegyük ; s ha sohasem valósulhatna is meg 
látható és láthatatlan okok miatt, el kell ismerni 
szerzőjéről, hogy értékes anyagot hozott az egy-
séges magyar középiskola vitájába. 

§ E g y j ó l é l e k . ( írta: Gustave Flaubert. 
Fordította : Gábor Andor. Megjelent a Magyar 
Könyvtárban.) 

Az emberi lélek átalakulásának, az emberi 
jellem kifejlődésének egyik legtökéletesebb raj-
zolója Flaubert. Művészete különösen abban nyil-
vánul, hogy a mindnyájunk lelke mélyén ott 
lappangó csírák kifejlődését rajzolja meg, a sors 
szeszélyes változásainak hatása alatt. Ebben a 
novellájában egy egyszerű, szűk látókörű, falusi 
leányról van szó, aki érzelmei számára tárgyat 
keres. A jövőről alkotott képei először egy falusi 
legény alakja köré szövődnek, majd mikor az 
hűtlenül cserbenhagyja, gazdájának gyermekei 
foglalják el szeretni vágyó szívében szerelmese 
helyét. Később találkozik testvérének gyerme-
keivel, kik közül a legidősebbet, egy matrózfiút 
anyai szeretettel öleli keblére. A fiú távol hazá-
jától pusztul el, s mikor a mindenétől megfosz-
tott, szerencsétlen vénleánynak már nem marad 
senkije, egy papagály felé fordul szeretetével. 
A papagály eleinte a távol Amerikára emlékez-
teti, hol meghalt szeretett öccse, majd mikor 
vallásos rajongás tölti el lelkét, összeolvad kép-
zeletében a papagály a Szentlélekkel. A madár 
elpusztul s a szegény leány, kit a sors mindené-
ből kifosztott, kitömeti az állatot s ezentúl bizo-
nyos vallásos tisztelettel és áhítattal veszi körül. 
Halálos ágyán felajánlja az egyháznak, keblére 
szorítja, megcsókolja és meghal. 

Végtelen szomorúság árad ki ebből a novellá-
ból ; a hervadó ősz dércsípte, fonnyadt virágai 
jelennek meg előttünk s halljuk a természet e 
mostohagyermekeinek panaszos hangját: „Minek 
kellett születnünk, ha el kell vesznünk anélkül, 
hogy éltünk volna, el kell fonnyadnunk anélkül, 
hogy magokat neveltünk volna, melyek folytassák 
a mi életünket. 

Flaubert kitűnően ismeri az emberi lelket; 
minden munkája mintegy hirdetője annak az 
igazságnak, hogy örökölt, ősi ösztöneink előtör-
nek ; hiába rejtegetjük, előtörnek azonnal, mihelyt 
a sors változásai alkalmat adnak nekik. A magá-
ban álló nő gondolatvilága e novellájában mindig 
szűkebb és szűkebb lesz, végre egész lelkét el-
foglalja egy olyan tárgy, mire szeretetét ruház-
hatja. Számára azonkívül alig van valami a vilá-
gon ; minden ekörül forog. Ezt a tárgyat feldol-
gozta Maupassant is, de míg Maupassantnál csak 
azt látjuk, hogy egy vénleányból halálos ágyán 
hogyan tör ki az ősi ösztön s becézgetve szólon-
gatja lázálmában gyermekeinek hitt kutyáit, addig 

Flaubert lépésről lépésre mutatja be, hogyan válik 
egy egészséges, jószívű falusi leányból egy bo-
londos, félig hülye vénleány. Novellájának mintha 
minden sora arra figyelmeztetne bennünket, hogy 
a természet nem törődik az emberek boldog-
ságával vagy nyomorúságával, de mégis kímélettel 
van azok iránt, akik az ő törvényei, az ő érdekei 
szerint élik le életüket. 

§ Kaland és egyéb elbeszélések. (írta: 
Herczeg Ferenc. Singer és Wolfner kiadása. 
Ara 4 korona.) 

A nagy írók az örökkévalóság számára dol-
goznak. Történeteik, alakjaik nemcsak kortársaik 
lelkébe szívódnak föl, hogy a cselekvés pillana-
tában ellenállhatatlan erővel kényszerítsék őket 
egyik vagy másik irányba, hanem az ősökre tett 
hatás átöröklődik az utódokra, még akkor is, ha 
a munka a feledés homályába tűnt. A nagy 
emberek az emberiség nevelői, akik olyan mély 
nyomokat hagynak maguk után a lélekben, hogy 
mind szélesebbre szakad az az örvény, mely az 
ösztöneitől vezetett ősember és az érzéseire, 
hangulatára hallgató, erkölcsös alapon álló, mo-
dern ember között tátong. 

Az íróknak egy része alakokkal, történetek-
kel népesíti be képzeletünket ; ez alakok, e tör-
ténetek — mint említettük — ránknehezednek 
a cselekvés perceiben s tudatos vagy öntudatlan 
példaképen állanak előttünk. Ha nem azon a 
nyomon indulunk, melyet számunkra megjelöl-
nek, nyugtalanságot, lelkiismeretfurdalást érzünk. 
De van a nagy íróknak egy másik tábora is, 
melynek munkái hasonlók a sötét éjszakát hir-
telen bevilágító villámfényhez. E ragyogó fény 
mellett egyszerre érzékelhetővé, tisztán láthatóvá 
válnak mindazok a titokzatos okok, amelyek ben-
nünk nyugtalanító szorongást, látszólag oknél-
küli levertséget szoktak kelteni, e fény rávilágít 
a lélek mélyén, homályban lappangó érzésekre, 
gondolatokra ; az ember közeljut ahhoz, hogy 
megismerje önmagát. 

Herczeg munkái túlnyomó részben az utób-
biak közé tartoznak. Biztos nyugalommal, meg 
nem szédülő fejjel indul el arra az útra, melyen 
olvasóit vezetni akarja. Néha úgy tűnik föl, 
mintha nem is érezne, csak gondolkodnék. Vilá-
gos látása megfélemlít s olykor-olykor azt a 
gondolatot ébreszti bennünk, hogy előttünk áll 
az ótestamentomi tagadás szelleme, aki gúnyo-
san néz végig a képmutató, színészkedő, valódi 
érzéseit, valódi gondolatait mindig titkoló vagy 
szép formába öltöztető emberiségen. Néha szinte 
azt várjuk, hogy így szóljon hozzánk: „Álarcot 
viseltek mindnyájan, de én belátok az álarc 
mögé, hol véres harcot vív az erkölcs az ösztön-
nel. Szomorúak, levertek, életuntak vagytok, ha 
az erkölcs kerekedik fölül, de nyugtalanok akkor 
is, ha az ösztönre hallgattok." Ezekben, a rende-
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sen allegóriákba bújtatott történetekben van 
Herczegnek az ereje ; megkísérli ugyan a vidám, 
kalandos történeteket, próbálkozik romantikus 
históriákkal, de ezekben ritkán emelkedik túl a 
középszerűségen, mert lelkében a gondolat majd-
nem mindig legyőzi az érzést. Ilyen mindjárt a 
kötet első novellája: a Kaland. 

De a kötetben túlnyomó számban vannak 
azok az allegorikus történetek, melyek az ösz-
tönök és érzések harcából megtépve kikerülő 
emberi lélekre vetnek világosságot. E műveivel 
a világirodalom legnagyobbjai közé emelkedik 
Herczeg. Legkiválóbbak közöttük A lantos há-
zassága, A vörös ember és Péterke. Az első a 
nagyratörő, nagyratermett művészlélek tragédiája. 
Egy királylányról van benne szó, ki kénytelen 
elbujdosni, mert árván maradt és az új király 
tudni sem akar róla. Bújdosásában találkozik 
egy lantossal. A művész lantjának hangjaira 
pompás palota, ragyogó szőnyegek, gyönyörű 
ruha tűnnek elő, de mihelyt a lantos abbahagyja 
a muzsikát, szétfoszlik minden. A királylány 
egy darabig gyönyörködik abban az álomvilág-
ban, amit a lant hangjai teremtenek körülötte. 
De nem sokáig. Zaklatja, kínozza a lantost, 
hogy állandósítsa számára a kényelmet és pom-
pát. A szegény művész bemegy aranyhúrú lant-
jával a szomszéd városba s minthogy csodálato-
san játszik, az emberek bőven megjutalmazzák. 
A játék után azonban elpattan a lant egyik 
aranyhúrja. A királylánynak később újabb kíván-
ságai vannak, a művész egyre gyakrabban jár be 
a szomszéd városba, hogy a gazdagoktól pénzt 
szerezzen. Minden bemenetel után elpattan egy-
egy aranyhúr. Yégre már csak rézhúrokat tehetett 
lantjára, de a királylány kívánságai még mindig 
nem voltak kielégítve. Újra bement a városba, 
de rézhúrjai zűrzavaros hangokat adtak ki ; az 
emberek csalónak nevezték s nem vihetett haza 
semmit. A királylány sírt. Hogy megvigasztalja, 
játszott neki. Lantja varázsereje már elveszett, 
a királylány bosszankodva hallgattatta el. A 
művész széttörte lantját, lefeküdt a száraz ha-
rasztra s kétségbeesve halt meg. Olvasva e 
mesteri módon megírott allegóriát, százan meg 
százan fognak felsóhajtani. Megérti mindenki, 
ki ifjú korában magasra akart emelkedni, de 
szárnyaiból kitépte a tollakat a gond, a bánat, 
a balszerencse, megérti mindenki, ki már maga-
san volt s le kellett buknia a megnemértés, a 
megélhetés gondjai, a napszámosmunka miatt. 

A vörös ember a szerelem csodálatos ébredé-
sét, rettentő erejét allegorizálja. Két ellenséges 
törzs él egymás mellett a világban : a feketék 
és vörösek. A feketék egy leánya messzire bo-
lyong az erdőben s találkozik az ellenséges törzs 
egy fiával. A vörös férfi felragadja a leányt s 
rohan vele. A leány kétségbeesetten sikolt, majd 

mikor segítség nem jön, megragad egy óriási 
tüskét s bele akarja döfni a vörös ember nya-
kába. Az nevetve hárítja el a döfést. De meg-
érkeznek a feketék s minden oldalról körül-
veszik az idegent. Az dühösen ereszti el a 
leányt s eltűnik üldözői elől. A leányt haza-
viszik, sebeit kimossák, lefektetik, de nem tud 
aludni. Mindig azt érzi, hogy a vörös ember 
acélos karjaiban ül s rohan vele. Mikor aztán 
nagy távolból meghallja a vörösek ismeretes 
hívó szavát, fölkel, elhagyja családját, hazáját, 
fajtáját s nesztelen léptekkel siet a hívogató 
férfi felé. 

Péterke talán a legfinomabb a kötetben levő 
összes novellák között. Szegény falusi gyerek 
Péterke, aki azonban szépeket álmodik. A szűk 
völgyből vágyódik föl a hegy tetejére. Egy szép 
tavaszi napon végre följut a hegyre, honnan e 
ragyogó napfényben mindent csodálatosan szép-
nek lát. Hazajövet s később képzelete még 
jobban kiszínezi a látottakat ; az uraság lányá-
nak már tündérkastély okról, várakról, pompás 
kertekről beszél. Ráveszi a lányt, hogy kísérje 
föl. Egy őszi napon fölmentek, de Aranyország 
nem volt sehol. A földekre ránehezedett a köd, 
puszta és kietlen volt minden. A lány haragosan 
futott vissza a lejtőn, a fiú szomorúan ballagott 
utána. Ismét egy gyakori kép az életből. 

Herczeg Ferenc e kötetével is bebizonyította, 
hogy íróink közül a legerősebb megfigyelő, de 
e kötetéből is, mint munkáinak legnagyobb ré-
széből, hiányzik a melegség. (I) 

§ A gyermekek nemi í'ölvilágosítása. 
Szülők könyve. (írta Komócsy István. Ára 2 K.) 

Komócsy István könyve érdekes és a helyes 
nyomon jár. Meg merte mondani a társadalom-
nak, a fölvilágosítás föltétlen híveinek, hogy 
maga a fölvilágosítás ténye korántsem elegendő 
arra, hogy gyermekeinket megmentse a kísértés-
től, visszatartsa a vétkezéstől. Ennek a megálla-
pítására nagy szükség volt. A fölvilágosítás hí-
veinek és ellenzőinek tábora a nagy küzdelemben 
megfeledkezett a várható eredményről. Különösen 
a fölvilágosítás híveinek tábora volt az, mely 
váltig hirdette a fölvilágosítás egyedül üdvözítő 
voltát. Mi a magunk részéről is hangsúlyozzuk 
azt, amit Komócsy hirdet, hogy a fölvilágosítás-
nak csak akkor van eredménye, ha erkölcsös 
neveléssel párosul, nélküle inkább rombol, mint 
használ. 

Komócsy István munkájának első részében 
azokat a módokat és eszközöket ismerteti, me-
lyeket a fölvilágosítók választottak céljuk eléré-
sére. Egyiktől-másiktól visszariad az olvasó, olyan 
is van köztük, mely megrémít és elborzaszt, de 
a legsikerültebb és a legügyesebb módozatok 
olvasása közben is az a gondolat lesz úrrá az 
olvasók többségének a lelkén, hogy ezek az esz-
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közök használhatók idegen gyermekekkel szem-
ben, de nem tudja őket fölhasználni az ember, 
ha saját gyermekének ártatlan, vagy ártatlannak 
és tisztának képzelt tekintetével találkozik. Mi 
hát a teendő ? Hisz a gyermek előbb-utóbb meg-
tudja származásának titkát s hosszú ideig nem 
lehet hitegetni ; nem szabad azt sem megengedni, 
hogy érettebb, vagy romlott gyermekek, cselédek, 
idegenek tárják föl előtte az ember származásá-
nak előtte egy ideig gondosan rejtegetett titkát. 
Egyetértünk Komócsyval, bogy ez a szülő, vagy 
a szülők rokonainak, esetleg a család egy barát-
jának a feladata. De első sorban a szülőké. 
Számukra van meg a lehetőség, előttük mutat-
kozik az az alkalmas pillanat, mikor a születés 
titkát fölfedhetik gyermekeik előtt ; ők ismerik 
legjobban serdülő gyermeküket, ők tudják, ho-
gyan kell valamit előadniok, hogy rázkódtatással, 
eletuntsággal, kiábrándulással ne járjon. A gyer-
meket már kiskorától óvatosan elő kell készíteni, 
hogy a később hallott igazságok meg ne lep-
hessék, s meg kell lesni azt az alkalmas pillana-
tot, mikor már csak a gyermekben fölhalmozott 
tudás között kell kapcsolatot teremteni. Elismer-
jük, hogy ez a legnehezebb feladat. De határo-
zottan tiltakozunk az ellen, hogy a fölvilágosítás 
az iskolában történjék meg. Fölvilágosítani egy 
nagy tömeg gyermeket, akik különböző érettségi 
fokon állanak, a legnagyobb pszikológus számára 
is oly nehéz munka volna, az eredmény oly ki-
számíthatatlan, annyira kétes, hogy az iskolát 
nem szabad erre a célra felhasználni. El sem 
tudnánk képzelni azt a tanítót, aki 7 — 8 éves 
gyermekek tömege előtt a nemi élet rejtelmeit 
magyarázza. E gyermekek egy része már tisztá-
ban van a szaporodás kérdésével ; a falusi gyer-
mek az idősebbek szavaiból, az állatok szaporo-
dásából megalkotja magának az emberi szaporo-
dás mikéntjét, de bizonyára ülnek közöttük olya-
nok is, kiknek készületlen lelkét villámcsapásként 
érintenék a tanító szavai. Minden gyermek egyé-
nisége, értelmi képessége, érzésvilága, érettségi 
foka más és más, a szülőnek kell tehát kitapo-
gatnia, mikor jött el az alkalmas pillanat, meny-
nyit kell elmondani és hogyan. Ezért nem vagyunk 
hívei annak sem, hogy általános szabályokat ké-
szítsenek a felvilágosításra. Nem árt egynéhány 
módozatnak a felsorolása, hogy a szülő gondola-
tait ébressze, de a mi nézetünk szerint a föl-
világosítást a gyermekek egyéniségéhez kell 
szabni s így minden egyes esetben más és más 
lesz. 

Ha el is ítéljük azt, hogy a tanító tömegesen 
magyarázatot tartson a rábízott növendékeinek 
a nemi életről, helyesnek tartjuk azt, hogy szük-
ség esetén egy-egy gyermeknek ő pótolja a szülő 
szerepét. Ez azonban négyszemközt történjék, 
vagy legföljebb az engedhető meg, hogy 2 — 3 

egyenlő korú, érettségi fokú és gondolkozású 
gyermek legyen jelen. Sok esetben még ezt is 
veszedelmesnek tartjuk, mert távozásuk után 
tárgyalni fogják egymást közt a dolgot s a félig 
elmondott igazságok, az elburkolt dolgok addig-
addig izgatják képzeletüket, mig teljesen tiszta 
képre tesznek szert. 

A felnőttek legtöbbször azt a hibát kövelik 
el, hogy nem tudnak leereszkedni a fejletlen 
gyermekszem nézőpontjaihoz. A maguk érzés- és 
gondolatvilágát átruházzák gyermekeikre. A föl-
világosítás kérdésében pedig ez a leereszkedés 
a legfontosabb. 

Komócsy István könyve hasznos olvasmány a 
szülőknek. Ha nem is fogadjuk el mindenben 
gondolatait és következtetéseit, nem tagadhatjuk 
meg tőle, hogy gondolatébresztő olvasmány. 
Egyetlen hibája az, hogy kissé felekezeti. A ka-
tholikus gyermekek lebegnek mindig szeme előtt, 
pedig a mi országunkban a másvallású szülőknek 
is szüksége van útbaigazításra, a másvallású 
gyermekeknek is erkölcsre, becsületre, egészségre. 

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

K i n e v e z t e : Ács Elek hiripi ref. felekezeti 
el. isk. tanítót a hiripi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Marosi Béla oki. tanítót a dubinai áll., 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy Ferenc, Kelemen 
Miklós, Szász Károly, Költő László és Jancsó 
Ida oki. tanítókat, ill. tanítónőt a mezőtúri-kül-
területi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanító-
nővé; Murányi Irén oki. tanítónőt a zalabaktai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Orosz Ilona és 
Biringer Margit oki. tanítónőket a páczini áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Litvay Gizella oki. 
óvónőt a gyönki áll. el. óvóhoz óvónővé. 

Je len minőségében áthelyezte : Poppov 
Péter fej ér vármegyei ós Berzsenyi Gusztáv hu-
nyadvármegyei segédtanfelügyelőket kölcsönösen ; 
Siposs Jenő ercsenyei áll. el. isk. tanítót a páczini 
áll. el. isk.-hoz ; Sarló Irén zázrivai áll. el. isk. 
tanítónőt az újszentannai áll. el. isk.-hoz ; Pra-
csenszkyné Brühl Lujza zborói áll. el. isk. taní-
tónőt a csécsi, Móré Lászlóné Malirsch Mária 
zalabaktai áll. el. isk. tanítónőt a zborói áll. el. 
isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Saup Imre ga-
ranyi munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1040 K-t; Beck Mátyás pancsovai áll. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 2216 K-t; 
Bucsi Kristóf magyarpécskai munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónak évi 1020 K-t; Blaschke Alajos 
brusznójaloveczi áll. el. isk. tanítónak évi 1760 K-t ; 
Huber Antal veszprémi róm. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1560 K-t; id. 
Bosca Demeter majeri munkaképtelen gör. kath. 
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tanítónak évi 460 K-t; Putnik Dragomir pan-
csovai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
1400 K-t; liácz Miklósné szül. Szvacsina Hona 
somkereki munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő-
nek évi 1920 K-t; Lendvai Fülöp alsókismarton-
hegyi munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 
400 K-t; Százuc Ede petárdái r. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1096 K-t; Fejes 
Lajos sellyei munkaképtelen ref. el. isk. tanító-
nak évi 1940 K-t; Steiner [gnác lévai munka-
képtelen izr. el. isk. tanítónak évi 2120 K-t; 
Tormássy Károly rábaszenttamási róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1400 K-t; Bibarich József 
inczédi róm. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
1360 K-t; özv. Markovicsné Mihájlovits Lepo-
száva pancsovai áll. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 760 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Martinovics József tömörkényi áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Brühl Máriának évi 720 K-t, 
Béla, Olga, Jolán, Sarolta és Etelka nevű kkorú 
árváinak egyenként 120 K-t, együtt 600 K-t, 
mindössze 1320 K-t; néh. Piufsich János fülesi 
nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Boros-
say Ágnesnek évi 555 K-t; néh. Mersich István 
szabadbárándi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Schvartz Karolinának évi 600 K-t, 2 kkorú 
árvájának egyenként 100 K-t, együtt 200 K-t, 
mindössze 800 K-t; néh. Faubl János hajmási 
nyug. r. kath. tanító özv., szül. Ketterer Anná-
nak évi 452 K-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
d e l t e : néh. Steczka János váncsfalui gör. kath. 
el. isk. tanító József nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néh. ifj. Józsa Imre czeglédi ref. el. isk. 
tanító Ida nevű árvájának a debreczenibe ; néh. 
Üveges Sándor szaporcsai ref. el. isk. tanító 
Vilma nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Füller Béla kassai közs. el. isk. tanító Béla és 
Ernő nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Gaál G-ergely pusztabánházai áll. el. isk. tanító 
István nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Pathó Pál dunamócsi rk. el. isk. tanító Rezső nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Haucsovszky 
István sajókirályi ref. el. isk. tanító Gyula nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. Lehoczky József 
sárospataki róm. kath. el. isk. tanító Béla nevű, 
árvájának a kecskemétibe ; néh. Csizi Miklós 
pásztói áll. polg. isk. tanító Mária nevű árvájá-
nak a debreczenibe ; néh. Bliszka Antal nyitra-
pereszlényi róm. kath. el. isk. tanító Ilona nevű 
árvájának a kecskemétibe, Jolán nevű árvájának 
a hódmezővásárhelyibe; néh. Vitályos Józsefné 
szül. Négyessy Margit nyárádszeredai áll. el. 
isk. tanítónő Tibor nevű árvájának a kecskemé-
tibe, Inez nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe ; 
néh. Bácz József majosházai el. isk. tanító Anna 
és Ilona nevű árváinak a kolozsváriba ; néh. 

Hanel Géza basahidi közs. el. isk. tanító István 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Pintér 
Dénes várpalotai ref. el. isk. tanító Sándor nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néh. Mészáros Ferenc 
cserencsóczi róm. kath. el. isk. tanító Ferenc 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Gruber 
György bolhói közs. el. isk. tanító György nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. Komáromy János 
alsópéli róm. kath. el. isk. tanító Ilona nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Béthi Dénes 
kisillyei tanító Biri nevű árvájának a debre-
czenibe ; néh. Biczkó Dániel nagyszeretvai ref. 
el. isk. tanító Erzsébet nevű árvájának a debre-
czenibe ; néh. Paunlin Tivadar felsőszlatinai 
közs. tanító Zoltán nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néh. Lorencz József hódsági róm. kath. 
el. isk. tanító Ella és Anna nevű árváinak a 
debreczenibe ; néh. Póth Sámuel gyönki ref. 
el. isk. tanító Zsófia és Lajos nevű árváinak a 
debreczenibe ; néh. Fábián Dénes nagyselyki 
áll. el. isk. tanító Margit és Dénes nevű árvái-
nak a kecskemétibe ; néh. Balog Lajos maros-
újvári áll. el. isk. tanító Margit és Róza nevű 
árváinak a kolozsváriba ; néh. Gsajpulics Károly 
kissarkadi róm. kath. el. isk. tanító Emil nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Szigeti István 
nyug. kiskirvai gör. kath. el. isk. tanító Ilona 
nevű árvájának a debreczenibe. 

TANÍTÓK T A N Á C S A D Ó J A . 
Többeknek. Lapunk homlokzati részében állandóan 

olvasható, hogy a pályázati és egyéb hirdetésekre 
vonatkozó megkei^sések, a hirdetési díjakkal együtt, 
a kiadóhivatalba küldendők. Ennek dacára napról 
napra érkeznek a szerkesztőség címére hirdetések, 
hirdetési díjak és előfizetési pénzek, melyeknek a 
kiadóhivatalhoz való juttatása az illetőkre időveszte-
séget jelent és nekünk hiábavaló munkát okoz. Saját 
érdekükben figyelmeztetjük különösen az iskolaszéki 
elnök urakat, hogy hirdetési ügyeikkel közvetlenül 
a kiadóhivatalhoz forduljanak, mert így kerülhetik el 
legkönnyebben, hogy sokszor csak egy napi késedelem 
miatt is az eredetileg megállapított pályázati határidő 
helyett újabbnak a kitűzését kell szorgalmazniok. — 
Sz. S. A községekben és esetleg a hozzátartozó ta-
nyákon található mindennapi és ismétlő-tankötelesek 
jegyzékét a község köteles az iskolaszék rendelkezé-
sére bocsátani. — K. R. Bfalva. Félárú vasúti menet-
jegy váltására jogosító igazolványért csak a hiv. eskü 
letétele után folyamodhatik és pedig a kir. tanfel-
ügyelőség útján. •— V. G. Évötödös korpótlék szempont-
jából csak a mostani szolgálata vehető figyelembe. — 
K. I. A községi iskolaszékek a községek képviselő-
testületei által választatván, iskolai ügyekben a községi 
elöljáróságok képviselői gyanánt tekintendők s irá-
nyukban fegyelmi eljárás szempontjából a közig, bizott-
ságok számára 1876. évi szeptember hó 2-án kiadott 
miniszteri Utasítás 22. §-áíiak 2. pontja alkalma-
zandó. A fegyelmi szabályzat érvénye nemcsak a válasz-
tott, hanem a hivatalból kijelölt tagokra is kiterjed. — 
BI. . P. Ön azt állítja, hogy a kántori javadalom 
megfelelő részének a nyugdíjba való beszámításáról 
még mit sem olvasott lapunkban. Lapozza csak át 
visszamenőleg ezen rovatunkat — ha már a törvény 
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és Utasítás vonatkozó rendelkezéseit figyelmen kívül 
hagyta — s többször rá fog akadni ama közlésünkre, 
hogy abban az esetben, ha a hitfelekezeti tanító tanítói 
és kántori javadalma együttesen meghaladja az 1000 
K-t, a nyugdíjigénynek a kántori javadalomból ezen 
összeg erejéig való kiegészítéseért, az illetményeket 
feltüntető jegyzőkönyv csatolásával, a kir. tanfel-
ügyelőség útján folyamodni kell. — M. K. I. Ha az 
egyházi hatóság a felhozott esetben ragaszkodik az 
ön lemondásához, úgy az erre vonatkozó határozatát 
végre is tudja hajtatni. — H. Gy. Nagyócsa. Hogy 
eddigi nyugdíjigénye, a korpótlékokon kívül, 1000 K-ra 
fölemeltessék, ahhoz nem szükséges a tanítói és a 
kántori illetményeknek újból való egyesítése. Küldje 
fel mind a két díjlevelét. — B. I. Mány. Községi 
óvónőknek korpótlékra nincs igényük. — B. K. Fény. 
Ha bútorait eddig a vasúti állomásról ingyen szállít-
tatta be a község állomáshelyére, abból még koránt-
sem következik, hogy ez a kivételes kedvezmény 
általánosítható legyen. Paragrafust erre hiába keres. A 
vasúti szállítás kedvezményét bélyegtelenül kérheti. — 
L. Z. Nagybáka. A törvényben biztosított jognál 
fogva annyit is adhat. — K. S. Mi legkevésbé sem 
tartjuk lealázó dolognak, ha a tűzoltók ssbészeti osz-
tályába sorozták be. Elvégre is mindenki nem lehet 
főparancsnok. Ellenkezés helyett inkább törekedjék 
arra, hogy a veszélyeztetett élet.és vagyonmentés szem-
pontjából oly fontos intézmény megalakításában tevé-
keny részt vegyen. Ha szabályrendeletük van, akkor a 
s-zolgálat megtagadása esetén váltságdíjat kell fizetnie.— 
M. H. A székesfővárosban (I., Alkotás-utca) a gyenge-
tehetségűek számára fennáll egy állami intézet ; a 
kisegítő-iskola a Mosonyi-utcai intézetben van. Ily-
nemű magánintézetek vannak még tudomásunk szerint 
Balfon, Pelsüczön és Borosjenőn. A fölvétel módo-
zatairól az intézeti igazgatóság tájékoztathatja. — 
L. K. Veszprém. Az ügy a belügyminisztériumhoz 
tétetett át. — L. E. Az a kérdés, hogy a felekezeti 
iskolák fenntartására fordított évenkénti összeg az 
5°/o-os iskolai adónak, ha ez ki volna vetve, mily 
részét teszi ? Hi ezt meghaladja, folyamodhatnak 
államsegélyért. — E. G. A vizsgálati eljárást lapunk 
f. évi 1. számának ugyanezen részében ismertettük. — 
Omphalodes. 1. Ha igénye van a magasabb fizetésre, 
akkor azt hivatalból fogják kiutalni. Hogy eddigi 
állami szolgálata után minő fizetési fokozat illeti meg, 
azt a törvényből megtudhatja. 2. Ugyanez magában 
foglalja azokat az eseteket is, amidőn az áll. tanító 
áthelyezhető. 3. Dalárdát bátran szervezhet, de ha 
e célból az egyik tantermet kívánják igénybe venni, 
úgy kélje ki a tanfelügyelőség hozzájárulását. — 
I. I. Npásztély. Amennyiben a kinevezési okmány-
ban az időpont nem volna megjelölve, úgy a maga-
sabb fizetést a kinevezés keltét követő hó 1-től utal-
ványozzák. — L. I. Kgyarmat. Szíveskedjék a kivetést 
eszközlő hatóságnál megtudakolni, hogy mily alapon 
rótták meg magasabb adóval ? Azt csak nem kíván-
hatja tőlünk, hogy minden adat nélkül mondjunk 
véleményt a kivetés jogos vagy nem jogos volta fölött.— 
Polg. isk. tanító. Névtelen levelekre nincs válaszunk.— 
N. K. Nrábé. 1. Az elemi iskola VI. osztályát sikerrel 
végzett növendék a polgári iskolai magánvizsgálatok 
ügyében kiadott szabályzat értelmében minden eset-
ben, tehát akkor is tartozik vizsgálatot tenni a polgári 
iskola I—II. osztálya között fennforgó tantervi külön-
bözetből, ha az elemit rendes tanulóként végezte. 2. A 
vizsgálati díjakról az illető intézet igazgatósága tájé-
koztatja. 3. Nem köteles. — P. I. Földes. A szegény 
tanulók a tandíj fizetésének kötelezettsége alól föl-
mentendők. Ha ennek dacára is kivetik a tandíjat a 
szegény tanuló szülőire és ezek nem képesek azt meg-
fizetni, az iskolaszéknek nincs joga a tanuló bizonyít-

ványát visszatartani s a gyermek további előhaladását 
akadályozni. Tessék a tanfelügyelőséghez fordulni. — 
Tanügy. 1. A legszükségesebb taneszközöket megkap-
hatják ; a vezérkönyveket nem. Az iskolaszék a tan-
felügyelőség útján folyamodjon ez év végén, igazolják 
a fenntartó vagyontalanságát s csatolják a meglevő 
és a szükséges taneszközök jegyzékét. 2. Erről a do-
logról már sokszor írtunk. — F. V. Bât. 1. Ha az 
iskolafenntartó egészítette ki korpótlékait, akkor a 
többletnek nyugdíjigényébe való beszámításáért folya-
modni kell kell ; de ha államsegélyből fedeztetett, a 
magasabb nyugdíjigényt hivatalból állapítják meg és 
vetik ki a járulékokat. 2. Felekezeti tanítók kántori 
járandóságából csak oly összeget számítanak a nyug-
díjigénybe, amennyivel a fizetés 1000 K-ra kiegészít-
hető. — B. >1. A.-szúcs. Ön azt állítja, hogy azon 
üzenetünk, mellyel tudattuk, hogy tényleges szolgá-
latban levő tanítók hadmentességi díjat nem tartoznak 
fizetni, ellenkezik a törvénnyel. Fogalmunk sincs róla, 
hogy ezen föltevését mire állapítja ; ellenben az 1880. 
évi XXVII. t.-c. 3. §-a félre nem érthető módon ki-
mondja, hogy a katonai szolgálat alól fölmentett nép-
iskolai tanítók, tanítói minőségük tartama alatt, had-
mentességi díjat nem kötelesek fizetni. 

K Ü L Ö N F É L É I , 
— Tóth János á l l amt i tká r Budapesten. 

Tóth János vallás- és közoktatásügyi minisztériumi 
államtitkár nyári szabadságáról a fővárosba 
visszaérkezett s átvette hivatalának vezetését. 
Kihallgatást azonban más irányú hivatalos el-
foglaltsága miatt egyelőre nem tart. 

— A debreczeni ref . főiskolában a beirat-
kozások az 1908/09. tanév első felére, a teoló-
giai, jog- és államtudományi és a bölcsészeti 
akadémiára szeptember hó 1—8-ig eszközöltet-
nek. Igazolt akadály esetén a főiskolai rektor 
további 8 napot ád, az egyházkerületi főhatóság 
október 12-ig vehet föl hallgatókat. Azok az 
egyéves önkéntesek, akik tényleges katonai szol-
gálatukat október 1-én fejezik be, október 1 — 8-ig 
vétetnek föl. Bölcsészethallgatók csak a klasz-
szika-filológiai és a magyar nyelv és irodalmi 
szakcsoportokra iratkozhatnak be. A joghallgatók 
és a nem ref. vallású bölcsészethallgatók tandíja 
félévenként 30 korona, a teol. hallgatóké és a 
ref. vallású bölcsészethallgatóké 15 korona. Sze-
génysorsú és jó előmenetelű hallgatóknak a 
tandíj részben, különös figyelmet érdemlő ese-
tekben egészben is elengedtetik. A főiskolai 
hallgatók részére a tápintézetben 103 részben 
ingyenes, részben évi 60 korona, 100 és 160 
koronás hely van üresedésben. Bentlakásért évi 
40 korona fizetendő. A kedvezmények iránti 
kérvények augusztus hó 20-ig adandók be az 
egyes fakultások dékáni hivatalához. Egyenlő 
minősítés esetén a kérvények beérkezésének 
elsőbbsége dönt. Részié, js tájékozást a dékáni 
hivatalok adnak. 

— Iskola i kere tek . Irinyi Sándor szinér-
váraljai áll. isk. igazgató-tanító az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 17. és ennek végrehajtása tárgyá-
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ban kiadott utasítás 39. §-a alapján az elemi 
iskolák termében kifüggeszteni rendelt nemzeti 
címernek az elhajlástól és portól leendő meg-
óvására cinezett bádogból, a fakereteknél olcsóbb 
és megfelelőbb keretet készíttetett, mely olcsóságán 
kívül azért is alkalmasabb a fakeretnél, mert a 
képnek és üvegnek szögekkel való beerősíté-
sére szükség nincs s így a rongálódás és üveg-
törés el van kerülve ; kopása, rozsdásodása ki 
van zárva és festésre nem szorul. A kereteket 
különböző méretekben készíttette s így azok a 
Himnusz táblák, órarendek, leltárak, házirendek 
és az összes iskolai szemléltető képek részére 
alkalmas nagyságban kaphatók. A keretek árai 
a következők : nemzeti címer befogadására 1 K ; 
Himnusz-táblára 2 K 50 f; óvakodjunk a sze-
szes italoktól című kép részére 2 K 50 f; óra-
íend elhelyezésére, 3 4 X 2 1 cm., 70 f; óra- és 
házirend elhelyezésére l K; lelt ír befogadására, 
2 3 X 3 7 cm., 80 f; ugyanaz, 4 5 X 3 7 cm., 1 K 
20 f. Az eladott keretek árának 5%-át az 
Eötvös-alap céljaira fogja nevezett befizetni. 

— Dobsinai Diák-ottl ion. A dobsinai jég-
barlangot a rendes iskolai tanulmányi kirándulá-
sok keretén kívül évenként 150—180 ifjú 
keresi fel egyenként is és sokszor megesik, 
hogy a hideg éjszakát egyéb szállás hiányában 
a szabadban kell eltölteniök. Ez a körülmény a 
dobsinai áll. polg. isk. igazgatóját arra késztette, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
fölterjesztést intézzen egy Diák-otthon létesítése 
ügyében. A miniszter belátván ennek szükséges-
ségét, megbízta nevezettet, hogy egyelőre az 
állami polgári fiúiskola tornacsarnokát a nyári 
hónapokra 30 kényelmes ággyal és az elszállá-
soláshoz szükséges egyéb fölszerelésekkel lássa 
el. Ez a berendezés 1908. évi augusztus hó 
1 -tőí kezdve a jelzett célra rendelkezésre áll. A 
Diák-otthont elsősorban tanárok vezetésével ta-
nulmányi kirándulás címén utazó tanulók hasz-
nálhatják a jelentkezés sorrendje szerint, nem-
csak a nagy szünidőben, hanem máskor is. Je-
lentkezni legalább 3 nappal előbb kell. Fönntartás, 
takarítás és kiszolgálás címén minden személy 
40 fillért fizet. Tanárok, tanítók és azok család-
tagjai is használhatják az otthont — a nagy 
szünidőben, ha tanulók nem jelentkeznek — 
egy vagy két éjjelen, személyenként 1 koronáért. 

A Gazdasági szaktanítók országos egye-
s ü l e t e ezévi rendes közgyűlését Budapesten, 
f. évi szeptember hó 7-én, délelőtt 10 órakor a 
„Ferenc József Tanítók Háza" tanácstermében 
(VIII., Szentkirályi-utca 47. sz. a.) tartja meg. 
Ezen közgyűlésen az egyesület belső ügyein kívül 
foglalkozik a gazdasági szaktanítók testülete a 
gazdasági népoktatási törvényjavaslattal s a tör-
vény gyakorlati megvalósításával szorosan össze-
függő tanterv kérdésével, nemkülönben a gazda-

sági népoktatási intézetek tanszergyűjteményei-
nek egybeállításával, tankönyveinek és nyomtat-
ványainak kiadásával. A gazd. szaktanítók ezt 
az alkalmat — a mezőgazdasági múzeum tanul-
mányozásán kívül — fölhasználják egyúttal arra, 
hogy Apponyi Albert gróf miniszternél testüle-
tileg tisztelegjenek, a gazdasági népoktatási 
törvényjavaslat megalkotásáért üdvözöljék s an-
nak benyújtásáért köszönetüket tolmácsolják. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
Továbbképző-tanfolyamok. Többen küldöttek tudó-

sítást a nyáron megtartott továbbképző-tanfolyamokról, 
de inkább csak a külsőségekről számolnak be, aminek 
csekély a termékenyítő hatása. Örömmel vesszük 
tudomásul, hogy a tanárok mindenütt nagy lelkes-
séggel végezték a vállalt munkát s a hallgatók nagy 
érdeklődéssel vettek részt a tanfolyamokon, de azt 
hisszük, nagyobb szolgálatot teszünk olvasóinknak, ha 
az előadások egyikét-másikát leközöljük lapunkban. 
Ennek hasznát veszik azok is, akik az előadásokon 
nem lehettek jelen s kedves és becses emlék lesz 
azoknak, kik hallották az előadást, de esetleg nem 
készíthettek arról alapos jegyzetet. — V. (Erzsébet 
királynőhöz.) A nagyasszonyról sok szép verset írtak 
költőink s gyászos halálána.k 10-ik évfordulója nem 
ok arra, hogy egy gyönge, nagyon gyönge verset 
közöljünk. — K. (A szárazságé Átadtuk az Ölető mel-
léklet vezetőiénei — 31. (Pusztai emberek.) Némi 
símítással sorra kerül. — X. (Hitoktatás.) Igaz, bár 
nem új, amit ír. Hogy nem új dolgot ír, ez még nem 
volna baj. Sokkal nagyobb, hogy stílusa nagyon pon-
gyola. — D. Gy. J. A lehető legalantabb járó próza. — 
B. (Hivatalos feliratú magyar pecsétek.) Alkalmilag 
közöljük. — Cs. (Istenem !) Versmértékről, ritmusról 
sejtelme sincs. Értelmetlen sorok tömkelege az egész 
vers. — V. (Tanítók és a végrehajtási novella.) Ez a 
kérdés megérdemelné az alaposabb kidolgozást. Talán 
célszerűbb lenne, ha az egyesületekben megvitatnák 
s úgy fordulnának a miniszterhez. — T. (A piszke 
regéje.) Határozott tehetség nyilatkozik meg versében. 
Kár, hogy túlságba viszi a tömörségre törekvést s erő-
szakolja itt-ott a rímeket. Emiatt néhol nehezen ért-
hető. Ezt a versét egyelőre félretesszük s érdekkel 
várjuk további dolgait. — Próba, Sem le nem beszél-
jük a versírásról, sem nem buzdítjuk arra. Verse a 
lehető leggyengébb szárnypróbálgatás, de ettől évek 
multán lehet igen kiváló költő, viszont maradhat 
annak is, ami ma : szárnypróbálgatónak. — F. (A 
tanítóképzés reformkérdéséhez.) Nem írhatunk alá ilyen 
általános igazságokat, illetőleg igazságtalanságokat, 
hogy a pap, a bíró, az orvos, az ügyvéd mind sutba 
dobja a könyvet, egyedül a tanító tanul tovább. Fáj-
dalom, minden foglalkozásban akad ember, a soknál 
is sokabb, aki ezt cselekszi, így a tanítói pályán is. 
Attól meg épen nem félünk, hogy a tanító, ha többet 
tanul, mint ezidőszerint, ne szeresse hivatását. 

Tartalom A pornográfia. Palágyi Lajos. — 
A tanítóképzés reformja. Móczár József dr. — A ma-
gyar zászló tisztelése. Juba Adolf dr. — Külföldi 
szemle. — Egyesületi élet. — Szépirodalom : Nyári 
hajnal. Patyi István. — Könyvesház. —• Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szer-
kesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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T U D N I V A L Ó K 
a megrendelések tekintetében. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztérium és az egyetemi nyomda által kiadott s ezen árjegyzékben 
fölsorolt cikkekre fogad el megrendelést, m á s k iadók c ikkeivel n e m ke resked ik . 

II. Cikkeinket m i n d e n megrende lőnek az ezen jegyzékben kitett ne t tó -á ron 
szolgáltat juk k i s népiskolai tankönyveinkből mutatványpéldányokat a tanító 
urak- s az iskolai helyi hatóságoknak díjtalanul készségesen küldünk. 

III. Utánvét mellett csak könyvkereskedőktől, állami és törvényhatósági 
hivataloktól fogadunk el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak 
kell aláírni, akik az illető hivatalok fölött rendelkezési joggal bírnak s az ily 
megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

Egynél több ötkilogrammos csomagot postán, utánvét mellett, elszámolási 
nehézségek miatt , nem szállítunk, és ha a megrendelő a cikkeket több ötkilo-
grammos csomagban kéri kiszolgáltatni, ily esetben a pénz előzetesen beküldendő. 

IV. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett t e t t meg-
rendelések a gondnoksági — illetve az iskolaszéki — elnök és jegyző által 
írandók alá és a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

Y. Az állami és községi iskoláknak az ezen jegyzékben foglalt tankönyvek, 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 28.078/90. sz. a. 
kelt rendelete folytán, következő feltételek mellett, hitelbe is kiszolgáltatnak: 

1. Minden megrendelés a gondnoksági, illetve iskolaszéki elnök és jegyző által 
írandó alá s a gondnokság, illetve az iskolaszék hivatalos pecsétjével ellátandó. 

2. Csak a tényleg szükségelt tankönyvek rendelhetők, illetőleg rendelendők 
meg, annyival inkább, mivel a megrendelt és kiszolgáltatott tankönyvek az 
egyetemi nyomda által eladottnak tekintetnek s azokból — a z 1890. évi 28.078. sz. 
alat t kelt vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri rendelet értelmében — 
visszaszolgáltatásnak helye nincsen. 

3. A megrendelt és kiszolgáltatott tankönyvekről az egyetemi nyomda igaz-
gatósága által kiállított leltáros átvételi elismervényt a gondnoksági, illetve az 
iskolaszéki elnök, általa és a jegyző által aláírva s a hivatalos pecséttel ellátva, 
az egyetemi nyomda igazgatóságának postafordultával, ajánlva, beszolgáltatni 
köteles. 



i . A kiszolgáltatott tankönyvek ára legkésőbb az azok átvételétől számí-
to t t harminc nap alatt az egyetemi nyomda igazgatóságához befizetendő. 

YI. A m. ki r . tud . -egyetemi n y o m d a igazgatósága az á l lami és az álla-
milag segélyezett községi iskolai t a n d í j m e n t e s t anu lók részére, a megye i kir . 
t an fe lügye lök engedélyezése a lapján, 20 .000 K erejéig, ingyen- tankönyveke t 
s z o l g á l t a t k i , az ezen jegyzékben foglalt tankönyvekből a felekezeti és az államsegélyben 
nem részesülő községi népiskolák pedig, az egyetemi nyomdánál megrendelt tankönyveknél, 
minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Az állami és államilag segélyezett községi iskolai tandíjmentes tanulók 
részére szükséges s innét ingyen kiszolgáltatandó tankönyveket az állami iskolai 
gondnokságoknak és községi iskolaszékeknek nem a minisztériumtól, hanem az 
illetékes kir. tanfelügyelőtől kell kérni s azok a kir. tanfelügyelők engedélyére 
innét azonnal kiszolgáltatnak. Az államsegélyben nem részesülő községi és a fele-
kezeti népiskolai szegény tanulók részére szükséges ingyenes tankönyveket a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumtól kell kérni. 
Az erre vonatkozó kérvények a megyei kir. tanfelügyelőségnél adandók be s az 
terjeszti azokat a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz fel. 

VII. A nm. vallás- és közokt. m. kir. minisztérium 1905. évi 72.000., illetőleg 
99.642. sz. a. kelt rendeletei értelmében az ezen jegyzékben foglalt tankönyvek, 
a főszolgabírók és községi elülj áróságok megrendelésére félévi hitelre nettó-áron 
szolgáltatnak ki. 

VIII. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz és posta-
költség előzetes beküldése mellett fogadunk el megrendeléseket. 

IX. A megrendeléseknél a cikk megnevezése mellett, a raktári számot is 
feltüntetni kérjük. 

X. A könyvküldemények portó alá esnek és a portót , mivel a cikkek nettó-
áron szolgáltatnak ki, a megrendelő tartozik viselni. 

XI. A nyomtatványok, ha nettó-áruk előzetesen beküldetik, portómentes 
hatóságoknak, hivataloknak és intézeteknek postán, portómentesen küldetnek 
meg; ha ellenben utánvét mellet t rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a 
por tót a megrendelő tartozik viselni. 

A nyomtatványokat kötetlenül t a r t juk raktáron. 
XII. Minden megrendelés a megrendelő kárára ós veszélyére foganatosíttatik ; 

a küldemény elveszése vagy megsérülése esetén a megrendelő kártérí tést csak. 
a szállítási vállalattól követelhet. 

XIII. A pontos és gyors kiszolgálás véget t címünket „A M. kir . tud. -egyetemi 
n y o m d a igazgatóságának Budapes t , I. ke r . Vár, I sko la - té r 3. s z á m " pontosan 
kitüntetni s a megrendelésekben a rendeltetési helyen kívül az utolsó postát is 
tudatni kérjük. 

Budapest, 1908. év. 

A m, kir. tud,-egyetemi nyomda igazgatósága, 
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I. E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy-féle fali olvasótáblák. (24 lap.) 11 írott, 13 nyomtatott. Átdolgozta: 
Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk 

Gönczy-féle magyar Abc és olvasókönyv a népiskolák első osztálya számára. 
A népiskolai új tanterv értelmében átdolgozott kiadás. Átdolgozta: Peres 
Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 
1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. 8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk 

Gönczy P . : Vezérkönyv a magyar ABC és elemi olvasókönyvhöz, tanítók 
számára. A népiskolai új tanterv alapján átdolgozott kiadás. Átdolgozta : 
Peres Sándor'. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 
1905. évi 5115. ein. sz. a. kelt rend. 8°, 53A ív, kötve. Ny. Isk 

Gönczy-féle írott mozgatható betűk. (80 db.) Kemény táblapapírra felhúzva. 
Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk 

Gönczy-féle nyomtatott mozgatható betűk. (90 db.) Kemény táblapapírra fel-
húzva. Átdolgozta : Peres Sándor igazgató. Engedélyeztetett a nm. vallás-
és közokt. m. kir. min. 1905. évi 5115. ein. sz. a. k. rend. Ny. Isk. . . . 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák II. osztálya számára. Átdolgozta : 
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. min. 1905. évi 5001. ein. sz. a. k. rend. 8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk. 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák III. osztálya számára. Átdolgozta : 
Sebesztha Károly kii-, tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és köz-
okt. m. kir. min. 1905. évi 5001. ein. sz. a. k. rend. 8°, ll1/-» ív, kötve. Ny. Isk. 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák IV. osztálya számára. Átdolgozta : 
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt/ 
m. kii-, min. 1906. évi 46.321. sz. a. k. rend. 8°, 16 ív, kötve. Ny. Isk. f 

Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák V—VI. osztálya számára. Átdolgozta: 
Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1907. évi 83.728. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 33s/s ív, kötve. Ny. Isk. 

Nagy L. : Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításában a nép-
iskolák I. és II. osztálya számára. 8", 13'/< ív, bekötve. A. . . . . . . . 

Nagy L. : Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák I. és II. 
osztálya számára. 8°, 6 "A ív, bekötve. A 

Nagy L. : Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák III. és 
IV. osztálya számára. 8°, 14V» ív, bekötve. A 

Nagy-féle nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára. 
Átdolgozta : Körösi Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. k. rend. 8", \zn ív, kötve. Ny. Isk. . 

Nagy-l'éle nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák III—IV. osztálya számára. 
Átdolgozta : Körösi Sándor tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 26.214. sz. a. k. rend. 8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

*Körösi Sándor : Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák V« osztálya 
számára. (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 54.930. 
sz. a. kelt rend. 8°, 9 ív, kötve. Ny. Isk 

"Körösi Sándor : Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák VI. osztálya 
számára. (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás-és közokt. min. 1906. évi 61.327. sz. a. kelt 
rend. 8°, 73/< ív, kötve. Ny. Isk 

Dr. Simonyi Jenő-féle földrajz a népiskolák IV. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Simonyi Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1905. évi 5.060. ein. sz. a. k. rend. 8°, 9 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

Dr. Simonyi Jenö-féle földrajz a népiskolák V—VI. osztálya számára. Át-
dolgozta : dr. Simonyi Jenő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 40.607. sz. a. k. rend. 8°, 12 ív, kötve. Ny. Isk. . 

Dr. Kiss és Mayer: Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 26 ív, bekötve. A. 

* Â csillaggal jelölt c ikke t a m. 1.ir. tud.-egyetemi nyomda ú j kiadványai. 
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I)r. Kiss Áron : A magyarok története, kapcsolatban a világtörténet neve-
zetesebb eseményeivel. Az elemi népiskolák V. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Kiss Áron. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1906. évi 945. ein. sz. a. k. rend. 8°, 3 ív, kötve. Ny. Isk 

Dr. Kiss Áron : A magyarok története, kapcsolatban a világtörténet neve-
zetesebb eseményeivel. Az elemi népiskola VI. osztálya számára. Átdol-
gozta : dr. Kiss Áronv Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1906. évi 622. ein. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk 

Dr. Beke Manó : Vezérkönyv a népiskolai számtani oktatáshoz. A népiskolai 
új tanterv alapján hivatalosan megbíráltatott és a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. a népiskolai tanítók részére 
segédkönyvül engedélyeztetett. 8°, 14 ív, fűzve. Ny. Isk 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák II. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. mm. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8", 5 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák III. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és kö.'okt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k" rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák IV. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 5',2 ív, kötve. Ny. Isk, . 

Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák V—VI. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 8'/2 ív, kötve. Ny. Isk. . 

*Dr. Balogh Arthur : Alkotmánytan a népiskolák V—VI. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 22.194. sz. 
a. k. rend. 8°, 5',2 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Kocli, dr. Vangel : Természetrajz a népiskolák V. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a., k. rend. 8°, l l 3 4 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Koch, dr. Vangel : Természetrajz a népiskolák VI. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8", 8'/< ív, kötve. Ny. Isk 

*Snazel Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák V. osztálya számára. Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 29.063. sz. a. k. 
rend. 8°, 4'/2 ív, kötve. Ny. Isk 

*Snazel Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák VI. osztálya számára. Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 58.911. sz. a. k. 
rend 8", 43 4 ív, kötve. Ny. Isk. 

*Farkas Sándor : Polgári jogok és kötelességek. Az elemi népiskolák V. és 
VI. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1907. évi 124.230. sz. a. k. rend. 8°, 4 ív, kötve. Ny. Isk 

*Farkas—Kún : Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. Engedélyeztetett a 
nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi nov. 29-én 105.735. sz. alatt 
kelt rendeletével. 8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk 

•Farkas Kún s Földrajz a népiskolák V. és VI. oszt. számára. Engedélyezte-
tett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi nov. 29-én 105.735. sz. 
alatt kelt rendeletével. 8°, 11 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Baló— Quint: Természetrajz a népiskola V. és VI. oszt. számára. Enge-
délyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1908. évi márc. 20-án 
31.638. sz. alatt kelt rendeletével. 8°, 13 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Baló-Quint: Kalauz és tanítási tervezetek a dr. Baló—Qnint-féle nép-
iskolai természetrajzhoz. Engedélyeztetett a vallás- és közokt. m. kir. min. 
1908. évi márc. 20-án 31.638. sz. alatt kelt r e n d . 8°, 3'A ív, kötve. Ny. Isk. 

Bartalus István-féle dalgyűjtemény és módszertani utasítások a népiskolai 
tanítók használatára. Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti 
tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 
67.317. sz. a. k. rend. 8", 11 ív, kötve. Ny. Isk 

Bartalus István-féle ének iskola. I. rész. A népiskolák III—IV. oszt. számára . 
Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti tanár. Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 24.916. sz. a. k. rend. 
8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk 

Bartalus István-féle énekiskola. II. rész. A népiskolák V—VI. oszt. számára. 
Átdolgozta : Pataki Vilmos tanítónőképző-intézeti tanár. Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 24.916. sz. a. k. rend. 
8°, 8 ív, kötve. Ny. Isk 
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Sz. Nagy J. : Vezérkönyv az énektanításban, elemi e's népiskolák számára. 
Első folyam. I. füzet. 8°, 5 ív, bekötve. A 

Margitai J.: Gyermekdalok a népisk. számára. 8°, 2 ív, bekötve. A 
Dr. Széli L. : Vezérkönyv az életmentés és egészségtanhoz. 8°, 16'A ív, 

bekötve. Á 
Dr. Széli Lajos : Egészségtan és életmentés az elemi népiskolák számára. 

Átdolgozta : dr. Kovácli Aladár, a budapesti önk. mentő-egyesület igazgató-
főorvosa. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 
615. ein. sz. a. k. rend. 8°, 53/s ív, kötve. Ny. Isk 

Gönczy P . : Utasítása földgömbhöz és tellnrininhoz. 8°, 8 ív, bekötve. A. . . 
Tornatanítás. (Szerkesztek és kiadák Ambrus Lajos és Szauter Antal, pécsi 

m. kir. állami főreáliskolai tanárok.) 12 ív és 1 ív a gyakorlatokhoz 
írt dalokkal. Fűzve. K. D 

*Kriimier Anna : „A horgolás és kötés tömeges tanításának vezérkönyve, 
ütem és vezérszó szerint." 8°, 6'A ív. fűzve. M  

Láng M. : „A magyar beszédre való szoktatás módja." 16 ív. K. B 

II. Dadogó- és siketnéina iskolák számára. 
Roboz József: Módszeres beszéd- és olvasási gyakorlatok dadogók számára. 

(1896.) 8°, 36'/= ív, fűzve. K. B 
Roboz József: Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siketnémák számára. I. rész. 

(1897.) 8», 12 ív, kötve. K. B 

III. Felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László: Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leány-

iskolák V. osztálya számára. Nagy 8", 17Vs ív, fűzve. K. B 
Torkos László : Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák 

VI. osztálya számára. Nagy 8", 21 Vi ív fűzve. K. B 
Sonneiifeld Zs. : Német nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák 

számára. II. rész. Nagy 8°, 14 ív, fűzve. A 

IV. Polgári és felső népiskolák számára. 
Csiky Kálmán : A hazai alkotmány és jogismeret alapvonalai, polgári és 

felső népiskolák számára. 8°, 8'/a ív, fűzve. K. B 

V. Tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. 
Az I. a lat t felsorolt vezérkönyvek. 

Csiky Kálmán : A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve, a 
polgári és elemi tanítóképző-intézet növendékei számára. 8°, 12SA ív, 
fűzve. K. B 

Gönczy Pál : Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22'/» ív, fűzve. A 
Bartalus 1. : Zeneköltészet elemei és müformái. (Polgári iskolai tanítóképzők 

számára.) 8°, 22 ív, bekötve. A 
Bartalus 1.: Vázlatok a zene történelméből. 8°, 243A ív, fűzve. K. B. . . . 
Ábrányi K.: A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/« ív, fűzve. A 
Ábrányi K.: Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai tanítóképzők számára.) 

8°, 9'A ív, fűzve. A 
Láng M.: A magyar beszédre szoktatás módja. 16 ív, fűzve. K. B 

VI. Kisdcdóvónőképző-intézetek számára. 
Láng-Peres : Rendszeres magyar nyelvtan, I. oszt. sz. 8", 4V< ív, fűzve. K. B. 
Láng-Peres: Magyar olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A ív, fűzve. K. B. . . . 
Láng-Peres: Magyar olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A ív, fűzve. K. B. 
Láng-Peres : A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 ív, fűzve. K. B 
Peres-Fodor-Exner-lmre dr.: Vezérkönyv az állandó gyermekmenedékházakat 

vezető nők számára. 8°, 121 2 ív, számos ábrával, fűzve. K. B 

* Bizomáuyban tartatok. 
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b) Német nyelven. 

E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 
123 Gönczy P. Fali olvasótábla. (Wandtafeln.) 24 lap. A 
124 Lederér A.: Deutsches ABC- und Lesebuch fiir die erste Volkssehulklasse. 

Átdolgozták : Szeiler Miklós és Molnár József. Engedélyeztetett a nm. vallás-
és közokt. m. kir. miniszter 1908. évi június hó 25-én 72.429. sz. a. kelt 
rendeletével. 8°, 76/s ív, kötve. Ny. Isk 

125 Gönczy P. Yezérkönyv az ABC-liez, tanítók számára. (Leitfaden zu den deutschen 
ABC- und Lesebuche.) 8°, 7 ív, kötve. A  

126 Gönczy P. írott mozgatható betűk. (Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-
Buchstaben.) 55 drb, táblapapirra felhúzva. A 

127 Gönczy P. Nyomtatott mozgatható betűk. (Gönczy P. Bewegliche Druck-
schrift-Buchstaben.) 65 drb, táblapapirra felhúzva. A 

128 Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák II. oszt. számára. (Lesebuch für die 
IL Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta : Hajnáci R. József kir. tanfel-
ügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 8'/4 ív, kötve. Ny. Isk 

129 Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák III. oszt. számára. (Lesebuch für die 
III. Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta : Hajnóci R. József kir. tanfel-
ügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. ' 1907. évi 
87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8°, l l 1 2 ív, kötve. Ny. Isk. 

130 Gáspár-féle olvasókönyv a népiskolák IV. oszt. számára. (Lesebuch für die 
IV. Klasse der Volksschulen.) Átdolgozta : Hajnóci K. József kir. tanfel-
ügyelő. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 111. kir. min. 1907. évi 
,87.271. sz. a. kelt rendeletével. 8°, i7» 2 ív, kötve. Ny. Isk 

131 l*Gáspár <J. V—VI. olvasókönyv. (Gáspár. J. Lesebuch f. d. V—VI. Klasse der 
Volksschulen.) 8°, 37 ív, kötve. A  

132 Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz. (Nagy L. Metho-
discher Leitfaden zu den Denk- u. Sprechübungen in der I. und II. Volks-
sehulklasse.) 8°, 173/4 ÍV, kötve. A  

133 Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. számára. (Nagy L. Metho-
discher Leitfaden zum deutschen Sprachunterrichte in der I. und II. Volks-
sehulklasse.) 8", 81 4 ív, kötve. A  

134 Nagy L. Nyelvtan a II. osztály számára. (Nagy L. Deutsche Sprachübungen 
f. d. IL Volkssehulklasse.) 8", 2 ív, kötve. A 

135 Dr. Emericzy G. és Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanításához. (Dr. Emericzy 
u. Kárpáti. Anleitung zur methodischen Behandlung der Geografie in der 
Volksschule.) 8°, 27'/2 ív, kötve. A  

136 Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (Dr. Emericzy u. Kárpáti. 
Ergebnisse des geografischen Unterrichtes.) 8°, 2 ív, kötve. A 

137 Dr. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (Dr. Kiss und Mayer. 
Anleitung zur methodischen Behandlung der Geschichte in der Volksschule.) 
8°, 261 4 ív, kötve. A  

138 Dr. Kiss és Mayer. Magyarok története. (Dr. Kiss und Mayer. Die Geschichte 
der Ungarn.) A népisk. V. oszt. számára. 8", 7 ív, kötve. A 

142 Dr. Széli. Vezérkönyv az életmentés és egészségtanhoz. 8°, 16' 4 ív, kötve. 
(Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung und Gesundheitslehre.) A  

143 Maszák H. Útmutató az elemi rajztanításban. (Wegweiser bei dem Elementar-
unterrichte im Zeichnen.) Nagy 8°, 5 ív, kötve. A 

144 **Dr. Beke Manó: Számolókönyv a népiskolák II. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die II. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 5'/a ív, 
kötve. Ny. Isk 

145 **Dr. Beke Manó: Számolókönyv a népiskolák III. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die III. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 5'/s ív, 
kötve. Ny. Isk 

146 **Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák IV. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die IV. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 6 ív, 
kötve. Ny. Isk 

* A jövő 1908/9. tanévre átdolgozott alakban jelenik meg. 
** A cBillaggal jelölt cikkek a m. kir. tud.-egyetemi nyomda ú j kiadványai. 
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147 

161 
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173 
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177 

180 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

**Dr. Beke Mauó : Számolókönyv a népiskolák V. és VI. osztálya számára. 
(Rechenbuch für die Y. und VI. Klasse der Volksschulen.) Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rende-
letével. 8°, 9'/« ív, kötve. Ny. Isk 

c) Tót nyelven. 

Klemi népiskolák számára. 
Gönczy P. Fali olvasótábla. (Gönczy P. Stenova citacia tabula.) 24. lap. A. . 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. (Gönczy P. Slovensky slabikár a pl-vá citanka 

pre prvú triedu narodnich skóí.) 8", 7 ív, bekötve. A 
Gönczy P. Yezérkönyv az ABC-hez tanítók számára. (Gönczy P. Návodnia 

kniha k. slovenskému slabikári a prvej éitanke.) 8", 6' 2 ív, bekötve. A. . 
Gönczy P. Nyomtatott mozgatható betiik. (Tlaèové pohyblivé písmeny.) 

110 drb, táblapapirra felhúzva. A 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a tót ajknak számára. (Groó V. 

Návodná kniha k vyuèovaniu uhorskej reöi.) I. rész. 8°, 8V2 ív, bekötve. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak számára. (Groó V. 

Návodná kniha k vyuóovaniu uhorskej reói.) II. rész. 8°, 7 ! 2 ív, bekötve. A. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához. (Nagy L. 

Cviöenia umu a reci. Návodnia kniha pre uóitelov, jakoby tento predmet 
v prvej a druhej triede národních skôl prednásat mali.) 8U, 13 ív, bekötve. A. 

Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály számára. (Praktiôna 
mluvníca slovenská. Návodná rukoviit pre mluvnicnó vyuőovánia v. I. a II. 
triede prostonárodních skôl.) 8°, 8'/i ív, bekötve. A 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. osztály számára. (Mluvnióná cviéebná 
knizka pre II. triedu prostonárodních skôl.) 8°, 'i'/4 ív, bekötve. A. . . . 

Gáspár J. V—VI. olvasókönyv. (Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. 
triedu ludovich skôl.) 8°, 333 4 ív, bekötve. A 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népiskolák II—IV. oszt. számára. 
(Groó V. Uhorská citanka a cviéebná knizka.) 8°, 93/s ív, bekötve. A. . . 
Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népiskolai földrajztanításban, 

tanítók számára. (Dr. Emericzy és Kárpáti. Návodnia kniha ku vyucovaniu 
zemepisu v ludovyeh skolách pre uóitelov a éakatelov ucitelstva.) 8", 25'/a 
ív, bekötve. A 
Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (Dr. Emericzy és Kárpáti. 
Sklad zemepisnych vysledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu ludovyeh skôl 
a pre opakovaciu skolu.) 8°, l 3 4 ív, bekötve. A 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. (Gönczy P. Návod ku poznávaniu a 
upotrebovaniu zemekuii pre národních uóitelov.) 8°, 5 ív, bekötve. A. . . 

Maszák H. Útmutató az elemi rajztunításban. (Maszák H. Űprava pre vyuco-
vania v kresleni v pociatocních skolách. I. Návodná kniha pre ufiitelov.) 
8°, 43 4 ív, bekötve. A 

Dr. 

Dr. 

d) • Sáros- és szepesmegyei tót nyél ven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. (Gönczy P. Slovenskí slabikár a persá citanka 

per persu classu národních skôl.) 8°, 6'/2 ív, bekötve. A 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, tanítók számára. (Gönczy P. Návodná 

kniha ku slovenskému slabikaru a persej cítance.) 8°, 61 4 ív, bekötve. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, sáros-szepesi tót ajkúak 

számára. (Groó V. Návodná kniha k vyucovanu uherskej reéi.) I. rész. 
8°, 8V2 ív, bekötve. A . . . . 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, sáros-szepesi tót ajkúak 
számára. (Groó V. Návodná kniha k vyuöovanu uherskej reci.) II. rész. 
8", 71 2 ív, bekötve. A ' 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-szepesi tót ajkú népiskolák 
II—IV. oszt. számára. (Groó V. Uherska citanka a cvicebna knizka.) 8°, 
9Vü ív, bekötve. A 

Gáspár J. II. olvasókönyv. (Gáspár J. Slovenská éitanka pre druhu klassu 
prostonárodních skôl.) 8°, 113/4 ív, bekötve. A 

** A csillaggal jelölt cikkek a m. kir. tud -egyetemi nyomda u j kiadványai. 
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Gáspár J. 111. olvasókönyv. (Gáspár J. Slovenska citanka pre trecu klassu 
narodnich skől.) 8°, l l ' /s ív, bekötve. A., 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. (Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu.) 8°, 
13Vs ív, bekötve. A 

Gáspár J. Ar—VI. olvasókönyv. (Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu 
ïudoskol.) 8°, 33 '/a ív, bekötve. A 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorlatok tanításához. (Nagy L. 
Cvicenia umu a reci v persej a druhej klasse narodnicli skől.) 8°, l l ' /s ív, 
bekötve. A 

Nagy 1 . Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában I. és II. oszt. (Nagy L. 
Navodna kniha kű viucovanu mluvnici pre I. a II. klassu narodnich 
skől.) 8°, 63/4 ív, bekötve. A 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. számára. (Nagy L. Mluvnicna 
övicebna kniha pre druhu klassu narodnich skől.) 8°, 1 '/2 ív, bekötve. A. . 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. földrajz tanításában. (Návodna 
kniha ku íudoákolskemu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskich cekancoch.) 
8°, 25 V2 ív, bekötve. A . 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (Zemepismi sklad visledkoch pre 
V. alebóVI. klassu narodnich skôlapre opakujucu skolu.) 8", 2\n ív,bekötve.A. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. (Navod ku poznavanu a upotrebovanu 
zemekuli pre narodnich uciteloch.) 8°, 5 ív, bekötve. A 

Dr. Kiss-Mayer. Magyarok története az elemi népiskolák V. oszt. számára. 
(História Uherska.) 8°, 6',2 ív, bekötve. A 

Dr. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (Návodna knizka ku 
viucovana historii prosto narodnich skol pre ucitelov.) 8°, 23 ív, bekötve. A. 

t. e) Szerb nyelven. 

E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy P . Falitábla. (XXIV. Hlmna.) 24 lap. A 
Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. (CpncKu Byiviiap ca ochobho.u MaraiiKOM sa 

apBii paspea naposHe mao-ie.) 8°, 7Vs ív, b e k ö t v e . A 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. (YHJTCTBO sa HaciaBy y cpiicKo.u öyKBapy 

ca TOTaHKOJ; nasieii.eno iiapoAHHit yiHTeiHMa.) 8°, 6 ív, bekö tve . A 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. (Hapo^na Kanra 3a cpöcKa 

paspeA I. ojae.i.) I. rész. 8°, 8'/j ív, bekötve. A 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. (Py<ma KHara k iiayiaBaity 

Maíiapcicora je3HKa.) H, r. 8", 8V* ív, b e k ö t v e . A 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú népiskolák II—IV. oszt. számára. 

(Mafyapcita HirrauKa 11 BeacóoBHa Kttiiataua cpócKHX HapoAHiix luKo.ia.) 8°, 
9'/« ív, bekötve. A 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához. (VayrcTBO 
aa upeaaBaae Bewöaita y roBopy h pasy.MeBaity. 3a hpbb h spyru paspes 
napoAHHx uiKO.ia.) 8°. 12 ív, bekötve. A 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv I. és 11. oszt. számára. (i'nyrciBo y apexaBafty 
cpacKe rpaJiaTHice y I. H II. pa3pejiy napoaiie uiRo.ie.) 8°, 83A ív, b e k ö t v e . A. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv III. és IV. oszt. számára. (J'iiyTCTBo y 
i ipeianan,y cpucite rpaManuce v III. H IV. pa3p. untoje.) 8", 10 ív, 
bekötve. A 

Nagy L. Nyelvtani gyakoriókönyv II. oszt. számára. (Cpiicita rpa>tarniKa 
BesöeHima 3a II. paspej íiapojHe mitojie.) 8°, 2 ív, bekötve. A 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv III. és IV. oszt. számára. (CpacKa rpasia-
THiKa Beacóeinma aa III. h IV. pasp. nap. uiKOJie.) 8°, 73/4 ív, bekötve. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. (Cpacsa nnauica sa ipyrn paspei Hapowe 
uiKOJie.) 8°, 9 ív, bekötve. A 

Gáspár J . I I I . o lvasókönyv. (Cpacsa iHiaiiKa 3a rpekii paspeA H a p o j u e 
mKOJie.) 8', 103A ív, bekötve. A 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. (Cpncita imamca 3a lerBpra paapej napoAne 
maojie.) 8°, 14 ív, bekötve. A 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. (CpacKa inramca sa nem a uiecTH pa3pej 
napomé untodé.) 8°. 301/» ív, bekötve. A 

Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanításában, tanítók számára. 
(Vuvtctbo v sen/tonne 3a v'iHTe.te u yiHïeACKe KaHAHRare napoAHax uiKo.ia.) 
8°, "26'/J ív, b e k ö t v e . A." . . . . ' 
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Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (C»yu 3eMjioi[BCUEx peay-wara »a 
H a p o a a e iiiKo.ie V . , a y cjiyiajy B 3a V I . pa3pej 11 3a n o B T o p a B a j v h y ÎIIKOJY.) 

8°, 2 ív, bekötve. A. . . . . * . . . . " . 
Kiss és Mayer. Magyarok története a népiskolák V. oszt. számára. (IIOBC-

CTBHiia naí/apa.) 8°, 7 ív, bekötve.. A 
Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. ( P V K O B O Í C T B O K yien.\ 

noBecTHiiue y iiapoAHHH umoaaMa.) 8°, 27V< ív, bekötve. A 
Maszák H. Útmutató az elemi rajztanításban. (YnyTCTiio y uacTawi upraaa. 

Pyiaa KH,nra 3a HapojHe YINXEJBE. CI;.IOIIBO Xyro Macau.) N a g y 8°, 5 V « ív, 
bekötve. A 

f ) Román nyelven. 

E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy P. Falitábla. (Tabella de parete.) 21 lap. A 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. (Elementariu sèu ABC-dariu pentru scolele 

poporále romanesci.) 8°,' 5'/a ív, bekötve. A 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításában. (Instru-

ctiune la propunerea esercitieloru verbali sí memoriali pentru clas'a 1. 
si II. a scoleloru poporaü.) 8°, 13'/< ív, bekötve. A 

Nagy I . Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában I. és II. oszt. számára. 
(Manualu de conducere in instructiunea limbei materne pentru clas'a I. 
si II-a scoleloru poporali.) 8°, 6 ív, bekötve. A 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. számára. (Manualu de eser-
citie gramaticali pentru clas'a a II-a a scoleloru poporale'.) 8°, 2 ív, 
bekötve. A 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román ajkúak számára. 
(Manuducerea gramaticei limbei maghiare.) 1. rész. 8°, 9'/2 ív, bekötve. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román ajkúak számára. 
(Manuducerea gramaticei limbei maghiare.) II. rész. 8", 8V2 ív, bekötve. A. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkú népiskolák II—IV. oszt. számára. (Carte 
de cetire si deprindere.) 8", IO'/J ív, bekötve. A 

Gáspár J. II. olvasókönyv. (Legendariu romanescu pentru clas'a a dou'a 
scoleloru poporali.) 8°, 86 s ív, bekötve. A. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. (Legendariu romanescu pentru clas'a a trei'a a 
scoleloru poporali.) 8°, 11 ' 2 ív, bekötve. A 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. (Legendariu romanescu pentru clas'a a patr'a a 
scoleloru poporali.) 8°, 13V» ív, bekötve. A 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. földrajz tanításában. (Carte 
conducatoria la propunerea geografiei in scolele popurale pentru invetiatori 
si aspiranti de invetiatori.) 8°, 28V« ív, bekötve. A 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. (Magasinu de resultate geo-
grafice pentru clas'a V. casualminte VI. a scolei poporale si pentru scol'a 
repetitiunala.) 8", 2 ív, bekötve. A 

Dr. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (Manuducere pentru 
instructiunea istoriei in scoal. poporale.) 8°, 30 ív, bekötve. A 

Maszák H. Útmutató az elemi rajztanításban. (Indegetariu la propunerea 
desemnului elementariu. Istructiune pentru invetiatori. — Instructiune.) 
8°, 43 4 ív, bekötve. A 

g) Horvát nyelven. 

E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására vasmegyei horvát ajknak 
számára. I. rész. (Uvodna kniga na poduéavanje ugerskoga jezika.) 8°, 
8V2 ív, bekötve. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanít, a vasmegyei horvát ajkúak számára, 
(Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga jezika.) 8°, 8 l 4 ív bekötve. A. . 
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h) M/uraközi horvát nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Margitai J . Magyar ABC- és olvasókönyv a. muraközi népiskolák számára. 

8°. 5'/» ív, bekötve. KB " 
Margitai J. Magyar fali-olvasótábla horvát és vend népisk. szám. (20 lap.) KB. 
Margitai J . Magyar olvasókönyv a muraközi népiskolák számára. II. év-

folyam. 8°, 13 Va ív, bekötve. KB. 
Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás tanításához horvát és vend 

ajkú iskolákban. 8°, 5'/i ív, kötve. KB 

i) Rnthéri nyelven. 

E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 
a) JBereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. (1'eunn II. Pycwta a3fiyica h nepBa iHTamta j iaa 
iiepüOH K-iacH napoAHHX'i, IIIKO.ii..) 8°, 7 ív, bekötve. A 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. ( lemui I I . PVKOBOJCTBO KO y i t . H in pycnan,i>Kot 
a3ÖVKH h iiepBOHaHiaHot urraHKN.) 8", 4V< ív, bekötve. A  

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításában I—II. oszt 
számára. (Hajib .1 . J'npaJKHeHie óecijH H posy M a. BojHTeiMia KUNRA j iaa 
yHHTeabÖBi, no I. H II. oacci napôiHHXt niKÔJn..) 8°, 111/» ív, bekötve. A. 

Groó V. Nyelvtani vezérkönyv ruthén ajkúak számára. (Bowrre.n>na KHnra KO 
iiayiemo MajapcKora aauRa.) I. rész, 8°, 8'A ív, bekötve. A 

Groó V. Nyelvtani vezérkönyv ruthén ajkúak számára. (Pyiua KII ura KO yiÍHfo 
•laaapcKora «3HKa.) II. rész, 8°, 8 ív, bekötve. A 

Groó V. Olvasókönyv a ruthén ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. számára 
(Ma.wpCKa wraHKa 0 ynpajKHHTejitHa K H n r a . ) 8°, 12 ív, bekö tve . A. . . 

Csopei I . Rnthén-magyar szótár. (PyciKo-MajwpcKHä cjioBapt.) 8°, 31 ív 
bekötve. A 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. (BOJHTEJTHA KHNRA KO 
yrtHi) HCTopili y uapojHH xt niKo.iax't.) 8°, 28'/« ív, bekötve. A. . . . 

Kiss. Magyarország története V. oszt. sz. (Hcropis jtajapöBi.) 8°, 7'/a ív 
bekötve. A 

Valkovszky. Magyarország története. (bajKOBCKH Maxanií,. Hcropia YropinHtm.) 
8°, 7'/a ív, bekötve. A 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. (PycKa aafiysa h nepBa miamia RAU nepBofi 

K.iacu HapoAHHXt iaKO;Tb. BejJia uajapcKofi arióyKH. Hamia Tenni« n e p e p o -
ó . i e H o . C o e n o B a irfeHa B t n e p e i u i e r f c . ) 8 ° , 6 S A í v , b e k ö t v e . A . 

k) Vend nyelven. 

E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 
Margitai J. Magyar fali-olvasótábla horvát és vend iskolák számára. (1 pél 

dány = 20 lap.) KB 
Margitai J . Vezérkönyv a magyar írás és olvasás tanításához a horvát 

vend ajkú iskolákban. 8°, 5'/s ív, kötve. KB 
Gönczy P . Fali-olvasótábla az átdolgozott Gönczy-féle ABC-hez. 20 lap. A. 
Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. (Nove ABC i zacsétne knige cstenyá za 

vesznicski sol prvi zlócs.) 8°, 6 ív, bekötve. A 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-liez. (Navod vu szlovenszke ABC-szke 

zacsétnoga cstenyá knige. Ka vucsitele.) 8°, 6'/a ív, bekötve. A 
Gönczy P. írott mozgatható betttk. (Píszmeni gíbni píszki.) 92 darab, tábla 

papirra felhúzva. A 
Gönczy P. Nyomtatott mozgatható betilk. (Stampni gíbni píszki,) 100 darab 

táblapapirra felhúzva. A 
Gáspár J . II. olvasókönyv. (Nove knige cstenyá za vesznicski sói driigi zlócs. 

8°, 11 ív, bekötve. A 
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3 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. SZÁM. 
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Gáspár J . 111. olvasókönyv. (Szlovenszke nove knige cstenyá za vesznícski 
sôl III. zlôcs.) 8°, 11'/« ív, bekötve. A ' . . . . 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. (Szlovenszke nove knige cstenyá za vesznícski sói 
IV. zlôcs.) 8°, 16 ív, bekötve. A 

Margitai J . Magyar ABC- és olvasókönyv vend-vidéki iskolák számára. 8°, 
5'A ív, bekötve. KB 

Margitai J .Magyar olvasókönyv a vend-vidéki népiskolák számára- II. év-
folyam. 8°, 13'/a ív, kötve. KB 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorlatok tanításában I—II. oszt. 
számára. (Návod na flíszanya vu govorênyi i razmênyi za vesznícski sôl 
prvi i drugi zlôcs.) 8°, 12V» ív, kötve. A.  

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában I. és II. oszt. számára. 
(Návod na vogrszki jezik za vesznícski sôl I. i II. zlôcs.) 8", 6'A ív, kötve. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. osztály számára. (Jezícsna flíszanya za 
vesznícski sôl II. zlôcs.) 8°, 2 ív, bekötve. A 

Maszák H. I . Útmutató az elemi rajztanításban. (Potikazács na zacsétno 
rovatanye. I. Navod za soiszke vucsitele.) Nagy 8°, 5'/» ív, kötve. A. . . 

Maszák H. II . Kivágott papírminták. (Vözrezane papirne obrázke.) 25 db alak. A. 

A fiumei iskolák számára. 

a) Olasz nyelven. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (II Libro di Lettura per la prima 
Classe.) 107/s ív, kötve. KB 

Capellari stb. II. olvasó. (II libro di Lettura per la II. Classe.) 8 ív, 
kötve. KB 

Capellari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la IE. Classe.) 13'/a ív, 
kötve. KB 

Capellari stb. IV. olvasó. (II libro di Lettura per la IV. Classe.) 20 ív, 
kötve. KB 

Fonda, Minca, Smoquina V—VI. olvasó. (II libro di Lettura per le Classi 
quinta e sesta.) 38'/a ív. kötve. KB 

Capellari stb. Iparostanonciskolai olvasókönyv (előkészítő tanfolyam). (II Libro 
di Lettura per il Corso Preparatorio della Scuola Industriale per Garzoni 
e per le Scuole Serali-Domenicali. 123/s ÍV, kötve. KB 

Capellari stb. Iparostanonciskolai olvasókönyv. (I. osztály.) (II Libro di 
Lettura per il Primo Corso della Scuola Industriale per Apprendisti.) 
20 ív, kötve. KB 

Czink. Földrajz. (Manuale de Geografia del regno d'Ungheria e dell' impero 
d'Austria.) ÎO'A ív, kötve. KB  

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica Commerciale.) I. rész, 
126/« ÍV, kötve. KB 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica Commerciale.) H. rész, 
14'A ív, kötve. KB 

b) Magyar-olasz nyelven. 

Dr. Brózik Károly és Paszlavszky József. Földrajz gimnáziumok számára. 
I. rész. A magyar királyság és a Földközi-tenger környéke. Magyar-
olasz nyelven. 1835-ben. 8", 15'A ív, fűzve. Ny 

Dr. Brózik Károly és Paszlavszky József. Földrajz gimnáziumok számára. 
II. rész. Európa nyugoti és északi része s a többi világrész. Magyar-
olasz nyelven. 1885-ben. 8°, 20'A ív, fűzve. Ny 

Heller Ágoston. Fizikai földrajz a gimnázium I I I . osztálya számára. 
Magyar-olasz nyelven. 1885. 8°, I3'A ív, fűzve. Ny 

Dr. Roth Samu. Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai. Magyar-olasz 
nyelven. 1890-ben. 8°, 13'A ív, fűzve. K. B 

Dr . Roth Samu. Az állattan alapvonalai a középiskolák felső osztályai 
számára. — Átdolgozta : Matisz János, fiumei m. kir. főgimnáziumi 
tanár. Magyar-olasz nyelven. 1891-ben. 8°, 21'A ív, fűzve. K. B 

Körösi Sándor. Magyar-olasz nyelvtan. K. B 
Fest A. Varga O. Politikai földrajz a gimnázium VII. osztálya számára. K. B. 

56 

72 

30 

60 

60 

40 

16 

20 
72 

70 

70 

80 

60 

20 

40 

60 

40 

20 

12 

20 

30 

20 

48 

56 

24 

50 

48 

32 

12 

60 

55 

55 

60 

80 

50 

75 

20 

40 

90 

92 

56 

70 

60 



B) Taneszközök. 
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Gönczy P . A métermértékek falitáblája, magyar nyelven. Átdolgozta : Bitten-
binder Miklós budapesti II. ker. állami tanítónőképző-intézeti tanár. Kiada-
tott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 74.105 906. sz. 
a. kelt rendeletével. K. B 

Bittenbinder Miklós. Utasítás a méterrendszer használatára és. tanítására 
a népiskolák számára, magyar nyelven. K. B 

Gönczy P . A métermértékek falitáblája német, tót, ruthén, vend és szerb 
nyelven. K. B 

Gönczy P. Utasítás a méterrendszer tanításához, tanítók számára német, 
tót, ruthén és vend nyelven. K. B 

Gönczy P. Népiskolai épületek terve. 1874. Magyar, tót és szerb nyelven. K. B. 
Basch-féle természetrajzi ábrák. (16 darab színezett tábla, állat-, növény- és ás-

ványtanhoz, táblapapirra felhúzva és 4 '/< ívre terjedő magyarázó szöveggel.) A. 
Számológép, golyókkal. (A számológép felállított helyzetben 125 cm. magas.) A. 
Metzner Alfonz. Számvető készülék az elemi és polgári iskolák számára, 

utasítással. K. B 
Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 darab bádogliter, 1 darab 

bádogdeciliter, 1 darab bádogcentiliter, 1 darab bádogköbliter, 1 darab 
ezredköbliter és 1 darab deciméter-fakocka, 1 darab 1 kilogramm vas-
súly, 1 darab 10 dekagramm rézsúly, 1 darab 1 dekagramm rézsúly és 
1 darab 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. A 
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G) Tantervek, szabályrendeletek, utasítások és 
könyv- és tanszerjegyzékek. 
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I. Tantervek és szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képzöintézetek, felsőbb leány-, kereskedelmi 

és ipariskolák számára. 

Tanterv és Utasítás a népiskolák számára. (Kiadatott a nm. vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir minisztérium 1905. évi június hó 16-án 2202. ein. sz. a. 
kelt rendeletével.) K. B 

Tanterv a ueni magvar ajkú népiskolák számára. (1879. évi június hó 29-én 
17.284. sz. r.) 8", 3 ív, fűzve. K. B. 

Tanterv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. Az 1868 : XXXVIII. t.-c. 
és az országgyűlési végzések értelmében. 8°, l3/* ív, fűzve. Ny 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső népiskolák számára. 
(1882. évi augusztus 16-án 18.634. sz. rendelet) 8°, 1 ív, fűzve. K. B. . . 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső népiskolák számára. 
(1882. évi augusztus 16-án 18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve. K. B 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szeptember hó 12-én 25.409. 

Tanterv a polgári leányiskolák számára. (1887. évi augusztus 11-én 29.000. sz. r.) 
8°, 2 ív, fűzve. K. B 

Tanterv a budapeti m. kir. állami pelgári iskolai tanító- és tanítónöképző-
intézetek számára. (1901. évi május 22-én 498. ein. sz. r.) K. B 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. (1891. évi 57.472. sz. r.) K. B. . . . 
Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti szabályzata. (1892. évi augusz-

tus 26-án 29.973. sz. r.) K. B 
Tanterv a házi-ipari munkamesteriiö-képezde számára. (1877. évi szeptember 

hó 7-én 22.678. sz. r.) 8°, '/a ív. K. B 
Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi jiílius 7-én 28.999. sz. r.) 8°, 2 ív, 

fűzve K. B. 
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Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. r.) K. B 
Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rendtartási szabályok. (1887 

július 7-én 28.999. sz. r.) K. B 
A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi május 24-én 25.314. sz. r.) 

K. B 
A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900. évi június hő ll-én 26.033. sz. r.) 

K. B 
A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (1895 augusztus 20-án 44.001. sz. r.) 

K. B 
Az iparostanonc-iskola szervezete. (1893. évi augusztus hó 31-én 33.564. sz. r.) 

8°, 2'A ív, fűzve. K. B 
Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szervezete. (1894. évi augusztus 

hó 29-én 35.527. sz. r.) K. B 
A gazdasági ismétlő-iskola szervezete ős tanterve. (1902. évi szeptember hő 

24-én 66.569. sz. a. kelt r.) fűzve. K. B. (Átdolgozás alatt.) 
Az elemi népiskolai tanítók és tanítónők továbbképző tanfolyamainak 

szervezete. (1906. évi január hó 10-én 102.594/1905. sz. r.) K. 11 
Az iparostanonc-iskolai tanítói tanfolyamok szervezete és tanterve. (1906. 

évi május hó 12-én 38.228. sz. r.) K. B 

II. Szabályrendeletek. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók és tanítónők képesítő-

vizsgálatáról. (1900. évi december 18-án 45.781. sz. r.) 8°, l'/s ív, fűzve. Jfy. . 
Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő-

vizsgálatáról. (1902. évi február 19-én 539. ebi. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve. Ny. 
A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítónőképzö-intézet uevelönői tanfolya-

mának szervezete, tanterve és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898. évi 
31.068. sz. r.) K. B 

A budapesti VI. ker. állami polgári iskolai tanítónőképző-lutézettel kap-
csolatban szervezett országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz.r.) 8°, Is, s ív. fűzve. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, felső nép- és polgári fiú-
és leányiskolákban tartandó nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgála-
tokról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) K. B 

Az állami elemi népiskolai tanító- ős taaltóuöképzö-intézetek rendtartása. 
(1900. évi december 18-án 45.781. sz. r.) K. B 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-képezdék tanárai ós az állami 
vagy államilag segélyezett, községi, felső nép-, polgári- és elemi 
iskolai tanítók ötödik évi pótléka megállapításáról. ö°, '/s ív, fűzve. 
(1880—32.944. sz. r.) K. B 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő népiskolák ügyeiről. 
(1877. okt. 16-án kelt legf. elhatározással.) 8°, 41/- ív, fűzve. K. B.' . . . 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb leányiskolákban. 
(1897—4561. sz. r.) K. B 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső népiskolákban használandó 
írófiizetek szerkezete, minősége, kiállítása és használata tárgyában. 
(1893. évi 33.868. sz. r.) K. B .' . . . 

Szabályzat az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó doktori szigor-
latokról. (1901. évi 4593. sz. r.) K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magánjeUegü népoktatási inté-
zetek, kereskedelmi és ipariskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, 
engedélyezése és használata tárgyában. 3/i ív. (1888. évi dec. 20-án 
17.589. sz. r.) K. B 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi és 
alsófokú ipariskolák tan- és segédkönyveinek inegbirálása, engedélyezése 
és használatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 55.800. sz. r.) K. B. 

Szabályzat a tanítóképző-intézeti tanárok képzéséről és képesítéséről. (1906. 
évi február hó 17-én 11.890. sz. r.) K. B . . 

Szabályzat a felső kereskedelmi iskolák érettségi vizsgálata számára* 
(1907. évi ápr. 26-án 34.614. sz. r.) K. B 

Házi szabályzat. A budapesti I. ker. áll. polgári iskolai tanítóképző-intézet, 
az áll. el. népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek és a hódmező-
vásárhelyi áll. óvónőképző-intézet köztartási ügyei vezetésének s a neve-
lők- és nevelőnők rendtartásának házi szabályzata. (1907. évi május 22-én 
40.036. sz. r.) K. B. 
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III. Utasítások. 
Állami elemi népiskolák az 1906 7. tanévben. K. II 
Utasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok számára a községi, vala-

mint a hitfelekezetek által fenntartott elemi iskolákban működő tanítók 
és tanítónők ilzetésének rendezéséről. (1893. évi XXVI. t.-c. 1894. márc. 2. 
10.000. az. r.) K. B 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és az áll. elemi nép-
iskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói számára. (1901. évi május 21-én 
32.055. sz. r.) K. B. (Átdolgozás alatt.) 

Állami elemi iskolai gondnoksági pótutasítás (1907—73.776.) K. B 
Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák számadásainak szer-

kesztése körül követendő eljárásról. Vi ív. (1874—21.556. sz. r.) Ny. . . 
Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a népiskolai közoktatást 

rendező 1868-iki XXXVIII. és 1876. XXVIII. törvénycikk végrehajtása 
tárgyában. (1876—20.311. sz. r.) 8", 3 ív, fűzve. K. B 

Utasítás a kir. tanfeliigvelők számára, a magyar nyelv tárgyában. (1879. évi 
XVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában.) 8», 1 ív, fűzve. (1879—17.284 sz,r,)K.B. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára, a népoktatás állapotáról szóló 
statixztikai adatok tárgyában. (1891. évi március 31-én 2604/1890. ein. 
sz. r.) 8°, l'A ív, fűzve. K. B 

Utasítás az 1868. évi XXXVIII. t.-c< 38. és 39. §-a értelmében létesített 
községi alapvagyon felügyelete, kezelése és jövedelmeinek felhasználása 
tárgyában. (18Í3. évi június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív. fűzve. K. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéscinek ós számadásainak, vala-
mint azok leltárainak szerkesztése tárgyában. (1899. évi július 25-én 
40.505. sz. r.) K. B 

Utasítás a polgári községek számára. (1868. X X X V I I I . és 1876. X X V I I I . t.-c.) 
8", 4 ív, fűzve. (1876-20.311. sz. r.) K. B 

Ugyanaz német nyelven. 8", 4 ív, fűzve. K. B 
tót „ 8», 4 ív, „ K. B 

„ román „ 8°, 4 ív, „ K. B 
Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi elemi népiskolák tanítói, 

illetve igazgató-tanítói részére. ( 1 8 6 8 . évi X X X V I I I . , IÍS76. évi X X V I I I . 
t.-c. és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) K. B 

Utasítás a bábák számára. (1879. évi 12.521. és 1882. évi 8824. számú 
rendelethez. Kibővítve az 1896. évi szeptember hó 10-én kelt 49.842. számú 
rendelettel.) (1897.) 8°, '/< ív. K. B. 

Utasítás a bábák számára (tót). (t»79. évi 12.521. és 1882. évi 8824. számú 
rendelethez.) Kibővítve az ls9ö. évi szeptember hó 10-én kelt 49.842. 
számú rendelettel.) (1897.) 8°, '/< ív. K. B 

Rendelet a bábák számára a gyermekágyi láz nieggátlása céljából követendő 
eljárás tárgyában. 8», '/•! ív. (1889. évi 2771. sz. r.) K. B 

Ugyanaz német nyelven. K. B 
tót „ K. B 

„ szerb „ K. B 
„ horvát „ K. B 
„ rutén „ K. B 
„ román „ K. B 
„ olasz „ K. B. . 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára, a kisdedóvásról szóló 1891. évi 
XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 
1892. évi október 8-án 44.00O sz. r.) K. B 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermckiuencdébházak fel-
ügyelő-bizottságai (községi iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) 
számára, a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) K. B. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. 
végrehajtása tárgyában. (Vallás- ós közokt. minisztérium 1892. évi 
okt. 8-án 44.000. sz. r.) K. B 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára,a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. 
miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Ki 15 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat vezető dajkák 
képesítése tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) K. 11. 

40 

24 

14 

4 



Rak-
tári 

szám 

547 

548 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

499 

591 

Bolti-ár 

K 

Nettó-ár 

K f 

Utasítás a népnevelési kir. tanfelügyelők részére, a népokt. törvények végre-
hajtása tárgyában. (1905. évi augusztus hó 20-án 70.000. sz. r.) K. B. . 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára, a nem állami 
elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (1907. 
évi 76.000. sz. r.) K. B 

ÍV. Könyv- cs tanszerjcgyzékek. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára szükséges tanszerek 

jegyzéke (1896. évi júl. 13-án 20.690. sz.), fűzve. K. B. (Átdolgozás alatt.) 
Jegyzéke a kisdedóvónőképző - intézetek számára szolgáló könyveknek. 

(1892. évi 49.308. sz.) K. B 
I. Jegyzéke az állami, községi, társulati és magánjellegű népoktatási 

tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák használatára engedélyezett 
tankönyveknek. 2 ív. (1888. évi dec. 20-án 17.358. sz. r.) K. B. . . . 

II. Jegyzéke az állami, községi, társulati és magánjellegű népoktatási tan-
intézetek, felsőbb leányiskolák, alsófokú ipariskolák és a kereskedelmi 
iskolák használatára engedélyezett tankönyveknek. Va ív. (1889. évi 
április 10-én 14.539. sz. r.) K. B 

III. Jegyzéke az állami, községi, társulati és magánjellegű népoktatási tan-
intézetek, kereskedelmi és ipariskolák használatára engedélyezett tan-
könyveknek. (1890. évi április hó 27-én 15.826. sz. r.) K. B.' 

IV. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyveknek. (1891. évi 
jún. 14-én 26.704. sz. r.) K. B 

V. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyveknek. (1892. évi 
24.656. sz. r.) K. B 

VI. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyveknek. (1893. évi 
25.235. sz. r.) K. B ! 

VII. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyveknek. (1894. évi 
28.451. sz. r.) K. B 

VIII. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyveknek, illetőleg tan-
eszközöknek. (1895. évi 54.252. sz. rendelet.) K. B 

IX. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyveknek, illetőleg tan-
eszközöknek. (1896. évi 64.186. sz. rendelet.) K. B 

X. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyveknek, illetőleg tan-
eszközöknek. (1897. évi 71.662. sz. rendelet.) K. B 

XI. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyvek, illetőleg tan-
eszközöknek. (1899. évi 19.004. sz. r.) K. B 

XII. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyvek, illetőleg tan-
eszközöknek. (1901. évi 45.702. sz. r.) K. B 

XIII. Jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leányiskolák, keres-
kedelmi és ipariskolák használatára engedélyezett tankönyvek, illetőleg 
taneszközöknek. (1902. évi 13.262. sz. r.) K. B 

Az iparostanonciskolák és segédek továbbképző-tanfolyamai fölszerelésé-
nek jegyzéke. (1906. évi május hó 12-én 38.227. sz. r.) K. B 

V. Középiskolai szervezeti szabályzatok ós utasítások. 
1. G i m n á z i u m számára . 

a) Magyar nyelven. 
Szabályrendelet az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó doktori 

szigorlatokról. (1901. évi 4593. sz. r.) K. B 
Szabályzat a felvételi é.s tandíjakról oly középiskolákban, ahol a díjak az 

államkincstárba vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kezelt 
valamely közalapba folynak be. (1895. július 29-én 40.201. m. r.) K. B. 



Rak-
tári 

szám 
Bolti-ár Nettó-ár 

K I f K i f 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 
610 

627 

628 

629 

591 

592 

593 

594 
602 

642 

Szabályzat a középiskolai tan- és segédkönyvek megbírálása, engedélyezése 
és használata tárgyában. (1891—54.043. sz. r.) 8°, 1'/, ív, fűzve. K. B. . 

Szabályzat a testgyakorlás, mértani rajz és szépírás-tanulás alól való fel-
mentés ügyében. (1885—44.870. sz. r.) 8°, 'A ív, fűzve. K. B 

Könyvjegyzék à középiskolai tanári könyvtárak számára. (1895—30.404. sz. r.) 
8°, 5'/« ív, fűzve. K. B 

Szabályzat a középiskolai iskola-orvosok és egészségtan-tanárok kiképzése, 
képesítése és alkalmazása tárgyában. (1885. évi 48.281. és 1890. évi 
13.331. sz. a.) 8°, '/% ív, fűzve. K. B 

Magyarország tankerületi beosztása a középiskolák tekintetében. (1884— 
17.916. sz. r.) 8°, '/< ív, fűzve. K. B 

Szabályzat a középisk. tanárvizsgálat tárgyában. (1888—50.098. sz. r.) 8°. 
4'A ív, fűzve. K. B . 

Középiskolai rendtartás. (1890— 23.5s3. sz. r.) l'A ív, fűzve. K. B 
Utasítás a középiskolai orvosok és egészségügyi tanárok számára. (1887. évi 

44.250 sz. r.) K. B 
Útmutatás a görög és római írók olvastatásánál és a történet tanításánál 

szükséges szemléltető-eszközök beszerzéséhez. (1892—6664. sz. r.) K. B. 
Útmutatás a középiskolai természetrajzi, földrajzi, kémiai, fizikai eszközök 

beszerzéséhez. (1895. évi 14.893. m. r.) 8°, 4 ív. fűzve. K. B. (Átdolgozás 
alatt áll.) . . . . . 

Utasítás a tankerületi főigazgatók számára. (1892—10.902. m. r.) K. B. . . 
Tanterv azon gimnáziumi tanulók szániára, kik az 1890. évi X X X . törv.-cikk 

alapján a görög helyettesítő tárgyakat tanulják. (1890—30.820. m. r.) K. B. 
Fehér Ipoly. A bajor középiskolák szervezete és eljárása. (A vallás- és köz-

oktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából.) 8°, 25 ív, fűzve. Ny. . . 
Az egységes középiskola ügyében a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-

tériumban 1897. évi február 15., 16., 17., 19., 20. és 21. napjain megtar-
tott értekezlet. 8°, 9'A ív, fűzve. K. B. ' 

Szabályzat a középiskolai tanárjelöltek számára alapított báró Eötvös József-
kollégium ideiglenes szervezete tárgyában. (1895. évi 49.039. sz. r.) 8°, 
'A ív, fűzve. K. B. 

Szabályzat az adjunktusok ügyköréről és szolgálati viszonyainak rendezéséről. 
(1896. évi 52.897. sz. r.J 8°, "A ív, fűzve. K. B. . . 

Szabályrendelet az egyetemen fizetendő díjakról. (1900. évi 32.498. sz. r.) K. 1$. 
Szabályzat a felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák igazgatói-

nak, tanárainak és tornatanítóinak engedélyezendő rendkívüli segély-
ről, illetőleg személyi pótlékról. (1906. évi nov. 7-én 95.333. sz. a. k. 
rend.) K. B 

b) Német 

Instruction für die Oberstudien-Directoren. (1884—18.025., 1884—33.296. és 
1884—17.916.) K. B 

X X X . Gesetz-Artikel über die Qualification der Professoren. (1883—27.980. 
sz. r.) 8", 2 ív, fűzve. K. B.  

Dr. Schwicker. Die ungarischen Gymnasien. Geschichte, System, Statistik. 
(1881.) 8", 23 ív, fűzve. K. B " 

2. Reá l i sko lák számára . 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról oly középiskolákban, ahol a díjak az állam-
kincstárba vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kezelt valamely 
közalapba folynak be. (1895 július 29-én 40.201. m. r.) K. B 

Szabályzat a középiskolai tan- és segédkönyvek megbírálása, engedélyezése 
és használata tárgyában. K. B 

Szabályzat a testgyakorlás, mértani rajz és szépírás tanulása alól v. fel-
mentés ügyében. K. B 

Könyvjegyzék a középisk. tanári könyvtárak számára. K. B. 
Útmutatás a középiskolai természetrajzi, földrajzi, kémiai, fizikai eszközök 

beszerzéséhez. (1895. évi 11.893. m. r.) 8°. 4 ív, fűzve. K. B. (Átdolgozás alatt) 
Szabályzat a latin nyelvnek a reáliskolákon való rendkívüli tanítása tár-

gyában. (1887—8296.) K. B 
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I. Kezelési és rendtartási nyomtatványok elemi nép- és 
felső nép- és polgári iskolák számára. 

a) Elemi népiskoláit számára : 
666 'Iskolai pénztári napló. AJ minta, 1 ív 76 sorral. Ny 
667 *Iskolai pénztári főkönyv. (Rendes évi számadás) B) minta. Ny 
668 »Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Ny 
669 *Az iskolai alapvagyon évi jövedelméről szóló számadás. (Kapcsolatban az uta-

sítással, az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 38. és 39. §-a érteimébén; egy 
íven 32 sor.) K. B 

670 Fölvételi napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános 
és gazdasági ismétlő-iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2. minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára 
A belsőív 32 tanuló számára 

671 Előmeneteli és mulasztási napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kap-
csolatos általános és gazdasági ismétlő-iskolák számára, b 2. minta. K. B. 

A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal megállapította 
statisztikai kimutatásokat tartalmazza.) . . . 

A belsőív 4 tanuló számára 
672 Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek számára. K. 1$ 
673 Tandíjmentességért folyamodók kimutatása elemi és felső nép- és polgári 

iskolák számára. (Tandíjmentességi ív, egy ív 10 tanuló számára.) K. B. 
675 Leltári nyomtatvány. (A külsőív 62, a belsőív 124 soros.) K. B 
677 Haladási napló. (A belsőív 32, a külsőív 23 soros.) K. B. 
678 Látogatási napló. (A belsőív 32, a külsőív 23 soros.) K. B 
679 Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott mindennapi és ismétlő-tanulókról. 

(A belsőív 42, a külsőív 21 tanuló számára.) K. B . . . 
680 Tandíjkezelési nyomtatvány. (A belsőív 88, a külsőív 64 tanuló számára.) K. 15. 
681 Jegyzék a megyei és szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 

felső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő-
isk. s a női keresk. tanf.), továbbá az iparos- és kereskedőtanonc-
iskolák s a segédek továbbképzésére való tanfolyamokról, c) minta. (Egy ív 
136 község neve számára.) K. B 

682 Rendelő- és törzslap. (30 lap = egy füzet.) Ny 
687 Jegyzék a iskolánál alkalmazásban levő tanító részére az iskola-

fenntartó által kiszolgáltatott járandóságokról. 1 ív 35 sorral. Ny 
688 Javadalmi jegyzőkönyv. 1 péld. Ny 
804 Iktatókönyv. 1 ív 40 iktatószámra. K. B 
805 Tárgymutató. I ív 144 tárgykivonatra. K. B 
821 Elemi iskolai tanítói és tanítónői minősítő-táblázat. K. lí. 

829a> Népiskolai értesítő-könyvecske az állami iskolák számára. 1 péld. K. B. . . 
829 bj Népiskolai értesítő-könyvecske havi beosztással. Ny 

830 Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 péld. Ny, 

b) Felső nép- és polgári iskolák számára: 
666 'Iskolai pénztári napló. AJ minta, 1 ív 76 sorral. Ny. 
670 Fölvételi napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános 

és gazdasági ismétlő iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára 
A belsőív 32 tanuló számára 

673 Tandíjmentességért folyamodók kimutatása elemi és felső nép- és polgári 
iskolák számára. (Tandíjmentességi ív, egy ív 10 tanuló számára.) K. li. 

674 Polgári iskolai anyakönyvi napló u magán-, pót- éS javító-vizsgálatokról. 
(A külsőív 5, a belsőív 10 tanuló számára.) K. IS 

* Ezen nyomtatványok egyfélék, külön belső- vagy külön külsóívük nincsen. 
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Leltári nyomtatvány. (A külsőív 62, a belsőív 124 soros.) K. B 
Rendelő- és törzslap. (30 lap — egy füzet.) Ny 
Előmeneteli és mulasztási napló a polgári és a felső népiskolák és a velük 

kapcsolatos tanfolyamok számára, 6/5. minta. K. B. 
A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal megállapította 

statisztikai kimutatásokat tartalmazza) 
A belsőív 4 tanuló számára 

Felső nép- és polgári iskolai költségvetés. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai pénztári főkönyv. K. B 
Minősítvényi táblázat a felső kereskedelmi, felsőbb leányiskolái tanárok 

és polgári iskolai tanítók számára. K. B. 
Iktatókönyv. 1 ív 40 iktatószámra. K. B. . 
Tárgymutató. 1 ív 144 tárgykivonatra. K. B 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. Ny 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 péld. Ny 
Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bizonyítvány. 1 péld. Ny. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Polgári íluiskolai bizonyítvány magántanulók részére. 1 péld. K. B 
Polgári leányiskolái bizonyítvány magántanulók részére. 1 péld. K. B. . . 
Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunkatanfolyam-bizonyítvány 

1 péld. K. B. 

II. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Fölvételi napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános 

és gazdasági ismétlő-iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a 2. minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára 
A belsőív 32 tanuló számára 

Előmeneteli és mulasztási napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kap-
csolatos általános és gazdasági ismétlő-iskolák számára, 6/2. minta. K. B. 

A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal megállapította 
statisztikai kimutatásokat tartalmazza) 

A belsőív 4 tanuló számára 
Felvételi és oszt.-napló. (A belsőív 20, a külsőív 10 tanuló számára.) K. B. 
Haladási napló. (A belsőív 32, a külsőív 23 soros.) K. B 
Mulasztási napló. (A belsőív 10, a külsőív 5 tanuló számára.) K. B. . 
Mulasztási kimutatás. (A belsőív 88, a külsőív 61 tanuló számára.) K. B. 

III. A kisdedóvodák és gyermek-menedékházakra vonatkozó 
nyomtatványok. 

'Iskolai pénztári napló. A) minta, 1 ív 76 sorral. Ny 
'Iskolai pénztári főkönyv. (Rendes évi számadás) BJ minta. Ny 
'Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Ny 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben végzettek számára. A) 

minta. K. B 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő-vizsgálatra bocsátottak számára. 

BJ minta. K. B 
Felvételi napló a kisdedóvó-intézetek és az állandó és nyári menedékházak 

számára, a/l. minta K. B. 
A külsőív '24 gyermek számára 
A belsőív 32 gyermek számára . . . 

Kisdedóvodai felvételi jegy. K. B 
Mulasztási napló kisdedóvó-intézetek és az állandó és nyári menedékházak 

számára, 6/1. minta. K. B. 
A külsőív 3 gyermek számára 
A belsőív 4 gyermek számára 

Bizonyítvány a nyári menedékházakat vezető dajkák részére. K. B 
Bizonyítvány az állandó menedékházakat vezető dajkák részére. K. B. . . . 
Anyakönyv a menedékházakat vezető dajkák részére. K. B. 1 ív 

Bolti-ár 

K I f 

32 

Nettó-ár 

K 

10 

Ezen nyomtatványok egyfélék, külön belső- vagy külön külsőívük nincsen. 
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745 
746 
747 
748 

749 
750 

751 

752 
754 
755 

756 

767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
789 

792 
793 

794 

847 
851 

IV. Ipariskolai nyomtatványok. 

Ipariskolai felvételi lap. (46. sz.) K. B 
„ költségvetés. (50. sz.) Ií. B 
„ felvételi jegy. (48. sz.) K. B 
„ felvételi napló a tanonciskolák számára, a/S. minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára 
A belsőív 32 tanuló számára 

„ osztálynapló, a belsőív 40, a külsőív 20 tanuló számára. (52. sz.) K. B. 
„ előmeneteli és mulasztási napló az iparos- és kereskedőtanonc-

iskolák és a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, 
6/3. minta. K. B. 

A külsőív (csakis a m. kir. központi statisztikai hivatal meg-
állapította statisztikai kimutatásokat tartalmazza) . . . . 

A belsőív 4 tanuló számára 
„ anyakönyv és osztályzati napló, a belsőív 20, a külsőív 10 tanuló 

számára. (51. sz.) K. B 
„ bizonyítvány. (47. sz.) egy példány 

Iparostanonc-iskolai eJlenörzö-könyveeske. K. B 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, a/4, 

minta. K. B. 
A külsőív 24 tanuló számára 
A belsőív 32 tanuló számára 

Előmeneteli és mulasztási napló* segédek továbbképzésére való, önálló szer-
vezettel bíró tanfolyamok számára, 6/4. minta. K. B. 

A külsőív 3 tanuló számára 
A belsőív 4 tanuló számára 

V. Nyomtatványok képzőintézetek számára. 

Fölvételi javaslati ív. K. B. 1 ív „ 
Felvételi napló. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Anyakönyv. K. B. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Félévi értesítő. K. B 
Iskolalátogatási bizonyítvány. Ny 
Osztályozó-ív. (éwégi és évharmadi) Ny. 1 ív 
Tanítóképző intézeti oszt.-bizonyítvány. Ny 
Tanítónöképzö-intézeti oszt.-bizonyítvány. Ny 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Zenéből vizsg. anyakönyve. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Munkamesternöi anyakönyv. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Tanítói oklevél. Ny 
Tanítónői oklevél. Ny 
Bizonyítvány énekből. Ny 
Munkamesternői bizonyítvány. Ny 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról. Ny 
Kivonat anyakönyvből. Ny. 1 ív (Külső- és belsőív) 
Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára. Ny. 1 ív 
Osztálynapló. 1 ív (Külső- és belsőív.) Ny 
Kimutatás a tanító(nö)-képzö . . . . osztályába felvételre jelentkezett folya-

modókról. (Külső- és belsőív.) K. B. 
Tantárgy- és munkafelosztási kimutatás. (Általá nos óraterv.) K. B 
Fölvételi javaslati ív a fölveendő növendékek és a fölvételi kedvezmények 

számára. K. B . . . . 
Állami tanító(nö)képzö-intézeti állandó tanmeneti ívek. Ny. 

AJ minta. (Áz összes tárgyaknak egyesített tanmenetéhez egy külsőív, 
az intézet jelzésére. Ebből egy intézetnek csak egy kell) 

BJ minta. (Minden tantárgy minden osztálybeli egész évi tanmenetéhez 
külön egy külsőív. Minden tárgyhoz minden osztályba egy kell) . . 

GJ minta. (A tanmenetek részleteihez egyaránt szolgáló belsőívek) . . . . 
Elemi népiskolai tornatanítónöi bizonyítvány. 1 példány Ny 
Bizonyítvány a továbbképző-tanfolyamról. K. B 

2 1 
8 6 
3 2 

6 4 
6 4 
5 4 

5 4 
5 4 

5 4 
3 2 

40 30 

6 4 
6 4 

4 3 
4 3 

8 6 
8 6 
7 5 
4 3 
3 2 

14 10 
8 6 
8 6 
7 5 

16 12 
16 12 
14 10 
14 10 
4 3 

10 7 
5 4 

10 7 
11 8 
5 4 

8 
10 

6 
8 

• 10 

3 

5 
5 
4 

8 6 
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672 

686 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

814 
816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

721 

722 

728 
729 
752 
771 
773 
774 
778 
779 
780 
781 
782 

í 829 a) 
8296; 

' 830 

VI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek számára. (A kir. tanfel-

ügyelők részére az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán ingyen.) K. B 
Minösítvényi táblázat a felső kereskedelmi, felsőbb leányiskolái tanárok és a 

polgári iskolai tanítók számára. (Az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán a kir. 
tanfelügyelők részére ingyen.) K. B 

Iktatókönyv. I. minta. (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. 
r. folytán ingyen.) 1 ív. K. Ii  

Tárgymutató. II. minta. (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. 
r. folytán ingyen.) 1 ív. K. B. 

A vármegyei áll. elemi iskolákba beiratkozott taimlók létszámáról 
szóló kimutatás. (Külső- és belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. 
évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B 

Utazási napló. (Külső- és belsőívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 
32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B 

A tanítói állások javadalmainak és szolgálati viszonyainak kimntatása. 
(A kir. tanfelügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B. 

Az áll. és államilag segélyezett minden fokozatú községi népoktatási inté-
zetek költségvetéseinek és számadásainak nyilvántartása. (A kir. tan-
felügyelők részére az 1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) K. B. . . . 

Tanítói változási jelentés. XI. minta. 1 ív. Ny 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. (A kir. tanfelügyelők részére az 

1906. évi 32.051. sz. r. folytán ingyen.) 1 ív. K. B 
A kir. tanfelügyelőnek, gondokságoknak, isk.-székeknek és az állammarszerző-

déses viszonyban levőknek kezéhez kiutalványozott pénzek nyilvántartása. 
(A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán ingyen.) 
(Külső- és belsőívvel.) K. B 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-ai alapján létesült községi alap-
vagyon nyilvántartása. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. 
sz. r. folytán ingyen.) K. B 

Az állami kisdedóvoda — állandó menedékház törzskönyve. (Külső- és belső-
ívvel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán 
ingyen.) K. B 

A áll. elemi fiú — leány — vegyes népiskola törzskönyve (Külső- és 
belsőíwel.) (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 49.504. sz. r. folytán 
ingyen.) K. B 

Elemi iskolai tanítói és tanítónői minősítő-táblázat. (A kir. tanfelügyelők 
részére az 1907. évi 30.422. sz. r. folytán ingyen.) K. B 

Tanítói változási kimutatás. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422 
sz. r. folytán ingyen.) K. B 

Pályázati hirdetés. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422. sz. r 
folytán ingyen.) K. B 

Pályázati minősítő-táblázat. (A kir. tanfelügyelők részére az 1907. évi 30.422 
sz. r. folytán ingyen.) K. B 

VII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben végzettek számára. A) 

minta. K. B 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő-vizsgálatra bocsátottak számára. 

B) minta. K. B 
Bizonyítvány a nyári menedékházakat vezető dajkák részére. K. B. . . . 
Bizonyítvány az állandó menedékházakat vezető dajkák részére. K. B. . . 
Ipariskolai bizonyítvány. (47. sz.) egy példány 
Iskolalátogatási bizonyítvány. Ny 
Tanítóképző int. osztály-bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Tanítónőképző int. osztály-bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. Ny 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. Ny 
Bizonyítvány énekből. 1 péld.-Ny 
Mnnkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról. Ny 
Népiskolai értesítő, az állami iskolák számára. 1 péld. K. B 
Népiskolai értesítő havi beosztással. Ny 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 péld. Ny 

3 
3 
8 
8 

14 
14 
4 

10 
5 

12 

10 

10 
6 
6 
2 
2 
6 
6 

10 
10 
3 
7 
4 
9 

10 
4 
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831 
832 
833 
835 
836 
837 
838 
847 
848 

851 
902. 
903 
904 
905 

906 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 

934 
935 
936 
972 
973 
995 

465 
496 

560 

686 
861 
862 

896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 

906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 

Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. Ny 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 péld. Ny 
Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bizonyítvány. 1 péld. Ny. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány magántanulók részére. 1 péld. K. B. . . . . 
Polgári leányiskolái bizonyítvány magántanulók részére. 1 péld. K. B. . . 
Elemi népisk. tornatanítónöi bizonyítvány. 1 péld. Ny 
Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunkatanfolyam-bizonyítvány 

1 péld. K. B 
Bizonyítvány a továbbképző-tanfolyamról. K. B 
Gimnáziumi osztálybizonyítvány. Ny 

„ éretts. bizonyítvány Alj m. (latin-görög), magy. v. latin nyelven. 1 ív. Ny. 
„ „ „ B1J „ (latin-görög), bukottak részére. 1 ív. Ny. . . 
„ „ „ A2) „ (latin-görögpótló), magyar vagy latin nyel-

ven. 1 ív. Ny 
„ „ „ B2) „ (latin-görögpótló), bukottak részére. 1 ív. Ny. 

Reáliskolai érettségi bizonyítvány nők részére L) minta. 1 ív. Ny 
Gimnáziumi érettségi bizonyítvány nők részére, GJ m (latin-görög). 1 ív. Ny. . . 

„ „ „ „ „ DJ „ (latin-görögpótló) 1 ív. Ny. 
„ kiegészítő éretts. bizonyítvány nők részére, EJ minta (latin-görög). 1 ív. Ny. 
„ „ „ „ „ „ FJ „ (csak latin). 1 ív. Ny. 

„ „ fiúk „ GJ (latin-görög). 1 ív. Ny. 
„ „ „ „ „ „ HJ „ (csak latin). 1 ív. Ny. 
„ „ „ „ KJ „ (görög nyelvre és iro 

dalomra). 1 ív. Ny 
Reáliskolai osztálybizonyítvány. Ny 

„ érettségi bizonyítvány AJ minta (magyar vagy latin nyelven). 1 ív. Ny 
„ „ „ BJ „ (bukottak részére). 1 ív. Ny. . 

Felső kereskedelmi iskolai osztálybizonyítvány. Ny 
„ „ „ érettségi bizonyítvány. 1 ív. Ny 

Női kereskedelmi szaktanfolyami bizonyítvány, 1 ív. K. B. . 

VIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. r.) K. B 
Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb leányiskolában, 

fűzve. (1897—4561.) K. B 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára szükséges tanszerek 

jegyzéke (1896. júl. 13-án 20.690. sz.), fűzve. (Átdolgozás alatt.) K. B. . 
Minősítvényi táblázat felsőbb leányiskolái tanárok számára. K. B 
Heti órarend. 1 példány. K. B 
Jelentő-ív az iskolaév kezdetén. 1 példány. K. B 

„ * „ „ végén. 1 példány. K. B 

IX. Gimnáziumi nyomtatvánvok. 
Beíratási lap. Ny 
Beíratási jegyzék. 1 ív. Ny 
Osztály-névkönyv, belsőív. 1 ív. Ny 

„ „ külsőív. 1 ív. Ny 
Osztályozó-kimutatás. 1 ív. Ny 
Értesítő (1 ív = 2 példány). Ny 
Bizonyítvány. Ny 
Érettségi bizonyítvány Alj minta (latin-görög), magy. v. latin nyelven. 1 ív. Ny. 

„ „ B1J „ (latin-görög), bukottak részére). 1 ív. Ny. . 
„ „ A2J minta (latin-görögpótló), magyar vagy latin nyel-

ven. 1 ív. Ny. 
B2J „ (latin-görögpótló), bukottak részére. 1 ív 

Fegyelmi- és tanulmányi napló, belsőív. 1 ív. Ny 
» n „ n külsőív. 1 ív. Ny. . . . " 

Kimutatás az ösztöndíjasokról. 1 ív. Ny 
Minősítvényi táblázat az ösztöndíjért folyamodókról. 1 ív. Ny. . . 
Kimutatás az érettségi vizsgálatról (belső- és külsőív). 1 ív. Ny. . 
Kimutatás a hittanárokról. 1 ív. Ny. 
Szolgák minősítvényi táblázata. 1 ív. Ny 

yj' 

10 
10 

80 

50 

4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 

4 
6 
8 

60 

40 

50 
8 
6 
4 
4 

8 
8 
4 
6 
8 

12 
8 
6 
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914 
915 
916 
918 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 

927 

896 
897 
909 
910 
912 
913 
914 
915 
916 
918 
919 
927 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 

686 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 

468 

670 

995 
996 
997 
998 
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Kimutatás a tandíjmentességért folyamodókról. 1 ív. Ny 
teltári napló (külső- és belsőív). 1 ív. K. B 
Szakleltár (külső- és belsőív). 1 ív. K. B. 
Középiskolai személyi törzslap. 1 példány. Ny 
Érettségi bizonyítvány nők részére, CJ minta (latin-görög). 1 ív. Ny. 

„ „ DJ „ (latin-görögpótló). 1 ív. Ny. 
Kiegészítő érettségi bizonyítvány nők részére, EJ minta (latin-görög). 1 ív. Ny. 

» * » » » FJ „ (csak latin). 1 ív. Ny. 
„ ., fiúk „ GJ „ (latin-görög). 1 ív. Ny. 

,, „ , „ „ 3) „ (csak latin). 1 ív. Ny. 
„ „ „ KJ „ (görög nyelvre és iro-
dalomra). 1 ív. Ny 

Középiskolai dologi törzslap. 1 ív. Ny 

X. Reáliskolai nyomtatványok. 
Beíratási lap. Ny 
Beíratási jegyzék. 1 ív. Ny. 
Kimutatás az ösztöndíjasokról. 1 ív. Ny 
Minösltvényi táblázat az ösztöndíjért folyamodókról. 1 ív. Ny 
Kimutatás a hittanárokról. 1 ív. Ny. 
Szolgák minösltvényi táblázata. 1 ív. Ny. 
Kimutatás a tandíjmentesságért folyamodókról. 1 ív. Ny. . . 
Leltári napló (külső- és belsőív). 1 ív. K. B 
Szakleltár (külső- és belsőív). 1 ív. K. B. 
Középiskolai személyi törzslap. 1 példány. Ny 
Érettségi bizonyítvány nők részére, LJ minta. Ny 
Középiskolai dologi törzslap. 1 ív. Ny 
Osztály-névkönyv belsőív. 1 ív. Ny 

„ „ külsőív. 1 ív. Ny 
Osztályozó-kimutatás. 1 ív. Ny. 
Értesítő (1 ív = 2 péld.). 1 ív. Ny 
Bizonyítvány. Ny 
Érett ségi bizonyítvány AJ minta (magyar vagy latin nyelven) 

„ „ BJ „ (bukottak részére). Ny. . . . 
Fegyelmi- és tanulmányi napló, belsőív. 1 ív. Ny 

„ „ „ ,, külsőív. 1 ív. Ny. 
Kimutatás az érettségi vizsgálatról (belső- és külsőív). 1 ív. Ny 

Ny, 

XI. Felső kereskedelmi iskolai nyomtatványok. 
Minösltvényi táblázat felső keresk. iskolai tanárok számára. K. B. 
Bizonyítvány. Ny 
Érettségi bizonyítvány. Ny. 
Kimutatás az érettségi vizsgálatokról, külsőív. Ny 

» n belsőív. Ny 
Osztály-névkönyv. Ny 
Beírókönyv, külsőív. Ny 

„ belsőív. Ny. 
Tanulmányi napló, külsőív. Ny 

„ „ belsőív. Ny 
Fegyelmi napló, külsőív. Ny 

„ „ belsőív. Ny 

V I . Női kereskedelmi szaktanfolyam! nyomtatványok. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900. évi június 11-én 26.033. 

sz. r.) K. B 
Fölvételi napló az elemi mindennapi iskolák és a velük kapcsolatos általános-

és gazdasági ismétlő-iskolák, továbbá a felső népiskolák, a polgári iskolák 
és a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a, 2. minta. K. B. 

A külsőív 24 tanuló számára 
A belsőív 32 tanuló számára 

Bizonyítvány. 1 ív. K. B 
Értesítő. 1 példány. K. B 
Anyakönyv'. 1 példány. K. B 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisztikai kimutatás. 1 ív. K. B. 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

26 

8 
10 

6 
8 
8 
8 
6 
8 

10 

10 

4 
12 

20 
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E) Különféle müvek. 
Rak-
tári 
szám 

Bolti-ár 

K ! f 

Nettó-ár 

K I f 

1008 

1009 
1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1038 

1039 

1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 
1069 

1070 
1071 
1072 

I. Tudományos művek. 

A nemzeti múzeum római feliratos emlékei, (Desjardins E.-töl) magyar 
szöveggel. (1873. — Folio, 55 ív, 62 fénykép, kötve.) K. B 

Ugyanaz francia szöveggel. (1873..— Folio, 55 ív, 62 fénykép, kötve.) K. B. 
Heiiszlinann. Magyarország ó-keresztény és román stílű műemlékei. I. rész. 

(1873. - Folio, 23 ív, 7 tábla, 207'fametszet, fűzve.) K. B 
Heiiszlinann. Magyarország csúcsíves stílű műemlékei. II. rész. (1880. — 

8°, 28 ív, 1 térkép, 4 tábla, 191 fametszet.) K. B 
Bubics Zs. Magyarországi várak leírása. (1880. Nagy 8°, 14 ív, 22 kép, 

fűzve.) K. B . . . 
Felméri. Az iskolázás jelene Angolországban. I. rész. (1881. 8°, 17 ív, fűzve.) 

K. B ' 
Felméri. Az iskolázás jelene Angolországban. II. r. (1881. 8°, 23 ív, fűzve.) 

K. B 

II. Könyv-, cím- és névjegyzékek. 

Balogh v J. A ni. kir. egyetemi nyomda termékeinek címjegyzéke. (1777-
1877-ig.) K. B 

Bosics J. : Tiszti név- és címtár. 1871. 8°, 19 ív, fűzve. K. B 

III. Háziipari művek. 

Knbinyi L. A háziipar könyve. I. füzet. K. B 
„ * * „ » H- „ K-B 
„ n n i, ID- „ K- B 

A magyar háziipar díszltméiiyci, magyar szöveggel. K. B 
Ugyanaz német szöveggel. K. B 
Ugyanaz francia szöveggel. K. B 
Női kézimunka-minták. (32 minta, szöveggel.) K. B 

IV. Jelentések. 

A vallás- és közokt. miniszter 1868. évi előterjesztése a közalapítványi 
alapok- és jószágokról (1868-ban). 8°, 10 ív és 7 tábla, fűzve. K. B. . 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek előterjesztése a közala-
pítványi alapok vagyoni és jövedelmi állása tárgyában 1869-ben. 4°, 
17 ív, fűzve. Ny 

Jelentése a nm. vallás- és közokt. m. kir. minisztérium által vizépí-
tészeti tanulmányok tétele és e téreni további kiképezése végett 
kiküldött Taltsy József okleveles mérnöknek lS79-ben. 4°. 3 ív 
10 táblával, fűzve. Ny 

A vallás- és közokt. in. kir. minisztérium kezelése alatt álló alapok és 
alapítványok jogi természetének megvizsgálására vonatkozó irományok. 
K. B. 

I. rész (1880-ban), nagy 8°, 16'/s ív. fűzve 
il* n n n n 8 » » 

Hl- n » n » 15'/» „ „ 
A közoktatásügyi Di. kir« miniszter jelentése 1870/1. évről. (1872. Nagy 8°, 

37 ív, 2 téi-kép, bekötve.) K. B . . 
Ugyanaz német nyelven. (1873. Nagy 8°, 339/< ív, fűzve.) K. B 
A közoktatásügyi m. kir. miniszter jelentése 1872. évről. (Nagy 8°, 

21'A ív, fűzve.) K.B ' . . . 
Das Unterrichtsweseii im Jahre 1877/78. (Nagy 8°, 55 ív, fűzve.) K. B. . . 
Jelentések a műszaki iparmúzeum tárgyában. (Nagy 8°, 8'A ív, fűzve.) K. B. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatás állapotáról 

szóló és az országgyűlés elé terjesztett haszonhatodik jelentése. (1897.)' 
4°, 42'/J ív, fűzve. Ny 
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AJ Tankönyvek. 

Rak-
tári 
szám 

A m, kir, tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár Nettó-ár 

K 

14/a 

14/b 

21 

22 

23 

24 

25 

25, a 

25/b 

25 e 

25/d 

25/f 

25 g 

25/h. 

25/j 

25, k 

25/1 

42 

1089 

X. ]VLagyar nyelven. 
"Körösi Sándor : Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák V. osztálya 

számára. (A Nagy László-féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 54.930. sz. 
a kelt rend. 8°, 9 ív. Ny. Isk 

"Körösi Sándor: Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi népiskolák VI. osztálya 
számára. (A Nagy László féle nyelvtani gyakorlókönyvek kiegészítésére). 
Engedélyeztetett a nm. vallás- ós közokt. m. kir. min. 1906. évi 61.327. sz. 
a. kelt rend. 8°, 73/i ív. Ny. Isk 

*Dr. Beke Manó : Vezérkönyv a népiskolai számtani oktatáshoz. A népiskolai 
új tanterv alapján hivatalosan megbíráltatott és a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. a népiskolai tanítók részére 
segédkönyvül engedélyeztetett. 8°, 14- ív, fűzve. Ny. Isk 

*Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák II. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

*Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák 111. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8°, 5 ív, kötve. Ny. Isk. . . 

*Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák IV. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. b0,- 5l. a ív, kötve. Ny. Isk. . 

*Dr. Beke Manó : Számtan a népiskolák V—VI. osztálya számára. Átdolgozta : 
dr. Beke Manó egyetemi tanár. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. 
m. kir. min. 1906. évi 29.818. sz. a. k. rend. 8", 8>A ív, kötve. Ny. Isk. . 

*Dr. Balogh Arthur : Alkotmánytan a népiskolák V—VI. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 22.194. sz. 
a. k. rend. 8°, 5',2 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Koch, dr. Vangel : Természetrajz a népiskolák V. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8°, l l 3 / i ív, kötve. Ny. Isk 

*l)r. Koch, dr. Vangel : Természetrajz a népiskolák VI. osztálya számára. 
Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 39.108. sz. 
a. k. rend. 8 , 8'A ív, kötve. Ny. Isk 

*Snazel Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák V. osztálya számára. Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 29.063. sz. a. k. 
rend. 8°, 4'/a ív, kötve. Ny. Isk 

"Snazel Ferenc : Gazdaságtan a népiskolák VI. osztálya számára. Engedé-
lyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi 58.911. sz. a. k. 
rend. 8°, 43A ív, kötve. Ny. Isk 

*Farkas Sándor : Polgári jogok és kötelességek. Az elemi népiskolák V. és 
VI. osztálya számára. Engedélyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. 
min. 1907. évi 124.230. sz. a. k. rend. 8°, 4 ív, kötve. Ny. Isk 

*Farkas—Kún : Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. Engedélyeztetett a 
nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi nov. 29-én 105.735. sz. alatt 
kelt rendeletével. 8°, 7 ív, kötve. Ny. Isk 

*Farkas—Kiin : Földrajz a népiskolák V. és VI. oszt. számára. Engedélyezte-
tett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1906. évi nov. 29-én 105.735. sz. 
alatt kelt rendeletével. 8°, 11 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Baló—Quint: Természetrajz a népiskola V. és VI. oszt. számára. Enge-
délyeztetett a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1908. évi márc. 20-án 
31.638. sz. alatt kelt rendeletével. 8°, 13 ív, kötve. Ny. Isk 

*Dr. Baló—Quint: Kalauz ós tanítási tervezetek a dr. Baló—Quint-féle nép-
iskolai természetrajzhoz. Engedélyeztetett a vallás- és közokt. m. kir. min. 
1908. évi márc. 20-án 31.638. sz. alatt kelt rend. 8°, 3'A ív, kötve. Ny. Isk. 

*#Krilnner Anna : „A horgolás és kötés tömeges tanításának vezérkönyve, 
ütem és vezérszó szerint." 8°, 6'A. ív, fűzve. M. 

Első nyelvgvakorló- és olvasókönyv a katholikus népiskolák II. oszt. számára. 
8°, 8'A 'ív, kötve. Ny. I. . .' 

* Ezen könyvek az árjegyzék 6. és 7. oldalán az állami könyvek közé is fölvétettek. 
** Ezen vezérkönyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdában bizománvban tar tat ik. 
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Rak-
tári 

szám 
A m, kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár Nettó-ár 

K 

1090 

1091 

1092 
1093 
1099 

1100 

1102 

1118 

1119 

189 

140 

141 

144 

145 

146 

147 

1129 

1130 

1131 

1132 

Olvasókönyv a katholikus elemi és városi iskolák IV. és V. osztálya számára. 
8", 19'ív, kötve. Ny. I. ' 

Harmadik nyelvkönyv, a levélírásba való bevezetéssel, népiskolák III. és IV. 
osztálya számára. 8°, 13 ív. kötve. Ny. I. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 23/< ív, fűzve. Ny. 1 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. osztálya számára. 8°, 15s/« ív. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, célszerű összeköttetésben a fej-

számolással. Űtmutatás a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
érték ismertetésével. 8°, 9 ív, kötve. Ny. I 

Számolási gyakorlatkönyv az elemi népiskolák IV. és V. osztálya számára a 
pénzátszámítás és a koronaérték ismertetésével. 8°, 7 ív, kötve. Ny. I. 

Fali-olvasótábla. (1 teljes példány — 14 lap.) Ny. I 

Izrael i ta i sko lák számára . 

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv az izraelita népiskolák II. osztálya 
számára. 8°, 9'A ív, kötve. Ny. í 

Második nyelvgyakorló- cs olvasókönyv az izraelita népiskolák 111. és IV. 
osztálya számára. 8°, 17 "i ív, kötve. Ny. I 

I I . ISI é m e t n y e l v e n . 

Számolási gyakorlókönyv a népiskolák számára, a métermérték-rendszer 
alkalmazásával. (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte für die Land-
schulen. Mit Durchführung des Metermass-Systems.) 8°, 8 ív, kötve. Ny. I. 

Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osztálya számára, a méteriuérték-
rendszer alkalmazásával. (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte für 
Schüler der III. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des Metermass-
Systems.) 8°, 6 ív, kötve. Ny. I  

Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. és V. osztálya számára, a méter-
mérték-rendszer alkalmazásával. (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte 
für Schüler der IV. und V. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des 
Metermass-Systems.) 8". 6'/» ív, kötve. Ny. I  

*Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák II. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die II. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 51/« ív, 
kötve. Ny. Isk 

*Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák III. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die III. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, ö'/a ív, 
kötve. Ny. Isk. 

*Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák IV. oszt. számára. (Rechenbuch 
für die IV. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett a nm. .vallás- és 
közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rendeletével. 8°, 6 ív, 
kötve. Ny. Isk 

*Dr. Beke Manó : Számolókönyv a népiskolák V. és VI. osztálya számára. 
(Rechenbuch für die V. und VI. Klasse der Volksschule.) Engedélyeztetett 
a nm. vallás- és közokt. m. kir. min. 1907. évi 50.237. sz. a. kelt rende-
letével. 8°, 9'/8 ív, kötve. Ny. Isk 

Harmadik nyelvkönyv, levélírásba való bevezetéssel, a népiskolák III. és 
IV. oszt. számára. (Drittes Sprachbuch mit einer Anleitung zu Briefen.) 
8°, 17'A ív, kötve. Ny. I  

Olvasókönyv a katliolikus népiskolák IV. oszt. számára. (Lesebuch für die IV. 
Klasse der kath. Haupt- und Stadtschulen.) 8°, 19'A ív, kötve. Ny. I. . . 

A fejszámolás módszertana a népiskolák 1. és II. oszt. számára. Tanítók és 
tanítójelöltek szániára. (Methodik des Kopfrechnens in Verbindung mit 
zahlreichen Übungsaufgaben für die I. und II. Klasse der Volksschulen. 
Für Lehrer und Lehramtskandidaten.! 8', 12' > ív, kötve. Ny. 1 

Falitáblák. 1 péld. — 10 lap. (Wandtafeln. 1 Expl. = 10 Blätter.) Ny. 1. . 

* Ezen könyvek az árjegyzék 9. és 1 '. oldalán az áUami könyvek közé is fölvétettek. 
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Rak-
tári A m, kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár Nettó-ár 

K K 

1 3 9 

1 4 0 

1 4 1 

1 1 5 1 

1 1 5 2 

1 1 5 3 

1 7 8 

1 7 9 

LLÖ7 

1 1 7 0 

1 1 7 1 

1 1 7 2 

1188 

1 1 9 4 

1 1 9 5 

1196 

Iz rae l i t a iskolák számára . 
Számolási gyakorlókönyv a népiskolák számára, a métermértók-rendszer 

alkalmazásával. (Übungsbuch beim Rechnungsuntexuichte für die Land-
schulen. Mit Durchführung des Metermass-Systems.) 8°, 8 ív, kötve. Ny. I. 

Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osztálya számára, a méterinérték-
rendszer alkalmazásával. (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte für 
Schüler der III. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des Metermass-
Systems.) 8°, 6 ív, kötve. Ny. I  

Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. és V. osztálya számára, a méter-
mérték-rendszer alkalmazásával. (Übungsbuch beim Rechnungsunterrichte 
für Schüler der IV. und V. Klasse an Volksschulen. Mit Durchführung des 
Metermass-Systems.) 8°, 6 l / i ív, kötve. Ny. I  

ARC- és olvasókönyv az izraelita népiskolák számára. (ABC- und Lesebuch 
für israelitische Volksschulen.) 8", 5 'A ív, kötve. Ny. I 

Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv az izraelita népiskolák III. és IV. 
osztálya számára. (Zweites Sprach- und Lesebuch für die III. und 
IV. Klasse der israelitischen Volksschulen.) 8°, 17'A ív, kötve. Ny. I. . . 

Új héber ABC- és olvasókönyv izraelita népiskolák számára. (Neue hebräische 
Lesefibel für israelitische Volksschulen.) 8°, 4 ív, kötve. Ny. I  

I I I . Tót nyelven. 
(Slovenské Kuihy.) 

Számolási gyaKorlókönyv a népiskolák III. osztálya számára, a métermérték-
rendszer alkalmazásával. (Poctovná cvicebná kniha pre III. triedu pocia-
tocnyeh národnych skôl. S upotrebením sostavu merickych mier.) 8°, 
6 ív kötve. Ny. 1 

Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. és V. osztálya számára, a méter-
niérték-rendszer alkalmazásával. (Poctovná cvicebná kniha pre IV. a V. 
triedu poéiatocnych národnych skôl. S pouzitím sostavu metrickych 
mier.) 8°, 6'A ív. kötve. Ny. 1 . . . . 

Harmadik nyelvkönyv, a levélírásba való bevezetéssel, népiskolák III. és IV. 
osztálya számára. (Tretia Mluvnica slovenská spolu s naukou o skladani 
listov a pisemnosti jednacich.) 8°, 15'A ív, kötve. Ny. 1 

A fejszámolás módszertana a népiskolák I. osztálya számára. Tanítók és 
tanítójelöltek számára. (Návod k poctovaniu z pamati s poéetnymi 
cvicebnymi űlohami pre prvú a druhú triedu národnych skôl. Ucitelom 
a cakatelom úradu ucitelského.) 8°, 9'A ív, kötve. Ny. I 

A számjegyekkeli számolás módszertana, célszerű összeköttetésben a fej-
számolással. Útmutatás a népiskolák III. és IV. osztálya számára. (Návod 
k cislicovému poctovaniu v primeranom spojení s poctovaním z pamäti. 
Vyklad spôsobu upotrebenia, cvicebnych poctovych kníh pre vyssie 
triedy národnych skôl. Ucitelom a cakatelom úradu ucitelského.) 8°, 
12SA ív, kötve. Ny. 1 

Falitábla. (12 lap) (Skladné tabule. Cena vsetkych dvanástich.). Ny. I. . . . 

I V . Horvát nyelven. 

Fali-olvasótábla, 12 lap. (Zidna tablica za citanje. Svih dvanast s kupa.) 
Ny. I 

V. Szerb nyelven. 
(ószláv). 

Egyházi énekek, melyek egész éven át vasár- és más ünnepnapokon énekel-
tetnek, a szerb nemzeti iskolák számára. (USPKÓKNOE H'KH'ÍE K X N E A K A H Ï A 

fi npÂ3ANMHNÏA A ' " 1 NA KSCU l'ÓAZ 3A OynOTpEKASNÏf CÉ0KtKHXx NApÓANUX* 

ovMHAMipz.) 8°, 5"A ív, fűzve. Ny. I 
A karlócai görög keleti synodus által kiadott Kis-Katekizmus. (KATMXHÍVCX 

MÁAMÍÍ CO N£S3TII'RCKJ,R(O G V N O A A K Z KÁHAOKU/K.) 8 ° , 4 ' A ív. kötve. Ny. I. . 
A Bács megyében levő gör. keleti felsőbb iskolák számára kiadott Kate-

kizmus. (BOCTOHIOI'TI Btpoiiciiois'fcflaiiüi liariixHciic/I. 3a BUIIIC Y'ieuu4Ke paspeie 
y lioi'ociiacaeMofi Eiiapxin Bauson.) 8°, 8'A ív, kötve. Ny. I 

5 0 

3 6 

4 2 

3 2 

82 

26 

42 

30 

36 

28 

68 

22 

3 6 

4 2 

7 4 

6 4 

9 4 

30 

36 

62 

5 4 

78 
30 

30 

26 

26 

46 

22 

22 

38 
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K f K f 

1197 26 22 
1198 Kis Káté» (Ma.1 UÜ Ka-raxncicb.) 8°, IV. ív, fűzve. Ny. 1 8 6 
1199 Falitábla. (10 lap.) Nv. I 1 78 

V I . i d o m á n n y e l v e n . 
1210 ABC-olvasókönyv gör. szert, katli. egyház számára. Ny. 1 32 24 
1211 Kis Katekizmus a görög keleti román népiskolák számára. K<mi\icícsi M M K Z , 

G&S CKÁP'RX MZPRGPHCMPF A P ^ N R KPEAÍNNIÖCZ ntH'rpö CKOAAEAE N E S N H T E 

poM»tiÉ4iH.) 8°, 4'/J ív, kötve. Ny. I 28 24 j 

V I I . I v r i t é n n y e l v e n . 
i 1217 Rutén fali-olvasótábla. (12 lap.) Ny. I 2 30 ! 

BJ Tudományos és egyéb művek. 

Rak-
tári 

szám 
A m, kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár Nettó-ár Rak-

tári 
szám 

A m, kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa 
K f K f 

I. Tudományos müvek. 
a) T ö r t é n e l e m é s j o g t u d o m á n y . 

Latin és magyar nyelven. 
1223 Articuli diaetales. Reg. Hung, de Anno 1764/5. Folio, 3 ív. Ny 28 
1224 „ „ „ 1790/1. „ 7'/» ív. Ny 70 
1225 , -, -, 1792. „ 2 ív. Ny 28 
1226 -, ,, 1796. „ 1 ív. Ny 12 
1227 , „ „ 1802. „ 3-A ív. Ny 28 
1228 » „ , 1805. „ 2'A ív. Ny 28 
1229 „ „ „ 1808. „ 5 ív. Ny 50 
1230 „ „ 1812. „ l'A ív. Ny 18 
1231 » » „ „ 1827. „ 5 ív. Ny 56 
1232 „ „ „ 1830. „ 2 ív. Ny 2'2 
1233 „ „ ,, . , , , . , 1836. Magyar-Latin. Folio, 24 ív. Ny. 2 64 
1234 „ n „ „ 1840. „ „ „ 49'A ív. Ny. 4 20 
1235 1844-ik évi országgyűlésen alkotott törvényeikkek. Folio. 3 ív. Ny 36 
1236 1847/48-ik évi országgyűlési törvénycikkek. Folio, 5 ív. Ny 54 
1237 Babai. Hungáriáé Reges, eorum Genealógia, acta item illustriora et facta, 

22 compendio metrico deducta. 1773-ban. 8°, 6 ív, kötetlen. Ny 22 
1238 Babai. Hungáriáé Palatini, Propalatini et Locuintenentes Regíi, bello paceque 

42 clarissimi, compendio metrico deducti. 1775-ben. 8°, 16 ív, kötetlen. Ny. 42 
1239 Babai. Arcliiepiscopi Strigonieiises de utraque Republica praedare meriti, 

42 compendio metrico deducti. 1776-ban. 8°, 11 ív, kötetlen. Ny 42 
1240 Corpus Juris Hungarici. 1844-ben. Tom. I. et H. és Index. Folio, 876 ív, kötetlen 25 20 
1241 Corpus Juris Index pro se. 1846-ban. Folio, 184 ív, kötetlen. Ny 12 60 
1242 Fejér. História Academiae Scientiarum Pazmaiiianae Arclii-Episcopalis ac 

30 M.-Theresianae Regiae Literaria. 1835-ben. 4-rét, 40'A ív. kötetlen. Ny. 6 30 
1243 Kataiichich. Orbis antiquiis et Tab. Itiiieraria quae Theodosii Imperatoris 

et Peutingeri audit, ad Systema Geograpliiae redactus et commentario 
50 iHustratus. Két kötet, 12 táblával, 4°, 197 ív, kötetlen. Ny 31 50 

1244 42 
1245 Katona. História Critica Regum Hungariaestirpis Austriae. 9 kötet (14—21-ig 

90 és a 23-ik) 1804—1810. 8°, 464 ív, kötetlen. Ny 18 90 



35. SZiM. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár Nettó-ár j Rak-

tári 
szám 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa 
K f K ! f 1 

1246 Kelemen. História Juris Huugarici. Privatis docuineiitis ac testimoniis 
illustrata. I. kötet 1818-ban. 8°, 34 ív, kötetlen. Ny 5 04 ! 

1247 Kelemen. História Juris Hungarici Privati, et Institutiones Juris Hungaricl 1 
Privati. 3 kötet 1818. 8°, 140 ív, kötetlen. Ny . . 12 60 j 

1248 Pray. História Regum Hungáriáé. 3 részben. 1801-ben. 8°, 104 ív, kötetlen. Ny. 4 20 
1249 Pray. Supplementnm ad Annales veteres Hunnornm, A varum et Hungarorum 

congestus. 1864-ben. 8°, 9 ív, kötetlen. Ny 36 
1250 Protocolli eiusdem Actoruin Series extractualis. 1826-ban. Folio, 2'/i ív. Ny. 22 1 
1251 Vucheticli. Institutiones Juris Criminalis Hungarici, in usum Academiarum 

R. Hungáriáé. 1819-ben. 8°, 35 ív, kötetlen. Ny 3 16 i 
1252 Büntető-törvénykönyv az ausztriai birodalom számára. 1858-ban. 8°, 19 ív, 

2 60 
1253 Lajstroma az 1848/44-iki országgyűlés iróniáin aínak s jegyzőkönyveinek. 

L 1846-ban. Folio, 50'/> ív, kötetlen. Ny. . . '. ' 6 30 
1254 Virozsil Antal. Magyarország közjoga, mint az alkotmáuva eredetétől 

1847/48-ig fennállott. 1861. 8°, 25V« ív, kötetlen Ny. 6 
1255 Virágh B. Magyar századok. 2 kötetben. 1816. 8°, 69 ív, kötetlen. Ny. . . 4 20 
1256 Boncz F. A katholikus főpapi hagyatékok köriili eljárás és erre vonatkozó 

főbb rendeletek. 1878-ban. 8°, 7 ív, fűzve. Ny 2 
• ! 

Német nyelven. 
1288 Urbarial-Gesetzartikel vom Jahre 1836. Magyar-német szöveggel. Folio, 

19 ív. Ny " 2 1 0 
1289 Virozsil Antal. Encyclopiidic und Methodologie des juridischen und politi-

schen Studiums. 1852-ben. I. r. 8°. 14 ív, kötetlen. Ny 3 16 
1-290 Virozsil Antal. Ugyanaz: II. rész. 8° , I 6 V 2 ív, kötetlen. Ny 3 16 

Horvát nyelven. 
1296 Országbírói értekezlet. Horvát szöveggel. 1862-ben. S \ 5 ív, kötetlen. Ny. 80 j 

Tót nyelven. 
1302 1847,48. évi országos törvénycikkek. — Zákouje clanki krajinskeho snemu 

od roku 1847/48. 1848-ban. Folio. 5 ív. kötetlen. Ny 54 
1303 Késmárszky. Szülészeti könyv. — Porodnictvo pre baby. (1892.) 8°, 12 ív, 

2 • 

Rutén nyelven. 
1309 Országbírói értekezlet. Rutén szöveggel. 1862. évben. 8°, 6 ív, kötetlen. Ny. 8 0 

II. Vegyesek. 
Latin és magyar nyelven. 

1315 Tabulae Logaritmico-Trigoiiometricae. 1816-ban. 8°, 4 ív, kötetlen. Ny. . . 70 
1316 Bili János. Az ehető és mérges gombákról. 1864-ben. 16°. 4'A ív, kötetlen. Ny. 72 
1318 Fuchs János. Segédkönyv az első nyelvgvakorló- és olvasókönyvhöz. 1863-

ban. 16°, 6 ív, kötetlen. Ny. . . . ! 1 20 
1319 Keresztény kath. hittanltás siketnémák oktatására. 1861-ben. 8°, 7 ív, kötet-

len. Ny 36 
1320 Erisniann. Népszerű egészségtan. Fordította dr. Imre József. 1880-ban. 8°, 

0 
1321 Szentkatolnai Bálint G. Török nyelvtan. 1875-ben. 8°, 19 ív, fűzve. Ny. . . 4 8 0 

Német nyelven. 
1332 Christ-katholischer Heligions-Unterricht zur Belehrung der Taubstummen. 

1861-ben. 8°, 5 ív, kötetlen. Ny 32 

Szerb nyelven. 
. 1343 Gyakorlati pincemester és különféle háziszerek. — 11 tKácNbiií 11OAPSMÁ(IZ, 

ÍIAH IIASka KAKto KÍNA npÁSHTii, fi npTOMAA. 1880-ban. 8°, 12 ív, kötetlen. Ny. • 3 16 
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III. Könyvészet. 
1354 Kertbenj K. A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete. Magyar-

országra vonatkozó régi német nyomtatványok 1454—1600-ig. I. kötet. 
1880-ban. 8°. 60 ív, fűzve. Ny ' 10 

1355 Kertbenv K. — Petrik fi. Magyarországi német könyvészet 1801—18(í0-ig. 
II. kötet. 1886. évben. 2 részben. 8°. 82 ív. fűzve. Ny 20 

IV. Egyházi müvek. • 

L y t l m r g i a i m ü v e k . 

Magvar nyelven. CJ » » 

1366 Pázmány Péter Összes munkái : 1. kötet. 4° 878 4 ív* füzve 12 
1367 9 4° 5 0 r> v » „ t ov „ „ 12 
1368 3 4° 471 2 12 
1369 4. .. 4° 50 , 12 
1370 5 4° 511 •> » r v » v. y T a L - „ „ 14 

1 1371 6. „ 4" 51V2 ,. 20 
1372 7 4° 50 » r> rt r ' • r T JV 5' 20 

Latin nyelven. 
1383 Pázmány Péter összes munkái: 1. kötet. 4° 43 ív, fűzve 12 
1384 9 4 ' 'ÍR1 „ n v » - • n - » n * • 12 
1385 « 3. „ 4° 34" 4 „ 12 
1386 4 4" 51 1/2 I! n n n n ^ 01 " n n 12 
1387 5 4° 501 » n r i n r) J ' r * URJ N N 14 

! 1388 H 4° 44.1 •> 20 
í 13^9 Breviárium Komanuin, pro Ordine S. Franeisci et Clero Seeulan, rubro et 

nigro typo. 1827-ben. 8°. 107' ív. kötetlen. Ny 6 30 
! 1390 Breviárium Boinanum ex Deoreto SS Coneilii Tridentini restitutum, etc. 

1827-ben. 8". 9772 ív, képekkel, kötetlen. Ny 12 60 
1391 Adalék a Breviáriumhoz (la,tin nyelven). 8°, 1 ; ív. Ny 20 

1 1392 Canones, seu Tabellae pro Altari. 1 ív. Ny 11 ! 
1393 Missae Defunctorum. I.s37-ben. 11 ív, folio, kötetlen. Ny 1 06 

i 1391 Missale-Romano-Seraphicuiii ad normám novissimi Calendarii Seraphici 
Ordinis dispositum et emendatum. 1826-ban, képekkel. 26 ív, folio, 
kötetlen. Ny 4 20 

1395 Missale Rnmanuin ex Deereto SS. Coneilii Tridentini restitutum. 1817-ben, 
6 30 

1396 Adalék a Missalehoz (latin nyelven). Kis folio. 1 ív. Ny 20 
1397 Missae in Festis propriis SS. Patronorum Regni Hungáriáé. 1858-ban. 6 ív, 

folio, kötetlen, iroda-írópapiron. Ny 84 
1398 1 06 
1399 llissae Fest or um novissimorum ordinis S. Francisci seu supplementum 

Missalis Romano-Seraphici. 1826-ban. 3'/2 ív, folio, kötetlen. Ny. . . . 60 
1400 Rituale Strigoniense pro sacris functionibns frequenting occurrentibug. 

1 40 

Szerb nyelven. 
1413 Egyházi szertartáskönyv a gör. kel. egyház részére. 1873-ban. MAEOCAÓKZ. 

Tsaggoslov (Horák.) 8". 20' 2 ív, kötetlen. Ny 2 10 
1414 Örök-naptár, azaz : a gör. keleti egyház flnneptaiia. 1817-ben. KAAENAÁP* 

K'k^Nwtí 0"|'<t>EAÍNTOKX. 8", 18 ív. kötetlen. Ny 
• • 3 16 
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It »mán nyelven. 

1423 Rituale gör. kel. egyház részére. 1846-ben. OVronx'z MÁpe, pówS uni Ntrpâ, 

V. Ima- és énekkönyvek. 

Magyar nyelven. 

12 60 

1432 

1433 
1434 
1435 

Ájtatosság Gyöngyei. Imakönyv keresztény katholikusok használatára, 
írta : Sujánszky Antal. Csinos címlappal és négy képpel. 1846-ban. 12°, 
15 ív, kötetlen. Ny 

Ugyanehhez arany- s színes nyomatú címlap. Ny 
Arany Korona. Imakönyv képekkel. 1874-ben. 4", 48 ív, kötetlen. Ny. . . 
Szent Annának tisztelete, képekkel. 1880-ban. 12°, 14 ív, kötetlen. Ny. . . 

Horvát nyelven. 

• 

• 

4 

1 
1 

20 
70 
76 
06 

1444 

1445 

Lelki vigasz. Imakönyv. — Duhovne Mervice, ilite malene molitvice svima 
bogo jubníin kerstjanom prikazane. 1863-ban. 8°, 21 ív, kötetlen. Ny. . . 

Kis imakönyvecske horvát gyermekek számára. 1865-ben. (Malena knjizica 
molitvena, u kojoj zadërzaju se Molitve jutarnje i vecemje, k poho nomu 
slusanju svete Mise, k pravoj ispovedi i dostojnoj pricesti, s mnogima za 
zive i mertve, vele koristna 1839.) 18°, 6'/2 ív, kötetlen. Ny 

Szerb nyelven. 

54 

42 

1454 

1455 

Templomi naptár, imákkal. 1856-ban. ( . H e c a h o c a ó k / , na 12-k8 tz / H o a h t k a m i i , 

1807.) 12°, 22 ív, kötetlen. Ny 
Psaltir. Zsoltárok a görög-keletiek részére, 1 címképpel. 1868-ban. 

(^AA i Mpt.) 8°, 24 ív, kötetlen. Ny ' 

Román nyelven. 

2 

2 

52 

52 

! 1466 

1467 

Kis Csaszovlov (Hérák.) Román imakönyv. 1858-ban. (Haco£aok mhk.) 8", 
19'/j ív, kötetlen. Ny 

Psaltir. Zsoltárkönyv, egy képpel. 1858-ban. (^aatmp'R.) 8", 31 ív, kötetlen. Ny. 

Tót nyelven. 

2 
o o 

10 
36 

1475 

1476 

Lelki mag. Imakönyv. 1863-ban. (jafcerío budjoené flabíofti mobüteb, fü 
cojlictiému t«jem|tuH nalTejjo ^e^iffe Kvift«, B welebnéj ©wátofri 
iLHtárnej, pri Sllffi Ő blal;oflrttr>cnei Panne ïlT«rii, í taíc iním ©watim .-
tej iné potcebi cloroeta t>«ffneJ?o, i'ojliciitcb Etííb n>3<tté a 3tpfane.) 8°, 
21 ív, kötetlen. Ny ' 

Keresztény lélekfűzér. Imakönyv. 1862-ben. ( -Hefaíu Duffe tce| tmiitcj, «neb 
84 

42 
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Rak-
tári 

szám 
Á ni. kir. tud,-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár 

K 

Nettó-ár 
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VI. Katonaügyi nyomtatványok, 
líjoncozási nyomtatványok. 

1511 A keresztelégi (születési), illetőleg elhalálozási anyakönyvi kivonat. (A vécl-
törv.-utasítás 15. §-ához.) 1 ív. I . m i n t a . Ny 

1512 Elhalálozási anyakönyvi kivonat a saját keresztelés! (születési) anyakönyv-
ben elő nem forduló fiukról. (A védtörv.-utasítás i5. §-ához.) 1 ív. 
3. milita. Ny 

1513 Igazolvány, az állításra köteles beíratás végetti jelentkezéséről. (A védtörv.-
utasítás 23. §-álioz.) 1 ív. 3 m i n t a . Ny 

1514 Összeírási lajstrom a Iielybeli illetőséggel bíró állításkötelesekről. (A véd-
törv.-utasítás 24. §-ához.) 1 ív. il. m i n t a . Ny 

1515 Összeírási lajstrom az idegen állításkötelesekről. (A védtörv.-utasítás 24. 
§-ához.) 1 ív. 7. m i n t a . (Külső- és belsőív.) Ny 

1516 A „teljesen ismeretlenek" lajstroma. (A védtörvény-utasítás 24. §-ához.) 
1 ív. 8 . m i n t a . Ny 

1517 Sorshúzást lajstrom az állításkötelesekről. (A védtörv. utasítás 33. §-ához.) 
1 ív. 9 . ín inUi . Ny 

1518 JJ betűs Állítási lajstrom a biintetésképen a korosztály és sorsszán! rend-
jén kívüli állítások számára. (Borítékív.) (A védtörv.-utasítás 36. §-ához.) 
ÍO. m i n t a . Ny 

1519 B) betűs Állítási lajstrom a sorsszám szerint való utóállítások szániára. 
(Borítékív.) (A védtörv.-utasítás 36. §-ához.) lO. i i i i n t a , Ny 

1520 C) betűs Állítási lajstrom. (Belsőív.) (A védtörvény-utasítás 36. §-ához.) 
1 « . m i n t a . Ny 

1521 Igazolvány a védtörvényben foglalt kedvezményeket élvező egyének számára. 
(A védtörv.-utasítás 46., 50., 53.. 57. és 60. §§-hoz.) 1 ív. l í . m i n t a . Ny. 

1522 Családi értesítő. (A védt.-utasítás 56. §-álioz.) 1 ív- IS . m i n t a . Ny. . . . 
1523 Előjegyzési könyv azon póttartalékosok és tartósan szabadságoltakról, 

akik a szolgálati kötelezettség teljesítése tekintetében megadott kedvez-
ményre való jogcímök fennállását igazolni tartoznak. (A védtörvény-
utasítás 61. §-ához) 1 ív. 14. m i n t a . (Külső- és belsőív.) Ny 

1524 Előjegyzési könyv a póttartalékban nyilvántart, álló félsz, papok, alkal-
mazott lelkészek, segédlelkészek és papi jelleggel bíró t anárokról. (Kül-
és belsőív.) (A védt. utasítás 61. §-ához.) 1 ív 15. s u i n t a . Ny 

1525 Személyazonossági bizonyítvány az egyévi önkéntes szolgálatra képesítő 
vizsga letehetése végett. (A védtörvény - utasítás 65. §-ához.) 1 ív. 
i í í . t ü i n i a . Ny . 

1526 Belépési bizonyítvány az egyévi önkéntesi jelöltek számára. (A védtörvény-
utasítás 69. §-ához.) 1 ív. 18.'minta. Ny 

1527 A „távollévők jegyzéke."(A védtörv.-utasítás'109. §-ához.) 1 ív. 31 . m i n t a . Ny. 
1528 Előjegyzési könyv a besorozásokról, a végérvényesen elrendelt pót-legény-

állításokról és a jóba vételekről. (A védtörv.-utasítás 124. §-ához.) 1 ív. 
3"i. m i n t a . Ny 

1529 Kimutatás az újonckivetéshez. (A védtörv.-utasítás 124. §-ához.) 1 ív. 
3 » . m i n t a . Ny 

1530 Kimutatás az újonejutalékok végleges számbavétele számára. (A védtörv.-
utasítás 132. §-ához.) 1 ív. 3 0 . m i n t a . Ny. 

1531 Belépési bizonyítvány a hadsereg- vagy honvédségbe való önkéntes belép-
tetésre. (A védtörv.-utasítás 146. §-ához.) 1 ív. S Í . m i n t a . Ny. . . . 

1532 Beleegyező nyilatkozat a hadseregbe (haditengerészetbe, honvédségbe) való 
önkéntes beléphetéshez. (A védtörv.-utasítás 146. §-ához.) 1 ív. 
S 3 , m i n t a . Ny. 

1533 Bizonyítvány líjoncfelszólamlási ügyben. (Honv. min. 1889.—43.000. r.) Ny. 
1534 Nyilvántartási jegyzőkönyv a tartósan szabadságoltak-, tartalékosok- és pót-

tartalékosokról. (Utasítás III. rész. 3 m. 13. §.) (Külső- és belsőív.) Ny. 
1535 Névlajstrom a tartósan szabadságoltak, tartalékosok és póttartalékosok 

nyilvántartási jegyzőkönyvéhez. • (Utasítás III. rész. 4 m.) (Külső- és 
belsőív.) Ny 

1536 Névlajstrom az állításköteleseknek nagyközségenkinti és körjegyzőségi 
csoportok szerinti elővezetéséhez. (Védtörv. - utasítás. I. rész. 90. §. 
1. pont.. (100/VL1I. 1297. számhoz.) Ny 
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Rak-
tári 

szám 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványa Bolti-ár Nettó-ár Rak-

tári 
szám 

K f K f ! 

1537 

1538 
1539 

1540 

Tartózkodási jelentkezési lapok a hadseregbeli és haditengerészeti legény-
ségről. 9/b. minta a 15. §-hoz, az 58.200 XI. H. M. számhoz, külsőív. Ny. 

Ugyanaz, 9/a. minta belsőív. Ny 
Tartózkodási jelentkezési lapok a in. kir. honvédség állományába tartozó 

legénységről. 8 b. minta a 14. §-hoz, az 58.200 XI. H. M. sz.-hoz, külsőív. Ny. 

Horvát nyelven. 

• 

2 
2 

2 
2 

1556 Bizonyítvány újoncfelszólamlási ügyben. (Svjedoèba u stavno reklamacio-
nalnom predmetu.) (Bizonyítvány újoncfelszólamlási ügyben.) Ny. . . . 

VII. Különféle művek. 

• • 4 j 

1561 

1562 

1563 

1564 

Babai. Epigrauimatum Miscellaneorum sacrorum et profanorum. 1777-ben. 
8°, 16'A ív, kötetlen. Ny 

Planum tabulare sive Decisioues Curiales per Excelsam Deputationen), etc. 

Wagner. Universae Phrasiologiae. Magyar-latin-tót szótár. 1822-ben. 8°, 
103 ív, kötetlen. Ny ' 

Naponként való jegyzések az 1792. évi országgyűlésről. Folio, 85 ív. Ny. . 

VIII. Munka-, Cseléd-, Házalókönyvek 
és Igazolási jegyek. 

6 

7 
4 

42 

30 j 

20 j 

1571 
1574 
1578 
1579 

Munkakönyv. 8°, 3 ív, kötve. Ny 
Cselédkönyv. 8°, 3 ív, kötve. Ny. 
Házalókönyv. 8°, 3 ív, kötve. Nv 
Igazolási-jegy 100 db. Ny 

/ 

1 

16 
16 i 
30 
40 

Budapest, 1908. év. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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PÁLYÁZATOK. 
Nyilvános jellegű, hatosztályú, osztatlan népiskolá-

nál Musatelepre lemondás folytán üresedésbejött 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 1000 
korona, szabad lakás, fűtés és világítással. Pályázók-
tól megkívántatik, hogy legalább 2—3 évi gyakor-
lattal bírjanak. Kötelessége : az I—VI. osztályok és az 
ismétlő-iskola tanítása. Előnyben részesülnek ev. ref. 
vagy ág. ev. vallásúak, kik egyúttal a vallástant is 
tanítják. Ajánlatok, eddigi működés- és minősítésről 
szóló bizonyítványokkal fölszerelve, aug. 15-ig Weil 
Rezső iskolaszéki gondnokhoz, Kovászna 2. küldendők. 

(848—IV—4) 
Pályázati hirdetmény. A marczali i (Somogy m.) 

polgári egyesület az újonnan megnyitandó I-ső év-
folyamhoz egy ideiglenes polgári iskolai tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Állás azonnal elfoglalandó. Java-
dalom : 1600 korona évi fizetés, 2 szobából álló lakás. 
Kérvények Ádám János apátplébános úr címére, 
augusztus 25-ig okvetlen beadandók. (995—II—2) 

A bodrogszentesi ref. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : államsegély (800 koro-
náig) 356 korona, 15 hold föld haszonélvezete, körül-
belül 110 gyermek után tandíj 4 koronával, 28—30 
köböl rozs, stóla s természetbeni lakás. Kötelessége : 
az I—VI. oszt. iskola tanítása, templomi szolgálat s 
a lelkészt akadályoztatása esetén templomban helyet-
tesíteni. Orgonázni tudnia kell. Pályázatok augusztus 
28-ig adandók be. Bodrogszentes (Zemplén), p. Király-
helmecz. Egyházi elöljáróság. (1007—II—2) 

A szemlaki (Arad m.) ref. egyház kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. Termé-
szetbeni háromszobás lakás, melléképületekkel s 780 
Qi-öl beltelekkel, 16 köbméter kemény tűzi hasábfa. 
2. Készpénzben egyezerkétszáz K évi fizetés az egyház 
pénztárából, stóla utolsó ötévi átlag szerint 35 korona, 
korpótlék. Kötelessége : az I—VI. vegyes osztály ta-
nítása a tiszántúli ref. egyházkerület G) tanterve 
szerint ; az ismétlősök oktatása ; az összes kántori 
teendők végzése ; az egyházi énekkar vezetése. Ameny-
nyiben pedig a tantervben előírt tárgyakon kívül a 
mindennapi tanköteleseket német egyházi énekre, 
német írásra s olvasásra is tanítania kell, csakis oly 
ref. vallású s okleveles tanítók, illetve tanítójelöltek 
pályázhatnak, kik a német nyelvet is bírják s ezen 
képességüket okmánnyal igazolják. Megválasztottnak 
költözködési költségeit az egyház megtéríti. Kellő 
okmányokkal fölszerelt kérvények 1908 augusztus hó 
28-ig alulírotthoz küldendők. Az állás október 1-én 
elfoglalandó. Balogh Gyula, ref. lelkész. (960—II—2) 

A mezőtúri ref. egyház pályázatot hirdet az újvá-
rosi orgonista-kántori állásra. Évi fizetés : 600 korona 
készpénz az egyház pénztárából, 8 hold szántóföld, 
melynek ezidei haszonbére 338 korona volt, stóla 
körülbelül 300 korona, lakás természetben. , Köteles-
sége : a templomi és temetési szolgálat az Újvároson. 
Pályázati határidő : f. évi augusztus hó 30. A pályá-
zók szeptember 13-án (vasárnap) próbára tartoznak 
megjelenni délelőtti istenitiszteíet után az újvárosi 
templomban, a saját költségükön. A kellően fölszerelt 
kérvények a mezőtúri ref. egyház lelkész-elnökségé-
hez küldendők. Mezőtúr. Ref. egyháztanács. 

(1010—II—2) 
Pályázat pazonyi ref. másodtanítói állásra. Fize-

tése : 900 korona államsegély, 100 korona egyház-
tól. Egyszobás lakás, 100 korona lakáspótlék. Eset-
Jeges korpótlék államtól. Kötelessége : I—II. osztá-
lyok vezetése, esetleg kántortanító helyettesítése. 
Pályázhatnak férfiak, nők. Személyesen jelentkezők 
előnyben. Pályázatok augusztus 30-ig, a választás 
napjáig ref. lelkészi hivatalhoz Pazony, pósta : Oros, 
Szabolcs vármegye küldendők. Állás azonnal elfog-
lalandó. (1018—II—2) 

Puszta-Klementlnal népiskolában tanítói állás 
október 1-én betöltendő. Pályázhatnak nőtlen, okleve-
les, róm. kath. tanítók, esetleg IV. éves preparandisták. 
Fizetés : 700 korona készpénz, 1 szobás lakás, fűtés 
és világítás. Pályázatok másolatban, melyek vissza 
nem küldetnek, klementinai iskolához, u. p. Mező-
kövesd intézendők. (1011—II—2) 

Szi lbácsi (Bácska) ág. ev. egyház tótajkú, okleveles 
tanítót keres. Fizetése : 1000 korona készpénzben, 
lakás, kerttel. Kötelessége : I., II., esetleg III. osztály 
vezetése. Bizonyítványok szeptember 15-ig alulírotthoz 
küldendők. Szeberinyi Vilmos, lelkész. (1030—II—2) 

Nevelői vagy segédtanítói állást elfogad Molnár 
Gyula ág. ev. vallású, okleveles tanító, Szarvas 
(Békés megye). (1054—II—2) 

A rózsahegyi rendes tanítói állomásra augusztus 
hó 31-re pályázat hirdettetik. Az állomás jövedelme : 
Rózsahegy város pénztárából 1000 (ezer) korona, ha-
vonkénti előleges részletekben. A törvényben biztosí-
tott ötödéves korpótlék. Failletmény címén 160 ko-
rona. 2 darab szarvasmarha szabad legeltetése, értéke 
20 korona. Szép természetbeni lakás. A tanterem 
fűtésére 12 köbméter kemény tűzifa. A pályázók 
kereszt- és oklevéllel, működési és erkölcsi bizonyít-
vánnyal, valamint szabad vagy házas állapotot igazoló 
lelkészi bizonylattal, továbbá községi illetőségi bizo-
nyítvánnyal fölszerelt, a rózsahegyi róm. kath. 
iskolaszékhez címzett kérvényeiket F. Fischer József 
iskolaszéki elnökhöz a pályázat napjáig Rózsahegyre 
küldjék be. A megválasztott köteles lesz az iskolaszék 
határozata alapján Rózsahegy város külutcai (villa-
ludrovai) állomását szeptember hó 5-én elfoglalni. 

(1023—1—1) 
A gulács i ref. egyház pályázatot hirdet Il-ik ta-

nítói állomására. Fizetés : természetbeni lakás — mely-
ből egy szobát az egyház saját céljaira tart fenn — 
megfelelő konyhakerttel. Az egyház pénztárából 400, 
államtól 400, összesen 800 korona. 1000 koronáig való 
kiegészítésért folyamodtunk. Kötelessége : az ismétlő-
sök s az egyháztanács által kijelölt osztályokat a 
tiszántúli réf. e. ker. C) tanterve alapján tanítani. 
Pályázhatnak oki. tanítók s tanítónők. Orgonázni 
tudó férfitanítók előnyben részesülnek. Kérvények 
aug. 29-ig adandók be, alulírott iskolaszéki elnökhöz. 
Gulács (pósta helyben, Bereg m.), Kovács Károly, 
ref. lelkész. (1042—1—1) 

A horédl róm. kath. iskolaszék tanítói állására 
pályázatot hirdet. Javadalma : 1000 korona, kertmeg-
váltás fejében 10 korona, építkezésig egyszobás lakás. 
Kötelessége : egy osztály vezetése, a kántori teendők-
ben segédkezés. Személyes megjelenés előnyös. Pályá-
zati határidő : aug. 30. A fölszerelt kérvények Genzor 
József iskolaszéki elnökhöz, Heréd (Nógrád megye) 
küldendők. (1058—I—1) 

A lipóti (Moson m.) róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : államsegélyből 
388 korona, községtől 612 korona, kertilletmény 20 
korona, és egy bútorozott szoba. Kötelessége : a ki-
jelölt osztályok vezetése és a kántoriakban külön díja-
zás nélkül segédkezni. Csakis férfitanítók pályázhat-
nak. A kérvények aug. hó 30-ig beterjesztendők fő-
tisztelendő Cserhuly Lajos plébános, iskolaszéki elnök 
címére Hédervárra (Győr m.). A választás aug. hó 
31-én lesz. A megválasztott állását szept. hó 6-ig 
tartozik elfoglalni. (1061—1—1) 

Pályázat. Á kondói (Borsod) ref. egyház kántor-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalma : 
földben, terményben, tandíjban, fában 700 korona és 
100 korona államsegély. Kötelessége : I—VI. osztály 
vezetése, kanonikus órákon vagy lelkész akadályoz-
tatása esetén istenitisztelet végzése, énekkar vezetése. 
Oklevéllel fölszerelt kérvények szept. 10-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. U. p. Sajószentpéter. 

(1043-1—1) 
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Besenyszög község iskolaszéke pályázatot hirdet két 
pusztai iskolájánál megüresedett tanítói állásra. Mind-
két helyre pályázhatnak okleveles tanítók és tanító-
nők. Pusztatokorun javadalma : két szoba, konyha, 
kamrából álló lakás, 400 Q-öl kert, 1178 korona 
készpénz, melyet előleges havi részletekben fizet a 
községi iskolai pénztár. Pu ztaszent lvány java-
dalma : két szoba, konyha, kamrából álló lakás, 400 
I |-5l kert, 800 korona készpénz a községi iskola 
pénztárából, előleges havi részletekben, 200 korona 
államsegély. Szabályszerűen fölszerelt kérvények aug. 
30-ig alulírotthoz küldendők. Besenyszög (Jász-Nagy-
Kúu-Szolnok vm.), Ambrus László, iskolaszéki elnök. 

(1064—1—1) 
Az őrségi ref. egyházmegyében a szécsiszent-

lászlói leányegyházban rendes tanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. I. Teljesen új épület 2 szobás 
lakással, konyha, pince, melléképületek és kert. II. 1000 
korona készpénz, negyedévi előleges részletekben 
fizetve, melyből 200 korona államsegély. III. Ötödéves 
korpótlékot, ha a megválasztott arra jogosult, állam-
pénztárból kapja. IV. Minden tanköteles gyermek után 
(70—80 gyermek) egy jó szekér vágott fa, melyből 
a tanterem is fütendő. Kötelessége a megválasztott-
nak : az egyházkerületi tanterv szerint vezetni az 
iskolát. Pályázhatnak okleveles férfi- és nőtanítók. Kér-
vények mellékletei a következők : a) tanítói oklevél ; 
h<) gondnokság elnökének erkölcsi és szolgálati bizo-
nyítványa ; c) ha több helyen is szolgált, összes szol-
gálati bizonyítványa ; d) ha más egyházmegyebeli, az 
esperesnek bizonyítványa (elbocsátási levele) s ameny-
nyiben már rendes tanító, eskütételről szóló bizonyít-
vány is. (B. T. 431. §.) A pályázati kérvények leg-
később folyó évi szeptember 10-ig Egyházasrádóczra 
(Vas megye), Somogyi Gyula espereshez küldendők. 

(1065-1-1) 
Nyitr akomjáti róm. kath. népiskolánál egy férfi-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
100 korona iskolai pénztárból, 878 korona államsegély, 
20 korona kertilletmény, egy öl tűzifa beszállítva és 
bútorozott szoba. Mellékjövedelemre számíthat. Köte-
lességei : a kijelölt osztályban tanítani, gyermekeket 
a templomba és körmenetekre vezetni, a helyi iskolai 
rendszabályokat pontosan betartani, főtanítónak az 
irodai munkálatoknál és kántoriakban segédkezni, 
miért is az orgonálni és énekelni tudók előnyben 
részesülnek. Személyes megjelenés előnyös. Folyamod-
ványok augusztus 30-ig az iskolaszékhez küldendők. 
Az iskolaszék. (1066—1—1) 

Barnai r. k. (új) tanítónői állás — 1000 korona 
fizetéssel, egy szobával — betöltendő. Kérvények plé-
bániára küldendők, Bárna (pósta : Salgótarján). 

( 1 0 6 8-1-1) 
A Máramarossziget város tulajdonát képező s 

államilag segélyezett polgári fiúiskolában az 1908/9. 
iskolai évre három és pedig két rendes s egy segéd-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. A két rendes 
tanítói állásra matematikai s az egy segédtanítói 
állásra nyelvészeti szakcsoportból képesített egyének 
pályázhatnak. A rendes tanerő évi javadalmazása : 
2000 korona fizetés és 490 korona lakbér, a segéd-
tanítóé 1400 korona fizetés s 420 korona lakbér, mely 
előleges havi részletekben fizettetik, a város pénztárá-
ból. A megválasztandó tanító jogos és kötelezett tagja 
az országos tanítói nyugdíjintézetnek. Köteles hiva-
talát f. évi szeptember 1-én elfoglalni. Pályázati 
határidő: f. évi augusztus 27, meddig a szükséges 
összes okiratokkal kellően fölszerelt kérvények alul-
írotthoz benyújtandók. Máramarossziget, 1908 augusz-
tus 1. Szőllősy Antal s. k., kir. tanácsos, polgármester. 

( 972 -1 -1 ) 
Jó oklevéllel és kitűnő szolgálati bizonyítvánnyal 

tanítói, segédtanítói, nevelői állást keres Németh, 
tanító. Szárazajta, Háromszék m. (882—II—1) 

Pályázat. Betöltendő a kassai áll. polg. fiúiskolá-
nál egy, évi 1000 korona fizetésből, az 1904. évi I. 
t.-cikk értelmében megillető személyi pótlékból és a 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadalma-
zott segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon oki. polg. isk. tanítók, akik a nyelv- és 
történettudományi szakcsoportra vannak képesítve, 
képesítő - oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás- és 
közokt. m. kir. miniszterhez címezve, legkésőbb f. évi 
n.ug. hó 20-ig Abaúj-Torna vármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Előnyben részesülnek, akik a 
német nyelv tanítására is képesítve vannak. A vallás-
és közokt. m. kir. minisztériumtól. Budapest, 1908 
július 30. A miniszter meghagyásából, elnöki titkár 
helyett: Schindler, miniszt. titkár. (63/h—I—1) 

Okleveles ref. tanító, több évi gyakorlattal, orgo-
názásban jártas, ajánlkozik bárhová. Szíves megkere-
sések „Ref. tanítónak Varbócz, pósta Szin" (Abaúj-
Torna) küldendők. (1067—1—1) 

Mátraszelén (Nógrád m.) a községi iskolánál 1000 
korona készpénzfizetés és megfelelő lakással egy tanító-
női állás szerveztetett. Kérvények szept. l-ig Csekey 
Sándor jegyző, Kazár címre küldendők. Csak róm. 
kath. vallásúak pályázhatnak. Iskolaszék. 

(1069-1—1) 
A méltóságos gróf Draskovich Pál úr örökösei által 

fenntartott újhódospusztai (Veszprém vármegye) 
elemi népiskolánál üresedésbe jött tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. E pályázati hirdetés egészében a 
„Népnevelő" folyó évi aug. hó lfi-iki számában kö-
zöltetett. A pályázati kérvények, oklevéllel és műkö-
dési bizonyítványokkal fölszerelve, 1908. évi aug. 30-ig 
dr. Mihályfi József uradalmi ügyvédhez (Enying, 
Veszprém vármegye) küldendők. Az állás október 
1-én elfoglalandó. (1070—1—1) 

A szeszta-komaróczi ref. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Fizetése : földben, terményekben, 
tandíjban stb. (díjlevél szerint) 472 korona és 528 
korona államsegély ; összesen 1000 korona. Évenként 
60—70 korona stóla. Lakása az igényeknek megfele-
lően át lesz alakítva. Kötelessége : hat elemi vegyes 
osztály s az ismétlősök tanítása és kántori teendők 
végzése. Csakis okleveles kántortanítók pályázhatnak. 
Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. Az 
állás szept. 10-én foglalandó el. Fölszerelt pályázati 
kérvények aug. 30-ig alulírotthoz küldendők. Szeszta 
(u. p. Abaúj-Csécs), 1908 aug. 14. Simon József, ref. 
lelkész. (1072—1—1) 

Zalaszentmihály község népiskolájánál üresedés-
ben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik, melyre 
férfiak és nők pályázhatnak. Javadalom : községi pénz-
tárból évi 600 korona, államsegély 200 korona, 1000 
koronára leendő kiegészítés kérelmeztetik, egyszobás 
lakás az iskolaépületben, legszükségesebb bútorzattal. 
Kötelességek : iskolaszék által kijelölt osztályok nö-
vendékeinek vallásos nevelése, tanítása, valamint a 
hittan és a gazd. ism.-iskolában reáliák tanítása. Min-
den alkalommal az istenitiszteletekre az I—VI. oszt. 
növendékeknek elvezetése, az ottani felügyelet, szük-
ség esetén a kántoriakbani segédkezés. Az állás szept. 
17-én elfoglalandó. Fölszerelt kérvények szept. hó 6-ig 
Kiss György elnökhöz küldendők ; elkésve érkezettek 
figyelembe vétetni nem fognak. Iskolaszék. 

(1076—1—1) 
Sárszentmiklósra (Fejér megye) ideiglenes ref 

tanítót keresünk nyolc hónapra. Fizetése : havi hat-
van korona, bútoros lakás, ágynemű nélkül. Fűtésre 
húsz korona, útiköltség tíz korona. Október elsejétől 
május végéig tanít. Az állás elfoglalásával kötelezi 
magát nyolc havi ottmaradásra. Pályázatok Sárbo-
gárdra, a lelkészhez küldendők. (1085—1—1) 
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A lap 33. számában (958—1—1) sz. a. megjelent 
ombodl ref. orgonista-kántortanítói pályázat határ-
ideje az idő rövidsége miatt szept. l-ig meghosszab-
bíttatik. Amikor az ének- és orgonapróba is meg fog 
tartatni. A pályázatok lelkészhez küldendők. U. p. 
helyben. (1077—1—1) 

Szamosújvár rendezett tanácsú város községi 
iskolaszéke a szamosújvári közs. jellegű, négyosztályú, 
magyar tannyelvű, vegyes el. iskolánál újonnan szer-
vezett tanítói (férfi) állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: 1. törzsfizetés 1100 korona, havi előleges rész-
letekben, melyből 100 koronát az iskolai pénztárból, 
1000 koronát az állampénztárból élvez ; 2. ötödéves 
korpótlék az 1907. évi XXVII. t.-cikk szerint esedé-
kes időben ; 3. lakpénz 360 korona ; 4. kertpótlék 20 
korona. Szabályszerűen (keresztlevél, magyar .honos-
sági bizonyítvány, magyar tannyelvű tanítói oklevél s 
esetleg működési bizonyítvány) fölszerelt pályázatok 
folyó évi szept. hó 6-ig Uhlyánik Albin, elnök címére 
küldendők. Szamosújvár, 1908 aug. hő 5. Uhlyánik 
Albin, elnök. Zöld Sándor, jegyző. (1078—1—1) 

A bereti ref. kántortanítói állás betöltendő. Java-
dalom (készpénz, tandíj, föld, failletőség, termények-
ben) : 1000 korona, melyből 562 korona államsegély. 
1'ályázati kérvények augusztus hó 30-ig a református 
lelkészi hivatalhoz, Beret (u. p. Abaújbakta) küldendők. 

(1083-1-1) 
A bajjl réf., államilag segélyezett leánytanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1000 korona, 
lakás, kerttel. Kötelesség : a hatosztályú leányisko-
lának a tiszántúli ref. egyházkerület Gj tanterve 
szerinti vezetése, ismétlősök s női kézimunka tanítása, 
énekbeni jártasság megkívántatik. Csak nők pályáz-
hatnak. Személyes megjelenés előny. Folyamodók 
kérvényüket okmányaikkal együtt folyó évi augusz-
tus 29-ig címemre küldjék. Bajj (Bihar megye), u. p. 
Csegőd, 1908 augusztus 15. Bódogli János, ref. lelkész. 

(1087—1—1) 
A pályini ref. egyház tanítója betegsége miatt az 

1908/909. iskolai évre ideiglenes orgonista-kántor-
tanítói állásra hirdet pályázatot. Fizetése : 600 korona 
és lakás. Kötelessége : a beteg orgonista-kántortanító-
nak teljes helyettesítése. Az állás a választás után 
azonnal elfoglalandó. Oklevéllel bírók és személyesen 
megjelenők előnyben részesülnek. Pályázatok a lel-
készi hivatalhoz küldendők szept. 6-ig. Papp István, 
lelkész. (1102—1—1) 

Budapest környékén magán polg. leányiskolához 
sziimtan-szakot végzett tanítónő szej'ény igényekkel 
ajánlkozik Pathy Mariska oki. polg. isk. tanítónő, 
Budapest, VIL ker., Peterdi-utca 4. sz., II. em. 2. a. 

(1103-1—1) 
Gindlicsaládban levő k is tengel icz i közs. elemi 

népiskolánál újonnan szervezett 11-ik tanítói állomásra 
augusztus 31. pályázat hirdettetik. Javadalma : állam-
segéllyel 1000 korona fizetés, egyszobás lakás. Köte-
lessége : az iskolaszék által kijelölt osztályok vezetése 
és az ismétlő-iskolások tanítása. Az állás a választás 
megerősítése utón foglalandó el. Felszerelt kérvények 
az iskolaszéki elnök címére küldendők Kistengeliczre, 
u. p. Tengelicz. Kistengelicz, 1908 aug. 19-én. Pintéi-
András, iskolaszéki elnök. (1105—I—1) 

A lasztócz i róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom : (készpénz, tandíj, föld, 
terményekben) ' 1000 korona, melyből 472 korona 
államsegély. 2 szoba, konyha, kamara és a szükséges 
mellékhelyiségekből álló szabad lakás és konyhakert. 
A tót nyelv ismerete szükséges. A kérvények a lasz-
tóczi plébániahivatalhoz szeptember 7-ig küldendők. 

(1106-1—1) 
Helyettes kántortanítót keresek egy évre. Németül 

kell tudni. Fizetés megállapodás szerint". Megkeresés : 
Brücher József, tanító. Mezöberény, Békés megye. 

(1109-11—1) 

A sz igetbecse i (Pest m.) községi iskolánál a kán-
tortanítói állás betöltendő. Javadalom : Tisztességes 
lakás, kert, készpénzfizetés 240 K, gabonaváltság 
180 K, ismétlő-iskoláért 30 K, 2 öl puhafa, 25 kat. 
hold szántóföld bérleti ára 770 K, kántori jövedelem 
körülbelül 62 K. Határidő : szeptember 11, választás 
napja szept. 12. Kántorság nyelve magyar és német. 
Útiköltséget nem térítünk meg. Az állás azonnal el-
foglalandó. Fürész József, iskolaszéki elnök. 

(1119—1—1) 
Dobára róm. kath. tanító kerestetik. Javadalma : 

államsegéllyel 1000 korona, szoba, fűtés, tisztogatással. 
Kötelmei : kisebbeket önállóan, ismétlőket felváltva 
tanítani, kántorságban segédkezni, gyermekeket temp-
lomba kísérni, rájuk felügyelni. Kérvények szeptem-
ber 8-ig főtiszt. Somogy Baka Lajos pléb. elnökhöz, 
Veszprémnagyszőllős küldendők. Domby, ktanító. 

(1118-1-1) 
A kisláposi (Szepes m.) róm. kath. elemi népis-

kolánál megüresedett tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 1000 K. Szép új lakása áll : két 
szoba, konyha és kamrából, kis kerttel. A tanító köte-
lessége : az osztatlan mindennapi és az ismétlő-iskola 
önálló vezetése. Tanítónők előnyben részesülnek. 
Pályázók kérvényeiket, képzettségüket igazoló okmá-
nyaikkal fölszerelten, főtiszt. Gergye István isk.-sz. 
elnök úrhoz, Felsőláposra szeptember hó 15-ig küld-
jék be. Kovalcsik József, isk.-sz. jegyző. (1113—I—1) 

Az újcsauálosi (Zemplén m.) ref. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése az egyháztól : 
lakás (két szoba, kamara, melléképületek), földben, 
rétben, életneműekben, pénzben 760 K 87 fill. Állam-
segély : 239 K 13 fill. Felszerelt kérvények ref. lel-
készi hivatalhoz szeptember 6-ig adandók be. A meg-
választott állását köteles azonnal elfoglalni. Utolsó 
pósta helyben. ( H i 5 _ [ _ i ) 

A zubogyi (Grömör m.) ref. kántortanítóságra pályá-
zatot hirdetek. Javadalma : kétszobás csinos lakás, 
szép gyümölcsöskert szőlőlugassal, gazdasági mellék-
épületek, 1000 koronára értékelt kántortanítói java-
dalom, melyből államsegély 582 K. Énekkar alakítá-
sára vállalkozó s a gyülekezet előtt bemutatkozó 
pályázók előnyben részesülnek. Útiköltség megegyezés 
szerint. Pályázatok 1908 szeptember 6-ig Zajdó László, 
ref. lelkész címére küldendők. Zubogy, u. p. Ragály. 

(1116-1—1) 
Az ibafai községi tanítói állás lemondás folytán 

megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. A 
megválasztandó községi tanító javadalmazását képezi : 
1. Tisztességes lakás, mely áll : 2 szoba, 1 konyha, 
kamra s pincéből, s azonkívül a szükséges mellék-
épületekből. 2. 300 [7 i-öl bekerített házikert, értéke 
10 K. 3. 3 magyar hold szántóföld használata, értéke 
80 K. 4. Féltelek után járó crdőilleték, értéke 20 K. 
5. Féltelek után járó erdőilleték, értéke 20 K. 6. 1000 
K, azaz egyezer korona készpénzfizetés a községi pénz-
tárból, előieges negyedévi részletekben. Ezen javadal-
mazás fejében tartozik a megválasztandó községi tanító 
úgy a mindennapi, mint az ismétlő-tanköteleseket 
pontosan és lelkiismeretesen tanítani s oktatni. A 
megválasztandó községi tanító tartozik az egyházi és 
kántori teendőket is végezni, az alábbi stólajövedelem 
mellett : minden kis halott után 40 f, nagy halott 
után 80 f ; keresztelések után 20 f, esketések és 
misék utón 64 f. Átlagos évi jövedelem 80 K. Pályázni 
szándékozók okmányaikkal felszerelt pályázati kérvé-
nyeiket az ibafai községi iskolaszéki elnökhöz tartoz-
nak beküldeni. A beérkezett pályázati kérvények alap-
ján a választás napja a kir. Tanfelügyelőség által 
később fog kitűzetni. Személyes megjelenés a kánto-
riakra vonatkozólag célszerű s kívánatos volna. Ibafa 
1908 augusztus 16-án. Községi iskolaszék 

( 1 1 3 Ö - I — V 



56 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 35. szám. 

Az Izsáki róm. kath. iskolaszék lemondás folytán 
megüresedett Il-od kántortanítói állásra f. évi szept. 
hó 3-ikára pályázatot hirdet. Jövedelme : 1. Az iskola 
pénztárából, havi előleges részletekben, 316 K 8 f. 
2. Államsegély 680 K. 3. Természetbeni lakás : 2 szoba, 
konyha, kamra, pince és melléképület. 4. Kertillet-
mény 20 K és 1257 Qj-öl föld haszonbérlete. Köte-
lessége : a reábízott vegyes osztályt vagy osztályokat 
vezetni, a gazdasági ismétlő fiúiskolásokat oktatni, 
melyért a községtől 100 K tiszteletdíjat kap. Kántort, 
az iskolaszék tudomásával teendő elfoglaltsága esetén, 
összes stóláris jövedelemért helyettesíteni. Leányegy-
házakban temetéseket összes stóláris jövedelemért 
végezni. Kántorságban jártas, okleveles tanítók, kér-
vényüket iskolaszékre czímezve fenti időre, főtiszte-
lendő Kiss Gábor elnökhöz küldjék. A megválasztott 
állásának elfoglalása utón 15 K utazási átalányban 
részesül. Személyesen megjelenők előnyben részesül-
nek, utazási díjuk azonban meg nem téríttetik. 

(1141-1—1) 
Az alsóhutkai református előkönyörgő-tanítói állo-

másra pályázatot hirdetek. Jövedelme : 628 korona 
államsegéllyel 1000 korona, jó lakás, kút, kert. Tan-
kötelesek száma 15—20. Á tanításon kívül köteles-
sége : az istenitisztelet végzése. Pályázati határidő : 
szeptember 10. Garbóczbogdány (Abaúj-Torna), 1908 
augusztus 21. Kiss Lajos, ref. lelkész. (1158—1—1) 

Áz aszófői (Zala m.) plébániához tartozó Örvényes 
hitközségi kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : a lakáson kívül körülbelül 760 kor. ; 
az államsegély j'olyamatban. Tanítás nyelve magyar, 
istentisztelet ezidőszerint német. Németül tudóké első-
ség. Választás szeptember 19-én 9 órakor. Személyes 
jelenlét szükséges. A megválasztott állását szeptember 
23-án köteles elfoglalni ós azt iskola befejezte előtt 
nem hagyhatja el. Aszófői plébános. (1136—II—1) 

Moson-Rónafcí gazdaságba tanítónői állásra pályá-
zat hirdettetik. Az állás-elnyerőtől megkívántatik szabad 
idejében a házvezetésnél segédkezni; zongorázni tudó 
előnyben részesül. Évi fizetés : 400 korona, lakás és 
élelmezés a birtokosnál. Ajánlatok Moson-Rónafőre 
kéretnek. (1140-II—1) 

Okleveles református kántortanító, ki ez évben Déván 
végzett, hogy a kántorságban tökéletesíthesse magát, 
segédkántortanítói állásra ajánlkozik. Teljes ellátás 
kikötve. Cím : Oláh Sándor Tiszaszöllös, Heves m. 

(1144-1-1) 
Állást keres okleveles, róm. kath. tanító. Megkere-

sés: Pinta Albert, Kézdivásárhely, (1143—1—1) 
Pályázat. A rédicsi róm. kath. iskolaszék magyar 

tannyelvű osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Évi 
fizetése : 600 korona, államsegély : 400 koiona és 20 
korona kertilletmény az iskolaszék pénztárából. Egy 
bútorozott szoba, fűtéssel. Pályázhatnak okleveles ta-
nítók és tanítónők. A megválasztott kötelessége : 
egyik tanteremben a rábízandó mindennapi tanulókat 
önállóan tanítani, az ismétlő-tanköteleseket oktatni 
és a kántori teendőkben díjtalanul segédkezni ; vala-
mint vasár- és ünnepnapokon, úgy hétköznapokon is 
a tanulókat a templomba kísérve s ott velük szent-
misét hallgatva, rájuk felügyelni. Amennyiben nőtanító 
választatnék meg, az tartozik a leányokat kézimunkára 
díjtalanul, tanítani. Kérvények aug. 30-ig az iskolaszéki 
elnökség címére, Rédicsre küldendők. A választás aug. 
31-én délelőtt 9 órakor lesz. Személyes megjelenés 
előny. Az állás elfoglalása határnapjáról a megválasz-
tott külön fog értesülni. Rédics (Zala m.), 1908 aug. 
16. Az elnökség. (1089-1-1) ' 

Fazekaszsaluzsányl (Rozsnyói egyházmegye) 
róm. kath. tanítónői állásra augusztus 31-re pályázat 
hirdettetik. Javadalma: községtől 100 K, kertilletmény 
20 K, államsegély 900 K. Megfelelő lakás. Az állomás 
szeptember 9-én elfoglalandó. Pályázatok a nagyszu-
hai plébániahivatalhoz küldendők. (1126—I—1) 

A fehértemplomi róm. kath. kántori állásra pá-
lyázat hirdettetik. Évi jövedelme : 1. a hitközség pénz-
tórából négyszáznyolcvan korona ; 2. kotta-, fűtés- és 
világítási átalány egyszáznegyvenhat korona ; 3. ala-
pítványos nyugmisékért háromszázhét korona 68 fillér ; 
4.̂  stólajö vedelem mintegy kétszázötven korona. Azon-
kívül köteles a megválasztandó a fehértemplomi köz-
ségi elemi iskolákban az előírt órákban éneket taní-
tani, miért hatszáz korona évi díjat húz. Kívántatik 
kántori oklevél, melyet a megválasztandó valamely 
hazai tanintézetnél szerzett ; valamint a magyar és 
német nyelvben való teljes jártasság ; továbbá működési 
bizonyítvány, keresztlevél, egyházi házasságlevél a há-
zasok részéről és az egész működés tartamáról az er-
kölcsi bizonyítványok, végre honossági bizonyítvány. 
Köteles a megválasztandó mindennemű istentisztelet-
nél közreműködni, miként azt a plébánia istentisztelet-
rendje és sora megkívánja. A megerősítés egy évi 
próbaidő után történik. Á kérvények f. é. augusztus 
hó 30-ig Janiczek Emil pápai kamarás, esperes-plé-
bános címére küldendők. A választás napja szeptember 
1-je. Az állás azonnal foglalandó el. (1074—I- 1) 

A berettyóújfalui ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalom: 1000 K készpénz, 1 öl tűzifa 
:?2 K értékben, 250 K lakbér, 18 K 50 f váltságpénz. 
Marossy-alapítvány (1264 K 20 f) évi kamata jelenleg 
7°,o számítva. Stóla. Mely fizetésért tartozik egy, eset-
leg két osztályt tanítani, minden kántori teendőt 
teljesíteni, az orgonának tőle telhetőleg gondját 
viselni. Pályázati határidő : augusztus 29. Próbaorgo-
názás és éneklés augusztus 30-án délelőtt. Útiköltség 
nem téríttetik meg. Az állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Berettyóújfalu, 1908 augusztus 18. Zih Sándor, 
ref. lelkész. (1107—I—1) 

A verból polgári fiú- és leányiskolához egy nyelvész, 
két matematikus (egy férfi, egy hölgy) és egy rajz-
tanár kerestetik. Azon okleveles nyelvész, ki rajzot és 
azon tanárnő (esetleg tanítónő), ki kézimunkát taní-
tana, előnyben részesül. Deák istván, igazgató. 

(1104—1—1) 
Ersekvadkert róm. kath. népiskolájánál osztály-

tanítói állásra szeptember 6-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : községtől 100 korona, államsegélyből 
900 korona, 1 szobás lakás. Kántori teendőkben köte-
les segédkezni. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz 
küldendők, Érsekvadkertre. (1149—1—1) 

Sekányesd község (Bihar m., u. p. Drágcséke) 
községi iskolájánál üresedésben levő tanítói állásra, 
mely egybe van kötve 1000 korona fizetéssel — 900 
korona az államtól, 100 korona a községtől — továbbá 
2 szoba, 1 konyha, 1 kamarából álló lakással, a/* kat. 
hold kiteijedésű konyhakerttel, ezennel pályázatot 
hirdetek. Á pályázni óhajtó okleveles tanítók kérvé-
nyeiket alulírt iskolaszéki elnökhöz legkésőbb f. évi 
augusztus hó 28-ig nyújtsák be. A választás f. évi 
augusztus hó 30-án, Dekányesd község iskolájában fog 
megtartatni. Dekányesd, 1908 augusztus 10. Iskola-
széki elnök. (1127—1—1) 

A p lugovai községi elemi népiskolánál a Il-ik 
tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizo-
nyítvánnyal is felszerelt, szabályszerű bélyeggel ellá-
tott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok 1908. évi 
szeptember hó 7-ig Krassó-Szörény vármegye köz-
igazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi 
augusztus hó 22-én. Bereez Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(64/h—I—1) 
Mátranováki közs. iskolánál egy tanítónői állásra 

pályázat augusztus 30-ig. 1000 korona, egy szoba, 
konyha, kamra. Csak róm. katholikusok pályázzanak. 
U. p. Homokterenye, Nógrád megye. Iskolaszéki elnök. 

(955-1—1) 
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Az a l sómattyasócz i róm. kath. kántortanítói 
állomásra f. é. szept. 21. pályázat hirdettetik. Jöve-
delme: 176 korona készpénz. Államsegély: 557 ko-
rona. Szántóföld : 20 korona. Rét s legelő : 1 korona 
60 fillér. Nyers termények értéke: 177 korona 40 
fillér. Tűzifa : 40 korona. Stóla és oft'ertorium : 25 
korona. Lakbér új iskolaépület felállításáig. Pályázók fo-
lyamodványaikat a fenti határnapig az alsómattyasóczi 
róm. kath. iskolaszékhez küldjék. (Liptó vin-, u. p. 
Szielnicz.) 

A kvacsáni róm. kath. kántortanítói állomás be-
töltendő. Javadalmazás : 588 korona 60 fillér kész-
pénz. Államsegély : 200 korona. Tűzifa : 48 koróna.. 
Szántóföld és rét : 46 korona. Kézi- és igásnapszám : 
;-;:! korona 10 fillér. Legelő : 10 korona. Stóla és offer-
tórium : 80 korona. Szép lakás, kerttel. Pályázók kér-
vényeiket f. é. szept. 21. a kvacsáni róm. kath. iskola-
székhez nyújtsák be. (Liptó vm., u. p. Szielnicz.) 

( 1 0 8 0 - 1 - 1 ) 
A zsuppaneki községi elemi népiskolánál a Il-ik 

tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizo-
nyítvánnyal is felszerelt, szabályszerű bélyeggel ellá-
tott és a nagyméltóságú vallás- és. közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok 1908. évi 
szeptember hó 7-ig Krassó-Szörény vármegye köz-
igazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi 
augusztus hó 22-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(65/h—1—1) 
A keresztespüspöki róm. kath. iskolaszék egy 

tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : az új 
tanítói lakás felépüléséig csak 1 szobás lakás és 1000 K. 
Kötelessége : az iskolaszék által reábízott osztályok 
önálló vezetése, az ismétlő-iskolások tanítása. Isten-
tiszteletekre az iskolásokat vezetni és ott reájuk fel-
ügyelni köteles. Ha kántori teendőket végezni tud, 
előnyben részesül és némi mellékjövedelemre is szá-
míthat. A pályázati kérvények beadásának a határ-
ideje szeptember 3, bezárólag. A kérvények Koncz 
Lajos iskolawzéki elnök címére küldendők Keresztes-
püspöki, u. p. Mezőkeresztes, Borsod megye. 

•(1155—1—1) 
Halastól fiókközség róm. kath. tanítói állására 

szept. 13-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : lakás, 
2 szoba, konyha, kamra, 471 K készpénz, 20 K kert-
illetmény, a község pénztárából fizetve. 509 K állam-
segély várható. Kötelességei : díjlevél szerint. Pályáz-
hatnak okleveles férfi- és nőtanítók. Zenéhez értők 
előnyben részesülnek. Kérvények szept. 12-ikéig az 
iskolaszék elnökéhez küldendők Szarvaskendre, Vas 
megye. (1152—1—1) 

Tarnaörs nagyközség róm. kath. hitfelekezeti isko-
lájánál megüresedett egyik tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : természetbeni lakás, a község-
től és állami segélyből összesen 1000 K évi készpénz. 
Kötelessége : az iskolaszék által megjelölt léányosztá-
lyok vezetése. Pályázati kérvények f. évi szeptember 
3. napjáig alulírotthoz adhatók be. Vedlik Sándor, 
vil. elnök. (1154—1—1) 

A k iskassai községi iskolához egy újonnan szer-
vezett osztálytanítói állásra szept. hó 5-ikéig pályázat , 
hirdettetik. Javadalma : 1000 K készpénz, havi rész-
letekben. 2 szoba, 2 konyha és 1 házikert, mely csak 
a hinterem felépítése után élvezhető, egyelőre csak 
egy szoba. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt 
osztályokat vezetni, a gazdasági ismétlő-iskolában a 
közismereti tárgyakat tanítani és a kántorságban 
segédkezni Magyar honosságát tartozik igazolni. Csak 
lóm. kath. tanítók pályázhatnak. A kérvények, okle-
véllel felszerelve, a községi iskolaszék címére külden-
dők. U. p. Ráczpetre. Schmid János, iskolaszéki elnök. 
Róna Ferenc, iskolaszéki jegyző. (1150—I—1) 

A kalondai (Nógrád) róm. kath: kántortanítói 
SílláSra pályázat hirdettetik. Lakás-á kétszobás, kerttel. 
Földjövedelme és terményjárandóságai : 367 korona 
államsegéllyel 1000 koronára vannak kiegészítve. Vá-
lasztás aug. 29-én. Pályázatok Gallus Pétin- plébános, 
Rapp (Nógrád) címére küldendők. (l'lOl —I—1) 

Liptóhutti i r. kath. kántortanítói állprqásra-, szep-
tember 21-ikére, törvényes fizetéssel pályázat hirdet-
tetik. Tót nyelv tudandó. Pályázatok iskolaszékre 
jcímzendők. (1122—1—1) 

A megyer i reform, iskolaszék pályázatot hirdet 
élőkönyörgői, énekvezéri, tanítói állásra. Ezen állással 
fegyháztól 700 kor. készpénz, lakás, házikertek, állam-
segélyből 300 kor. fizetés van összekötve. Kötelességei : 
élőkönyörgői teendőket végezni, I—VI. elemi osztályt 
és ismétlő-iskolát az egyházmegyei tanterv szerint ta-
nítani, kántori teendőket templomban és temetéseknél 
végezni. Az állás szept. 15-ig elfoglalandó. Pályázati 
kérvények szept. 5-ig Bocsor Lajos iskolaszék!elnökhöz, 
Bábony, Somogy megye küldendők. (1123---1—1) 

Az újvinczi (Alsófehér, pósta Alvincz) róm. kath-
kántortanítói állomásra pályázat nyittatik. Javadalma : 
2 szobás lakás, konyha, pince, kamra, istálló, 1 '/2 hold 
kert, értéke 60 kor. ; 12 kat. hold adómentes szántó-
!föld, bérértéke 200 kor. ; '/2 hold legelő, értéke'20 kor. ; 
400 r p ö l szőlőnek való föld, értéke 3 kor. ; adóhiva-
taltól 410 kor. ; 3 öl fa behordva, melyből a tanterein 
is fütendő ; irodaátalány és favágatásért 13 kor. 60 f. 
Stóla 20 kor. A pályázati kérvények az újvinczi róm. 
-kath. iskolaszékre címezve, Pucber Anaklét alvinczi 
lelkészhez 'szept'. 5-ig benyújtandók. Állomás azonnal 
^elfoglalandó. Fizetéskiegészítésre államsegélyért folya-
modtunk. (1125—II— 1) 

A gerge lyfáj &1 ág. hitv. evang. elemi népiskolánál 
— németajkú — egyik tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: 1100 korona készpénz, tüzelőfa 30 kor. 
értékben, szép lakás, kerttel. Pályázhatnak evang. val-
lású, okleveles tanítók, akik a magyar és német nyel-
vet szóban és írásban, tökéletesen bírják. Pályázók 
kellően fölszerelt folyamodványaikat folyó évi szep-
tember hó 3-ig alulírotthoz nyújtsák be. Az állás 
szeptember 12-én elfoglalandó. Kiéin Mihály ev. lel-
kész Gergelyfáján, u. p. Vingárd, Alsófehér megye.. 

(1134—Ï—1) 
Az apatini izraelita hitközség -az általa fenntartott 

izraelita felekezeti iskolában megüresedett tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet, természetbeni lakás és 840 
korona évi fizetés mellett. Miután a helybeli községi 
iskolának rövid időn belül való államosítása valószí-
nűleg be fog következni és ezen esetben a felekezeti 
iskola beszüntetése lehetségessé válik, a fenti tanítói 
állást a hitközség csak egy évre tölti be. A pályázni 
szándékozók szíveskedjenek kérvényeiket, okmányaik 
kapcsán, nevezett hitközség elnökségéhez 1908. évi 
szeptember 10-ig beküldeni. (1012—1;—1) 

Lengyel fa lv i róm. kath. kántortanítói állásra. 
Jövedelme: 1. egy kat. hold 1380 Q"!-öl föld ; 2. hit-
községtől 270 K készpénz ; 3. terményjárandóság 89 
K 60 f ; 1. államsegély 612 K; 5. stóla, mellékjöve-
delmek. Folyamodványok, okmányokkal felszerelve, p. 
Jengyelfalvi iskolaszék címére küldendők, szeptember 
14-ikéig. Személyes megjelenés szükséges. Lengyel-
falva, u. p. Abaszéplak. Istentisztelet nyelve tót-magyai'. 
Lengyelfalva, 1908 aug. 21-én. Schimitschek Lajos, 
plébános. (1151—III—1) 

A lázárii községi iskolai tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés.: 1000 kor. (államsegéllyel), 200 
kor. lakbér. Okleveles tanítónők szeptember 5-ig pá-
lyázataikat Kánizsay Jenő iskólaszéki elnökhöz küld-
hetik. Kötelessége : a községi vegyes iskola növendé-
keinek az állami tanterv szemnti vezetése ; leánygyer-
mekeknek kézimunka-tanítás. (1092 -1—1) 
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Oki. tanítónő nevelőnői állást keres. Bíró Terike, ref. 
tanítónő. Debreczen, Eötvös-út 68. (1124—1—1) 

Betöltendő a pozsonyi (Pozsony m.) áll. el. isko-
lánál egy igazgató-tanítói, négy tanítói és öt tanítónői 
állás ; a magura-bányatelepi (Liptó m.) áll. el. 
iskolánál egy tanítói állás ; az alsójeszenei (Túrócz 
vm ) áll. el. iskolánál egy tanítói állás ; a csongrád-
külterületi (Csongrád vm.) áll. el. iskolánál két ta-
nítói állás (gazdasági szakképzettség igazolandó) ; a 
fiumei áll. el. iskolánál egy tanítói állás (olasz nyelv-
tudás igazolandó). Mindezen állásokkal az 1907. évi 
XXVI. t.-cikkben megállapítot illetmények vannak 
egybekötve. A kellően felszerelt pályázati kérvények 
f. évi szeptember hó 6-ig bezárólag azon vármegye 
kir tanfelügyelőségéhez nyújtandók be, amelynek ke-
rületéhez az illető iskola tartozik. A fiumei áll. el. 
isk. tanítónői állásra pályázók folyamodványaikat a 
fiumei kir. kormányzósághoz tartoznak benyújtani. 
Áthelyezést óhajtó áll. el. iskolai tanítók (tanítónők) 
kérvényeiket saját illetékes kir. tanfelügyelőségük 
útján tartoznak benyújtani. (66/h—I—1) 

A vingárdi ág. hitv kéttanítós népiskolánál üre-
sedésben levő második tanítói állásra ezennel pályázat 
nyittatik, f. é. szeptember 12. határidővel. Javadalom: 
1000 kor. törzsfizetés, szabad lakás és 4 öl fa, amely-
ből a tanterem is fűtendő. Kötelességek a törvénye-
seken kívül : egyházi és temetési szolgálat. A pályázó 
ág. ev. legyen és kötelezze magát, egy éven belül a 
kiegészítő vizsgálatot letenni. Tannyelv : német. Vin-
gárd, 1908 augusztus 16-án. Batzoni Mihály lelkész, 
Winterfeld Károly egyli. jegyző. (1096—1—1) 

Lederer Artúr és Károly urak pusztatenyöi gaz-
daságában az elemi iskola tanítói állása folyó évi szep-
tember hó 1-én betöltendő. Fizetés: teljes évre 800 
korona, egy tehéntartás szaporulatával a cselédjószág 
között, 2 kocalegeltetés, egy darab kertföld és tüzelő-
anyag. Lakásul 2 szoba, konyha és éléskamra. Pályáz-
hatnak úgy tanítók, mint tanítónők. Azok, kik egy 
leánygyermeket a negyedik polgárira kiképezni képe-
sek, előnyben részesülnek, mely utóbbiért megegyezés 
útján külön díjazás jár. Ajánlatok bizonyítványmáso-
latokkal, melyek vissza nem küldetnek, Lázár Antal 
uradalmi kásznárhoz, l'uszbitenyő, Szolnok megye, 
intézendők. _ _ (1097—1—1) 

Szabadszállási reform, egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állomásra. Javadalom : 500 K készpénz, 
42 K fűtéspénz, 28 hl. kétszer búza, 15 V- hl- árpa; 
minden tanítványtól 42 fillér és 1 csirke, énekszós 
halottól 84 fillér, imástól 2 K, kertészeti oktatásért 
50 K, szabiid lakás az iskola épületében, korpótlékot 
az egyház fizeti. Pályázati kérvények alulírott lelkész-
hez küldendők szept. 6-ig ; próbaéneklés szept. 9-én 
d. u. 2 órakor fairtatik a templomban. A pályázók 
közül háromnak az egyház 10 — 10 K útiköltséget 
térít meg. Tanítja az V—VI. fiúosztályt, liaksay 
Árpád, lelkész. (1100—II—1) 

A kéki ref. orgonistakántor-fitanítói állásra. Köteles-
ség : 6 osztályú elemi fiúiskola tanítása, egy ismétlő-
iskola vezetése, énekkar tanítása, temetéseken és 
istenitiszt eleteken orgonázás ós kántori szolgálat, 
egyházi jegyzői tiszt teljesítése, faiskola kezelése és 
tanítása, a kanonikus órákon szükség esetén az egész 
istenitisztelet végzése. Fizetés: 1. Lakhely, veteményes-
kerttel és melléképületekkel. 2. 1400 korona, melyből 
1000 korona a törzsfizetés, havonként előre fizetve. 
3 Temetési stóla mintegy 40 korona. 4. Korpótlék 
az államtól. Pályázók bizonyítványaikat a lelkészi 
hivatalhoz (u. p. Demecser, Szabolcs m.) szeptember 
l-ig küldjék be. Próbaorgonázásra, éneklésre saját 
költségükön jelennek meg a záros időig. Az állás 
szeptember 8-án elfoglalandó. (1098—I — 1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt köte lező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustiess-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker . , Szív-utca 26. szám a l a t t 

Utasítások ingyen. (170-16-29) 

első lakbérosztályú, áll. iskolától bárhová, de leg-
szívesebben a főváros közelébe. Református vallás és 
gazdasági ismeretek tanításáért külön 280 kor. tisz-
teletdíj. Cím : Balázs Jenő, Debreczen, Batthyány-u. 18. 

(1041—1—1) 

M l i â â â ê â â i i M â â 

Hegedüiskola. 
Az eddig megjelent hegedűiskolák között Füredi 
Sándor hegedűművész, zenedei tanár hegedű iskolája 
kezdők részére a legkitűnőbb módszerű. Gyöngébb 
tehetségű növendéknek is rohamos haladást biztosít 
s a mester munkáját könnyűvé teszi. Csak egy éve, 
hogy megjelent a két füzet s máris országszerte hasz-
nálatban van. Kapható Huszár Aladár könyvkeres-
kedőnél, Szatmárnémetiben. Ára egy-egy füzetnek 3 K. 
Az összeg előzetes beküldése esetén bérmentve küldöm. 

(993 - 11-1) 

Első m a g y a r vili. e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a 
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója, 

a javított Rákóczi - tárogató feltalálója 

BUDAPEST. 
Főüzlet : II., Lánczhíd-u. 5. Gyár : Ön tőház -u . 2. 

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-
hangszerek gyára. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert 9 u 
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket. T | 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb J L 
Org.-harmóniumok 70 „ „ | | | 
Pedálos orgonák legolcs, gyári árakon. \ | j j p 

Tanerőknek kedvezmény. ïTJtí 
Arjegyz. k ívána t ra d í jmen te sen küldet ik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. (SO-öl-g^, 
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f a p r Ä l regényes, fenyves vidékről, magyar kisköz-
UöCl Cl gégből, egytanerős iskolától áll. tanító bár-
hová. 500 korona mellékes. Cím : „Áll. Iskola", Mára-
maros-Borsabánya. (1132—I—1) 

wm 

Az elemi népiskolákat kőtelező 
t ansze rbe l i fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y és S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, YIIL, Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészet i gyár! Üvegfúvó- intézet ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Telefon 42—05. (1046-10-1) 

• = ^IBIf :n 
P Á R T O L J U K A H O K I I P A I i T ! 

T I « « Tt p r v szállítja a miniszterileg ajánlott s 
J? 1 d i I l U V J többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/> bádogszelence •/« klg. 18 m' ter. kor. 7 

„ V» n »/« „ 9 m3 ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonatozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj m á z o l á s i és vona lozás i utasítással. 

Greschik Gyula, 
L Ő C S É N . (1147—V—1) 

• = 

Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
m e r t R E M É N Y I MIHÁLY m ű h e g e d ű - k é s z í t ő , 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („hangfok ozó-
gerendu") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítmény ű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűművésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-féle új hegedűn sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87—84. 

Árjegyzék b é r m e n t v e . ( 4 4 7 — 3 0 — 1 4 ) 

Egy jókarban lévő Nemetschke-féle zongora jutányosán 
e l a d Ó Felvilágosítás : Lipótvár, pőstahivatal. 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ és TÁRS A 
BUDAPEST, 

X., Delej-u . II. (T isz tv i se lő te lep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. {373—26—18) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . (21-3) 
Föiízlet: IV., Magyar-utca IC. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 2G. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
M a g y a r o r s z á g legnagyobb é s vi l lamos e r ő r e b e r e n -

deze t t h a n g s z e r g y á r a . 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszere i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 Ií-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

K É Z I M U N K A 
beszerzése előtt hozassa meg 

^ m ä rajzzal ellátott 
™ ^ " kézimunka-ár-

jegyzékemet és kérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., üessewify-u. 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház | 
mellett, vili. megálló) I ,/,<,!',!'• I 
s a j á t á r ú h á z á b a n 

Telefon 
109-0« 

M n o ' v a r o r s / i i » ' l e g n a g y o b b k é z í -l l l d 0 ^ d I U l » / , d 8 munka-üzlete. — _ 
(16—52—35) 
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Államsegély kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-

rona. 80 db nyugtaürlap bérmentve 1'20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779—X—6) 

Tananyagbeosztás (részi, tanmenet és ófa-
_ rend) céljára csinos nyom-

tatványfüzetek kaphatók : a 6 v. 5 együttes oszt. 
1 számára 2 K, 4 ószt. 1'80 K, 3 oszt. 1'60 K, 2 oszt. 

1'40 K, 1 oszt. 1 K. Államsegélykérvény és mellék-
letei, 2 K előleges beküldésével, Gyerkes Mihály ig.-

" eh * * ' . tanítónál, Székelyudvarhely. (539-X—10) 

r. c o r Ól áll- tanítónő Torontál megyéből, kéttanerős 
VÖC1 Cl iskolától Csongrád, Csanád, Arad vagy Bé-

I kés megyébe, esetleg Torontál északi részébe bárhová. 
• Cím : „Csere", poste restante Temesvár főpósta kül-

d e n d ő k . ( 9 9 7 — 1 — 1 ) 

Hódmezővásárhelyi áll. óvónő-képezdében használandó 
t ü n t n n i T T T o t a z 1908/09. tanévre fél áron kap-
l a i l&UUy VGtt. hatók Dura Lajos, könyvkereskedő-
nél. Tankönyvjegyzék ingyen. (973—1—1)-

Oki. izr. tanítónő, ki franciát és cimbalmot 
tanít, f. évi szeptember 

elsejére egy Il-ik elemi, egy Il-ik és egy III-ik 
pnlgárista leánykához fölvétet ik. Ajánlatok Löwy 
Márkusz fiai Csokonya, Somogy megye címzendők. 

(921—III—3) 

If oroco lr leánykám, IV. és I. polgári s III. elemi 
HCl CûCtt. iskolai osztályú tanulók mellé róm. kath. 
vallású, okleveles tanítónőt. Vizsgakötelezettség-
gel. Német és zongora tanítása kötelező. Fizetése : 
havi 50, azaz ötven korona és teljes ellátás. A kére-
tek folyó hó 30-ig benyújtandók. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Stammer Sándor, uradalmi intéző. 
Lajosműve-ptiszta, u. p. Nagysurány, Nyitra megye. 

(1075—II—1) 

h 
Hí t n n w i r o t • a z "J Tanterv szerint, Pálin-
UJ &UUJVC&. kás U. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve T. oszt. anyágá, az új tanterv szerint 2-50, 
l'álinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2'—, Pálinkás 
15. : Tanítók adóügyi útmutatója l-—, Alexy : Vezér-
könyv (ereijménytár) a földrajz tanításához l-20, 
Szabó J. ; írvaolvasás, számolás, rajz, agyagmuivka 
vezérkönyve' 1'30, Pálinkás B. i Köszöntések könyve, 
új, —"50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—1) 

Mely tisztán magyar községben lakó tanító úr volna 

îfTvïs tót anyanyelvű fiamat * y
m Ä r 

kéletes elsajátítása végett magához venni, tanítani 
s a polgári iskola I. osztályára előkészíteni. Szíves 
értesítést, a teljes ellátásért való igények megjelölé-
sével, tisztelettel kér : Duga Mihály korcsmáros, 
Miaván (Nyitra m.). (956—II—2) 

Római katholikus bonnet keresek 
három gyermek mellé, ki 9 éves leányt harmadik, 
6 éves fiút első elemi iskolára képes előkészíteni ós 
vizsgáztatni. Hozzám intézendő ajánlat esetén fizetés 
megegyezés szerint. Vajszka (Bács-Bodrog megye), Hiel 
Lipót, köijegyző. (1059—1—1) 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák az 
I., III. és IV. oszt. összes tantárgyainak tanításához 
osztályonként 5 K-ért, a II. osztályéhoz pedig 6 K-ért 
Zima János főv. tanítónál, Budapest, VII., Tliököly-út 
45. SZ. alatt rendelhetők meg. (1110—II —1) 

Okleveles, izr. tanítónőt keresek 
egy II. elemi, egy III. elemi és egy III. felsőbb leány-
iskolába járó gyermekem mellé. Hittan, német, francia 
és zongoraoktatás is okvetlen megkívántatik. Süsz 
Dávid, Budapest, IV., Fővám-tér 4. (1153—1—1) 

Tanító urak figyelmébe! 
Kiadásunkban megjelent Verő, a tornatanítás vezér-
könyve. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter által 
1908/67.015. sz. a. néptanítóknak vezérkönyvül enge-
délyezve. A legújabban kiadott miniszteri tanterv 
alapján 350 ábrával, ára 2 K 40 f. 2 K 80 f előzetes 
beküldése mellett bérmentve küldjük. Polatsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár. (1073—VII—1) 

Okleveles izr. tanítónő kerestetik. 
Fizetése : teljes ellátáson kívül havi 40 korona. Köte-
lessége : 1 fiút a polgári iskola I. osztályára, 4 leány-
kát pedig az elemi iskola különböző osztályaira elő-
készíteni. Okmánymásolatokkal és arcképpel ellátott 
ajánlatok Porgesz Izidor címre, Liptóteplára külden-
dők. (1038-1 -1 ) 

Ismer i ön a Gabel-féle módszerű Ábécéskönyvet? 
Ha nein ismeri ezt a könyvet és módszert, amely szerint negyedrész-annyi idő alatt tanulnak 

meg a gyermekek olvasni-írni mint eddig, úgy hozassa meg ingyen a Gabel-féle Ábécét ós módszeres 
vezérkönyvet és ön is ezen módszernek lesz híve s ezen Ábécé után fog tanítani. — Megrendelendő: 

Benkö Gyula Grill-féle udv. könyvkereskedésében 
Budapesten, V., Dorottya-utca 2. szám. 

Ugyanott az összes iskolakönyvek is kaphatók. Mintaszerű kiszolgálás! 
-• (1094-1—1) 
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15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férliöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 
Krausz F. és Társa 

úriszabó-üzlete, Til l , ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—5) 

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f i z e t é s r e 
l e g j u t á n y o s a b b áron 

EHRENTREU és FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40- 26) 

FEIWEL LIPÓT utóda S f f i 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. L ' k é k T Ä t " 

berendezések 
gyára. 

Kí jánatra meg-
küldi ú jonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—35) 

PÉTER 
zsony megye). 

József fonomimikai eljárása a legjobb. 
Kérjen prospektust. Kiadja az „Első 
Galántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-

(1057—IV-2) 

NÉPTANÍTÓK lapja 

Előfizetési felhívás 

\ L P T A \ Í T Ó ü LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. — fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári éviiegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb Időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

•IS«®»» 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is 
Harmóniumok, 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitünőhúrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYOItÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 9 ) 
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Elemi népiskolai tankönyyújdonságok. 
Falusi Iskolások Olvasó- és Tankönyve. 

Szerkesztette : 

Több vidéki tanító. 
I. kötet : a II. és III. osztály számára. 

Ára 80 fillér. 
Engedélyezve 72.404—1908. sz. a. 

II. kötet : a IV—VI. osztály számára. 
Ára 1 korona 60 lillér. 

Engedélyezve 88.389-1908. sz. a. 

Gazdasági és kertészeti füzetek. 
Irta : 

Dobóczky Lajos. 
I. rész. 

A mezőgazdaság, kertgazdaság és állat-
tenyésztés köréből. 

A fiúiskolák V—VI. osztályai számára. 
5. kiadás. 

Ára 72 fillér. 
II. rész. 

Kertgazdaság, háztartás, baromfitenyész-
tés, tejgazdaság, hizlalás. 

A leányiskolák V—VI. osztályai számára. 

5. kiadás. 
Ára 52 fillér. 

Engedélyezve 51.266—1908. sz. a. 

Gazdasági gyakorlókönyv. 
írták : 

Kozma László és Mihály Ferenc. 
I. kötet : az V—VI. fiúiskolák számára. 

Ára 80 fillér. 
II. köte t : az V—VI. leányiskolák számára. 

Ára 80 fillér. 
Engedélyezve 11.152—1908. sz. a. 

Számtani leckék 
az elemi népiskolák számára. 

Irta : 

Szabó Elemér. 
A II. osztály számára. Ára 40 fillér. 

Engedélyezve 93.806—1907. sz. a. 
A III. osztály számára. Ára 40 „ 
A IV. „ „ „ 40 „ 

Engedélyezve 92.550—1908. sz. a. 

Szülőföld és haza. 
Az elemi népiskolák III. és IV. osztálya számára, 

írta : 

Molnár József és Krause Brúnó. 
Ára 48 fillér. 

Különös tekinte t te l a délvidéki, illetőleg 
nemzetiségi iskolák viszonyaira. 

Engedélyezve 80.610—1908. sz. a. 

Nyelygyakorló feladatok 
a helyes beszéd, helyesírás és fogal-

mazás elsajátí tására. 
Szerkesztette : 

Tomcsányiné Czukrász Róza. 
A II—IV. osztály számára. Ára . . . 36 fillér. 
Az V—VI. „ „ „ . . . 60 „ 

Engedélyezve 141.543—1907. sz. a. 

Hangképek és énekes játékok. 
í r ta : 

Kapronczay Mihály. 
Ára 40 fillér. 

Engedélyezve 32.640—1908. sz. a. 

Mutatványpéldányt — tankönyvül való alkalmazás céljából — 
kívánatra készséggel küld ingyen a kiadóhivatal. 

Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, IV . kei*., Egyetem-utca 4. szám. 
( 1 1 4 5 - 1 - 1 ) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyezer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok as Iskola létezését 
igazoló és az iUetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 flllér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. —• Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 flllér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak 1« 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG- : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, T i l l .KEB. , BÉBKOCS1S-UTCA 16. SZÁM. MAGI. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISK0LA-TÉB S. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . . 

Falusi zászlóaljak. 
Az ifjúság harcratermettségének s ezzel 

a nemzet erejének fejlesztése ügyében 
élénk mozgalom észlelhető újabban ná-
lunk is. Szemere Miklós kezdése nyomán 
terjed a célbalövés gyakorlása. Báró 
Nyáry Albert buzgalma folytán az általa 
szervezett Nemzeti Falanx szintén lelke-
sülten karolta föl az ügyet. Minap pedig 
Jekdfalussy Lajos m. kir. honvédelmi mi-

szter kezdett tárgyalásokat tíz közép-
iskolával, egy sportegyesülettel s egy 
ifjúsági egyesülettel, a középiskolákban 
a katonai oktatás meghonosítása iránt. 
Eddig már negyvenkét középiskolánál 
és húsz főiskolai egyesület körében meg 
is kezdették szép sikerrel az oktatást. 
Legújabban pedig az ifjúság testügyes-
ségének fejlesztése céljából törvényjavas-
lat is készült, mely ha dűlőre jut, hi-
vatva lesz a testedzést szélesebb alapokra 
fektetni. 

Ideje is, hogy mi is a komoly cse-
lekvés terére lépjünk. Lám, az ifjúság 
katonai nevelésének ügyére egyes álla-
mok már régóta kiváló gondot fordíta-
nak. Az elméleti és gyakorlati katonai 
oktatás a japánoknál kötelező valamennyi 
polgári iskolában. A torna- és rendgya-
korlatokon, a fegyverfogásokon és célba-
lövésen kívül a fejlettebb korú tanulók-
kal menet-, harctéri, sőt harcgyakorla-
tokat is tartanak. A fegyverkezelés ta-

nítására a japán kormány a mult évben 
is százezer puskát osztott szét a polgári 
iskolák között. Katonai tanítóként min-
den polgári iskolához egy vagy több 
tényleges állományú, vagy tartalékos 
altiszt v f n beosztva. Norvégiában Olsson 
hadügyminiszter még tovább ment s ki-
jelentette, hogy a katonai oktatást már 
a népiskolákban meg kell kezdeni, mire 
nézve törvényjavaslatot is készített. 
Svájc, Olasz- és Franciaország m á r f é n y e s 
eredményeket értek el az ifjúságnak 
katonai szolgálatra testileg és szellemi-
leg való előkészítésében. Angliában egy 
hatalmas ember, Roberts lord táborszer-
nagy, Észak-Amerika Egyesült-Államaiban 
Miles, a hadsereg volt főparancsnoka 
fáradozik nagy lelkesedéssel ebben az 
irányban. It t , tőszomszédságunkban a kis 
Románia még a többi nagyhatalmon is 
túltett, amennyiben a polgári iskolákban 
a katonai ismeretek, gyakorlatok és célba-
lövés tanítására, már három évvel ezelőtt, 
tényleges és nem tényleges állományú 
katonákból, külön tanítótestületet szer-
vezett, melynek ólén egy nagyobbrangú, 
tényleges állományú tiszt áll, aki az 
összes nyilvános és magániskolák kato-
nai oktatásának főfelügyelője. A tanító-
testület a közoktatási és a hadügyi mi-
niszternek van alávetve. Legújabban még 
a kis Montenegró is kiváló gondot fordít 
az ifjúság katonai előképzésére. 
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Az ifjúság katonai nevelésének kér-
dése nem új dolog nálunk sem. Már báró 
Eötvös József abba a törvényjavaslatba, 
melyet 1848. évi augusztus hónap 3-án, 
tehát épen hatvan esztendővel ezelőtt, 
az alsóház XXIII. ülésén az elemi ok-
tatás tárgyában beterjesztett, a 9. §-ban 
felsorolt tantárgyak közé fölvette a test-
gyakorlatot is, azzal a megtoldással : 
„különös tekintettel, a liadi szolgálatra". Az 
alsóház végigtárgyalván a mindössze 
tizenkilenc cikkelyből álló törvényjavas-
latot, annak minden egyes szakaszánál 
élénk vita kerekedett, melyben résztvett 
Kossuth Lajos és Deák Ferenc is. Csupán 
a kilencedik szakasznak ez a pontja 
siklott á t minden felszólalás nélkül s 
így nem tudjuk, vájjon a miniszter s az 
akkori alsóház miképen képzelte az ifjú-
ságnak a hadi szolgálatokra való ki-
képeztetését a gyakorlati kivitelben. Ez 
a törvényjavaslat megfelelő módosítá-
sokkal elfogadtatván, eljutott a felső-
házhoz is, de az időközben beállott sza-
badságharc megakasztotta a békés mun-
kát. Magyarország felnőtt ifjúsága azon-
ban, minden előzetes hadi kiképzés 
nélkül is, derekasan kiállotta a hadi 
szolgálatból a csaták tűzpróbáját, elver-
vén amúgy Istenigazában az ellenséget. 

Az alkotmányos időszak beálltával, 
1868. évben, ugyancsak báró Eötvös Jó-
zsef előterjesztése nyomán megalkottat-
ván a népiskolai törvény, a népiskolai 
intézetek rendes tantárgyai sorába föl-
vétetett szintén a testgyakorlat, de már 
nem a hadi szolgálatra, hanem csupán 
a test- és rendgyakorlatokra s néhány 
szergyakorlatra való tekintettel. Az 1905. 
évi 2202. számú miniszteri rendelettel 
kiadott legújabb tanítási terv a test- és 
rendgyakorlatok köréből a testgyakorlás 
következő nemeit szabja meg kötelező 
módon: igazodás, lépés, járás, fejlődés, 
sorbontás, párok képzése, ellenvonulás, 
zárkötés. A szabadgyakorlatok köréből: 
kar-, láb- és törzsgyakorlatok, alap-, 
pihenő-, lépő- és guggolóállás ; terpesz-, 

kereszt- és védőállás, ugrás, kitartó futás, 
versenyfutás és birkózási gyakorlatok, 
magasugrás, távolugrás. Szergyakorla-
tok : függélyes, rézsútos és vízszintes 
létrán, mászórúdon, mászókötélen, gyűrű-
hintán, lebegőfán s lengőkötélen. 

Ezekkel ki vannak merítve a nép-
iskolai test- és rendgyakorlatok nemei, 
melyek a testügyesség fejlesztésére elég 
hathatós eszközül is kínálkoznak. Az 
elemi népiskoláknál azonban a test- és 
rendgyakorlatok eme nemei, faluhelyen 
a felhasználható idő rövidsége miatt 
igen szűk körre zsugorodnak össze. Ősszel 
hamar beállanak a ködös, esős, hűvösebb 
napok, melyek a szabadban való gya-
korlatokat megakasztják, a tavasz be-
álltával pedig a felsőbb osztályú növen-
dékek el-elmaradoznak s az egyöntetű 
eljárás megakad. És így a falusi nép 
ifjúsága, hiányozván a téli tornacsarno-
kok, épen nem részesülhet a testedzés 
és rendgyakorlatok előnyeiben. 

Pedig a falusi ifjúság testügyességének 
és edzettségének kiképzése fontosabb a 
középiskolai ifjúság katonai nevelésénél 
is. Hiszen idővel a falvak ifjúsága lesz 
a hadsereg zöme. 

A falusi ifjúság katonai nevelését 
folytatólagosan át kell tehát terelni a 
népiskolai stádiumok magasabb fokoza-
tára: az ismétlő-iskolákra s városokbau 
az iparos- és kereskedőtanonc-iskolákra 
s polgári iskolákra. Városokban a kato-
nai parancsnokságok szívesen bocsátanak 
rendelkezésre ünnep- és vasárnapokon 
tényleges állományú altiszteket. Falu-
helyeken is van mód a gyakorlati kivi-
telre. Hiszen alig van nagyobb község, 
ahol nem akadna egy-egy tartalékos, 
vagy kiszolgált altiszt, aki a község föl-
kérésére, a tanító felügyelete alatt, 
vasár- és ünnepnapokon, a nyári idő-
szakban a délutáni órákban, csupa 
ambícióból is, szívesen végezné az ok-
tatást. Az ismétlő köteles idő elteltével 
azután az ifjúsági egyesületek feladata 
lenne, a 16 — 21 év között, az ifjúság 
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továbbképzését átvenni. Eszerint az is-
kolaiifjúság főképen a testgyakorlatokat, 
egészséges és tájékozódási képességet 
fejlesztő sétákat és rendgyakorlatokat 
végezne. A test- és rendgyakorlatok, a 
szabad természetben való erős mozgás-
sal s megfelelő irányítással kiegészítve, 
elégségesek lennének arra, hogy meg-
alapozzák a gyermekben a kellő fizikai 
és lelki erőket, melyeken a kiképzés 
további folytatása a későbbi gyakorla-
tok feladatává válik. 

Az iskola körén túl levő időben ké-
pezni kell már az ifjúságot a fegyver-
használatban, a terepismeret elemeiben 
és a fontosabb csapatmozdulatok isme-
retében. Es ha a fiatal, fogékony lélek-
ben meggyökeredzik az a tudat, hogy 
ezekkel a gyakorlatokkal nemcsak saját 
sorsát könnyíti meg a védelmi kötele-
zettség időtartama alatt, hanem ezáltal 
emeli a nemzet általános harcképességét, 
még a népfölkelők sorában is, az ifjú-
ságot át fogja hatni a lelkesültség 
heve. Erkölcsi haszna is nagy lenne 
ennek az intézménynek: elvonná az ifjú-
ságot a vasár- és ünnepnapi duhajkodá-
soktól. 

Ily előképzés után a falusi ifjúság, 
tehát a hadsereg leendő gerince, annyi 
előismeretet sajátítana el, hogy a kato-
nai rendes szolgálati idő bizton-bátran 
leszállítható lenne két évre. De hogy az 
ifjúság ezenkívül is kedvet kapjon a ka-
tonai gyakorlatokra, módját kell ejteni, 
hogy azok, akik a gyakorlatok befeje-
zésével kitűnő sikerrel állják ki a kato-
nai szakbizottság előtt a vizsgát, mint 
leendő altisztek elsősorban lesznek be-
osztva a tényleges szolgálatnál. Ez sar-
kalná a törekvést is. 

Addig tehát, míg ez az ügy nálunk 
is törvényhozási úton dűlőre jut, kezd-
jék meg alulról a néptanítók, a közsé-
gekkel karöltve, elsősorban az ismétlő-
iskolások körében, szervezni a falusi 
zászlóaljakat. Már gvúrkőznek körülöt-
tünk az apróbb államok is. Minden ma-

gyar néptanítónak az legyen a hazafias 
feladata, hogy majd, ha megharsan a 
harci riadó s eljön a mérkőzés nagy 
napja, midőn egy nemzet vérben áll, 
elmondhassák a magyar iskolamesterek, 
hogy nekik is oroszlánrészük van a 
diadalban. „ ,, , 

Varyyas Endre. 

Kétféle segédtanító. 
írta : Kardos Albert dr. 

Egy olyan visszásságra akarok rámutatni, 
amely a népiskola igazgatásának területén sok 
félreértést szült már eddig is, de még többre 
adhat alkalmat ezentúl. 

A népoktatási intézetet ezidőszerint kétféle 
segédtanító szolgálja. Az egyik végleges, állan-
dósított köztisztviselő, esküt tett, fizetési osz-
tályba osztott, rangsorba sorozott hivatalnok 
törzsfizetéssel, korpótlékkal, lakpénzzel, a másik 
a legideiglenesebb alkalmazott, működése rend-
szerint fél évre szól és csak felsőbb hatósági 
engedéllyel hosszabbítható meg egy egész esz-
tendőre, esküt nem tesz, lakpénze, korpótléka, 
sőt még fizetése sincs, mert 800 koronányi 
javadalmát csak tiszteletdíjnak hívják. Az egyik-
nek, az elsőnek az állását az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cikk 70. és 72. §-a szervezte és jogviszonyát 
a közoktatásügyi minisztérium gyakorlata fej-
lesztette ki, az 1903. évi IV. t.-cikk pedig 
végleg szabályozza; a másiknak a minőségét 
az 1907. évi XXVII. t.-cikk 2. g a határozta 
meg újabban és épen ezért helyzete, hogy úgy 
mondjam : szolgálati pragmatikája még nincs 
kellőleg tisztázva. Az első a polgári iskolai 
segédtanító (a közéletben segédtanár), a második 
az elemi iskolai segédtanító ; az elsőt, legalább 
az állami iskolákhoz, csak a miniszter nevez-
heti ki, a másikat az iskolaszék vonakodása 
esetén még a tanfelügyelő is ráküldheti az 
iskolára. 

Azt hiszem, mindenki belátja, hogy ezt a 
különösséget meg kell szüntetni; tarthatatlan, 
sőt nevetséges dolog, hogy ugyanegy tanfel-
ügyelő alá kétféle segédtanítók legyenek ren-
delve, hogy ugyanaz az iskolaszék esetleg ugyan-
abban az ülésében az egyik segédtanítónak ad 
egész életre szóló állást, a másiknak pedig egy 
fél évre szorítkozó megbízást. 

E visszásságnak kiküszöbölése azonban nem 
könnyű dolog, mert a szónak mindkét értelme 
törvényben gyökerezik. Talán legegyszerűbb 
volna, ha a minisztérium a polgári iskolai segéd-
tanítót megtenné segédtanárnak, amivé már rég 
megtették a szülék és tanulók és amire fel-
jogosítja az 1868. évi törvénynek említett 72. 

3 6 * 
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§-a, amely igaz, hogy csak egyetlen egyszer, 
tanárnak nevezi a polgári iskolai tanítót. A 
segédtanár így szépen odasorakoznék a segéd 
jelzővel ellátott tisztviselőkhöz, akikkel nagy 
számmal találkozhatunk az állami hivatalok és 
általában a közszolgálat széles területén; méltó 
és egyenlő jogú társa volna a segédtanfel ügyelő-
nek, a segédfogalmazónak, a segédőrnek, a 
segédmérnöknek, a segédtisztnek és a tanító-
képző-iitézeti segédtanárnak. Ez esetben a 
segédtanár szóban előforduló segéd jelző meg-
felelne a magyar szolgálati pragmatikának, 
jelentene itt is egy alsóbbrangú, kisebb hatás-
körű, rövidebb szolgálati idejű, esetleg cseké-
lyebb képesítésű (kézimunka, ének, torna), de 
rendszeresített állásban véglegesített és nyug-
díjra jogosított köztisztviselőt. A polgári iskolai 
tanítónak tanár néven való nevezése engem és 
— gondolom — velem együtt egyetlen belátó 
középiskolai tanárt sem bántana, aminthogy én 
azt is szívesen venném, ha a tanítással foglalkozó 
embereknek mindnek csupán tanító cím járna, az 
elemi tanítótól kezdve, fel az egyetemi tanítóig. 

Még helyesebb volna a furcsa kérdést más-
képp megoldani. Térjen el a minisztérium és 
az ő példáját követve térjenek el az összes 
iskolai hatóságok az 1907. évi törvénynek a 
betűjétől és ne használják a segédtanító kife-
jezést, hanem nevezzék az ideiglenes tanítással 
megbízott egyént úgy, mint az élet hívja, he-
lyettes tanítónak. Ha a minisztérium elfogadná 
és meggyökereztetné ezt a kifejezést, akkor az 
elemi iskolt kormányzata összhangba jutna a 
magasabbrendű iskolák igazgatásával. Es utób-
biak, t. i. a kétféle középiskola, a felsőbb leány-
iskolák, a tanítóképzők, a felső kereskedelmi 
iskolák, a polgári iskolák mind ismerik a helyettes 
intézményt. Mindezen iskolafajokban a helyettes 
olyan tanítóegyént jelent, aki vagy az állásnak 
még nem rendezett volta, vagy képesítésének 
még nem teljes volta miatt, de esetleg más 
okból is csak ideiglenesen, egy iskolai évre vagy 
az évnek csak egy töredékére van megbízva 
tanítással. Ha az ilyen ideiglenes alkalmazottat 
valamennyi iskolanemben helyettesnek, hívják, a 
logikai következetesség, magyarán a józan ész 
azt követeli, hogy ugyanolyan névvel illessék 
az elemi iskolában is. A helyettes szó annál 
megfelelőbb, mert az ilyen ideiglenes alkal-
mazott valóban egy rendes tanítónak vagy tanár-
nak a helyét tölti be, azt ellenben nem mond-
hatjuk, hogy bárkinek is a segéde volna.. 

De válasszuk a két megoldási mód közül 
bármelyiket, annyi bizonyos, hogy a közoktatás 
szervezetét meg kell szabadítani ettől a visszás-
ságtól, amely nemcsak félreértésnek, hanem 
visszaélésnek is lehet a forrása. Meg kell oldmi 
ezt a kérdést, annyival inkább, mert különben 

nagyon furcsa volna, hogy az iskola, amely 
szabatosságot és világosságot követel a tanulók-
tól, maga adjon példát a fogalmak összezava-
rására, a szók kétértelműségére. 

A tanfelügyelet egysége. 
írta: Láncz József. 

Az a kérdés, amelyet e cím alatt Kóródy 
Miklós fölszínre vet, fontosságával méltó párja 
a „Pedagógiai Akadémiák" cím alatt hosszasan 
vitatott problémának. Mindkettő mélyen belevág 
a tanítóság legelevenebb érdekeibe s testületünk 
ekszisztenciális törekvéseinek elsőrendű tétele. 

A forma, amelyben Kóródy állítja elénk ezt 
a hol nyiltan, hol lappangóan vajúdó ügyet, 
teljesen újkeletű, eredeti. Figyelmünket már 
ez oknál fogva is megragadja s élénk érdek-
lődéssel kutatjuk benne az életrevalóság bizo-
nyítékait. Utal arra, hogy fölfogásával nem 
áll egyedül s nézetközösség tekintetében Mó-
czár József dr.-ra hivatkozik, ki pár héttel 
előbb megjelent cikkében, e kérdésben az övé-
vel hasonló konklúzióra jutott. Bizonyos, hogy 
az ilyenfajta közösség, hacsak néhány emberre 
terjed is ki az, jelentékeny támogatója annak 
az erkölcsi erőnek, amelyet minden új gondo-
lat, új eszme publikálása föltételez. A meggyőz-
hetés, az elfogadtatás kedvezőbb kilátásaival 
lép harcba az, aki fölfogásával nem tudja 
magát egyedül. A véleményt, amely nem egyéni, 
hanem többségi, az olvasóközönség is imponá-
lóbbnak találja s hajlandóbb magát azzal azo-
nosítani. S ha "emellett az eszme csakugyan 
olyan, hogy magva kétségtelen igazság: szó-
szólójának nyert ügye van, fáradozása nem 
lesz meddő. 

Csalódnám, ha nem válnék be az a hitem, 
hogy Kóródy cikke jelentékeny hullámzást 
indít meg az érdeklődő tanítóság körében s 
úgy pro, mint kontra érdemes megkányás-
vetés alá kerül. Alkalmasnak tartom erre, 
tartalmának abszolút értékénél fogva. Ugy az 
ok föltárása, mint levont következtetéseiben 
az igazság tollával ír s az a javaslat is, amely-
lyel a szerte szétágazó iskolafelügyeleteket 
összevonja s egymásba illeszkedő szerves kap-
csolatot teremt közöttük, olyan, amely így 
felötló'leg elfogadhatónak látszik s a rendezet-
len viszonyok között formailag okszerű meg-
oldást nyújt. 

Nem kísérem végig Kóródyt állításainak, 
érveléseinek sorozatán, mert az ott foglaltakat 
is ti érjük, azokat igazaknak tudjuk, s minthogy 
jóhiszeműleg én sem mondhatok az igazságnál 
egyebet: nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. 
Kezdem magán az új dolgon, a javaslaton, s 
ami eltérést itt találok saját fölfogásom és a 
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véleményezett megoldás között : adom elő azok-
ban, amik alább következnek. 

A javaslat lényege az, hogy a manapság a 
vármegyei közigazgatás keretébe beosztott nép-
iskolai tanfelügyelőség onnan kivétessék s a 
tőle különálló más szakbeli felügyelőségekkel 
összevonva, egy „Tankerületi főigazgatóság"-ba 
olvasztassék. Több eddig külön létezett házikó 
anyagát egy helyre hordjuk össze s cserébe a 
szétrombolt épületekért egy közös lakhelyül 
szolgáló palotát állítsunk. Cikkíró fölfogásával 
itt egy nagy tévedésbe jutott s csodálom, hogy 
különben jól percipiáló figyelmét ez elkerülte. 
Megfeledkezik ugyanis a tanfelügyelet s kivált-
képen a népiskolai tanfelügyelet voltaképeni föl-
adatáról, mely az egyes iskolák működésének 
minél behatóbb ellenőrzéséből áll s ahelyett, 
hogy ennek fokozottabb megoldhatására nyúj-
tana életképes tervezetet, legföljebb az irodai 
ügykezelés centralizáltabb ellátására ad vélemé-
nyezést. Mit ajánl ugyanis Kóródy ? Azt, bogy 
ezidőszerint, az ország területének megfelelően, 
majd 70 helyre szétosztott tanfelügyelőségi 
személyzetet mintegy 10—13 helyre vonjuk 
össze. Csinál tehát 70 iroda helyett legföljebb 
tizenhármat, s ez adminisztratív szempontból 
jó lehet ; erről nem is vitatkozom. A tanítási 
felügyeletet, a tanítók munkájának intenzívebb 
ellenőrzését azonban nemcsak hogy nem moz-
dítja elő, hanem úgyszólván lehetetlenné teszi. 
Példával is élhetek, ha Kóródy jónak látja. 
Javaslata értelmében egy-egy főigazgatósági 
kerület 5 — 6 vármegyét foglalna magában. 
Tehát pl. Bihar, Békés, Hajdú, Szabolcs és 
Szilágy megyék alkotnának egy ilyen kört. 
A tanfelügyelőség, mely eddig a terület nagy-
ságának megfelelően 5 helyre volt arányosan 
elosztva, mint legjelentékenyebb helyeken, 
Nagyváradon vagy Debreczenben székelne. 
Kérdem, hogy bármelyik esetben az a meszes-
alji falu avagy békéssíksági tanya gyakrabban 
és könnyebben láthat-e iskolájában tanfelügye-
lőt, mint eddig? Nem hiszem, hogy igennel 
válaszoljon cikkíró. Tudjuk, hogy a mai álla-
pot is tömérdek kívánnivalót hagy fönn az 
iskolalátogatás gyakorisága szempontjából. 
Kétségkívül érezzük mindnyájan, akik e kér-
déssel foglalkozunk, hogy javító gondolatokra, 
rendező eszmékre föltétlenül szükségünk van; 
de a fejlődést elő nem mozdító, teoretikus 
próbálkozásoknak e tekintetben teret nem 
nyithatunk. Kóródy javaslatát csak akkor fűz-
hetjük egybe az alkalmazhatás gondolatával, 
ha vasúthálózatunk legalább is Belgiuméhoz 
hasonló sűrűséget nyer ; vagy ha a közlekedési 
módozatok sorozatába a legeldugottabb falut 
is könnyen megközelíthető léghajójáratokat is 
beillesztjük. 

Tegyük föl ezután, mint mellékesebb kérdést, 
azt is : mennyiben szükséges a különböző iskola-
fajok felügyeletének a népiskoláéval egy tető 
alá vétele ? Szerintem : semennyiben. A nép-
iskola a maga sajátos nemzetpolitikai és szociá-
lis jelentőségével egy kiemelkedően különálló 
típust képvisel a többi iskolafajok között s 
szerepét tisztán avagy elsősorban nem szabad 
csak az ismeretközlés szempontjából fölfognunk 
vagy mérlegelnünk. Hivatása, fontossága az 
államéletben, s ami szintén nem mellékes : ter-
jedelme alapjában erőssé, tekintélyében naggyá 
teszik őt. Ez kell, hogy súlyt, nyomatékot adjon 
a tanfelügyelő egyéniségének és működésének 
is, s hiszem, hogy lesz idő, amikor ad is. Ahe-
lyett, hogy a bírált javaslat szerint a népiskola 
s általa a népoktatásügy csoportalkatrésszé 
válljék: jelzett fontosságánál fogva megérde-
melné, hogy önálló vezetéssel bíró, külön kor-
mányzati ággá tétessék. Ez az óhaj pedig már 
csak azért sem utópia, mert — ha jól tudom — 
külföldön van is rá példa. 

Véleményem tehát az, hogy a Kóródy-féle 
javaslat a népiskolai tanfelügyelet javítása 
ügyében okszerű megoldást a mai viszonyok 
között nem nyújt. Aláírom — amint föntebb 
is mondottam —azokat, amiket mint a mai álla-
pot félszegségeit cikkében fölsorakoztat, mert 
az mind tényleg úgy van. Rá óhajtom azon-
ban a figyelmet egy fölöttébb fontos körül-
ményre terelni. Arra t. i., hogy a megelőző 
századok nemzeti életének gerincét alkotó 
gen tri-osztály egyre nagyobbodó pusztulása s 
a modern államfejlődés mindinkább föltörő 
követelményei maholnap beláthatóvá teszik az 
időt, amidőn a régi rendszer összeroskad s 
romjain az áUami közigazgatás diadalmas lo-
bogtatással üti föl egy újirányú, az új idők 
szellemével harmonikusan összeforró, eredmé-
nyeiben orgánikusan szétáradó fejlődés zászla-
ját. E fejlődés keretei között a népoktatásügy 
s a vele összefüggő kérdések, így a tanfel-
ügyelet is találnak majd, illetve talál olyan 
rendezést, amely céljához közelebb viszi s a 
mostani állapottal szemben gyakorlati értékű 
javulást jelent. 

De ennek előmunkálatai már most is meg-
ejthetők. Első teendő volna a tanfelügyelői 
hatáskörbe több önállóság és szabadabb cse-
lekvési jog bevitele. Ez a név fogalmát erővel 
töltené meg s viselőjének fokozottabb tekin-
télyt biztosítana mindama tényezőkkel szemben, 
akik iránt ma sokszor minden jobb meggyő-
ződése ellenére, a simaság és tapintatosság 
nyálkás eszközeivel kénytelen élni, s ha alkal-
mazhat is itt-ott, már el nem tussolható ese-
tekben, megtorló eljárást, azt csak szűkösen 
és többnyire közvetett úton-módon teheti. Igen 
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alapos vezércikkben tárgyalta e kérdést a 
„Budapesti Hírlap"-nak egy, a mult év augusz-
tusának végén megjelent száma s a mai for-
mákat nem érintve, a tanfelügyelői hatáskör 
kiszélesítését, az ellenőrzés intenzívebbé tételét 
sürgeti, megbecsülhetetlen eredményekre való 
kilátást fűzve hozzá úgy az általános kulturális, 
mint tisztán nemzeti érdekből. A magvas cikk 
kiérezhető tendenciája szerint — okszerű ren-
dezés gyanánt — a vármegyénként egységesí-
tett tanfelügyelet, járási rend szerint tagolva, 
a közigazgatásihoz simuló szervezetet nyerne. 
Az egyes járások élén járási felügyelők (iskola-
látogatók) állanának s fölöttük, mint közpon-
tosító közeg, a vármegyei tanfelügyelő — a 
tanügyi főispán. 

En ezt a kombinációt alkalmasabbnak tar-
tom komoly kiindulás alapjául venni. A meg-
levő viszonyokba teljesen belekapcsolódónak, 
a népiskola gyakorlati céljaihoz közelebb-
állónak tekintem. Újszerűség, eredetiség persze 
kevesebb van benne, mint Kóródy indítványá-
ban. Nézetem helyességét támogatja az a 
körülmény is, hogy azon a tanítói ankéten, 
amelyet most négy éve Berzeviczy miniszter 
hívott egybe az általa előterjesztett törvény-
javaslat megvitatására, több értékes vélemény 
hangzott el erről a tételről is, s az, ami itt 
mint irányadó fölfogás kialakult, ugyanabban 
a mederben mozog, amelybe a magamét he-
lyeztem. 

Ezeket láttam jónak megjegyezni Kóródy 
érdemes szándékkal írt cikkére. Első pillanatra 
megkap az indítványából kicsillanó eredetiség; 
de behatóbb szemlélet föltárja előttünk fogyat-
kozásait, amelyek folytán gyakorlatilag lehe-
tetlenné válik. Nekünk sem anyagi, sem erkölcsi 
tőkénk nincs újításokkal való kísérletezésre. A 
tanfelügyelet mai rendszere alapjában jó; csak 
kissé avult és szűk a köntös, amelyet visel. 
Szabjunk rá újat, a fejlődöttebb divathoz mél-
tót, s azzal a tanfelügyelet rendezésének kér-
dését megoldottuk. 

A neveléstörténet tévedése. 
(Tollharc Rousseau jelleme körül.) 

írta: Lakatos Lajos. 
A pedagógiai irodalom reneszánsza már nem 

elégszik meg az elődöktől ránkmaradt hagyo-
mányok kritikátlan átvételével, hanem nagy 
gonddal kutat és fürkész minden adatot, mígnem 
minden oldalról megvilágítva át nem adhatja 
a tudománynak. E tisztító tűznek köszönhető, 
hogy pedagógiai klasszikusaink közül számosan 
új köntösben jelennek meg a könyvpiacon. így 
épen most Rousseau Jean Jakab jellemének 
megállapítása körül folyik nemzetközi tollharc. 

Svájci, német és francia irodalomtörténet-
tudósok, bölcsészek és pedagógusok vitatják azt, 
hogy Rousseau jellemrajza meghamisítva került 
az irodalom- és neveléstörténetbe. 

„Emil" a magyar tanítóságnak is örökbecsű 
olvasmánya s halhatatlan szerzője méltán meg-
érdemli, hogy olyannak ismerjük őt, amilyen 
tényleg volt s így, azt hiszem, nem végzek 
fölösleges munkát, ha rövid foglalatját adom 
annak az érdekes és tanulságos vitának, mely 
Rousseau fölött a Berlinben német, francia és 
angol nyelven megjelenő „Internationale Revue 
ben folyik. 

„Legádázabb ellenségei azt fogták Rous-
seaura, hogy házsártos, összeférhetetlen termé-
szetű volt, jóllehet ez a látszólagos salamoni 
ítélet nem volt egyéb tarthatatlan frázisnál, 
mely életének és műveinek pusztán felületes 
ismeretéből származott. Mert amit azalatt érte-
nek, hogy aljas felfogás egyesült benne ideális 
lelkesedéssel, a valóságban soh'sem volt meg 
benne. „Emil" szerzője nem volt aljas teremtés. 
Lényének magva jó és nemes volt; ideálista 
volt aszó legteljesebb értelmében; de az erős 
akarat, melynek az ideálizmus gránitszilárd 
alapjául kellett volna szolgálnia, hiányzott nála. 
Az egész világgal akart dacolni, de csak lágy, 
gyermekszíve volt. Sokkal nagyobb mérvben 
volt érzelmi ember, semhogy az akarat embere 
lehetett volna. És senki sem ismerte jobban e 
gyengéjét, mint ő maga ; nagyon sokat töpren-
gett, tépelődött önmaga fölött és írásaiban 
többször kérdőre vonván magát, így nyilatkozik : 
Egészséges, de gyönge lélek, mely az erényt 
imádja, anélkül, hogy gyakorolná, szereti a jót, 
de mégsem teszi... , végképen temperamen-
tumának van alárendelve. 

De szilárd akaraton kívül még egyéb is 
hiányzott nála : a rendezett családi otthon áldása 
és a rendszeres nevelés ; a gondos, ápoló anyai 
kéz és az erélyes, komolyan törekvő atya minta-
képe. Anyja röviddel az ő születése után elhunyt 
és könnyelmű atyja 9 éves korában nyomorultan 
elhagyta. 

Ismerve, hogy ezután Rousseaut mint üldözte 
a sors, önkéntelenül kérdjük, vájjon magától 
értendő dolog-e az, hogy ifjúságának örvényé-
ből és szennyéből oly erkölcsi magaslatra tudott 
emelkedni, mely p. o. „Emil"-jében megnyil-
vánul. 

Hiányzott nála végre egy harmadik dolog is : 
a kor, mely megérthette volna. Rousseau merő-
ben művészi lélek volt; a természeti szépség 
iránt való érzék és az érzelem elragadó hatalma 
nála túlsúlyban volt. De kortársai ezt nem 
vették észre. Voltaire szelleme uralkodott akkor 
Franciaország művelt világán. Egy férfiú, ki 
„Pucelle1'-jében nem átallotta az Orleansi szűz 
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szent alakját a nevetség és megvetés tárgyává 
tenni, vitte szellemrokon elvtársaival a vezér-
szerepet. Ebben a világban Rousseau esak ma-
gányos, meg nem értett egyén lehetett s bogy 
azt kerülte, nem különcködés volt, hanem épen 
józan világnézletének természetes megnyilatko-
zása. S csak ki igazán át tudja érteni, hogy 
mily távol állott ez a rajongó természetbarát 
a ferdén nevelt, érzéketlen társadalomtól, képes 
felfogni, hogy miért ítélte el ő a kultúrát mint 
általában természetellenes, igaztalan és erkölcs-
telen dolgot s érti meg, hogy 1749-iki híres 
pályaműve nem pusztán szellemes ötlet volt, 
melyet sokan Diderot sugalmazásának tartanak, 
hanem egy természetesen érző emberi szívnek 
első örömujjongása. A „Gondolj természetesen"-
nek, a felvilágosításnak pendantját az „Erezz 
természetesen "-ben írta meg Rousseau s ez a 
szózata — mihelyt megértették — nem sejtett 
nagy áldást terjesztett szét. 

Mindazonáltal Franciaország vezérlő szellemei 
nem értették meg, de nem is akarták megérteni. 
Voltaire és hívei azzal rágalmazták, hogy mü-
veiben elátkozza a kor szellemét, holott ez a 
kor épen az övék, ők a megteremtői s ők annak 
legfényesebb képviselői ; tehát a saját műveiket 
és emléküket veszélyezteti szétrombolással és 
megsemmisítéssel. Ezt nem tudták neki meg-
bocsátani s üldözték. Sokszor letagadták ugyan 
ezt az üldözést s az összeesküvést, melyről 
Rousseau leveleiben és vallomásaiban oly ke-
serűen panaszkodik, egy elmebeteg rémlátásá-
nak iparkodtak feltüntetni. Am a tudomá-
nyos kutatások Rousseau igaza mellett tanús-
kodnak. 

Hivatkozik a tanulmány Macdonald Frederika 
„J. J. Rousseau: A new study in criticism" 
nemrég megjelent művére, mely 20 évi adat-
gyűjtés eredménye s kétséget kizáróan bebizo-
nyítja, hogy a Rousseau által panaszolt össze-
esküvés tényleg létezett és értelmi szerzőjük 
Diderot és Grimm voltak. Mindketten hosszú 
ideig benső, meghitt barátjai voltak Rousseau-
nak és nyilt ellenségei esak 1757-ben lettek, 
miután Epinay asszonytól megvált. 

Epinay asszony a XVIII. század szokása 
szerint naplót hagyott hátra, melyben Rous-
seauval való viszonyáról és jelleméről is vannak 
benne följegyzések. Ezeket Brunet 1818-ban 
hozta nyilvánosságra és ez idő óta a genfi 
filozófus jelleme megítélésére értékes források 
gyanánt szerepeltek, annál is inkább, minthogy 
azok Diderot és Grimm állításaival majdnem 
teljesen egyeznek. Macdonald asszonynak azon-
ban lankadatlan utánjárás és kutatás után 
sikerült okmányilag bebizonyítania, hogy a 
napló eredeti kézirata Rousseaut sokkal ked-
vezőbb színben mutatja be, csakhogy azokat a 

részleteket, melyek Rousseaut rokonszenvessé 
tehették az olvasó előtt, Grimm és Diderot be-
avatkozása folytán a maguk ízlésének megfelelően 
átalakították. S ez a bizonyítás annál fénye-
sebben sikerült, mert a szerencsés véletlen 
folytán megkerült az eredeti kézirat, mindazok-
kal a módosításokkal, miket részben Epinay 
asszony, részben Grimm és Diderot sajátkezűleg 
eszközöltek rajta. Igen megkapóan cáfolja Mac-
donald asszony Grimmnek ama rágalmait is, 
melyeket a titkos és leginkább fejedelmi udva-
rokban olvasott „Correspondance littéraire "-ben 
(1762—1767.) tett közzé. 

Macdonald asszony azt állítja, hogy Rous-
seaunak tulajdonképen sohasem voltak gyer-
mekei s csak kedvese és későbbi neje : Levasseur 
Teréz szédelgette anyja unszolására az öt szülést, 
hogy ezáltal a jólelkű férfiút tartósabban fűzze 
magához. Egyébként Jules Lemaitre, ismert 
francia irodalomtörténet-tudós is amellett kar-
doskodik, hogy Rousseau sohasem volt atya s 
a kitett gyermekekről szóló mesét Rousseau 
maga eszelte ki, nehogy magtalannak lássék. 
Ez természetesen új anyag volt ellenségei szá-
mára és hazugsággal, erkölcsi zülléssel illették. 
Több munkában plágiummal is vádolták Rous-
seaut, hogy t. i. „Emil"-jében a gyermek testi 
neveléséről szóló elveit Desessartz könyvéből 
vette át. Rousseau „Emil"-jét 1757-ben írta 
és nagyon panaszkodott, hogy ellenségei a mű 
kiadását megnehezítik; 1761-ben már megjelent 
a munka és Rousseau csak a kiadás után kérte 
kiadóját, küldje el neki az ugyané tárgyról 
hallomása szerint megjelent két könyvet, ezek 
egyike volt Desessartzé. Különben is Genf váro-
sában őrzik Rousseaunak két eredeti kéziratát, 
mindenike az „Emil"-é és szóról szóra meg-
egyezik a nyomtatással. Az egyik 1760 előtt 
íródott, amely évben Desessartz könyve meg-
jelent és mégis tartalmazza az állítólagos pla-
gizált részeket. 

Rousseaunak még halálát is bűnténynek 
akarták bélyegezni az ellenségei. Egy posta-
mester pletykájára egyik földije : Cordnaez, azt 
a hírt korpoltálta, hogy Rousseau egy pisz-
tollyal főbe lőtte magát. Es el is hitték, jól-
lehet egy Girardin nevű birtokos, kinek ermenon-
villei birtokán Rousseau hosszabb ideig vendége 
volt, hatóságilag láttamozott okmánnyal igazolá, 
hogy Rousseau halálát szívszélhűdés okozta. 
Rousseau halála után készített gipszlenyomaton 
sem lehet nyomát találni a lősebnek és teljesen 
épnek találták Rousseau koponyáját, amidőn 
1897-ben hivatalosan felbontották sírját. Végül 
legutóbb 1906-ban Besançon város könyvtárában 
egy Páris Andrien Pierre nevű építész irata 
került napfényre, melyben, mint szemtanú, iga-
zolja Rousseau természetes halálát." 
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SZÉPIRODALOM. 
Az iskolából. 

Az iskolában szörnyű csend volt-, 
A hangulat nehéz, nyomott : 
Tanító úr valami csinyért 
Egy kis delikvenst faggatott. 

Így volt. Ekkor az ajtó félve 
Kinyílt — egy pillanatra csak — 
És a szorongó gyermekajkak 
Mind-mind mosolyra nyiltanak. 

Támadt valami zsongás-bongás 
Es hogy kigyúltak a szemek, 
Megannyi a kis jövevényre 
— S oly tiszta szívből — nevetett. 

0 meg, szegény, csak áll, szepeg, 
Öklömnyi, szöszke kislány, 
Nem tudja, hogy került ide, 
De már mosoly van ajakán. 

Jól érzi ö: itt szeretik, 
S bár anyja menten érte jött, 
Mosolya mégis ittmaradt 
A könyvek, padsorok között. 

Imént még oly rideg terem, 
Most már mosolya, lelke van! 
Tanító úr se haragos : 
„No, máskor jó légy, kis fiam!" 

Sseremley Császár Ákos. 

rr 

Őszben kikelet. 
— írta : Sztrokay Lajos. — 

„Tovaszálló madársereg, 
Isten veled, Isten veled!" 

. . . Még zöld a fán a levél, még illatozik a 
rózsa, a kertben még nyílnak a virágok: már 
a madársereg egyre tartja a repülő-próbát. 
Összejönnek, szétrebbennek, elrepülnek, vissza-
szállnak. Addig-addig próbálgatják, míg egy 
reggel nincs madárcsicsergés. 

Hova lettek? Merre mentek? 
Mennek, szállnak az őszi harmat elől rügy-

fakasztó tavaszba. 
Ni csak ! Ott is száll egy csapat, fent a 

magasban. Csak fekete pontoknak látszanak, 
olyan magasan járnak . . . Ki tudja, miért jár-
nak oly magasan? Talán azért, hogy a szédítő 
magasság homályba födje szemük elől a szülő-
föld képét Hogy könnyebb legyen a válás . . . 

A búcsúzó zsebkendővel takarja el szemét. . . 
Ki tudja, miért ? 

„Tovaszálló madársereg. 
Isten veled, Isten veled 

* 

Mégis : — Isten hozott, Ösz ! 
En az ősz megjelenésén, a természet romboló 

művén, a madárság távoztán, a sorvasztó őszi 
szél első végigsurranásán nem tudok bánkódni. 
Egy-két méla gondolat ha végigrebben is raj-
tam: vidám érzéssel állok az ősz elébe. Ekkor 
kezdődik a mi tavaszunk. 

Mikor az első őszi szellő belesurran a fák 
lombozatába, végigsimítja a még virágdíszben 
pompázó rétet, a madársereg elvonul tán meg-
jelenik egy másik: a gyermeksereg. 

Itt van az iskola tavasza ! 
Megindul a gyermeksereg vissz aköltözése. S 

miként a tavaszt hirdető madarak magukkal 
hozzák a virágfakadást s az egyik madár a 
másikat : úgy hozzák magukkal a gyermekek 
a lelki virágfakadás idejét s az egyik pajtás a 
másikat. 

Ez a mi tavaszunk a természet őszében. 
Ez a mi tavaszunk hoz magával virágot, 

sokat, szépet, illatosat, ragyogót. Szépet a gyer-
meki naivságtól, illatosat a szeretettől, ragyo-
gót a részvéttől. Hoz váratlan, meglepetve. Sok-
szor megkap, megráz és gyönyörű fényes nap-
ként a tiszta lélek aranyos napja szórja ránk 
ragyogó sugarait. 

* 

Harmadnap reggel minden gyerek ott ül az 
iskolában. 

— Gyerekek ! Mind együtt vagyunk. Ügy 
látom, nem hiányzik már közületek senki . . . 

Néma csönd. 
— Talán tudtok még valakit? Lássuk a 

névsort ! 
Csönd. 
Olvasom a neveket. 
. . . Csöndes Anna . . . Hopp ! Hiszen ez el-

költözött a szomszéd faluba. Igaz, hogy ez a 
szomszéd falu csak egy macskaugrás, de hát 
„szomszéd falu" és így Csöndes Anna a „má-
sik" iskoláé . . . 

Volt szomszédjai nevének a hallatára izegnek-
mozognak. A volt jobb szomszédja olyan sokat 
néz/ balra, a volt bal szomszéd pedig jobbra 
le a padra. 

— Tehát nem hiányzik senki sem! 
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Néma csönd. 
— Kezdjünk dologba! 
. . . Csöndes Annának a volt szomszédjai 

egész délelőtt hasznavehetetlenek, figyelmetle-
nek, egymásra, a padra, meg a pad alá néze-
getnek. 

Mintha keresnének valakit . . . 
* 

Délután két óra. 
— Gyerekek ! Befelé ! 
Az ajtókilincsen a kezem. S a betódult gye-

reksereg után magam húzom be az ajtót. 
Alig kezdek dologba, nyílik az ajtó. Két 

leány vezet egy harmadikat. Hirtelenében nem 
is veszem észre, hogy a Csöndes Anna két 
szomszédja az a két leány. Az a harmadik zseb-
kendőbe takarja a szemét. 

— Hát ti hol jártok ? Nem tudtok két órára 
itt lenni, mint a többi? 

Hallgatnak. Csak a szájuk mozog. Itt ki-
törőbe készül valami! Nini! Az a harmadik 
már sír is ! 

— Hát te mért sírsz? Mert későn jöttél? 
— Elvezettük . . . — mondja szinte susogva 

a másik kettő alázattal. 
— Nem akart iskolába jönni ? Hagytátok 

volna otthon! Aki nem akar jönni, nem is 
méltó rá, hogy itt legyen ! 

— De igen. 
— Akkor mért vezettétek? 
— Mert ide akar járni. 
Nem értelek benneteket. Azért vezettétek el, 

mert ide akar járni ? Hisz aki akar iskolába 
járni, azért nem szoktak érte menni ! 

— Igen ! De neki a másik iskolába kell 
járni. Oda meg nem akar menni. Csak ide ! 

— Hát ki vagy te? — szólok, a síróhoz. 
Yedd le a zsebkendőt a szemedről! 

Leveszi. 
— No ni! Te vagy az, Csöndes Anna? 
— Én. 
— Bizony neked, lányom, a ti iskolátokban 

a helyed. 
Erre már három lány kezdi el a sírást. 
— Ejnye! Hát mi bajotok van? Legyen 

eszetek. 
— Mi azt akarjuk, hogy velünk járjon. Es 

ő is velünk akar járni ! 
— De nincs itt helye ! 
Csöndes Anna szinte támolyogva indul kifelé. 
Az egyik leány hirtelen valami különös, ri-

mánkodó hangon megszólal: 
— Tanító úr, kérem ! Mi adunk neki helyet ! 
— Hát annyira szeretitek? 
— Igenis. 
— Akkor gyere vissza, Anna. Menj a he-

lyedre . . . De hívjátok el az édesanyját. . . 

— Itt van. Kint várakozik . . . S futnak érte. 
Bejön az asszony. Kérdés nélkül megindul a 

szava. 
— Nem tudok tőle maradni. Mióta ide be-

járnak a gyerekek, mindig sír. Nem tudok bele-
erőszakolni egy falat ételt sem . . . En, kérem, 
nem tehetek róla . . . Ez a két lány, hogy el-
jött érte most, nem akartam ereszteni. Elsza-
ladtak. Utánuk siettem, hogy visszavezetem. 
Mire ideértem, már ittben voltak. Kint vártam 
rá, hogy úgyis haza tetszik küldeni, mert úgy-
sem fogadja be . . . Én, kérem, igazán nem te-
hetek róla . . . — mentegeti magát az asszony. 

— Csak azt akartam mondani, hogy Anná-
nak ide kell járni . . . Mert neki a pajtásai 
adnak helyet . . . 

. . . Mert úgy érzem, hogy már réges-régen 
adtak ! 

* 

Tanulunk. 
Csöndes Anna két szomszéd pajtásának bol-

dogságtól sugárzó arca úgy néz rám és úgy 
figyel, hogy szinte gyönyörűség . . . 

KÖNYVESHÁZ. 
§ Á polgári iskola és a szakoktatás 

r e f o r m j a . ( í r t a : Király Károly, áll. polg. isk. 
igazgató. 1908. Kapható: Lampel R. könyvkeres-
kedésében Budapest, VI., Andrássy-út 21.) 

A polgári iskola kérdése közoktatásügyünk-
nek valóságos tengeri kígyója. Tömérdek sok 
papír t és t en tâ t fogyasztottak már el a kérdés 
megoldása végett , hivatottak és hivatatlanok 
egyarán t : de a problémát egy jottányival sem 
vitték elébb. 

Király Károly — úgyszólván — egy egész 
életet szentelt a polgári iskola ügyének s már 
ezért is megérdemli, hogy meghallgassuk. Igaz, 
hogy a tárgy i ránt való lelkesedése néha igaz-
ságtalanságra ragadja ; sokoldalú fejtegetései közt 
akaratlanul is fölösleges ismétlésekbe bocsátkozik 
s nem egyszer ellenmondásokba keveredik : de 
el kell ismernünk, hogy tanulmánya alaposság-
ról tanúskodik s lépten-nyomon egy természetes, 
óleseszú magyar ember sajátos gondolkozásával 
találkozunk. 

A bevezetésben néhány erőteljes vonással fel-
tünte t i az emberi művelődés két főtényezőjének : 
a társas életnek és az iskolának kölcsönös, egy-
másra való hatását és arra a következtetésre 
ju t , hogy minden iskolai rendszernek legtermé-
szetesebb talaja a társas élet tényleges állapota. 

Történeti alapon tárgyalja azután hazánk köz-
oktatásügyi szervezetét. Az interregnum beszámí-
tásával 1867 előtti és 1867 utáni korszakot 
különböztet meg. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
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monumentális alkotás, de a magyar társadalom 
nem volt eléggé érett arra, hogy azt teljesen 
fölfoghatta volna. Eötvös J . báró lángelméje egy 
egész századdal előzte meg korát, törvényalkotása 
tehát nem illett a magyar társadalmi élet egye-
temes szellemi világába, gondolkodásmódjába. 

A magyar társadalom a polgári iskolai rend-
szert sem ér thet te meg. A korlátolt gondolko-
dásnak nem kellett még a modern elemi iskola 
sem, a merev konzervatívizmus pedig a 300 
éves iskolai rendszerrel egybeforrt gimnáziumon 
kívül más középfokú iskolát el sem képzelhetett. 
Nem csoda, hogy a polgári iskolának tengernyi 
ellensége támadt. 

A polgári iskolának hivatása, hogy a társa-
dalmi osztályok kasztszerű jellege megszűnjön. 
A középosztály, az ú. n. polgári rend nálunk 
még eddig ki nem fejlődhetett, azért hiányzik 
nálunk az a pezsgő társadalmi élet, melyet más 
művelt nemzeteknél tapasztalhatunk. A polgári 
iskola volna erre hivatva, de mai szervezetében 
ezt a feladatát meg nem valósíthatja. 

Polgári iskoláink hátramaradását hét okban 
keresi a szerző. Elsőbben is sokat ár to t t a pol-
gári iskolai intézménynek a nagy hévvel meg-
indult középiskolai oktatás reformmozgalma, 
mellyel újból föltámadt a fHozóf-filológiai irány 
szelleme. A polgári iskola az alkalmazott tanerők 
anyagi ellátásának és jogviszonyainak mostoha 
és zilált állapota miatt sem fejlődhetett. A pol-
gári iskolai intézményt kérdésessé te t te továbbá 
az időközben törvény által létesített s állam-
segéllyel rohamosan fölállított ipari és kereske-
delmi inasiskolák hibás szervezete. Nem válhatott 
javára a polgári iskolának az igazgatói állás 
szervezetlensége és minden tekintetben aláren-
delt helyzete. Az egyéves önkéntesi j o g meg-
adása nagyban hozzájárulna a polgári iskola 
fejlődéséhez. Legerősebben sújtotta a polgári 
iskolai intézményt a kvalifikációnális törvény, 
mely minden fontosabb alsórendű hivatalra az 
érettségi vizsgát rendelte képesítőül. Végül azért 
sem tudot t megizmosodni a polgári iskola, mert 
minduntalan hangoztatták népoktatási jellegét. 
Pedig törvény szabja meg, hogy a polgári 
iskola négy alsó osztályában ugyanazon tantár-
gyak tanítandók, melyek a gimnáziuméban, csak-
hogy bővebb terjedelemben. „Kell-e ennél szo-
rosabb érintkezés a közép- és polgári iskolák 
között?" kérdi Király s u tána vet i : „Található-e 
közoktatásunk bármely más rendszerei között 
ilyen szoros kapcsolat?" Majd rámuta t arra, 
hogy míg mi nem is t u d u n k más alakú közép-
iskolát képzelni, mint a gimnáziumot : az osztrá-
kokén kívül minden müveit nemzet közoktatási 
szervezetében a polgári iskolának középiskolai 
jellege van. A valódi polgári iskolának helyesen 
értelmezett célja — Király szerint — nem lehet 

más, mint az iparos, kereskedő és földbirtokos 
osztály különböző rétegeit olyan magasabb ki-
képzésben és iskoláztatásban részesíteni, mely 
őket részint egy szakpályára, részben egy köz-
hivatalnoki állásra képessé teszi, emellett a közép-
rendű hivatalnoki kart rendszeresen nevelje. 

A minősítési törvény a csaknem két évtized 
óta meglevő iskolai szervezeteket figyelmen kívül 
hagyta s csaknem minden hivatalnoki álláshoz 
középiskolai tanulmányokat követelt. Ennek az 
intézkedésnek három veszélyes következménye 
lett. Egyik, hogy a minősítésre alkalmas és jogo-
sult iskolai szervezetek a mellőzés miat t elvesz-
tették természetes fejlődésük legfőbb föltételét 
s részint elsorvadtak, részint tengődő állapotba 
jutot tak. A másik, hogy az időközben nagyon 
fölszaporodott hivatalnoki kar igényei fölcsigá-
zódtak. A harmadik, a nemzeti és a közgazdasági 
életre legveszedelmesebb következmény : a közép-
iskoláknak és a felső kereskedelmi intézeteknek 
túltengésbe jutása. 

A közszükségletnek meg nem felelő minősítési 
törvény romboló befolyásainak nyomai meglát-
szanak minden téren. Nálunk a minősítési tör-
vény helytelen intézkedései alapján visszafejlőd-
tek összes, ú. n. népoktatási intézeteink. Az 
elemi népiskolának V. és VI. osztálya elsorvadt, 
az ismétlő-iskola számba sem jöhet, a felső nép-
iskola rohamos hanyatlásnak indult s a polgári 
iskola évtizedek óta tengődik. A minősítési 
törvény rendelkezései az ország lakosságának 
csak 2 0 % - á t érdeklik és 8 0 % - o t teljesen mellőz-
nek, ezért gyökeresen meg kell változtatnunk 
az 1883. évi I. törvénycikkét. 

A polgári iskolai kérdéssel szorosan összefügg 
a szakoktatás, melynek három : alsó, közép és 
felső tagozatát különbözteti meg. 

Király szerint csak az a valódi szakiskola, 
melynek tanulmányi rendjében általános művelt-
séget adó tantárgyak nem szerepelnek, mely 
szorosan meghatározott cél felé halad, az élettel 
szerves összefüggésben áll, tanulmányi időszaka 
nem ter jed hosszúra s növendékei minél elébb 
munkatérhez jutnak. 

Az iparos- ós kereskedő inasiskolákat telje-
sen átalakítaná Király s az elemi iskola VI. 
osztálya fölé emelné őket. Azt kívánja, hogy az 
elemi iskola a maga ismétlő-tanfolyamával, vagy 
a VI. osztálya fölé emelt szakiskola képesítsen 
a kis- és nagyközségekben szükséges közigazga-
tási hivatalokra, a jegyzőséget kivéve s minden-
nemű díjnoki állásra. 

A középfokú szakiskolákat az általános alap-
műveltséget nyújtó középfokú iskolák : a gimná-
zium, a reál- és a polgári iskola VII. osztálya 
fölé szervezné. A felső szakiskolákat 2 — 3 
évfolyammal a középfokú szakiskolák fölé he-
lyezné. 
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A modern polgári iskolától rendszeres mun-
kára való nevelést vár Király K. Csak a munka-
szeretet, a rendszeres munkásság adhatja meg 
a jövendő társadalmi életnek szilárd és biztos 
fundamentumát. A polgári iskola gyakorlati irá-
nyát érvényre kell emelni minden tárgy köré-
ben. A polgári iskolához fűzöt t cél csak úgy 
érhető el, ha egészen önálló, független iskolai 
rendszerré, „a közoktatás kisebbkörű egyetemévé 
fejlesztik 

Csengery a polgári iskola célját abban találta, 
hogy megfelelő általános műveltséget nyúj tson 
mindazoknak, kik nem akarnak ugyan tudomá-
nyos pályákra menni, de az elemi iskolai művelt-
ségnél szélesebb körűre vágyódnak. Csengery ezt a 
célt a hatosztályú polgári iskolával vélte elérhetni. 

Visszafejlesszük-e most a polgári iskolát — 
kérdi Király Károly •— mikor a legfontosabb 
lépést akarjuk megtenni arra, hogy a valóság-
ban is demokratikus nemzetté lehessünk? Most, 
mikor a nemzeti ipar kifejlesztése létkérdés ; 
mikor a tőke és munka élet-halál harcra készü-
lődik ; inikor a magyar nemzeti államot ki akar-
juk építeni ; mikor az összes művelt nemzetek 
le akarják rázni a filozóf-filológiai irány des-
potikus uralmát : a magyar nemzet nem ítélheti 
halálra a modern kor egyik legértékesebb intéz-
ményét : a polgári iskolát — véli a szerző. 

A reformált polgári iskola erős polgári rendet 
teremtene s ezzel természetes úton lehetővé 
tenné a magyar nemzetnek demokratiltus irány-
ban való átalakulásét és gazdasági teljes függet-
lenítését. 

A szerző kimerítően foglalkozik a szakoktatás 
bonyolult kérdésével s a reformált polgári 
iskolát kétféleképen képzeli el. Vagy emelje-
nek az elemi népiskola IV. osztálya fölé hét-
osztályú, egységes szervezetű polgári iskolát — 
amint azt a polgári iskolai tanférfiak nagy több-
sége sürgeti — vagy fogadják el az ő indi-
viduális nézetét. Király ugyanis az elemi nép-
iskola VI. osztálya fölé emelné a hatosztályú 
polgári iskolát. 

A polgári iskolai tanárképzés színvonalát 
emelni kívánja, a Pedagógium mai szervezete 
fejlesztendő úgy, hogy az i t t végzett egyének 
bizonyos vizsgálatok letétele u tán középiskolákra 
képesítő oklevelet kaphassanak. Az állandó pol-
gári iskolai tanárvizsgáló - bizottság tagjai közé 
részben kitűnő elméleti, részben kiváló gyakorlati 
férfiakat kellene kinevezni. A kinevezendő pol-
gári iskolai tankerület i főigazgatók és a kitűnőbb 
polgári iskolai igazgatók nem hiányozhatnának 
a bizottságból. 

Az oklevelek egyenjogúsítása s a képzés 
egységessége kívánja, hogy máshol, mint a Peda-
gógiumban, polgári iskolákra képesítő vizsgálatot 
ne lehessen tenni. 

A szakfelügyeletről nem szól, hanem kijelenti , 
hogy e részben régebben vallott nézeteit fönn-
tartja. 

Ennyiben ismertettük röviden e figyelemre-
méltó tanulmányt, mely megérdemli, hogy minél 
szélesebb körökben foglalkozzanak vele. A szerző 
ügybuzgósága mellett szól, hogy a saját költsé-
gén adta ki tizedfél ívnyi munkáját. Ára két 
korona, melyér t a könyv bizományosa : Lampel 
R. (Budapest, VI., Andrá^sy-út 21.) bérmentve 
küldi meg a megrendelőnek. Bönyérfi János. 

§ Számtani leckék az elemi iskola III., va-
lamint IV. osztálya számára (írta : Szabó Elemér, 
kir. s.-tanfelügyelő.) című két tankönyv a 
92 .550 /1908 . sz. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszteri rendelettel az engedélyezett elemi 
népiskolai tankönyvek jegyzékébe folytatólagosan 
fölvétetett. A gyakorlati beosztás alapján álló e 
számtankönyvekről a hivatalos bírálat a követ-
kezőket mondja : „Mindkét mű, amint ezt már a 
Il-ik osztály számára í r t könyvecske megbírálá-
sánál is mondottam, az igen jól használható 
számtankönyvek sorába tartozik. Az iskola tan-
tervének tökéletesen, sőt a legnagyobb szabatos-
sággal megfelelnek. Tudomány, módszer és ter je-
delem tekintetében semmi kifogás nem emelhető. 
Példáik gyakorlatiak, változatosak, ugyanabban 
az órában elütő tárgykörökből csak szórványo-
san fordulnak elő. A bevezetések mindig konkré t 
példából indulnak ki s így természetesen alkal-
masak a legteljesebb eredmény elérésére. Ismert-
ről menjünk az ismeretlenre, sehol annyira n incs 
helyén, min t a számtan tanításánál. Erre szerző 
nemcsak aggodalmasan ügyel, sőt néha nagyon 
ügyes fogásokat alkalmaz. Gondos munka a I I I . 
osztály könyve is, de különösen sikerült m u n k a 
a IV-ik osztályé. A tananyag legszigorúbb szem 
előtt tartásával a tárgyalt példák megismertetik 
a különböző foglalkozási körökben előforduló szá-
mításokat, sőt földrajzi és tör ténet i ismereteket 
is segítenek megrögzíteni. Ereszben is a t an te rv 
kívánta követelményeknek igen jól megfelelnek. 
Megjegyezni való hibák vagy tévedések alig van-
nak, ezek is könnyen kiküszöbölhetők." Érdek-
lődő tanítóknak a kiadó Lampel R. könyvkeres-
kedő cég (Budapest, VI., Andrássy-út 21.) kész-
séggel küld mutatványpéldányt . A műnek az 
V—VI. és az I-ső osztályra vonatkozó része kéz-
iratban már szintén készen van, de a kiadó cég 
által nyomdai nehézségek mia t t csak ez év vége 
felé adatnak ki. 

§ Szociális szempontok az elemi iskolá-
b a n . ( í r t a : Bartók Jakab, tanító. Megjelent 
Losonczon.) 

E kis füzetkének tartalmát maga Bartók Jakab 
mondja el munkája bevezetésében a következő-
képen : „Röviden ismertetem az elemi iskola 
viszonyát a szociális nevelési irányzathoz. Ez dol-
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gozatom első része. A második részben hozzá-
szólok a tanítókórdéshez szociális szempontból, 
megkísérlem az elemi iskolai tanítást , mint mun-
kát, jellemezni és megjegyzéseket teszek a mai 
tanító képzettségére." 

Az egész dolgozat egy gondolkodó lélek meg-
figyeléseihői áll inkább, mint gyakorlati taná-
csokból. Az első részben azt fejtegeti, hogy az 
iskola nemcsak tanít , hanem nevel is. Ennek az 
lett a természetes következménye, hogy a szülők 
kötelességéből mindig többet vállalt magára, rész-
ben azért, mer t a szülők egy része műveletlen-
ségénél fogva alkalmatlan arra, hogy a gyermek 
erkölcsiségét megszilárdítsa, részben azért, mer t 
sokhely t a szülők és környezetük miatt veszé-
lyeztetve van a gyermek. De fölmerül szerzőben 
az a gondolat, hogy képes-e az iskola a szülői 
ház melegségét pótolni? Képes-e arra, hogy a 
megingott szülői tekintélyt pótolhassa ? Határozott 
választ nem ad, de látszik, hogy helyesebbnek 
tartaná, ha az állam és társadalom a gyerme-
kekkel megáldott családot úgy tudná az anya-
giakban és szellemiekben megerősíteni, hogy az 
maga végezhesse a nevelés munkáját . Pl. a 
gyermekfelruházó egyesületek a szülőknek adhat-
nák át a szegeny gyermekek számára vett ruhákat . 
Hadd kapja ezeket a gyermek szüleitől ! 

A dolgozat második részében a tanítóságról 
elmelkedik. Nézete szerint a taní tó munkája ki-
merítő s a gyermekekhez való folytonos leeresz-
kedés a tanító egyéniségének, értékének rovására 
történik. Tervet nem nyúj t a tanítóképzéshez, de 
nézete szerint mégis fontos volna, ha legalább 
a lelektanban tudományosan kiképeznék a magyar 
tanítót. A mi nézetünk is az, hogy a taní tóság 
társadalmi helyzetét, tekintélyét, nagyobb hatását 
az emelné legjobban, ha a tanítóképzésen változ-
tatnánk, illetőleg az oklevél megszerzéséhez vezető 
útat meghosszabbítanánk. De nem értünk egyet 
Bartókkal abban, hogy a taní tó működése a szer-
zett ismeretek, az elért műveltség elforgácsolását 
vonná maga után. Hisz' vân a tanítónak szabad 
ideje, vannak könyvtárak, melyek felhasználásával 
a tanító olyan műveltségre tehet szert, mely nem 
kophatik el. Csak az a fontos, hogy necsak a 
tanítvány, hanem a tanító órdeklődese is éber 
legyen. A magyar tanítóság hatalmas táborában 
nagy számban vannak, akik nem forgácsolják, 
hanem állandóan gyűjtik a tudomány kincseit. 

§ F a n t o m o k . ( í r ta : Roberto Brocco. Fordí-
totta : Radó Antal. Megjelent a Magyar Könyv-
tárban.) 

Olyan emberek vonulnak el előttünk Brocco 
drámájaban, kiknek lelkében az őrületig fokozódó 
érzés tépi össze a tudás és logikus gondolkozás 
erős várát, kiknek esze és szíve élet-halálharcot 
vív egymással. A túlfeszített munkától, a halál-
félelemtől, a gyötrődéstől elkínzott, már szüle-

tésük pillanatában sem normális lelkükbe bele-
költözik egy kép, egy gondolat, egy érzés és 
uralkodik ra j tuk , igájába ha j t j a akaratukat . Ez 
a kép, ez a gondolat, ez az érzés úgy uralkodik 
raj tuk, mint a görög drámákban szereplő fúriák, 
kik áldozatukat nem bocsátják ki karmaik közül. 
Modern dráma ez, de szerencsére még szereplői 
idegeneknek, részben érthetet lennek tűnnek fel 
a nagyközönség előtt. Ám az emberiség abban 
az irányban halad, hogy nemsokára talán közön-
ségesebb lesz előtte a lángeszű, de megbomlott 
idegzetű férfi. 

A dráma főszereplőit fantomok, rémek kínoz-
zák. Egy rendkívüli férfi, egy kiváló orvos-
professzor üldöző rémével ismerkedünk meg a 
dráma elején. A professzor észreveszi, hogy gyó-
gyíthatatlan tüdőbaja van. Százs?or állott szem-
ben a halállal mindenféle formájában s most sem 
riadna vissza, ha elmúlásának kínjait meg nem 
százszorozná a minden idegszálába befészkelődő 
féltékenység. Féltékenysége nem közönséges. 
Lelkében megbillent az egyensúly s most hatal-
mas logikáját, lángeszét, nagy emberismeretét 
arra használja fel, hogy féltékenységének jogos-
ságát velük bizonyítsa. Nem a múltra nézve 
gyanúsítja feleségót, nem is a jelenben félti, 
hanem gyötrő kínnal nehezedik rá az a tudat , 
hogy a jövőben másé lehet az imádott asszony. 
Meggyűlöli a fiatalságot, amely tú l fogja őt élni, 
hogy kísér te tbe hozza feleségét. Gyűlöli az időt, 
amely behegeszti a sebeket, gyűlöli a termé-
szetet, mely vágyakat ébreszt, gyűlöli az embe-
reket, k iket vágyak vezetnek. A gyöngéd, hű és 
önfeláldozó asszony úgy vergődik a szerencsétlen 
beteg mellett , mint egy sebzett madár. Már a 
vég közeledik, mikor a tudós fölfedezi, hogy 
kedvelt tanítványa, egy szintén rajongó lelkű 
fiatal orvos szerelmes feleségébe. Az asszony mit-
sein tud róla, de a fér j — bár a fiatal orvos 
a kísértés elől messze földre távozik — még 
borzasztóbb vergődéseket él át. Folyton emlegeti 
felesége e lőt t fiatal taní tványa nevét, hogy meg-
győződjék, nincs-e az asszony lelkében iránta 
máris érdeklődés. A halálos ágyán is képzelt 
utódja nevét emlegeti és így mintegy belekény-
szeríti az asszonyt, hogy képzeletében a fiatal 
orvossal foglalkozzék. 

A nagy tudós megszűnt szenvedni, a híven 
ápoló feleség visszavonul a világtól. Majd elhatá-
rozza, hogy a férjétől öröklöt t pénzen menedék-
házat épít, hol az ő igazgatása alatt olyan asz-
szonyok fognak élni, kik fér jüket holtukig akarják 
gyászolni. Teljesen férje emlékének él, de bosz-
szantja, hogy férje barátai, szolgája, az egész 
körülötte élő társadalom ránehezednek s kény-
telen azt tenni, amit magától szívesen tenne. 
Nyugodt életében az okoz fordulatot, hogy a 
kísértés elől messze földre távozó orvos anyja 
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megjelenik előtte s beszél neki fia szenvedéséről, 
fia szerelméről. A rajongó férfi nem tud évek 
során sem szabadulni szerelmétől, sorvad, sápad, 
de évről évre erősödik szerelme. Az anya minden-
napos vendég lesz az özvegy házánál, mindig fia 
szenvedéséről beszél ; végre az özvegy nem tud 
ellenállni, el akar távozni a menedékházból, hogy 
a fiatal orvossal ú j életet kezdjen. Elindul, 
de nem tud kilépni a szobából, emlékei, a 
társadalom nyomása oly erővel lépnek föl, hogy 
tehetetlenül rogyik össze. Ezzel vége a drá-
mának. 

Nagy igazságok sugároznak ki e ránk nézve 
kissé idegen emberek cselekedeteiből. Az egyik 
az, hogy a természet erői labdaként dobálják az 
embert. Hiába szeretünk, hasztalan sírunk, hasz-
talan fogadkozunk vagy esküszünk, peregnek az 
évek, a seb beheged, az egyén kétségbeesése 
bánattá, majd szomorúsággá törpül, hogy idővel 
ez is helyet adjon a napról napra nagyobb té r t 
foglaló reménynek, az ú j életre való vágyakozás-
nak. Szomorú ezt elgondolni, ha magunkra, 
vigasztaló, ha az emberiségre alkalmazzuk. A 
másik igazság, mely Brocco drámájából kisugár-
zik, az, hogy az egyén nemcsak a természeti erők, 
a velünkszületett ösztönök játékszere, hanem a 
beléoltott gondolatoknak, rákényszerített érzések-
nek s az egész társadalomnak is. 

§ Y e l e n c e . Kalauz magyarok számára. (Buda-
pest. Singer és Wolfner kiadása. Ara 1 korona.) 

Csak nem régen emlékeztünk meg e rovatban 
egy Velencéről szóló részletes útikönyvről. Valkó 
László írta. Célja az volt, hogy a Velencébe évről 
évre nagyobb számban utazó magyarság ne szo-
ruljon rá azokra a német útikönyvekre, amelyek 
elsősorban a német útas szükségleteit akarják 
kielégíteni. 

A Singer és Wolfner cég most egy rövidebb 
kalauzt készíttetett a magyar utazóknak. Rövidet, 
de azért használhatót. Megtalálhatunk e kis fü-
zetben mindent, amit három-négy napi ottidőzés 
alatt fölkereshetünk. Természetesen e könyvecske 
nem merí t i ki a lagúnák városának valamennyi 
érdekességét, de a legfontosabbról eléggé rész-
letesen emlékszik meg. Nemcsak a nevezetessé-
geket í r ja le, hanem jó tanácsokat ad az útra 
készülő embernek, melyek segítségével megkímél-
heti magát mindazoktól a kellemetlenségektől, 
melyek a pénzváltásnál, a vámvizsgálatnál s a 
viszonyok nemismerése miatt mindenüt t érhe-
tik. A könyvecske végén néhány szükséges olasz 
szó is van ; kár, hogy a szerző a kiejtést nem 
közli. 

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

Köszönetét nyi lvání to t ta : dr. óvári Ferenc 
országgyűlési képviselőnek, aki a pápai áll. taní-
tóképző-intézet növendékeinek segélyezésére az 
elmúlt iskolai évben 480 K-t adományozott ; gróf 
Horváth Tholdy Lajos patai nagybirtokosnak, 
aki 500 K-t ; az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesületnek, amely 470 K-t ; « Kolozsvári 
Közhasznú Takarékpénztár Részvénytársaságnak, 
amely 460 K-t ; a Kolozsmegyei patai .áll. el. 
iskolával kapcsolatos internátus fönntartásához 
adományozott. 

K i n e v e z t e : Vidacs Aladár felső keresk. isk. 
tanárt a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká 
és szolgálattételre Árva vármegye kir. tanfel-
ügyelőségéhez ; Hallay György oki, taní tót a 
gyöngyösi áll. el. isk.-hoz r. tnn í tóvá ; Koncz 
Ede oki. tanítót a szegedi alsó központi áll. el. 
isk.-hoz r. taní tóvá; Kovács Lajos oki. ianítót a 
bélapataki áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Kovács László 
oki. tanítót a fakerti áll. el. isk.-hoz ; Ring Ká-
roly oki. tanítót a magyarszentmihályi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Soóslstván oki. tanítót az eleki 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Jani János oki. 
taní tót a vármezei áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; 
Mikola Lajos oki. tanítót az aranyi, Kaposi 
Károly oki. taní tót a branyicskai, Mihajlovics 
György oki. taní tót a felváczai, Páska Gábor 
oki. tanítót a nagyrápolti, Puskás Gergely oki. 
taní tót az ósebeshelyi é3 Rende János oki. taní-
tó t az őralja-boldogfalvai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká ; Hézsi István oki. taní tót a barabási 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Rácz János oki. 
taní tót a fástanyai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Schiimpeck Alfonz oki. tanítót a szákuli áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Kulcsár Kálmán oki. taní tót 
az ercsenyei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tantó 
József oki. tanítót a békéscsaba-erzsébethelyi 
áll. el. isk.-hóz r . tanítóvá ; Keresztény Tivadar 
oki. tanítót a zugói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kruty Károly oki. tanítót a verbócz-chvojniczai 
áll. el. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Fülöp Ede nagy-
magyari róm. kath. el. isk. taní tót a pilisszent-
kereszti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy János 
oki. tanítót a felsőtöőki áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; TJnterreiner József oki. taní tót a lázár-
földi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nemes István 
oki. tanítót a tátraaljai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Rereczky László magyarláposi róm. kath. 
el. isk. tanítót a nagynyulasi áll. el. isk.-hoz r. 
tan í tóvá; Reil Vince sopronnyéki róm. kath. 
el. isk. tanítót a hasfalvai áll. el. isk.-hoz r. 
taní tóvá ; Kelemen Kálmán oki. tanítót a berke-
nyesi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Vaskó János tani-
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tót a győrgyárvárosi áll. el. isk.-hoz ; Janda Győző 
nagymodrói róm. kath. el. isk. tanítót és Jan-
dáné Dubík Lujza lúkeí róm. kath. el. isk. 
tanítónőt az útlehotai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Szilágyi Ferenc mádi tanítót és 
Moravcsik Margit oki. tanítónőt a gádorosi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Benedeie 
István, Jirka Ferenc, Vitay Kálmán, Mahr 
Gizella és Hévéi Ida sóskúti közs. el. isk. taní-
tókat, ill. tanítónőket a sóskúti újonnan szerve-
zett áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; 
Doszpoly Dezső, Bátkay Kálmán, Barry Etelka, 
Szabóné Pallay Klára, Fohn Ernesztin, Kiss 
Rózsika, Bakó Etelka, Hegyesi Erzsébet, Molnár 
Vilma, Fényes Alice és Kolhányi Margit oki. 
tanítókat, ill. tanítónőket a nagyváradi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Noszály 
Lajos és Gerencsér Ilona oki. tanítót, ill. tanító-
nőt a mezőzombori áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá 
ill. tanítónővé ; Pál Lajos tüskeszentgyörgyi róm. 
kath. el. isk. tanítót és Braun Margit oki. ta-
nítónőt a dekanoveczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Holfzer Béla és Koller Teréz oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a domasineczi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Kraicliély Ede 
kolaróczi róm. kath. el. isk. tanítót a kaszakisvár-
alja áll. el. isk. hoz r. tanítóvá ; Németh Bertalan 
oki. tanítót a borosteleki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Sándor János oki. tanítót a bácsk eresztúri áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kozma Imre oki. taní-
tót a stridói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Csá-
szár István oki. tanítót a tornyai áll. el. isk. 
hoz r. tanítóvá ; Kudor Ferenc oki. tanítót a 
komlódi áll. el. isk. hoz r. tanítóvá; Bittrich 
Vilma oki. tanítónőt a mollyfalvai áll. el. isk. 
hoz r. tanítónővé ; Holczinger Mária oki. tanító-
nőt a doláczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Zacher 
Hermin oki. tanítónőt az ósóvéi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Pápay Margit oki. tanítónőt a 
szamosfalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Czucza 
Emma oki. tanítónőt a bánfi'yhunyadi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Király Zsuzsanna oki. tanítónőt a 
nyárádtői áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szász 
Margit oki. tanítónőt a vistai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Scholtis Gizella oki. tanítónőt a 
zólyom-vasúttelepi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Németh Margit oki. tanítónőt a pálfalui áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Kusztos Irma oki. taní-
tónőt a buni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Sziklássy Erzsébet oki. tanítónőt a szerbnagy-
szentmiklósi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Magyarics Ilona oki. tanítónőt a tiszolczi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Lopusny Ilona oki. 
tanítónőt a medgyesegyházai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Gámánné Gopcsa Anna oki tanító-
nőt a kereczkei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Je len minőségében á t h e l y e z t e : Gáspár 
Ármin beszterczenaszódvármegyei segédtanfel-

ügyelőt Máramaros vármegyébe ; Varga Béla 
vármezei áll. el. isk. tanítót a győrrévfalusi 
áll. el. isk.-hoz ; Hackl Károly kisgatami áll. el. 
isk. tanítót a nagysomkúti, Haller Imre ópécskai 
áll. el. isk. ig.-tanítót a kisgarami, Szegfű Lajos 
lázárföldi áll. el. isk tanítót az ópécskai áll. el. 
isk.-hoz ; Bicinger Ignác tátraaljai áll. el. isk. 
tanítót a sopronbánfalvi áll. el. isk.-hoz ; Halász 
János kilitii áll. el. isk. igazgató-tanítót, Oszóly 
Jolán pátkai áll. el. isk. tanítónőt és Baghyné 
Szőllősi Kata istvánföldi áll. el. isk. tanítónőt 
a győrgyárvárosi áll. el. isk.-hoz: Sós László magyar-
bogáti, Krizsán Gábor remetemezői, Tóth Imre 
borsai, Gulácsy Endre révi, Simay Lajos magyar -
csékei, Kiss Endre solymári, Pataki Dávid mo-
nori, Karátsonné Medzihradszki Piroska izsó-
pallagai, Barnáné Garay Mária búrszentgyörgyi 
áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőkat a nagy-
váradi áll. el. isk.-hoz; Bátori Béla hajdúdorogi 
áll. el. isk. tanítót a zólyomvasúttelepi áll. el. 
isk.-hoz; Budai József péderi áll. el. isk. tanítót 
a makranczi áll. el. isk.-hoz ; Stein Miklós brusz-
nói áll. el. isk. tanítót a csákovai áll. el. isk.-
hoz; Sray Ferenc orehoviczai áll. el. isk. tanítót 
a szentilonai áll. el. isk.-hoz ; Veres József ma-
gyarpécskai áll. el. isk. tanítót a nagyilondai 
áll. el. isk.-hoz ; Wagner Adolf fogarasi áll. el. 
isk. tanítót a brassóvasúttelepi áll. el. isk.-hoz ; 
Hunyadi Nándor kőhidai áll. el. isk. tanítót a 
kisnardai ; Fixl Károly kisnardai áll. el. isk. ta-
nítót a várújfalui és Maár Károly várújfalui 
áll. el. isk. fanítót a kőhidai áll. el. isk.-hoz ; 
Jurán Vidor korompai áll. el. isk. tanítót a 
szepesbélai áll. el. isk.-hoz ; Kalboreán György 
gridi és Toncza Sebestyén ópécska áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen ; Katona Márton alsórákosi 
áll. el. isk. tanítót a fogarasi áll. el. isk.-hoz ; 
Berkovics Ignác borsai és Polcza Sándor mo-
soni áll. el. isk. tanítókat a zalaegerszegi áll. el. 
isk.-hoz ; Szegszárdi Árpád kakucsínárcsi áll. el. 
isk. tanítót a péteri-pusztai áll. el. isk.-hoz ; 
Dorgó Aurél ökörmezői áll. el. isk. tanítót a 
Lovasi Bernát tótraszlaviczai áll. el. isk. taní-
tót a bártfai és Badó Lipót romulii áll. isk. 
tanítót a tótraszlaviczai állami elemi isk. hoz ; 
mezőszentmihálytelki áll. el. isk.-hoz ; Bubik 
Antal ménesi áll. el. isk. tanítót a nagykovácsii 
áll. el. isk.-hoz; Márton Bálint makóbelterületi 
és Marycz Endre tusnádfürdői áll. el. isk. taní-
tókat kölcsönösen ; Boray Ferenc bélapatakai áll. 
el. isk. tanítót a kelevizi áll. el. isk.-hoz ; Kin-
tzig Róbert fakerti áll. el. isk. tanítót a gyoroki 
áll. el. isk.-hoz ; Wayán János magyarszent-
mihályi áll. el. isk. tanítót a nagymartoni áll. 
el. isk.-hoz ; Béthi Gusztáv és Béthi Gusztávné 
dolhai áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt a ke-
reczkei áll. el. isk.-hoz ; Kalkó Károly szegedi 
áll. el. isk. tanítót a hódmezővásárhelyi, Tariczky 
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Veronika hódmezővásárhelyi áll. el. isk. tanító-
nőt a tömörkényi, Tóth Margit tömörkényi áll. 
el. isk. tanítónőt a szegedi áll. el. isk.-hoz ; 
Márkus László somoskőújfalusi áll. el. isk. taní-
tót a sajóházai, Janda Vilma sajóházai áll. el. 
isk. tanítónőt a somoskőújfalusi áll. el. isk.-hoz 
kölcsönösen ; Simon Károly dabolczi és Simon 
Károlyné sz. Barlangi Márta halmii áll. el. isk. 
taní tót és tanítónőt a zápszonyi áll. el. isk.-hoz ; 
P f á f f Karola resiczabányai áll. el. isk. tanítónőt 
az igazfalvi áll. el. isk.-hoz; Schmoll Borbála 
tolvádiai áll. el. isk. tanítónőt a gömörsidi áll. 
el. isk.-hoz ; Bdbilya Matild felsőszálláspataki 
ós Thinagl Rafaella felsőapátii áll. el. isk. taní-
tónőket kölcsönösen ; S Tóth Eszter nagykörűi 
áll. el. isk. tanítónőt a mezőtúri belteríiti áll. 
el. isk.-hoz; Aranyossy Matild verespataki áll. 
óvónőt a kralováni áll. óvóhoz ; Keresztényi 
Ilona dunavecsei áll. óvónőt a verespataki áll. 
óvóhoz ; Égető Ilona kralováni áll. óvónőt a duna-
vecsei áll. óvóhoz ; Lipthay Gabriella szécsényi áll. 
óvónőt a orosházai áll. óvóhoz ; Bogáthy Olga 
orosházai áll. óvónőt a szécsényi áll. óvóhoz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Moson vármegyének tanügyi állapota. 

A közig, bizottság legutóbb megtar to t t ülésében 
Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő részletesen szá-
molt be a vármegye népoktatási viszonyairól s 
tájékoztatta egyúttal a bizottságot a közeli jövő 
feladatairól, melyeknek megoldása a vármegye 
exponált határszéli fekvésére fontos nemzeti ér-
deket képez. A jelentés szerint a tanköteles gyer-
mekek beiskolázása tekintetében a vármegye az 
országban második helyen áll, amennyiben az 
összes tankötelesek 95 '8%-a törvényszerűen be 
van iskolázva. A 4"2 % ot a pusztákon elszórtan 
lakó tankötelesek szolgáltatják, kiknek száma 
azonban a tervbevett pusztai iskolák szaporítá-
sával apadni fog. A vármegye 57 községében és 
a pusztákon összesen 90 népiskola van, 187 
tanítóval és tanítónővel; ezek közül 19 állami, 
2 községi, 46 róm. kath., 12 róm. kath. jellegű 
uradalmi, 9 ág. ev., 1 izr. és 1 magánjellegű. 
Az iskolák közül 72 vegyes. A tanítási nyelv 
az ú j törvény üdvös hatása folytán az összes 
népiskolákban magyar. Több német és horvátajkú 
község felekezeti iskolájában a hi t tan tanítása is 
magyar nyelven folyik. Kisdedóvoda 19 van a 
vármegyében, nyári menedékház pedig 20. Ez 
utóbbiak mind községi jellegűek. A kir. tanfel-
ügyelőnek főtörekvését képezi, hogy a magyar 
nyelv ismeretének teljes elterjedése céljából az 
óvodák száma szaporíttassék. A gazdasági nép-
iskolák száma 38-ra emelkedett. Önálló jelleggel 
működik 1 és ez év folyamán 2 ú jabb nyílik 
meg. Óvodai és iskolai építésekre az állam, az 

érdekelt községek és hitfelekezetek ez évben 
327.000 koronát fordítottak. A népnevelés t e r én 
szerzett érdemeik elismeréséül Scheitz Mihály 
magyaróvári, Horváth Ferenc mosoni, Holczer 
József királyhidai és Szentessyné Battay Katalin 
szintén királyhidai állami taní tók, illetve taní tónő 
egyenként évi 200 korona személyi pótlék élve-
zete mellett, az 1907. évi XXVI. t.-cikk 9. §-a 
alapján, igazgató-tanítókká, illetve igazgató-tanító-
nővé léptet tet tek elő. 

— T a n o n c k ö z v e t í t é s . A lakatos, szerkovács, 
reszelő-vágó, késes és a többi vasipari szakmák-
ban általános nagy baj, hogy kevés a munkás, 
kevés a szakképzett iparossegéd. Ennek főoka 
abban rejlik, hogy a gyárak sok munkást alkal-
maznak a szakmákból ós nem képeznek ki egyet 
sem, a munkásnevelés téljesen az iparosokra 
hárul. A lakatos ós vasipari szakmunkások ma 
18 K. kezdőfizetést kapnak s mivel nagy a 
munkásszükséglet, jóformán állandó alkalmazta-
tást nyernek. A budapesti lakatosmesterek szö-
vetsége segíteni akar e nagy munkáshiányon, 
mely előbb-utóbb legszebb, legművésziesebb és 
az egész világon elismerésnek örvendő iparágaink 
romlására vezetne, tehát elhatározta, hogy ezen-
tú l tanoncközvetítést is létesít. Mindegyik ipar-
ágban 14 éves, egészséges, erős fiúkat vesznek 
fel tanoncnak. A tanulóidő 3 — 4 év. Ha a 
tanoncot szülői látják el mindennel, akkor 3 
vagy 3V2 évig tanul, ha pedig élelmet és la-
kást a mester ad, akkor 4 esztendőre szerződ 
tet ik. A tanoncközvetítéssel a lakatosszövet-
ség és ipartestület a Budapesti Lakatosmesterek, 
Vas és Fémiparosok munkásközvetítőjét bízta 
meg, melynek irodája (Budapest, VII., Dohány-
utca 58. sz.) szívesen ad felvilágosítást, akár 
szóbeli, akár pedig írásbeli megkeresésre. A köz-
vetítés teljesen díjtalan. Különösen a vidéki 
tanítókat és jegyzőket kéri a lakatosmesterek 
szövetsége, hogy nemes céljában segíteni szíves-
kedjenek. Ok, kik közvetlenül és állandóan érint-
keznek úgy a fiúkkal, mint a szülőkkel, igye-
kezzenek rábeszélni őket, hogy ezen nagy jövő-
vel biztató pályákra menjenek, illetve adják 
gyermekeiket. A vasipari szakmák bármelyike s 
főként a lakatosmesterség olyan, mely minden-
kor és mindenüt t biztos megélhetést nyú j t . 
Az iparé és főként a vasiparé a jövő. Mindenki 
hozzájárul hazánk és polgártársaink jólétének 
előmozdításához, aki if jú nemzedékeinket az 
ipari pályára terelni segít. 

— Fürdökedvezmény. Steinitz Adolf dr. 
búrszentmiklósi körorvos a gleichenbergi stájer-
fürdő igazgatóságánál kieszközölte, hogy évenként 
100 — 100 magyar tanító, ha minőségüket hiva-
talos okmánnyal igazolják, a gyógykúra használa 
tánál jelentékenyebb árkedvezményben részesüljön. 
És pedig 100 taní tó minden óv május hó 15-től 
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június hó 15-ig és ugyancsak 100 tanító aug. 
hó 10-től egész szeptember hó végéig a gyógy-
és fürdődíjaknál 50 Vo kedvezményt kap. A fürdő-
vendéglő-tulajdonosa pedig a jelzett idő tar tamára 
a különben is mérsékelt árakból még további 
10°/o-ot enged. 

— Tanfelügyelői je lentés . A trencsénvár-
megyei kir. tanfelügyelő augusztus hóban a 
közigazgatási-bizottság elé ter jesztet t jelentéséből 
kiemeljük. A szabadságon lévő Kosztka Mihály 
tanfelügyelő helyett Küzdy István kir. segéd-
tanfelügyelő jelenti, hogy a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter Mátrai Jakab zsolnai izr. isk. 
igazgató-tanítónak a magyar nyelv siker telj es 
terjesztése és eredményes ténykedéseért 200 K. 
fizetés természetével bíró s a nyugdíjba is be-
számítható személyi pótlékot engedélyezett ; a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 29 
felekezeti iskolánál ifjúsági könyvtárakat létesí-
tet t s azokat államköltségen a szükséges könyvek-
kel ellátta ; a járási főszolgabírák utasít tat tak, 
hogy a neun okleveles tanítók névjegyzékét a 
kir. tanfelügyelőséghez terjesszék be, hogy annak 
alapján ezeknek elmozdításáról gondoskodhassék. 

— A Fogarasmegyei hivatalos t an í tó -
e g y e s ü l e t pályázatot hirdet a következő tétel 
kidolgozására : Minő módszertani és gyakorlati 
eszközökkel lehet a magyar nyelvet a hazafias 
érzés fejlesztésével kapcsolatosan megkedveltetni 
és elsajátíttatni a nem magyarajkú növendékek-
kel a népiskolában ? Pályázhatnak a Fogaras-
megyei hivatalos tanítóegyesület tagjai. Az ide-
gen kézzel í rot t és jeligés levélkével ellátott 
pályamunkák 1909. évi június hó 30-ig az 
egyesület elnökéhez küldendők. Az ezen időn 
túl érkező pályamunkák figyelembe nem vétet-
nek. Pályadíj : 50 (ötven) korona, mely összeg 
a bírálóbizottság által kijelölt legjobb munka 
szerzőjének a tanítóegyesület legközelebbi köz-
gyűlésén fog kiadatni, amidőn a jutalmazott mű 
fel fog olvastatni. A pályanyertes munkát az 
egyesület tulajdonában megtarthatja s azt a köz-
gyűlésen leendő felolvasás u tán tetszése szerint 
értékesítheti. 

— H a l á l o z á s o k . Bátshay Ágost chizsnei áll. 
elemi népiskolai igazgató s trsztenai járáskör 
elnöke, életének 37-ik, tanítóskodásának 13. évé-
ben elhunyt. — Maurer Nándor, nyug. nép-
iskolai tanító, életének 57-ik évében elhunyt . 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Kertész József. (Bukarest.) Kérjük, közölje velünk 

pontos címét, hogy cikke tiszteletdíját megküldhes-
sük. — Sz. Gry. (Fiam emlékezete.) Az az érzésünk, 
hogy fia halála költővé avatta. Igazán mélyen meg-
indító, szép a költeménye. — B. D. (Sok a tanító(nő)-
képző-intézet.) Mielőbb sorra kerül. — V. (A tanító-
tanárképzés és a tanügyi státus egysége.) Mond egy-két 

figyelemreméltót, de jóformán újra kellene írnunk az 
egészet, hogy közölhessük. — F. (Az osztályozásról.) 
ön is sok okos dolgot mond, de annyi a stiláris javí-
tani való, hogy ezzel az erővel új cikket írhatnánk. 
Egyébként erről a kérdésről van már elfogadott 
cikkünk. — M. (Huszonöt év.) Sorát ejtjük, de eleve 
kijelentjük, hogy a eikk vége táján felsorolt neveket 
mellőzzük, természetesen a magunkét is. Sokkal többen 
tartják magukat vezéreknek, mint amennyit ön fel-
sorol és nem mindenki vallja vezérnek az ön által 
felsoroltakat, természetesen, magunkat sem véve ki. 
Egyszer régen írtunk egy cikket valahol e címmel : 
„Mind jeles írók vagyunk", most is írhatnánk efajtát, 
ezzel a címmel : „Mind vezérek vagyunk". — F. (Pyro-
mania.) Most csakugyan sokkal rövidebb a cikk, de 
a rövidség sem sokat használt neki. Még tán jobban 
kitűnik a stílus gyengesége. — Régi barát. Olvastuk 
a Nemzeti Iskola vezércikkében, hogy az Eötvös-alap 
választmánya olyas határozatot hozott volna, mely 
szerint a miniszter felkérendő : kényszerítse a Nép-
tanítók Lapja szerkesztőjét, hogy az Eötvös-alap iránt 
több figyelemmel legyen. Hogy tárgyalás közben a 
kényszerítő szó fordult-e elő, vagy nem, arról nem 
tudunk, de ezt nem is akarjuk hinni, mert ez otromba 
megsértése lett volna a miniszternek, föltevén róla, 
hog}- kényszerítse bármire is azt a szerkesztőt, kit 
teljes bizalmával megtisztelve állított a lap élére s  
kiről a tanítókhoz intézett levelében kifejezte abbeli 
hitét, hogy „meggyőződése függetlenségét" a jövőben 
is megőrzi. És otromba megsértése lett volna a szer-
kesztőnek is, föltevén róla, hogy kényszeríthető. A kény-
szerítő és kényszeríthető érának, hál' Istennek, vége. 
Egyébként kezünk közt van az illető választmányi 
ülés határozata szószerinti szövegében s ebben csak-
ugyan nincs nyoma a kényszerítő szónak. Ellenben 
tény, hogy „Sólyom János, a kolozsmegyei tanító-
testület elnöke indítványt adott be annak tárgyalására, 
hogy az elnökség keresse módját a Néptanítók Lap-
jában az Eötvös-alap ügyeinek fölvételére. Az elnök 
szerint az indítvány helyén- s idejénvaló. Hosszabb 
idő óta mellőzi a Néptanítók Lapja az Eötvös-alap 
beküldött közleményei hozatalát, vagy ha hozza, meg-
nyirbálva adja. Errs nézve eseteket sorol fel. A választ-
mány felkéri az elnököt, hogy S. J. indítványa alapján 
illetékes helyen járjon el." íme, a jegyzőkönyvi kivonat. 
Minthogy a legőszintébben szívünkön viseljük az Eötvös-
alap érdekeit, e helyen veszünk tudomást a méltatlan 
vádról, melynek egyetlen gyökere, hogy semmi olyan 
közleménynek helyet nem adtunk, mely a más lapok-
ban megindított harcot — az Eötvös-alap kárára — 
még jobban elmérgesítette volna. Ellenben alig egy 
hónapja közöltünk cikket Szabó Elemér fogarasmegyei 
tanfelügyelő tollából, mely részletesen foglalkozik azzal, 
miként lehetne az Eötvös-alap vagyonát gyarapítani. 
Ám ezt, úgy látszik, a vezetőség nem olvasta. Egy-
általán más az Eötvös-alap és más a vezetőség. Amannak 
minden jóval tartozik a lap, emennek semmivel, amint-
hogy a lap ezidőszerinti programinja kizár minden 
személyi kultuszt, minden személyeskedő természetű 
polémiát. Fájdalom, még az igazán közérdekű dol-
gokra sincs elegendő helyünk. Azért intéztük el ezt 
az ügyet is itt, petit betűkkel, hogy minél kisebb 
területet foglaljon el. 

Tartalom : Falusi zászlóaljak. Vargyas Endre. — 
Kétféle segédtanító. Kardos Albert dr. — A tanfel-
ügyelet egysége. Láncz József. — A neveléstörténet 
tévedése. Lakatos Lajos. — Szépirodalom : Az 
iskolából. Szeremley Császár Ákos. Őszben kikelet. 
Sztrokay Lajos. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFEÉD. 

Az egyszerűség kultusza. 
Az aranyat nem fogja a rozsda; a 

kultúrát sem félthetjük a megromlástól : 
de aranykerekű kocsi is annyi sarat 
szedhet föl, hogy kátyúba reked. 

Lehetetlen az embernek attól a bántó 
gondolattól szabadulnia, hogy a görögö-
ket, rómaiakat a műveltség tetőpontján 
ölte meg a romlottság. Lehetetlen, mert 
habár az igazi műveltség az embereknek, 
egyeseknek úgy, mint az összességnek 
kizárólag csak javára szolgál, a művelt-
ségnek egy része: a teknikai haladás, 
ha elszabadul a többi részétől, épúgy 
a sáncba, vagy a gödörbe szalad, mint 
a kocsiból kiszabadult kerék. 

És mi ma sokan hajlandók vagyunk 
a műveltség egy részét műveltségnek 
nevezni, ennek a résznek a többi részt 
feláldozni s a szétszedett ós egymás 
ellen dolgozó részeket egymás erejével 
megsemmisíteni akarni. 

Valami ilyenféle munka lehetett a 
bábeli torony építése is. Megbomlott a 
harmónia. Nem értették egymást az em-
berek. Bizonyára a kőhordó azt hitte, 
más nem szükséges a toronyhoz, csak 
kő. A mérnök — bár ezt nehezebben 
hiszem — szintén azt hihette, hogy 
csupán tudományból felrakhatja a fala-
kat. A teherhordók csak . az anyag össze-
hordását tar that ták fontosnak. És így 
tovább. 

Nem, nem. Ha mi szellemünkkei 
Röntgen- sugár módjára megvilágítunk 
mindent és átlátunk mindenen (szűk kis 
minden ugyan !), akkor ebben a nagy 
lobogó fáklyás korban be kell látnunk, 
hogy az anyag, a megfogható, az érzé-
kelhető, oly kicsi és — mondhatjuk — 
alárendelt részecske a művelődés diadal-
szekerében, — bár térfogata nagy lehet — 

mint a hajóborda a gépház és személy-
zet alatt, vagy a vasúti kocsik a moz-
dony, a mozdonyvezető, az utasok, a 
menetrend összességének fontosságához 
képest. Az anyag az a kultúrában, ami 

-az emberi test élet nélkül. 
Ha valaki egynéhány mozdonyt, né-

hány tengerésztisztet, egy pár ezer u tas t 
akarna az Óceánnak nekiereszteni hajó-
borda nélkül, beszállítanák a megfigye-
lőbe. Épen így azt is, aki mozdonyon 
akarná a kereskedelmet lebonyolítani. 

De hát aki hajóbordában akarna pár 
ezer embert Amerikába átszállítani? 

Hát akinek csak kupé kellene az u ta-
záshoz, egyéb nem? 

Csodálatos. Azt egész praktikus ember-
nek tartanák. Az emberi értelem, mely 
a gőz ismeretlen erejét az anyag moz-
gatásának szolgálatába rendelte, amely 
láthatatlan gondolkozásával igazgatja ezek-
nek az erőknek a működését, az mind 
semmi. A láthatatlan emberi tudásvágy, 
a láthatatlan haladásvágy, a láthatatlan 
észbeli szervező munka, mely a holt 
anyagokból értelemszerűen működő moz-
gásokat, hatásokat vált ki, az mind 
semmi. Csak az agyvelő — az értelem 
fészke — az valami és az az anyag, 
melyeket ennek a munkája kapcsolatba, 
működésbe hoz. 

De mi köze ezeknek a bizarrnak tetsző 
képeknek az egyszerűség kultuszához és 
viszont ? 

Legyünk mi is mindjárt egyszerűek 
és m o n d j u k k i : nem szabad a lelket a test 
miatt, a szívet az ész miatt elhanyagolni, ha-
nem hozzuk őket harmóniába. 

Amint a csupán lelki életet élő ember 
veszélyezteti közvetlenül a teste életét 
s közvetve azáltal a maga nyugalmát, 
érdekét is ; csupán anyagi életet sem 
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élhet az ember, mert visszakerül az ős-
erdőbe, vagy bábeli sorsra jut. 

A csupa lelki, szívbeli életet élő em-
ber szentimentálissá válik, a tisztán testi 
életet élő cinikussá. 

Ez az anyagkultusz te t te az embere-
ket kényelemszeretőkké, elpuhultakká, 
fényűzőkké, követelőzőkké, „szervezke-
dőkké", „mozgalmas"-okká, türelmetle-
nekké, elégedetlenekké, elkeseredettekké 
s tegyük hozzá: boldogtalanokká. 

Istenem, pedig be kevéssel is meg tud 
elégedni egy emberi szív az anyagi vi-
lágból, ha van, ami a többi helyet be-
töltse lelki tartalommal ! És mily hason-
líthatatlanul édesebb a lelki gyönyörűség, 
mint az anyagadta javak ! Beh nincs meg 
neki az a rossz utóíze, az a nyugtalanító 
hatása, ami a világ hiúságainak tulaj-
donságát jellemzi! 

Nem mondom én a modern kor gyer-
mekének, hogy a mezők liliomának szebb 
az öltözete Salamon király minden di-
csőségénél s nem mondom, hogy köves-
sük az égi madarakat, akik sem néni 
szántanak, sem nem vetnek. Nem mon-
dóm. Kinevetnének. 

De azt igenis mondom, hogy, ha egy-
szerűek vagyunk ruházatunkban, étke-
zésünkben, ha egyszerűbb a lakásunk, 
ha kevesebb a szórakozásunk és többet 
foglalkozunk szellemi dolgokban, inkább 
keressük és inkább megtaláljuk az ár-
t a t l an ö r ö m e t , ha harmóniába hozzuk igé-
nyeinket jövedelmünkkel, v á g y a i n k a t k o r l á -
tozzuk lemondásunkkal, a világi örömeket 
és hiúságokat fölcseréljük a' családunk-
ban, a munkánkban, az olvasmányainkban, 
esetleg írásunkban található örömökkel, 
szórakozásokkal, bizony — ha csak 
egészségünk van — boldogok leszünk. 

— így is lenézik a tanítót, mert nem 
tarthat még egy jobbmódú iparossal sem, 
se ruhában, se étkezésben, se lakásban — 
vetik ellen sokan tanítótársaim közül. 

Épen azért kell nekünk kezdenünk és 
jó példát mutatnunk az egyszerűségben. 
Be kell a gyermekek lelkébe oltanunk, 

hogy külső dolgok csak külső örömöket 
adnak. A világtól és az ő javaitól bol-
dogságunkat nem várhatjuk, csak bel-
sőnktől. Szívünket csak belőle fakadó 
öröm teheti megelégedetté, boldoggá. 

Egyébiránt tudtuk azt is, hogy a ta-
nítói pálya nem kenyérkereső pálya. 
Nem mondom, hogy apostol legyen a 
tanító. De kell benne lennie valaminek 
az apostolokból. 

És gondjának kell lennie a tanító-
képzésnek is, hogy lehetőleg csak ideális 
gondolkozású növendékek kerüljenek erre 
a pályára. Mert a tanítónak élete pél-
dájával, meggyőző nevelésével kell nö-
vendékei szívébe is bevésnie, hogy éle-
tünknek célja nem, csak eszköze lehet 
az anyag. Meggyőzően pedig csak azt 
hirdethetjük, amit mi magunk is hiszünk. 

S hogyha a tanítóban erősen él a meg-
győződés. hogy mily hiábavaló, nevetséges 
dolog az anyagiak kultusza, a fényűzés, 
fölényben érzi magát, ez a fölény meg-
adja még a gúny fegyvereit is, azokat 
a fegyvereket, amelyek ölnek ebben a 
nemes, szent háborúban. 

Ha ő ki tudja gúnyolni a pávaszerű 
eifrálkodást, a békaszerű felfújtságot, 
akkor elnémul és elsápad az őt támadni 
készülő kicsinylés és gúny. 

Ezt az igénytelenség legalsóbb fokára 
leszálló egyszerűséget be kell vezetnie 
már csak azért is, mert a mai őrült 
versenyben, amikor a vasúti bakter 
szabad napjában vasalt nadrágban és 
dupla gallérban jelenik meg, úgyis 
tovább már nem hághat. 

Ha egyszerűsége mellett tudománya 
ós finom modora növekedik, fejlődik, 
tökéletesedik s az ezekkel járó komoly-
ság karakterisztikuma lesz : tekintélye 
nem fogyni, de gyarapodni fog. 

A szegénység — igaz — savanyúságot 
terjeszt maga körül, de lám, a szociá-
listák dicsőségnek tartják a proletársá-
got, s nézzetek oda tanítótársaim! ma 
vonz csak igazán az apostoli, a mártíri 
cím, még a hamis is ! Legyetek hát, 
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l együnk igazi apos to lok ! Aposto la i az 
egyszerűség kultuszának! Ki erre hiva-
tottabb. mint mi?! Bálás Béla. 

J e l e n t é s 
az 1907. évi tanoncközvetítésröl. 

(—6—) Évtizedek óta hangoztatjuk, hogy 
Magyarországon ipart kell teremteni. Az évszá-
zadok óta tartó míveléstől kimerült föld, melynek 
kincseit az ország nagy területein rablómódra 
használták és használják ki, már nem tudja 
eltartani a megszaporodott lakosságot. A világ 
különböző pontjain termőerőre gazdagabb, 
olcsóbb munkaerővel megmívelt földek ontják 
terményeiket azokba az országokba, melyek 
nem régen még biztos piacaink voltak. Sőt a 
közlekedés gyorsulása és olcsóbbodása folytán 
nemcsak a szomszéd országokban veszik föl 
velünk a versenyt a tengerentúli államok, 
hanem egyes cikkeikkel hazánk területén is 
diadalmasan mérkőznek velünk. A magyar 
földmívelés ugyan átalakulóban van ; az ész-
szerűbb gazdálkodás, a gépek használata, az 
öntözőcsatornák létesítése nagyobbá fogja ná-
lunk is tenni a termést, biztosabbá az ered-
ményt, de régen érezzük és hirdetjük már, 
hogy nem szabad egy egész ország lakosságá-
nak kétségbeesve nézni a derült májusi ég-
boltozatra. 

A legújabb időkben egyes iparágak diadal-
masan harcolnak a külföldi iparral. A kor-
mányban megvan a jóakarat, megvan az erő 
is, hogy mennél több iparágat tegyen verseny-
képessé. De a kormány egymagában tehetet-
len. Segítségére kell sietni a társadalomnak, 
egyesületeinknek, segíteni gyorsan, különben a 
külföldi államok oly tökéletes iparával fogunk 
szembenállani, mellyel a mi későn fejledező 
iparunk nem fog tudni megküzdeni. Részünk-
ről örömmel üdvözlünk minden olyan moz-
galmat, mely azt a reményt ébreszti bennünk, 
hogy a magyar ipar erősödni fog. A mi néze-
tünk szerint elsősorban arra kell törekedni, 
hogy jó ipari munkásokat neveljünk. Ezzel 
nemcsak azt érjük el, hogy az ébredező nagy-
ipar megfelelő munkásokat talál, hanem azt 
is, hogy a falvak lakosságának fölöslegét nem 
Amerika fogja elnyelni. Kevesebb lesz az ú. n. 
bizonytalan exisztencia is. Az a része a falvak 
lakosságának, melynek élete tisztán napszámra 
van alapítva, ipari munkássá, válva, sokkal 
nyugodtabb, biztosabb, jobb életet biztosíthat 
magának. 

A budapesti ipari és kereskedelmi munkaköz-
vetítő-intézet eddig csupán a fővárosból jelent-

kező fiúk elhelyezésével foglalkozott. A mult 
esztendő volt az első, hogy működésének körét 
kiszélesítette : felölelte a vidéket is. Összeköt-
tetésbe lépett az ipartestületekkel és az ország 
tanítóságával. Az előbbieket arra kérte föl, 
hogy jelentsék be azokat a mestereket, kik 
hajlandók inasokat elvállalni, az utóbbiakat 
pedig arra, hogy a testileg-lelkileg megfelelő 
fiúkat beszéljék rá az ipari pályára. Bár az 
intézetnek a kezdet nehézségeivel kellett küz-
denie, mégis szép sikert mutathat föl. A tanító-
ság közreműködésével az elhagyott falvak fiai-
nak megadta a lehetőséget, hogy ipari téren 
kiképezhessék magukat. És ez sokkal fonto-
sabb és jelentősebb dolog, mint a városok 
gyermekeinek elhelyezése. A városi gyermek 
úgyis megtalálja maga előtt a tért, szülei sok-
kal inkább kereshetnek és találhatnak számára 
olyan mesterséget, mely egyéniségének meg-
felel, olyan mestert, kiben a személyes isme-
retség és ellenőrzés lehetősége miatt jobban 
megbíznak. A falusi szülőnek erre nincs 
alkalma. A falusi gyermek azonkívül rendesen 
egészségesebb, erősebb és erkölcsösebb is, mint 
a városi ; hiszen ha a városi fiúnak — mondja 
a jelentés — valami műveltsége van, ha néhány 
középiskolai osztályt végzett, teljesíthetetlen 
igényei vannak. Ha pedig nem iskoláztatták a 
törvényrendelte időn túl, nagy részük annyira 
hozzászokott a csavargó életmódhoz, annyira 
meg van rontva, hogy a kemény munkához, 
a rendes élethez aiig tud hozzászokni. Az 
intézet jelentéséből látjuk, hogy a vidéki fiú-
kat legnagyobb részt vidéken is helyezi el. 
A fővárosi mesterek ugyan szeretnének vidék-
ről inasokat kapni, de fizetésre, és nem ellá-
tásra. Heti fizetést ajánlanak koszt-, lakás- és 
ruházatmegváltás címén, de ez az összeg oly 
kevés, hogy a gyermek nem élhet meg belőle. 
Az erkölcsi felügyeletet sem vállalják, sok 
esetben nem is vállalhatják ; ez az oka, hogy 
az intézet oly kevés fiút tudott a fővárosban 
elhelyezni. A gyermekek elhelyezésében az 
ország tanítóira igen fontos hivatás vár. Ök 
válogathatják ki legjobban azokat, kiknek 
egyénisége megfelel az ipari pályának, ők 
ismerik szüleik életviszonyait ; az ő hivatásuk 
a gyermeket irányítani, a szülőt rábeszélni. 
Különösen nagy szolgálatot tehetnek nemzeti-
ségi vidéken lakó tanítóink. Nemzetiségi vidé-
keink olyan szegények, hogy valóságos meg-
könnyebbülés lehet a nagycsaládú szülőnek, 
ha egy-két gyermekét iparosnak nevelheti. 
Ezek vagy visszatérnek falujukba s mint kis-
iparosok a legtöbb esetben boldogulnak ; eset-
leg városban önállósítják magukat, vagy gyári 
munkások lesznek. Mindenesetre sokkal ked-
vezőbb anyagi viszonyok között élnek, mintha 
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őseink példájára, terméketlen földecskéjükből 
kellene tengödniök. Nemzeti szempontból is 
nagyon fontos volna a nemzetiségi gyermekek-
nek ipari pályára való ösztönzése. A munka-
közvetítő-intézet ezeket a fiúkat magyar mes-
terekhez adná, hol megtanulnának magyarul 
s idővel nem magyarul beszélő testvéreinket 
közelebb hoznák a magyarsághoz. Nem erő-
szakos magyarosításra gondolunk (ezt nálunk 
mindig hangsúlyozni kell), hanem csupán arra, 
hogy az illető nemzetiségi gyermek megis-
merné a magyar nyelvet, a magyar életet és 
faji sajátságokat, megszeretné mesterét, kör-
nyezetét s idővel segítene eloszlatni azt a 
gyűlöletet, melyet a tudatlan nép között a 
magyarság ellen szítanak. A nemzetiségi gyer-
mekek elhelyezése terén az intézetnek a tanító-
kon kívül legnagyobb segítségére kultúregyesü-
leteink lehetnének. 

Az elhelyezésben a legnagyobb óvatossággal 
jár el az intézet. Iparkodott tájékozódást sze-
rezni arról, hogy az inast kereső mester ember-
séges bánásmódban fogja-e részesíteni a hozzá-
kerülő fiút, tájékozódott arról, hogy az illető 
mesternél tökéletesen elsajátítható-e az illető 
iparág. Sok megbízást tehát kénytelen volt 
figyelmen kívül hagyni. „Ugyanis — mondja 
a jelentés — sok megbízást kaptunk olyan 
ipari foglalkozásokra (dobozkészítés, harisnya-
kötés stb.), melyeknél a szükséges szakkép-
zettség elsajátítása csak néhány heti gyakor-
latot igényel, vagy amelyeknél tisztán lehetett 
látni, hogy a tanonckereső az inasmunkával a 
drágább napszámosmunkát vagy iparüzleti 
szolga tartását akaija megtakarítani. Az ilyen 
munka tanulására lekötni a gyermeket 3—4 
éven át egyértelmű lett volna a legönzőbb 
üzleti spekuláció támogatásával és a gyermek 
jövőjének megrontásával. Ezért elvül állítottuk 
fel, hogy az intézet csak képesítéshez kötött 
iparágra közvetít inast. Sok megbízást kap-
tunk olyan mesterektől is, akiknek van ugyan 
iparigazolványuk, de önálló iparüzletük nincs 
és a munkát az illető iparágban szokásos 
munkamegosztás szerint a nagyobb, önálló 
iparüzletekből kapják (pl. a szabóiparban a 
nadrágszabók, stb.). A budapesti tanonckereső 
szabók túlnyomó része ilyennek bizonyult. Eze-
ket is mellőzni kellett, mert az ilyen mester 
keze alatt az inasnak nincs módjában elsajá-
títani az önálló iparűzéshez szükséges teljes 
szakképzettséget. " 

Láthatjuk, hogy a munkásközvetítő-intézet 
buzgón és lelkiismeretesen végzi dolgát. Az el-
helyezettek száma ugyan még nem nagy, de 
ebben épen a lelkiismeretességnek van nagy 
szerepe. Ha az intézet túl lesz a kezdet nehéz-
ségein, ha állandó összeköttetésekre tesz szert, 

nagy jövő vár rá. „Bízvást remélhetjük, — 
írja Létay Gusztáv, az intézet vezetője — hogy 
az iparoskodástól idegenkedő földmíves-népünk-
nél évről évre szaporodni fog azok száma, akik 
mesterségre adják gyermekeiket és így évről 
évre növekedő mértékben mozdíthatjuk elő a 
magyar ipar erősítésének nagy feladatát." 

A fizika gazdaságtani vonatkozásai. 
(Második és befejező közlemény.) 

írta : Éber Rezső. 

II. Hőtan. A hőmérő kell az istállókban, 
költőgépeknél. Bevert szögek, szorítócsavarok 
idő folytán meglazulnak, a hőmérséklet válto-
zása okozta kiterjedés és összehúzódás miatt. 
Fontos a hő okozta kiterjedés a talajképző-
désnél. A sziklákon, kőzeteken a felületi réte-
gek mindig gyorsabban melegszenek föl, vagy 
hűlnek le, mint az alsók. Ezáltal a különböző 
mélységekben a kiterjedés, vagy összehúzódás 
különböző, minek eredménye, hogy repedések, 
hézagok keletkeznek s részint ez, részint hogy 
ezáltal más okok közreműködésére is tér nyí-
lik, a porhanyítás megtörténik. A különnemű 
kőzetek elegyrészei részint különböző fajmeleg-
gel bírnak, részint kiterjedési együtthatójuk 
más és így szintén lazul összefüggésük a hő-
mérsékleti változásokra. A hő okozta térfogat-
változás még inkább érezteti hatását akkor, ha 
nyáron a kőzet igen fölmelegszik —40—45 -ra 
és zápor éri. A gyors összehúzódás, mely most 
a felületen mutatkozik, szintén repedéseket 
okozhat. Hogy a víz megfagyásakor kiterjed, 
az megint porlaszíóan hat a kőzetekre. Mert 
a repedésekben meggyülemlett, esetleg mohok 
által odakötött víz, amint niegfagy és térfogata 
növekedik, roppant erővel nyomja szét a repe-
dést. Az őszi szántás és ásás is ezért oly áldá-
sos. A rögök talajrészecskéit a fagy egymástól 
széttolja és így porhanvítván a talajt, hozzá-
járul annak jó struktúrájúvá tételéhez. Az őszi 
szántás után megmaradó rögöket a fagy job-
ban elmállasztja, mint bármiféle hengerelés, 
a legjobb boronálás. Minden talajnál előnyös 
a fagynak e munkája, de egyiknél sem annyira, 
mint az igen kötöttnél, melynek megporhanyí-
tására nincs előnyösebb eszköz a téli fagynál. 

A víz e tulajdonságának, hogy megfagyás-
kor kiterjed, káros hatása is van. Készben, 
hogy a sejtekben megfagyva, azokat elron-
csolja. Ha sebesült, vagy odvas fában össze-
gyűlhet víz és ott megfagy, romboló munkáját 
itt is elvégzi. 

A vetések úgynevezett felfagyása ugyan-
ebben leli magyarázatát. Ha az olvadás idején 
a folyamat lassan megy végbe és nappal en-
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ged éjjel fagy, a következő jelenség állhat elő. 
A nappal, az olvadás alkalmával meggyülem-
lett víz, mivel az alsó rétegei a talajnak még 
fagyosak, nem tud beszivárogni s így a felü-
leti részben marad. Éjjel megfagy, kiterjed, s 
mert másképen nem lehet, fölfelé is fölemeli 
a talajt. A növények szintén fölemelkednek s 
így gyökerük részben kihúzódik. Ha nappal 
kienged, a talaj összeülepedik, de a növény 
eredeti helyét nem tudja elfoglalni. Ez több-
ször ismétlődve, a növény egészen kijön a 
talajból és gyökerei részben elszakadnak. .Na-
gyon veszedelmes a növényre. A felfagyást elő-
segíti, ha vetés előtt szalmás trágya szántatott 
alá, mert a talaj fölemelkedése és leülepedése 
nagyobb mérvű. A felfagyás lényegéből meg-
érthető, hogy hengereléssel lehet esetleg a fel-
fagyott vetésen segíteni. 

Megfagyott állatokkal úgy kell elbánni, 
mint megfagyott emberekkel. 

A párák lecsapódásánál tekintettel kell len-
nünk a csapadékviszonyokra. A csapadék elő-
segíti a talaj képződését. Egy-egy vidéken 
rendesen ugvauazon szél hozza az esőt. Yan-O«/ 
nak jelek, melyekből következtetni lehet kö-
zeli 1-csapódásra. Pl. rekkenő meleg, a füst 
leszáll, a fecskék alant repülnek, nap- és hold-
udvarok, tartós szép idő után feltűnő cirrus-
felhők néhány nap múlva esőt hozhatnak, lég-
köri nedvesség, annak mérése stb. Babonákat 
kell eloszlatni, melyek az időjóslásra vonat-
koznak. A melegnek, felületnek, szélnek hatása 
van a párolgásra. 

A trágyatelep lehetőleg a földbe mélyítendő, 
hogv így a szelek szárító hatását és az érté-ny 
kes anyagok elillanását csökkentsük. A beár-
nyékolás akadályozza a párolgást, mert a sze-
let, napfényt elzárja. A zabosbükköny, zöld 
ugar olyan nyirkos, hogy szántható, míg a 
mellette lévő fekete ugar nem, mert olyan 
száraz : íme, a beárnyékolás hatása. Kaszálás 
után a beárnyékolás megszűnt, azért gyorsan 
kell szántani. A gabonarabtárak, kukoricagórék 
jól szellőztethetők : ezért szárazak. A berak-
tározott gabonát, a szénát forgatni kell, hogy 
szárazon maradjon, illetőleg megszáradjon. A 
meleg és a szél szerepe az aszalásnál. Száraz 
talajon a kukoricát nem halmozzuk, mert a 
felület növelésével növekedik a párolgás nagy-
sága. A növények párolgása igen nagymér-
tékű. Mivel az elpárologtatott vizet a növény 
a talajtól- veszi, világos, hogy a növények elő-
segítik a talaj kiszáradását. Gyep alatt a föld 
mindig sokkal szárazabb, mint egyebütt, mert 
a síámos növény sok vizet elpárologtat, ami 
természetes is, mert a párolgó felület sokszo-
rosan nagyobb. Tehát nedves talajba sűrűbben 
vethetünk, mint szárazba, másrészt, mert a 

sűrű vetés a vizet elhasználja, előidézője lehet 
a nedvesség hiányától eredő kényszerérésnek. 
Bujábban kifejlődött növényzet többet páro-
logtat, tehát, ha kiszáradásra hajló talajokat 
erősen trágyázunk, anélkül, hogy a talaj víz-
foghatóságát is növelnők, hamarabb érhet a 
kiszáradás veszedelme. Minél hamarabb beérik 
a vetés, annál kevesebb vizet használ el, tehát 
korai fajták kevésbé vannak a szárazságnak 
kiszolgáltatva. 

Az erdőségek szabályozói valamely vidék 
csapadékviszonyainak. Ennek részben az az oka, 
hogy a fák párolgása vízgőzt juttat a levegő-
nek, de a felhőképződéshez szükséges más 
feltételek is inkább megvanak az erdős vidé-
keken. Hogy mennyire növeli a növényzet a 
páratartalmat, arra legjobb példát szolgáltatják 
a hajósok ú. n. „gyapotcsomói", a kumulusz-
felhők, melyek a tengeren, dús növényzetű szi-
getek fölött szoktak szép időben képződni. 
A párolgás a növényi nedvkeringés egyik 
tényezője s egyszersmind a táplólóanyagok 
sűrítője. 

A megázott állat, az átázott ruhájú ember 
azért hül meg könnyebben, mert a párolgás 
nagy melegveszteséggel jár. Azért kell a meg-
izzadt lovakat megcsutakolni. Olyan edények-
ben, melyekben a párolgás elő van segítve, 
nyáron is hűvös marad a víz. Az állatok bőrét 
azért is tisztán kell tartanunk, hogy a párolgás 
ne akadályoztassék. Szerszámokhoz, bútorokhoz, 
gépekhez kiszáradt fát kell venni, mert külön-
ben a párolgás térfogatcsökkenést s ez alak-
változást eredményez. Hordók, dézsák, kerekek 
kiszáradva szétesnek, szerszámok nyelükről le-
jönnek, mert a párolgás által a farészek kiseb-
bek lettek. Meleg kályha mellett faalkatrészek 
elhajlanak, mert a párolgás csak egyoldalú. 
A köd károsan hat a növényzetre. 

A gőzgép tárgyalásánál gondot fordítunk a 
gőzcséplőgépre. Megemlítjük a gőzekéket, gőz-
ásókat stb. Az egyszerű gépeknél beszéltünk 
gyakorlati megjegyzésekről. Ezek itt is érvé-
nyesülnek. 

A hővezetésnél fontos a hó szerepe a nö-
vényzet megvédésében. A laza hó, a közte 
levő levegő révén, nagyon rossz hővezető. A 
hideg ellen úgy is védik a növényzetet, hogy 
szalmás trágyát szórnak el rajta. A szőlőmíve-
lésnél, kertészetnél teljesen betakarják a növé-
nyeket, vagy füstölés által védik meg. A kuta-
kat, fákat, kerti házakat szalmával födik be. 
A rózsatőket falevelekkel, földdel takarják be. 
A burgonyát elvermelik a hideg ellen. Az álla-
tokat betakarjuk, magunk melegen öltözünk. 
Jobb több vékony ruhadarab, mint egy vas-
tag, mert a beszorult levegő a legrosszabb 
hővezető. A sűrű vetésnél a növények egymást 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 6 . SZÁM. 

óvják a túlságos hőveszteség ellen. Derült 
éjjeleken hidegebb van, mint borúsakon. Istál-
lókra jobb a kettős ablak, mert egyrészt a be-
zárt levegő rossz hővezető, másrészt az ablakon 
a csapadékképződés kisebb fokú. A talaj mele-
gedésére fontos annak fekvése, lejtése. Sötét-
színű talaj, déli lejtésű, déli fekvésű, száraz 
talaj gyorsabban fölmelegszik, mint a világos-
színű, északi fekvésű, nedves talaj. A külön-
böző talajok fajmelegük és hőkisugárzó-képes-
ségük különbözősége szerint gyorsabban vagy 
lassabban melegednek vagy hűlnek. Déli lej-
tőn hamarabb okoz kárt a fagy, mint más 
lejtőn, mert itt a fölengedés gyorsabb. 

A dörzsölés által meleg fejlődik. Ez az oka, 
hogy néha egy kocsi, egy gép tengelye ki-
gyúl ad. Azért is olajozunk, hogy ez meg ne 
történjék. Ha a malomkövek gabona nélkül 
forognak egymáson, tüzet okozhatnak. 

Néha az állatok leforrázott kásanemű takar-
mányt kapnak (pl. a sertés). Ez a kása felü-
letén egész hideg lehet, míg a közepén forró. 
Itt hiányzik az áramlás, ami a folyadékok 
egyenletes lehűlését biztosítja. 

III. Fénytan. A fény hatása a növények 
életfolyamataira. A különböző növényeknek 
különböző a fény szükségletük. Még a gazda-
sági növények között is van e tekintetben 
különbség. Némely növények mívelésénél a 
világosságot elzárjuk, mert csak így kapunk 
megfelelő terményt. Másoknál a világosság 
jelenléte oly változásokat okozhat, melyek a 
növényt nemcsak használhatatlanná, de esetleg 
még mérgessé is teszik. A fénynek rendkívül 
nagy a fertőtlenítő hatása. Azért az olyan 
lakóházak, istállók, melyek napfény-érte helyen 
vannak s melyek belsejébe is juthat napfény, 
sokkal egészségesebbek. Az összes baktériumok 
csökkentik életműködésüket a napfény hatá-
sára, de nagy azok száma is, melyeket a köz-
vetlen napfény megöl. 

Sűrű vetéseknél a növények egymást be-
árnyékolják és így a kelleténél kevesebb fény 
jut hozzájuk. Ezáltal csökken az áthasonítás 
intenzitása s ezzel a termelőképesség. 

Az állatok szemét is óvnunk kell a túlságos 
fény és a fénynek hirtelen változásai ellen. A 
fény az anyagcserét élénkebbé teszi. 

IV. Elektromosság. Az elektromos készülé-
kek alkalmaztatnak a gazdaságokban is. Van-
nak nagyobb uradalmak, hol az összes gépeket 
elektromos erővel hajtják: a szivattyúkat, 
rostákat stb. Ujabban csépelnek is elektro-
mos erő fölhasználásával és elektromos ekéket 
is ismerünk. Nagyobb uradalmakban elektro-
mos világítás is van és telefonra, távíróra is 
szükség van. 

Ennyit találunk a fizikai tantervben, amihez 

a fonnebb vázolt gazdasági vonatkoztatásokat 
fűzni lehet, vagy talán akkor sem kívánunk 
sokat, ha azt mondjuk : kell. Ha még ehhez 
hozzávesszük, hogy a gazdasági tanterv céljára 
ezenkívül a centrifugális és centripetális erő 
ismeretére is szükség van — mézpergetés, tej-
fölözés szeparátorral — akkor körülbelül tekin-
tettel voltunk minden követelményre ami a 
fizikai tanítással szemben a gazdaságtan részé-
ről támasztható. 

E soroknak nem az a céljuk, hogy egyes 
gazdasági dolgokat fizikailag magyarázzanak, 
azokat a tanító tudja. Épen ezért csak váz-
latot adnak. Másrészt a tanítási kivitelre sem 
tesznek megjegyzést, azt minden alkalommal 
a tanító szakértelme állapítja meg, a helyi 
viszonyok szükséges tekintetbe vételével. E 
sorokban a tanítás gyakorlatiasságának fontos 
elvét akarjuk lehetőleg érvényre juttatni, az 
itt szóbanforgó tárgyak kapcsolatát világosan 
föltüntetni és hangoztatni akarjuk azt, hogy 
a fizika ilyen vonatkozásainak kiaknázása két-
ségen kívül megkönnyíti a tanítónak azt a 
munkáját, melyet a gazdasági ismétlő-iskolában 
végez. Az ismétlő-iskola jelenleg amúgy is át-
meneti állapotban van és a közoktatási minisz-
ter a költségvetés indokolásában is jelzi, hogy 
a gazdasági ismétlő-oktatást külön törvénnyel 
óhajtja szabályozni. 

Ismétlők oktatása. 
írta-, Meszlényi Zoltán. 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 48. § a a 6—15 
éves tankötelesek oktatását két részre osztja. A 
6—12 éves tanköteleseket minden nap, 13—15 
éves tanköteleseket pedig a hét bizonyos 
napjain kötelezi az iskolába járásra. 

A törvény intenciója és világos rendelkezése 
szerint az ismétlő iskolába csak az a 13—15 éves 
tanköteles gyermek lenne felvehető, aki a 6—12 
éves tankötelesek számára előírt tanfolyamot 
elvégezte. Ez, sajnos, nincs így. A statisztika 
mutatja, hogy milyen nagyszámú tanköteles 
gyermek csatangol szerte az országban minden-
felé, nevelés, gondozás és tanítás nélkül, egy 
része azért, mert nincs számukra elegendő 
iskola, más része azért, mert még mindig nem 
veszik komolyan a tankötelesek beiskolázására 
vonatkozó törvényes intézkedéseket, sok helyen 
a sógorság és komaság folytán nem hajtják 
végre, különösen az ismétlő tankötelesekkel 
szemben. Ha mélyebben és behatóbban tekint-
jük meg ezt a szomorú jelenséget és foglal-
kozunk ezzel a kérdéssel, akaratunk ellenére 
is fel kell fedeznünk ezekkel a visszaélésekkel 
szemben azt, hogy a gondolkozni kezdő és 
tudó, ismétlő-iskolák látogatására utalt tan-
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köteles gyermekek sem valami nagyon rokon-
szenveznek a tanítás e szervével. De hát miért ? 
Azért, mert az ez idő szerint meglevő mind-
két nembeli gyermekek számára fennálló 
ismétlő iskolák legnagyobb részében semmi 
újat nem tanulnak, azokban csak a minden-
napi tanköteles korukban megtanultakat ismét-
lik ; az efféle eljárásnak semmi képző hatása 
nincs és vonzóereje sem lehet az ismereteiket 
és tudásukat szaporítani vágyó és akaró tan-
köteles gyermekekre. Ez a magyarázata annak 
a parányi részben jogosult animozitásnak, ami 
a törvény által az ismétlő iskolák látogatására 
utalt tanköteles gyermekeknél megvan. 

E bajon nagyban segítettek az eddig rende-
letileg életbeléptetett gazdasági ismétlő iskolák 
és fognak segíteni a most már törvényileg 
szervezendő hasonrangú intézetek. 

A 80-as évek vége felé Heves vármegyében 
beszélgettem az ismétlő oktatásnak abban az 
időben csak egy helyen próbaképen leendő, 
ilyen módon való átreformálásáról. Azóta sok 
helyen megvalósullak, beváltak, áldásosán mun-
kálkodnak. A népoktatásügy e tagozatos mun-
kájának úgy kultúrális, valamint közgazdasági 
tekintetekből megbecsülhetetlen értékét gróf 
Apponyi Albert közoktatásügyi miniszterünk 
is belátta, fennmaradásukat örök időkre tör-
vényhozásilag biztosította. Övé az érdem, no 
meg azé is, aki ezt nem is olyan régen fel-
színre hozta. 

Nem régiben a „Magyarország" közgazda-
sági rovatában „Iparosképzés" cím alatt az 
alább következő közleményt olvastam: „Fodor 
Gy. Zoltán fővárosi ipariskolai tanító, ki az 
asztalos mesterséget megtanulta, azzal a kére-
lemmel fordult a székesfőváros tanácsához, 
hogy bízza meg egy létesítendő faipari tan-
műhely (asztalos) szervezésével s felállításával. 
A tanműhely főleg a polgári és a középiskola 
felsőbb osztályainak növendékeit foglalkoztatja 
s ezekkel akarná a műasztalosságot megkedvel-
tetni." 

Nem tudom mikor, hogyan, mily formában 
és milyen méretekben gondolja Fodor Gy. 
Zoltán úr nagy figyelmet érdemlő eszméjét 
megvalósítani és hogy lehetne-e és kívánatos 
volna-e a közleményben megnevezett iskolákat 
látogató tanulók számára ennek a tanműhely-
nek beállítása és felszerelése, de hogy feltét-
lenül kívánatos volna efféle intézményeknek, 
legkivált nagy városokban, az ismétlő-iskolák-
kal, helyesebben az ismétlők oktatásával kap-
csolatosan való létesítése : az kétségtelen. 

A legtöbb iparágnál egész helyesen iparos-
tanulókul csak a 14. életévüket meghaladó 
gyermekeket szerződtetik. A népiskolai törvény 

rendelkezése szerint 12 éves koráig köteles 
minden gyermek naponként iskolába járni, 
azontúl ismétlő - iskolai tanköteles lesz vala-
mennyi, 15 éves koráig. Már cikkem elején 
említettem és itt is megismétlem, hogy a 
gyermekek nem szívesen járnak ismétlő-isko-
lába, mert ott igazán semmi újat nem tanul-
nak, de ha az ismétlő - iskola, illetőleg az 
ismétlők oktatása ilyenféle intézménnyel kap-
csoltatnék össze, más__értéke lenne az ismétlő-
iskola munkájának. Örömmel járna abba az 
iparos pályára készülő ifjúság s már itt 
szereznének maguknak ipari pályájuk elsajá-
tításához hasznos ismereteket. Már itt meg-
szoknák és kedvelnék a munkát, ami rend-
kívül megkönnyítené új munkakörükt e való 
beilleszkedésüket. A legszegényebb szülő is 
készséggel hozna áldozatot gyermeke érdeké-
ben ilyen intézmények létesítése céljából, hiszen 
annak az átmeneti idő alatt még nevelési 
szempontból is megbecsülhetetlen nagy értéke 
lenne. Hány gyermek züllött már el az alatt 
a 2 év alatt, amit az elemi iskola 6 osztályá-
nak elvégzése után 14 éves koráig, amikor 
iparostanulónak elszerződhet, mindenfele fel-
ügyelet és irányítás nélkül eltöltött. Ez alatt 
az idő alatt elkövetett botlások sokaknál egész 
életükre kihatnak, s ahelyett hogy a társa-
dalomnak számottevő, értékes, munkás tagjai 
lettek volna, proletárokká válnak. A társada-
lomnak ez a mulasztása teremtette meg és 
táplálja nálunk a nemzetközi szociálizmust. 

Hivatalos állásomból kifolyólag tehát köte-
lességszerűen foglalkoztam a múltban az 
ismétlő-iskolai életnek ilyen módon való re-
formálásával. Kezdetben Gömör-Kishont vár-
megyében akartam az újantalvölgyi üveggyár 
most már állami iskolájánál. Javaslatot tettem 
arra nézve a vallás- és közoktatásügyi, vala-
mint a kereskedelemügyi minisztériumokban, 
hogy az ismétlők oktatását egészítsük ki és 
kapcsoljuk össze üvegfestészeti oktatással) 
amivel abban az időben nálunk alig foglalko-
zott néhány ember. Hogy áll most ez a szép 
és hasznos iparág, nem tudom, csak azt állít-
hatom, ha sikerült volna azt az említett helyen 
annak idején szerveznem, egy megélhetési for-
rást nyitottam volna az ott lakó, szűkös 
viszonyok között élő szegény emberek számára 
s jóval kevesebben mentek volna ki kenyeret 
keresni Amerikába. Az iskolánál ennek a 
fontos újításnak a bevezetésére az ottani 
áldozatkész tényezők bevonásán kívül 600 
forintra lett volna szükség. Tulajdonképen ez 
volt az indító oka, hogy e tárgyban fölterjesz-
tést tettem a vallás- és kereskedelemügyi m. 
kir. minisztériumokhoz. Az utóbbi elismeréssel 
szólt törekvéseimről, de, sajnálatára, a kért 
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segélyt fedezet hiányában nem engedélyezhette. 
A vallásminisztérium tett-e valami intézkedést 
arra, most már igazán nem emlékszem, az 
érdeklődőknek e tekintetben kimerítő tájéko-
zást nyújthatnak Gömör - Kishont vármegye 
kir. tanfelügyelőségének irattárában őrzött 
iratok. Csekély 600 forint miatt dőlt dugába 
ez a kísérlet és esett el Kokova környékének 
szegény népe több ezer koronára rúgó állandó 
évi jövedelemtől. 

Fodor Gy. Zoltán úr gondolatának ilyen 
módon leendő megvalósítása megmérhetetlen 
erkölcsi és anyagi előnyöket eredményezhetne, 
nagyon érdemes volna vele behatóan foglal-
kozni, de csak ahhoz értő és az efféle újítá-
sokért lelkesülni tudó emberek bevonása révén, 
a tanügyi kormányzatnak, különösen pedig a 
székesfőváros tanügyi hatóságának. Azt hiszem, 
meg is fogják tenni. 

Burgonyatermelési emlékek. 
írta : Krenedits Ferenc. 

Chile, délamerikai köztársaság a szülőföldje 
ennek az áldott növénynek, amelynek híján 
a mai nehéz megélhetési viszonyok mellett 
bizonyára sok szegény ember éhen halna. Leg-
először 1535-ben Petrus Martyr említi egy 
útleírásában, ő azonban még vadon találta; 
az első burgonyaszállítmány csak pár évtized-
del később került Európába. Az olaszok állí-
tása szerint 1556-ban Cardamus hozta Itáliába 
e „tartufuló" neven ismert növényt, az ango-
lok állítása szerint ellenben, 1586-ban Drake 
Ferenc hozta be. Tény azonban, hogy 1588-ban 
Cliisius a bécsi növénykertben már elültetett 
belőle néhány gumót. De asztalra igen gyéren 
került s még 1616-ban is csak a francia 
király asztalára jutott belőle. Igen nehezen 
terjedt tehát s még Németországba is csak 
katonák bírták behozni, 1630 táján. Tény 
azonban, hogy 1648-ban a hesszeni nagy-
hercegségben, valamint Braunschweigban is 
termelték. Mecklenburgban viszont azonban 
csak 1708-ban kezdték ültetni, Württemberg-
ben pedig 1710-ben. Innét azután lassanként 
a Rajna vidékén s ennek szomszédos helyein, 
majd a meissuni és lipcsei kerületekben is 
meghonosodott. 

A köznép azonban mindenütt sok akadályt 
gördített ez „egészségtelen" növény terjesztése 
elé, mígnem az 1743-iki s még inkább az . . O 
1770-iki s leginkább pedig az 1817-iki Ínsé-
ges esztendők megtinították az embereket a 
burgonya becsülésére. Áldásos volt e tekin-
tetben Nagy Frigyes bölcs intézkedése, ki 
Ínséges esztendőkben a kerttulajdonosok kö-

zött ültetni való burgonyát osztatott ki s 
felügyelet alatt kényszerítette alattvalóit a 
megbecsülhetetlen növény okszerű mívelé-
sére. 

Ez időben a papok szószékről hirdették a 
burgonya rendkívüli hasznát, az orvosok pedig, 
különösen a tüdőbetegeknek, mint gyógyszert 
is ajánlották. Mindazonáltal igen nehezen 
szánta rá magát a nép e növény termeszté-
sére. Ám nem is csoda, hiszen e jóakaratú 
tanácsok mellett egyre több gáncsoskodó, 
babonás hiedelem is keletkezett, melyek közül 
egyet-mást valami Buschendorff nevű tudós 
1797-ben a burgonyáról írt könyvében még 
meg is örökített. A többek között például 
inti honfitársait, hogy ne egyenek sok burgo-
nyát, mert ez butít ! A rozsból nyert táperő, 
úgymond, sokkal egészségesebb, mint a burgo-
nyából származó. A burgonyával táplálkozó 
emberek mindannyian léhák, lusták és korlátolt 
gondolkozásúak. A burgonyából ugyanis sokat 
kell megenni, hogy az ember jóllakjék, a 
sok étel pedig kitágítja a gyomrot és meg-
nehezíti az egészséges emésztést s emellett az 
embert a mozgásban is gátolja. A burgonyá-
val táplálkozó emberek tehát elsatnyulnak és 
kevesebbet bírnak dolgozni, mint például azok, 
kik lisztkenyérrel élnek. Buschendorff ezeken 
kívül a burgonya izgató hatásáról is meg-
emlékezik és azt mondja, hogy aki sok 
burgonyát eszik, az gyakran vét a hatodik 
parancsolat ellen. Ezért van, úgymond, hogy 
a burgonya behozatala óta sokkal több a 
törvénytelen gyermek, mint amennyi azelőtt 
volt, s biztosra vehető, hogy jó burgonya-
termésre bő gyermekáldás következik; külö-
nösen este káros jóllakni burgonyával, mivel 
ez izgatottá és álmatlanná teszi az embert, 
sőt még nyugtalan álomlátásokat is idéz elő. 
Azt írja továbbá, hogy megfőzve, összeaprítva, 
különösen pedig valami tápláló étel mellett 
elfogyasztva, nem annyira káros, mintha héjastól 
esszük meg, vagy mintha kizárólag csakis azzal 
táplálkozunk. Arra int, hogy legfeljebb csak 
reggel és délben együnk burgonyát, de ilyen-
kor is csak jól megzsírozva szabad fogyasztani 
és dolgozni kell utána, vagy legalább is erős 
testmozgást kell végezni ; ám az elfogyasztott 
burgonyának ilyenkor sem szabad a napi táp-
lálék egynegyed részénél többet kitennie. Ily 
rossz vélemény, természetesen, igen sok ellen-
séget szerzett a burgonyának, s volt rá idő, 
hogy egyes vidékeken maguk az intéző körök 
is ellene fordultak, sőt például Angliában 
és Burgundiában behozatala után nemsokára 
hatóságilag megtiltották a népnek, hogy ezt 
az „egészségre felette káros" növényt ter-
messze. 
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Nálunk is sok ellensége volt kezdetben a 
burgonyának. Az 1654-ben Németországból 
hazakerült „protestáns akadémikusok" például 
a budai tömlöcbe kerültek, mivel tarisznyá-
jukban burgonya volt. Hiába lépett közbe 
maga a nádor és III. Ferdinánd is, ezt a 
„svábtöknek" csúfolt-növényt senki sem kívánta 
termelni, legkevésbé a csík- és háromszék-
megyebeli székelyek, kiket a katonai hatóság 
botbüntetéssel kényszerített termelésére. Az 
1816-iki Magyar Kurír írja, hogy csak a 
szükség bírta rá a magyar embert a krumpli 
termesztésére, melyről még közmondásaiban 
is csak lenézőleg szolt, mondván: „Se jó, se 
rossz, mint a krumpli" és hogy „a krumpli 
csak aJtért jó, mert nem törik ki benne az 
embernek a foga1'. 

E válságos időkben csakis a szorgalmas 
virginiai termelők bírták megmenteni a bur-
gonya jó hírnevet, nem elégedvén meg u. i. 
azzal, hogy úgy teremjen, mint pl. Peruban, 
ahol vadon nőtt, hanem kiváló gondot fordí-
tottak termesztésére s hamarosan rájöttek arra, 
hogy a burgonyát mívelni kell, külöhösen, 
liogy idejekorán meg kell kapálni és fel kell 
töltögetni, hogy a gumók a földben szélien 
fejlődhessenek és ízletesekké váljanak. Az ily 
feltöltéses mívelésből különben még az a nagy 
előny is származott, hogy szára nem mehetett 
magba s így a növény minden erejét a föld-
alatti, ehető gumók érlelésére és fejlesztésére 
fordíthatta, miáltal a gumók lassanként telje-
sen elvesztették eredeti vad ízüket és káros 
hatásukat. 

A virginiaiaktól lassanként a/, európai mező-
gazdák is eltanulták a burgonyatermelés helyes 
módját s habár eleintén — rossz híre után 
indulva — idegenkedtek is tőle, a bekövet-
kezett Ínséges esztendők megtanították őket o o 
annak mívelésére s mihamar felismerték annak 
áldásos voltát. 

A burgonyának manap már számos válfaja 
van. Érése szerint van korai, középkorai és 
késői, külseje lehet hosszúkás, gömbölyű és 
tojásdad, nagyságra diónyi és óriás, színére 
nézve pedig van fehér, sárga, barnás, vöröses, 
kékes, violaszínü és fekete. Használati célja 
szerint ismét van olyan, amely étkezésre, 
olyan, amely szeszgyártásra s amely takar-
mányozásra való. Emellett még úgyszólván 
minden vidéknek megvan a maga sajátos bur-
gonyafajtája s minden műkertésznek a maga 
különlegessége. 

O o 
Gazdasági termelésre az a legjobb burgonya-

fajta, amelyik lehető korán érik, nagy termést 
ad s gumója emellett még sok lisztes anyagot 
tartalmaz. 

A burgonya úgyszólván mindenütt meg-
terem, ahol mívelhető a föld. Termesztésére 
mindazonáltal a kötött és agyagos talaj ke-
vésbé válik be, mint a laza talaj. A jó, lisztes 
és keményítőben dús burgonya pedig leginkább 
csak a homokos s még inkább az agyagos 
talajban termelhető. 

Hazánkban a burgonya a szántóföldnek 
aránylag csak kis részét foglalja el, nem egé-
szen 4 százalékát, egyes felső vármegyékben 
azonban már nagy jelentősége van, különösen 
ott, hol a kalászos növények és a tengeri nem 
igen jól teremnek. Legkiterjedtebb mérvben 
ültetik Sáros, Liptó, Szepes, Túrócz, Zólyom, 
Árva, Trencsén és Nyitra vármegyékben, ahol 
a learatott terület 20—30 százalékát foglalja 
el. Ezenkívül nagyban termelik Pest és Szabolcs 
vármegye homokos részein is. A legnagyobb 
burgonyatermelő ország Németország, mely 
három és félmillió hektáron termel burgonyát 
s nálunk közmondássá vált, hogy: „A burgonya -
és szénatermés létfeltétele a gazdaságnak", s O o ' 
valóban gondolkodóba kell esnünk, ha a porosz 
földrnívelésügyi miniszternek a burgonyaterme-
lésről szóló jelentéséből olvassuk, hogy a ter-
melt 490 millió métermázsa burgonyából csak 
28 százalék szolgált emberi táplálkozásra, 39 
százalék ellenben az állatok takarmányozására 
fordíttatott, a fennmaradó 33 százalékból pedig 
21 százalék keményítőkészítésre és szeszgyár-
tásra használtatott fel, 12 százalék pedig meg-
maradt vetőmagnak. A Németországban termett 
burgonyamennyiségnek legnagyobb részét tehát 
állati takarmányra fordítják s ép ezért, mivel 
a burgonya ily kitűnő állati takarmánynak 
bizonyult, a németországi praktikus mezőgazda 
még mindig arra törekszik, hogy burgonya-
termését fokozza, mert tudja, hogy a nagyobb 
burgonyaterméssel állatállományát is szaporí-
tani bírja. Állatállományának szaporításán kí-
vül a német földmíves még arra is nagy gon-
dot fordít, hogy állatjait minél hoszabb ideig 
takarmányozhassa burgonyával. Rendes körül-
mények között u. i. a burgonya nem lévén 
eltartható tovább, legfeljebb csak nyolc hó-
napra terjedhet az állatoknak burgonyával 
való takarmányozása, a németországi állat-
tenyésztők tehát minden igyekezetükből arra 
törekszenek, hogy akkép konzerválhassák a 
burgonyát, hogy az mindaddig eltartható le-
gyen, amíg csak új burgonya nem terem he-
lyette. És íme, a németeknek ebben is ked-
vezett a szerencse, és már manap is számos 
burgonyaszárító telep van náluk üzemben s 
remélik, hogy pár év alatt egyedül a négy 
hónapi takarmánytöbblet révén harminc-negy-
ven millió métermázsával több burgonyát ter-
melhetnek, mint jelenleg. Ám ezenkívül még 
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egy hazafias cél is lebeg a németországi kor-
mány előtt. Arra számít u. i., hogy az ország 
földbirtokosai az állattakarmányozásnál a ku-
koricát idővel konzervált burgonya és olaj-
pogáesakeverékkel helyettesíthetik s az állat-
tenyésztő nem fog többé amerikai kukoricát 
vásárolni, hanem ehelyett mind több hazai 
burgonyát etet fel állatjaival. Ezen az alapon 
reméli a német földmívelési kormány, hogy az 
amerikai kukoricát, amiből az állatállomány a 
ezidőszerint mintegy huszonöt millió métermá-
zsát fogyaszt, idővel sikerül fokozott burgonya-
termeléssel kiszorítani. 

Szembeállítva a német viszonyokkal Fran-
ciaország, Ausztria és Magyarország termelését, 
azt látjuk, hogy Németország három és fél-
millió hektáros burgonyatermelésével szemben 
Franciaország másfélmillió, Ausztria átlag egy-
millió, Magyarország pedig csak hatszázezer 
hektáron termel burgonyát. Burgonyatermelé-
sünk tehát igen elmaradott, mert gazdáink 
legtöbbje csak a kalászost, különösen pedig a 
búzát szereti termelni s a burgonyát nagyban 
csakis oly vidékeken s oly földbe ülteti, hol 
a kalászos és a tengeri már meg nem terem, I 
de emellett az is nyilvánvaló, hogy különösen 
a kisgazdák még silány burgonyafajtát is ter-
mesztenek. Holott ha gazdáink az ország jobb 
talajú vidékein, valamint az áldott Alföldön 
és Erdélyben, hol manap a learatott terület-
nek legfeljebb csak 1—2 százaléka van bur-
gonyával beültetve, nagyobb gondot fordíta-
nának a burgonya termelésére, nem kellene 
hektáronként átlagos 20 kor. haszonnal beér-
nünk s emellett állattenyésztésünk is az első 
helyet vívhatná ki magának Európa művelt 
államai között, erre nálunk minden létfeltétel 
meg lévén adva. 

A Madarak és Fák napja. 
írta : Seidl Sándor. 

Mióta Apponyi miniszter 1906 április 27-én 
kelt rendeletével a Madarak és Fák kultuszá-
nak ünnepnapját az elemi iskolákban rend-
szeresítette, e kiválóan gyakorlati célokat szol-
gáló intézmény iránt nálunk is mindjobban 
terjed a szimpátia. Nemcsak a pedagógiai 
társadalom melegedett fel a madarak sorsa 
iránt s karolja fel azok védelmét és a fák 
kíméletét hatványozott intenzitással, hanem a 
nagyközönség ez eszmék iránt eddig közönyös 
rétegeiben is nem csekély jelentőségű hullám-
zás észlelhető ; s ha tekintetbe vesszük, hogy 
rendelet nélkül, csupán a nemes eszmék iránti 
lelkesedésből nemcsak a polg. iskolák, taníto-
és tanítónőképzők, felsőbb leányiskolák stb. 

tartják meg sokhelyütt szintén a Madarak 
és Fák napját, hanem társadalmi egyesüle-
tek is népszerűsítik a madarak és fák védel-
mét : el kell ismernünk azt, hogy a Madarak 
és Fák napja nem egy ideális elme poéti-
kus ötlete, hanem egy mindenekelőtt gyakor-
lati célokat szolgáló, életképes intézmény, 
amelynek praktikus voltát amerikai eredete is 
igazolja. 

Hogy a tanítók munkája megkönnyíttessék, 
az Országos Állatvédő-Egyesület a Madarak 
és Fák napja kiváló jelentőségének megfelelő 
programm kidolgozására és alkalmas előadá-
sok megírására országos pályázatot hirdetett, 
amelynek eredménye az Országos Állatvédő-
Egyesület kiadásában megjelent füzetke alak-
jában most forog közkézen. 

A közölt programmtervezetek közül osztat-
lan tetszésre számíthat Yaday József igazgató 
propozituma, aki igen helyesen az előkészüle-
tekre kíván nagy súlyt vetni. Ezek az elő-
készületek pedig akkor fognak nagyobb ará-
nyokat ölteni, s így siker is csak akkor fogja 
fáradságunkat kellőleg jutalmazni, ha lehetőleg 

I sok gyermeket foglalkoztatunk, a Madarak és 
Fák napja programmjából sokaknak juttatunk 
szerepet, sőt, hogy a gyermekeknek minél 
több meglepetésben legyen ré.-zük s a köz-
vetlen hatást is biztosítsuk, teljes igyekezettel 
ügyeljünk arra, hogy a szavalatokat, mondó-
kákat, énekeket stb.-t a többi gyermekek idő 
előtt meg ne ismerjék. 

A „Mintaelőadás a hasznos madarakról" 
— idézett füzet 31. lapján — szintén igen sok 
hatást rejt magában s a szerző alapos gyer-
mek-pszihológiai ismereteiről tesz tanúságot. 

I Sokkal sikerültebb volna azonban ez előadás 
meséjét párbeszédek alakjában gyermekelő-
adásra átírni. Ezzel egyrészt ismét néhány 
gyermek jutna szerephez, másrészt a tanító 
egyébről is szólhatna, akinek az ünnep inté-
zésén kívül különben is csak kisebb szerepet 
szánnék. A tanító csak röviden beszéljen ; csak 
kevés szóval a nap jelentőségéről, a madarak 
nagy hasznáról, a fásítás szükségességéről s 
a madárvédelem módozatairól (fészek, odvak 
alkalmazása, elhelyezése, téli etetés stb.). Rövid 
beszéde végén pedig, vagy a tárgysorozat be-
fejezéseül osszon' ki a jobb tanulók között 
f'észekodvakat, hogy azokat otthon a hallott 
vagy tanult utasítás szerint elhelyezzék. (A 
tanító az elhelyezés megfelelő voltáról alkal-
milag meggyőződik.) 

Ami azonban még közvetlenebbül érintené 
a gyermeki kedélyt s adna az ünnepélynek 
oly eleven, kedves képet, amelynek hatása elől 
gyermek is, felnőtt is el nem zárkózhatnék : 
azok az ú. n. személyesítések ( perszonifikáció) 
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amelyekről az Országos Állatvédő- Egyesület 
füzetében — csodálatosan — semmi említést 
nem találtam. Azok a tankönyvek tárgyalási 
modorában írt gyermekmondókák (Yaday), 
személyesítés alakjában előadva, nagy mér-
tékben keltenék fel azt az érdeklődést, mely 
azután egy ügyesen stilizált szöveg által 
fokozva, a hatást egyedül s föltétlenül biz-
tosítja. 

A Nemzeti Iskola XIII. és XIV. évfolyamá-
ban Krécsy Béla említi is a perszonifikációt, 
sőt két mintát is közöl, de minden kapcsolat 
és összefüggés nélkül. (Különlenyomatban is 
megjelent. Kapható a szerzőnél, Budapest, VI., 
Felsőerdősor-utca, 5. sz. Ara 50 fillér.) Pedig 
lehet e személyesíte'seket bizonyos szempont 
szerint csoportosítva is összeállítani. Személye-
síthetők azok a madarak, amelyeket az ember 
balhite üldöz, vagy amelyek sokat szenvednek 
a ragadozó állatok üldözéseitől. Az előbbiek-
nél a balvélemény eloszlatása, utóbbiaknál a 
védelemre különösen rászoruló madarak, az 
azokat üldöző ragadozók s a madarak védelmi 
berendezéseinek ismertetése a főcél. Sőt lehet 
ezeket a perszonifikációkat egy egységes jele-
netbe is összefoglalni. A költéssel járó nehéz-
ségek s a szülői gondok feltüntetését célzó 
perszonifikációk különösen alkalmasak a tojá-
sok alakja és száma, a fészekrakás módjának, 
a fészek alakjának ismertetésére. (Minden egyes 
madár szereplésekor bemutatjuk annak fészkét 
vagy a fészek utánzatát.) S miután így több 
madár elpanaszolta nehéz baját, hogy bár 
híven teljesítette szülei kötelességeit, mégis 
nagy családi szerencsétlenség érte, megszólal 
a kakuk is, akinek vidám s gondtalan, 
bohém élete mellett semmi oka sincsen a 
fészekrakás s gyermeknevelés gondja miatt 
keseregnie. 

Az emberi tévhit eloszlatása céljából cso-
portosított madarak perszonifikálására különö-
sen a veréb, kecskefejő, kuvik, harkály, vetési 
varjú s a gólya alkalmasak. A mondóka köz-
ben sikerrel érvényesülhet az illető madár 
hangjának ügyes utánzása. Amellett, vagy 
ahelyett alkalmas dal is énekeltethető. Emeli 
a hatást, ha az előadó gyermekek a sze-
mélyesített állat képét ruhájukra varrva vise-
lik. A szövegre nézve itt mellékelek néhány 
személyesítést (a pozsonyi Toldy-kör II-dik 
szociálpedagógiai vitaestélye alkalmával tar-
tott vitabevezetőelőadásomból), amelyet egysé-
ges jelenetté minden tanító ily értelemben, 
de egyéni ízlésének érvényesítésével maga egé-
szíthet ki. íme: 

A ker she fejő. Engem az emberek kecske-
fejőnek neveznek. Hát hallottatok már ilyen 
bolondságot? Hívnának lappantyúnak, álom-

filkónak vagy akárminek, de a tehénfejő, 
vagy kecskefejő elnevezés mégsem illik rám, 
mert életemben egy csöpp tejet nem ittam, 
nem is vágytam soha utána. Az én kedvenc 
ételein a szúnyog, a szürkületi és éjjeli pil-
langók, a cserebogár, amelyekre nyári estéken 
röpülve szoktam vadászni. Hát persze, hogy 
a marhák körül sokat forgolódom, de nem 
azért, mert tejükre vágyom, hanem a sok 
rovar miatt, amelyek az ember háziállatait 
kínozzák s amelyektől én szabadítom meg 
azokat. Akad sok olyan ember, aki azért kiált 
rám kígyót-békát, mert olykor a hasznos mé-
het is bekapom. Abban lehet is valami igaz-
ság, de engem olykor szintén annyira elragad a 
vadászszenvedély, hogy észre sem veszem, mily 
rovart küldtem a begvembe. Azért mégsem 
kellene engem ócsárolni, oly bolondsággal meg-
vádolni s üldözni. Csak az vígasztal, hogy ma 
már az iskolában tanulják a gyermekek, hogy 
én milyen hasznos vagyok s így remélhetőleg 
rám is jobb idő fog virradni. 

A sorozat végére ajánlom a gólyát. 
Én vagyok a hosszúlábú, vörösorrú gólya, 

a magyar nép kedvence. Engem tisztel és 
becsül a gazda, szeret a falu és a tanya népe. 
Ahol én fészkelek — mondják — odaszáll 
az áldás is. Csalogat is a földmívelő ember. 
Rossz kereket tesz a háztetőre, kéményre, 
szalmakazalra, hogy arra fészkemet építsem. 
S aki engem bánt, husáng táncol annak há-
tán. Pedig ha őszinte kellene lennem, beis-
merném, hogy ezt a jó bánásmódot meg nem 
érdemlem. Azt a három csibét, ami miatt oly 
nagy perpatvar volt multkorában, én loptam 
el s a kis fekete nyulacskát, a kis gazda ked-
vencét is én ettem meg. Eljárok a szomszéd 
kert halastavába is halászni. Tegnap is vagy 
nyolc halat foghattam már, amikor egy ember 
rámsütötte a puskáját, kicsi híja, hogy ott 
nem hagytam a bőrömet. Meg azután rengeteg 
békát is pusztítok, pedig azokat az ember meg-
becsüli, mert rovarokkal táplálkoznak. Eszem 
én is a rovarokat, de mi tagadás benne, béka, 
kígyó, hal, apró szárnyas, nyúlfíók csak 
jobban ízlik nekem. S lám, az ember mégis 
szeret és tisztel. Talán nem is tud a tur-
pisságaimról. Hja, okosnak tartja magát az 
ember s mégis könnyen meg lehet őt té-
veszteni. 

A Fák ünnepét csak a szabad természet 
színpadán lehet megtartani. De milyen aka-
dálya lenne annak, ha a Madarak és Fák 
napját a szokásos tavaszi ünnepéllyel (majális) 
akarnók összekapcsolni? Ugy hiszem, ezzel 
mind a kettő csak nyerne. 
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Az ugorkamag termelése. 
A gyakor'ati kertgazda is jut többször szo-

morú tapasztalatokra akkor, amikor kipróbált 
régi jófajta zöldségféléknek magvait az újdon-
ság jelzőivel ellátott s felmagasztalt fajtával 
cseréli föl; a kár annál is inkább nagy, mert 
az anyagi áldozatokon és fáradságon kívül 
ily kísérletek pótolhatlan időveszteséggel is 
járnak. Szó sincs róla, az újdonságok mellett 
nem lehet s nem is szabad közönbösen el-
haladni, mert akadhat köztük jobb is a régi-
nél, de a régit csak akkor szabad félre-
tenni, ha az újdonság minden tekintetben ki 
van próbálva. 

Szóvá tesszük ezt a körülményt most, 
amikor egyrészt az árjegyzékek áradata meg-
indult, másrészt pedig amikor az ugorkamag 
termelését akarjuk az alábbiakban érdemileg 
méltatni, abból a szempontból kiindulva, hogy 
ha van egy-két kipróbált ugorkafajtánk, akkor 
nemcsak takarékossági, de fajazonosságú, biz-
tos és jó csiraképességű magnyerés céljából 
érdemes a magtermeléssel foglalkozni. 

Hiszen legtöbbször azon fordul meg a ter-
més eredménye, hogy milyen minőségű a mag, 
mert hisz a termelő érdeke, tehát a törek-
vése csak az, hogy a talaj élőmunkája, stb. 
szóval a termelési eljárás minél tökéletesebb 
legyen, ha azonban a mag rossz, vagy nem 
fajazonos, a rossz termés eredményeért nem 
a termelő a felelős ! 

Az ugorkamag-termelés akként indul meg, 
amint annak végeredménye céloztatik; mert 
hacsak fajfenntartás és további termelésre 
szükséges a mag, akkor nem szükséges külön 
megejteni a vetést, hanem a házi használatra 
termelt ugorkák közül a legegészségesebb, 
fejlett és jellegzetes példányokat, egy-egy 
bokron 2—3 darabot meghagyunk érni. 

Ott ellenben, ahol értékesítés céljából ter-
meltetik az ugorkamag, ott külön kell vetni 
a magnak valót azért is, mert több fajtát 
követel a kereskedelem, ha pedig több fajta 
ugorka termeltetik magnyerés céljából, akkor 
külön helyre kell vetni az egyes faj tákat is, 
mert az ugorka is mint a dinnye vagy tök — 
hamar elfajzik. De még akkor is óvatos-
nak kell lenni a helyre, hacsak egy fajta 
termeltetik, mert még akkor is előállhat az 
elfajzás, ha közelében tök vagy dinnye ter-
meltetik. 

A legfontosabb tényezője az ugorkamag-
termelésnek tehát az, hogy óvni kell az elfaj-
zástól és aztán az is, hogy a magnak való 
példányok tökéletesen fejlettek, betegségtől 
mentesek s jellegzetesek legyenek. 

Ha ezen tényezők gondosan figyelembe 
vétetnek, akkor nemcsak az érhető el, hogy 
a fajta megtartja jóságát, jellegzetességét, 
hanem az is igen sokszor, hogy az illető fajtá-
nak a jósága, jellegzetessége, ellentállóképes-
sége tökéletesedik, javul. Hisz a nagy mag-
termelő is legtöbbször úgy jut jobb, újabb 
fajtákhoz, hogy a meglévő jót éveken keresz-
tül gondos kezeléssel, termeléssel tökéletesbíti, 
a termésnek mindig a legjavát válogatja ki. 
A kiválogatott, megérlelésre megjelölt példá-
nyokon kívül természetesen vannak a bokor-
ban, illetve indákon még más példányok is, 
amelyeket azonban fokozatosan le kell szedni 
azért, hogy a magnak való példányok annál 
tökéletesebben kifejlődhessenek. A tapasztalás 
azt is bizonyítja, hogy nem magnak való 
példányokat nem egyszerre, de csak fokoza-
losan szabad leszedni azért, mert a leszedés 
által túlbuja növekedésnek indult magpéldá-
nyokban a mag fejlődése nem tökéletes. Jól-
lehet, hogy a magnak való példányok sok 
táplálékot fogyasztanak, sokkal többet, mint 
a más példányok, de mégis óvakodni kell 
attól, hogy a rendes táplálékon fölül több 
jusson reájok; és így céltalan munka a mes-
terséges fejlesztés, mert jó magot csakis azok 
a példányok szolgáltatnak, amelyek már ele-
jétől fogva minden tekintetben kiválnak a 
többiek közül. Mindenesetre azonban a mag-
ugorka is megkívánja a gondos ápolást, tiszto-
gatást, kapálgatást stb. annál is inkább, mert 
több időre veszi igénybe a talajt, vagyis addig, 
míg nem érik. 

Minél tovább hagyatnak a magnak való 
ugorkapéldányok az indán, annál tökéleteseb-
ben fejlődhetik a mag, tehát be kell várni 
azok szedésével az időt addig, amíg a gyümölcs 
barna-vörös színűvé nem válik. 

Ha a magnak való ugorka elérte érésének ö O 
színét s virágos vége megpuhult, jele annak, 
hogy az indáról le lehet szedni a magot, a 
héjból húsostól együtt kivájni s megmosása 
előtt 1—2 napra nyilt, széles szájú edénybe 
erjedésnek kitenni. Az erjedésnek kitett mag 
könnyebben tisztábbra mosható, napos helyen 
szárítva tisztább, világosabb színűvé szárad, 
amely körülmény annál is fontosabb, mert 
az erjedésnek kitett mag hamarább csírázik 
és ugyancsak a fehérebb színű mag hamarább 
értékesíthető. De ugyancsak a mosás alkalmá-
val kiválik a rossz mag is a jóból, meri amaz 
könnyebb lévén, a víz felszínén marad. A jól 
mosott, szárított ugorkamag ritka vászon-
zsákocskába téve szellős, de rem túlságos 
száraz kamarába fölakasztva minden baj nél-
kül évekig elállhat. 

(E. G.) Cséré»' Gyula. 
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P I H E N Ő . 

L evei e k 
egy kezdő tanítónőhöz. 

írta: Oszoly Jolán. 
I. 

Édes kis Húgom ! Épen a kertemben vol-
tam, mikor a levélhordó megérkezett. Már 
bimbós a sárga viola, meg a fehér nárcisz, 
azokat lesem minden napon. Alig várom a 
nyílásukat. Hanem hát azért otthagytam a 
virágokat és az esti szürkületben elolvastam 
leveledet. Mosolyogsz magadban, s azt mon-
dod: „Ej, ej, ha a nénikémet egy tanítványa 
meglepte volna. Azoknak bezzeg tiltja az 
alkonyatban való olvasást." 

A hiba már megtörtént, gyermekem, és 
most ez a te rossz pedagógus nénéd mégis 
tanácsot ád neked. Tudod, kis húgom, mi, 
akik már évek óta neveigetjük az apró nem-
zedéket, úgy szeretjük azt hinni rólatok, hogy 
van olyan dolog, mire ti nem is gondoltok 
és elmondjuk azt, amit a lelkünk mélyén 
takargatunk. 

Ahogy olvasom leveledet, hogy már a jövő 
héten te is munkába állsz közénk, egy apró 
epizód vonul át lelki szemeim előtt. Ügy érzem, 
ezt az apróságot el kell mondanom neked. 
Még a pályám kezdetéről való. 

Csúnya, havas, zimankós idő volt, amikor 
elindultam új állomásom elfoglalására. Akkora 
pelyhekben hullott a hó, mint a nárciszom 
szirma és én csendesen meghúzódtam a kupé 
sarkában. Ugy, de úgy féltem az idegentől, 
az emberektől, kiknek a nyelvét nem bíiom, 
a kicsiktől, akik között én néma leszek. 

A hó csak egyre hullott. Istenem, talán 
kocsi sem vár reám. Szánút még nincs, kocsi 
sem igen járhat. A szememből csendesen hullott 
a könny. Merre, hol van az a kis falu? 
Ahogy ezen tűnődtem, megállt a hó és nem-
sokára itt lesz az utolsó állomás. 

Mikor megérkeztem, hamarosan rátaláltam 
a kocsimra. Jó rázós, vasas szekér volt, minőt 
a németeknél látni, a határ szélén. Mindegy 
az már, csak elvisz odáig ! Német faluba men-
tem és máig is hálás szívvel gondolok az 
iskolaszéki elnökömre, hogy olyan kocsist 
küldött, aki legalább egy cseppet beszélt 
magyarul. Valahogyan megértettük egymást. 

Sokáig mentünk kocsin. Ügy három óra 
folyásáig. Lelkem, arról a vidékről, amerre 
jártunk, nem igen tudnék írni neked, de azt 
tudom, hogy a falunkhoz közel gyönyörű kis 

fenyves volt. A fenyőgallyak tele voltak csil-
logó hópehellyel, ahogy anyám szokta meg-
hinteni a karácsonyfát fehér gyapottal. Ezt az 
erdőt szerettem meg legelőbb, mert a szeretet 
estéjét, meg az édesanyámat juttatta eszembe. 

A faluban mindenki aludt már, mire meg-
érkeztünk. Az előtt a ház előtt álltunk meg, 
ahova engem elszállásoltak, az új iskola elké-
szüléséig. 

Már ők is lefeküdtek, de azonnal gyertyát 
gyújtottak. Elibém jöttek mind : a házigazda, 
a felesége, a kisleányuk meg a nagymama. 

Ha én tudnám, hogy mit beszéltek ! Én 
csak azt tudom, hogy a kisleány odasimult 
hozzám és én megcirógattam a haját, ahogy 
édesanyám szokta tenni velem. Mi nem beszél-
tünk. A kisleány átölelte a nyakamat és úgy 
maradtunk, szótlanul. 

Az jutott eszembe: miért ölelt meg ez a 
gyermek, amikor én nem is tudok beszélni 
vele ? Hát így is tudnak szeretni a gyermekek ? 
Akkor én nem félek tőlük. 

Nem is féltem. Másnap volt bátorságom 
bemenni oda, hol egyikünk sem ismerte a 
másik nyelvét, és ott tudtam maradni. 

Édes kis húgom, úgy-e csodálkozol azon, 
hogy hát ezt miért is mondtam el neked ? 
Tudod, lelkem, teérted majd parádés kocsist 
küldenek, mert bérlő lakik a faluban. A hintó-
hoz félve közelednek a gyermekek s te restel-
nél azokhoz a kis kócos gyermekekhez szólni, 
kik ott állnak félrehúzódva a hintó mögött. 
Hát csak ezért mondtam. 

Ne feledd el, hogy a pályádon a szeretet 
tart meg, az élet keserűségeit nagyon sokszor 
a gyermekek fogják megédesíteni. Hozzájuk 
jussod van, igazában csak ők a tieid. Azért 
ne resteld feléjük nyújtani keztyüs kis kezedet, 
vedd észre a gyermekeket, akkor ők is meg-
látnak téged és akkor tudom, hogy pályádon 
a tövis mellett rózsa is terem. 

Hát most már az Isten vezessen útadón ! 
Gondolatban veled van a te szerető nénéd : 

Mária. 
II. 

Édes kis Húgom! Ugyan, ugyan?! Hát 
igazán örültél a levelemnek? Bizony, azt hit-
tem, hogy nem is szívesen olvasod azt a régi 
históriát. Most azonban, hogy kezemben van 
gyöngy betűs levélkéd, eszembe jutott, hogy 
gyermekkorodban nagyon szeretted az apró 
történeteket, meg a mesét. 
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Isten tudja, én még most is szeretem; ha 
úgy kezembe vehetek egyet-egyet, szívesen 
elolvasom. Az olvasókönyvekben is szeretem 
és az iskolámba még azontúl is beviszem. 

Most nagyot nézel úgy-e ? 
A nénike, mint mesemondó ! 
No,. no ! Csak gondolj vissza gyermek-

korunkra. Akkor meg nagyanyánk mesélt. Most 
is megvan az öreg karosszék otthon, amiben 
üldögélt. Hát a mesékre emlékszel-e ? 

Tudod-e még a történetet a szófogadatlan 
Rózsapiroskáról? A síró-rívó Andris gyerekről? 
Meg arról az árváról, kinek az édesanyja 
mosónő volt, meghűtötte magát és meghalt; 
az apját meg leütötte a hajókötél. Én még 
tudom és neked, akinek kitűnőd van a fizikából, 
algebrából, pszihológiából és még néhány na-
gyon szép, komoly tárgyból, azt ajánlom, hogy 
vidd be iskoládba a mesét. Komolyan mon-
dom ezt. 

Ne, ne gondolj valami fantasztikus, ideg-
izgató rémmesékre, nem ilyeneket gondolok 
én. Azt sem akarom, hogy ábrándos Csipke-
rózsákat, bánatos Hófehérkéket nevelj, de azért 
ne félj a mesétől, kis húgom. 

Látod, már megint visszamegyek az én édes, 
német falumba. Ott történt meg velem ez a 
kis eset, amit megint nem tudok eltemetni a 
lelkem mélyébe. 

Gyönyörű nyári nap volt. Szombat délután. 
Ezen a napon kaptam én a legtöbb virágot. 
És én nem tudom, hogyan van, de olyan 
csodás szép fehér margitkák, olyan nagvszemü 
kék nefelejtsek talán sehol sem nyílnak, csak 
a határszéli réteken. A gyerekek nagyon jól 
tudták, hogy szeretem a virágot, kaptam eleget. 

Egyik kis leányom nagy nyaláb kék nefe-
lejtset hozott. A nefelejtseket tálba szoktam 
rakni, homokot az aljára és az a bolondos 
virág úgy nő a tálban. 

Az én kis leányom adogatta a virágokat. 
Eközben beborult és mennydörögni kezdett. 
A gyerek félve húzódott mellém és egyszer 
csak kiszaladt az ajkán : 

— Itt maradok még, hátha fél a kisasszony. 
Természetesen, megengedtem és hogy, hogy 
nem, eszembe jutott gyermekkori olvasóköny-
vemből a Borcsa, aki fél a zivatartól. Szépen 
elbeszéltem, amíg egyre raktuk a tálba a 
virágszálakat. 

A gyermek odébb ment tőlem. 
— Ni, nem félek! Az Isten minket is sze-

ret,^ — mondta mosolyogva a kis hős. 
Édes húgom, ez csak egy eset, de mennyi, 

mennyi van még. Hidd el nekem, a beszéd-
értelemgyakorlatot élénkíti, kedvessé teszi a 
mese, meg az apró versike. Tanít, nevel, gyö-
nyörűséget ad. 

Attól félsz, hogy olyasmit is kell mondanod, 
ami nem igaz? Ettől ne félj. Az én gyerekeim 
is igen jól tudják, hogy a „szárnyas állatok" 
nem úgy beszélnek, mint a könyvben van, de 
azért szívesen mondogatják: „Ketten, hárman 
egy szemet. Ketten, hárman egy szemet." Az 
arany mozsárról szóló mesét pedig egy fii'cska 
kérésére el kellett mesélnem és nem akarom 
leírni mind, melyik szerzett nekik örömet ez 
év folyamán. 

Máris hosszúra nyúlt a levelem, pedig csak 
azt akartam megírni neked, hogy jusson eszedbe, 
mit szerettél gyermekkorodban, soha el ne 
felejtsd, kedvesem. Vidd be, csak vidd isko-
ládba a mesét, édes kis húgom. 

Az eredményre nagyon kíváncsi és leveledet 
alig várja szerető nénéd: Mária. 

III. 
Édes kis Húgom ! Már csak megvallom, 

egy kicsit félve vártam a levélhordót. Azt hit-
tem, hogy nem értesz meg, hogy nem veszed 
komolyan tanácsomat. Annál jobban esik a 
lelkemnek, hogy nagyanyánkra még mindig 
emlékezel, hogy az árva kis fiú történetét még 
mindig tudod. 

Szép idők is voltak azok ! Játékos, boldog 
idők. Tudod-e még, mit szoktunk csinálni a 
pongyolapitypang száraiból ? Láttál-e azóta 
olyan zöld láncocskát ? Hát a pitykövezésünkre 
emlékezel-e? Tudod-e még, merre van az a 
hosszú kert, beszegve sefű-sefával, melynek' 
virágaiból olyan szépen fel lehet öltöztetni a 
szalma szál-babuskát ? 

Nem tudom én, hogyan 'tan, de amióta 
tanítónő lettem, a mi bolondos játékainkra min-
dig jobban emlékezem. 

Most pedig megint kérlek valamire, édes 
kis húgom : tanítónő korodban az iskoládon 
kívül se felejts el játszani. 

Szinte látlak, hogy kissé sértődve teszed 
félre levelemet és ha ilyen messze nem volnék, 
mindjárt hoznád is a tanítástervezetedet. Yan 
abban libuskajáték, gyürűkereső, galambházasdi 
és még nem tudom milyen kedves kis dolgok, 
melyeket az én húgocskám betanít majd az ő 
apróságainak. 

Csak ne haragudj édes kis húgom. Olvasd 
csak tovább levelemet. Hiszen tudom én azt, 
te is tudod, hogy a játékot nem dobják ki már 
az iskolából, tudom én, hogy ti azokat a játé-
kokat be is tanítjátok; csakhogy én megint 
azt gondolom, hogy a játéknál is van olyasmi, 
amire nem is gondoltok talán. 

Ezt a kis valamit, ezt a jó tanácsot hadd 
mondom el neked, édes kis húgom. 

Azt hiszem, megértesz te engem és nem 
mosolyogsz rajtam, hogy megint onnan veszem 
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a példát, aliol legelőször szegtem meg a magam-
kereste kenyeret. 

Akkora kis udvarunk volt, hogy igazán nem 
mondhatom nagyobbnak egy óriás tenyerénél. 
Ha együtt volt két tanterem növendéke, olya-
nok voltak, mint egy nagy hangyaboly. Bizony 
mondom neked, hogy, ha kört csináltunk, a 
legtöbbje beszorult a kapu alá. Na, de mit 
bántam én azt ? Az apró, kedves játékocskák 
iskola után az utcára is kikerülnek. A gyürü-
keresőt a szomszédék fája alatt is eljátszhat-
ják. Métázásra elég nagy az a mezőség, amely 
a falu végén elterül. Ugy játszanak, ahogy 
lehet, öröm az nekik. Az én gyerekeim, mi-
ként a tiéid is, szerették az ugrándozást, a 
játékot. Jólesett látnom őket, hanem a leg-
nagyobb örömmel nem ez töltötte el a lelke-
met, sőt még az sem, hogy amikor beálltam 
közéjük, egy-egy bátrabb gyerek gyengéden 
megütötte a hátamat kicsi korbácsával. Más-
ról fogok beszélni neked. 

A németeknél nagyon szeretik a födött 
kapualjakat. Ilyen volt nálunk is, hova, mint 
előbb is mondtam, szívesen behúzódtak a gyer-
mekek. Ez volt a kavicsozók helye. Talán 
emlékezel erre a játékra, mi úgy hívtuk : pity-
kövezés. Nagyban folyt a játék. Az egyik cso-
porthoz odamentem én is. Nem szégyenlem 
bevallani neked, hogy egyszer-kétszer feldob-
tam a fehér, gömbölyű kavicsokat. Egy kis-
leánytól vettem el, aki soha sem akart magya-
rul beszélni egy árva szócskát sem. Hej, hogy 
ragyogtak azok a gyermekszemek ! 

Másnap ez a kisleány hozta be az irkákat 
a szobámba. Csak megszólal. 

— Kisasszony kérem, irka, asztal. 
Ügy-e, értelmetlen beszéd ? De én megér-

tettem mégis. Én tudtam, hogy az asztalra 
tette le azokat az irkákat, amiket a szobámba 
behozott. 

Ez volt az első, saját jószántából való magyar 
beszéde, s ezt a játék tette, édes kis húgom. 

Vigyük be a játékot hozzájuk, tanítsuk meg 
nekik a kis kacsa lengyelországi utazását, 
bújócskáló zöld ágakat, de érdeklődjünk az ő 
igazi, speciális játékuk után is. Hidd el, igazán 
nem bánom, ha átöleli a nyakamat egy-egy 
bátor kis baba, hogy megmutassa legújabb 
kincsét, ami talán nem más, mint egy rozoga 
facsiga, sefü-sefa virágába öltöztetett szalma-
szálbaba, papsajtból fűzött gyöngyöcske, kis-
ded füzfasíp. 

Azért mondom neked is, nézz csak, nézz 
utánuk, amikor magukban játszanak, mert hidd 
nekem, a gyermekek játéka nagyon komoly 
dolog, a tanulás komoly munkája pedig félig-
meddig játék nekik. Ha mi szeretjük az ő mun-
kájukat, szeretettel fogadják, amit mi akarunk 

tanítani nekik. Ekkor pedig iskolai munkánk-
nak lesz látszata és ezt a sikert egész lelké-
ből kívánja neked a te szerető nénéd : 

Mária.. 
IV. 

Édes kis Húgom ! Ne botránkozzál meg 
rajtam, hogy ma a tanítási idő alatt is te 
jártál eszembe. Nem én vagyok a hibás, hanem 
a „gyönge" viola. A szomszéd teremből át-
hallatszott az ének. v Gyönge violának letörött 
az ága" . . . 

Te tudod, mennyire szeretem a dupla violá-
kat és erről eszembe jutott, hogy még egy 
levelet meg kell írnom neked. 

Azt is meg akarom mondani, hogy igazán 
nem gondoltam volna, hogy ennyire megértesz 
engemet. Lám, a legutóbbi levelemért sem nehez-
teltél, még csak el sem akartad küldeni a tanítás-
tervezetedet. Jól van, igen jól van, kis húgom. 
Már most még egy tanácsot hadd adjak neked, 
aztán erre már úgyis szóval felelhetsz nekem. 

Hát mondom, ezt a levelet a violás ének 
íratja meg velem. Arról jutott az eszembe, 
hogy te ugyan jó nótázó voltál kisleány korod-
ban. Te kezdted el az „Ispilángi rózsá"-t, a 
„Piliga-táncot," a „Fehér liliomszál" nótát és 
arra is jól emlékezem, hogy még az „Isten 
áldd meg a magyart" is szoktad énekelni, ami-
kor kis kertedben kapálgattad a virágaidat. 

Azért mégis kérdezek valamit. Tudsz-e még 
énekelni? 

— Különös dolgok jutnak eszébe a néniké-
nek, — mondod magadban. Mintha bizony 
nem tudná, hogy kitűnőm van az énekből, 
mióta csak tanulok. 

Igenis, tudom ezt, de édes húgom, nem o o 
mindenki tud ám énekelni, akinek kitűnője van. 
Az iskolában nemcsak hang kell, hanem szív 
is, hogy éreztetni tudja a dal szövegét. Lelkem, 
az ének tanításánál nagy feladat vár a taní-
tóra. Meg kell szerettetnie a virágot, termé-
szetet, a szülőt, az Istent, királyt, hazát. Ez 
pedig nem kicsiség. Belopni a gyermek lelkébe, 
hogy „a nagy világon e kívül nincsen szá-
mára hely". 

Érzel-e erre erőt, édes gyermekem ? A dal 
megválasztására nagyon ügyelni kell ; ami egyik 
helyen kitűnő szolgálatot tesz, a másik helyen 
nem használható. 

Azt hiszed, lelkem, hogy engem megértettek 
volna az én kicsinyeim, ha éreztetni akartam 
volna velük a Himnusz mély értelmét? Már 
pedig csak meg kellett mondanom nekik, hogy 
ők is magyarok. Aminthogy meg is mondtam. 
Papirosból csináltuk meg a nemzeti lobogót 
s úgyan mentek utána a magyarok. Milyen 
„vidáman" szólt a dal! 
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Istenem, lia reáemlékezem, most is megdob-
ban a szívem, milyen bátran mondják, bogy 
„senki se bántsa a magyart". 

Azt se gondold, bogy csupán a hangterje-
delem határozza meg, melyik osztályba mit 
vihetünk. Nem, nemcsak ez, hanem a szöveg is. 

Ajánlom neked, kis húgom, hogy soha ne 
énekeltess olyan dalt, miről nem beszélgettél 
velük. Tudd meg, lelkem, hogy a dal erényt 
ültet a kis szívükbe, a dallal öntözgeted a 
hitet, reményt, szeretetet. Segéljen rá az Isten ! 

Azt mondta a költő, hogy aki a virágot 
szereti, rossz ember nem lehet. En úgy gon-
dolom, hogy a jóságbői a dalos ember szívében 
is van valami. Ugy-e, kis húgom, te is hiszed? 

Különben is, én olyan kíváncsi vagyok, hogy 
te mit tapasztaltál a kicsinyeid között. Majd 
elmondod, úgy-e ? A szünetben téged is haza 
várnak édes, jó szüleink. A kakukfüves teme-
tőt is meg kell nézned. Azt a sárgaviolás, 
virágos sírt, ahol csendesen pihen a mi mesél-
gető, játszó, dalos nagyanyánk. A kis kert is 
eszedbe van már, tudom. 

Oda, oda, édesanyánk rezedás kertjébe vár 
téged nagyon szerető nénéd : Mária. 

Vegyesek. 
— A legeltetés előnyei. Ha azt akarjuk, 

hogy állataink fejlődése erőteljes, egészséges 
és hibátlan legyen, továbbá, hogy a betegsé-
gekkel szemben ellenálló képessége fokozódjék, 
akkor állatainkat tartsuk a legelőn. Igaz, hogy 
a legeltetés az állat hízásának rovására lesz, 
mert a szabad levegőn való többmozgás a o > ö 
zsírképződést, húslerakodást gátolni fogja, de 
az is tény, hogy ami húshoz a legeltetés 
révén hozzájutunk, az sokkal olcsóbb, mintha 
istállóntartással nyertük volna. Legalább is ezt 
bizonyítják az idevágó hazai és külföldi föl-
jegyzések. Óriási előnye a legeltetésnek az is, 
hogy ez az állatokat edzi, vagyis azokat egész-
ségesebbé teszi, ugyanis a vérkeringést fokozza, 
az anyagforgalmat emeli, a testet formálja és 
erősíti, különösen pedig ellenállóvá teszi az 
állatokat a ragadós és fertőző betegségekkel 
szemben, innen magyarázható ama jelenség, 
hogy miért ritkább a gümőkór és tüdőgyulla-
dás a legelőn levő állatok között. Yégül fontos 
még az is, hogy tenyésztésre a legeltetett 
jószág alkalmasabb, mert a nemi képesség 
előidézésére és kifejlődésére a legeltetés rend-
kívül előnyös. 

— Palántanevelés. A jó gazdasszony igyek-
szik konyháját mielőbb ellátni minden kerti 
veteménnyel. Faluhelyen piac nincs, kinek-
kinek magának kell megteremteni a konyhára 
szükségeseket. Pár héttel előbb jutni valamihez, 

a rendes időn, mindig öröm. Ezt elérhetjük 
a palántaneveléssel. Ha féltettebb magjainkat 
cserepekbe vagy ládikákba — melyben a leg-
kitűnőbb kerti föld van — vetjük s egyenletes 
meleg helyen tartjuk, úgy abban igen szép 
palántákat nevelhetünk és megvédhetjük az 
egerek, rovarok pusztítása ellen is. Amikorra 
a meleg időjárás beköszönt, e vetemények 
erős palántákká fejlődnek, melyek kiültetve 
gyorsan növekednek tovább, pár héttel meg-
előzve a szabadba vetetteket. Március második 
felében így ládikákba vethetjük a paradicsomot, 
paprikát, dinnyét, tököt, ugorkát stb. A kikelt 
palánták gondozása mérsékelt öntözés és szel-
lőztetésből áll. A ládikákra egyszerre hideget 
engedni nem szabad, mindig mindenben kellő 
átmenetnek kell lenni ; különösen a dinnyét, 
ugorkát, paradicsomot kezdetben ne sokat 
szellőztessük, mert ezek szeretik a meleget, 
s igen érzékenyek a légáramlatokkal szemben. 
Ha a palánták három levélig kifejlődtek, akkor 
a második levél felett éles késsel megkurtítandók. 

— A fejés hatása a te j re . A tej nem 
képződik, illetőleg nem választódik ki csak 
fejéstől fejésig, hanem legnagyobb mértékben 
épen a fejés alatt s kiválasztódása nemcsak 
a tejmirigyek ingerétől függ, hanem az állat 
amaz állapotától, melyben a fejés alatt van. 
A fejés feltételeinek csekély változása is be-
folyásolhatja a tejnek úgy minőségét, mint 
mennyiségét. A tej zsírtartalmára nagyobb be-
folyással vannak ezek a változások, mint a 
mennyiségre. Igen fontosak ezek a befolyások : 
az egyes fejések közti idők és a fejés mód-
jának változása, a fejő személyzet, a környezet 
változása s mindaz, ami az állatot a fejés 
alatt zavarja. Ha az állatot az egyes fejések 
közt izgatják, ennek úgylátszik nincs befolyása 
a tejre, ha az állat a fejés előtt lecsillapodik. 
Hogy tehát a tehén sok tejet adjon, a meg-
felelő takarmányozáson kívül szükséges, hogy 
ápolója és az, aki megfeji, lehetőleg szelíden 
bánjék vele; mindent, ami a fejés előtt és 
alatt zavarhatná, izgathatná, azt elhárítsa tőle ; 
szükséges, hogy a fejő személyzet ne változzék 
gyakran. A megfelelő bánásmód gyakran jobb 
hatással van a tej minőségére a legjobb takar-
mánynál. 

Tarta lom. Az egyszerűség kultusza. Bálás Béla. — 
Jelentés az 1907. évi tanoncközvetítésről, f—ó—) — 
A fizika gazdaságtani vonatkozásai. Éber Bezső. — 
Ismétlők oktatása. Meszlényi Zoltán. —• Burgonya-
terinelési emlékek. Krenedits Ferenc. — A Madarak 
és Fák napja. Seidl Sándor. — Az ugorkamag ter-
melése. Czérer Gyula. — Levelek egy kezdő tanítónő-
höz. (Pihenő.) Oszoly Jolán. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
J<5 oklevéllel és kitűnő szolgálati bizonyítvánnyal 

tanítói, segédtanítói, nevelői állást keres Németh, 
tanító. Szárazajta, Háromszék m. (882—II—2) 

Budapest környékén magán polg. leányiskolához 
számtan-szakot végzett tanítónő szerény igényekkel 
ajánlkozik Pathy Mariska oki. polg. isk. tanítónő, 
Budapest, VII. ker., Peterdi-utca 4. sz., II. em. 2. a. 

(1103 -11—2) 
Helyettes kántortanítót keresek egy évre. Németül 

kell tudni. Fizetés megállapodás szerint. Megkeresés : 
Brücher József, tanító. Mezöberény, Békés megye. 

(1109,—II—2) 
Az aszófői (Zala m.) plébániához tartozó Örvényes 

hitközségi kán tortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : a lakáson kívül körülbelül 760 kor. ; 
az államsegély folyamatban. Tanítás nj'elve magyar, 
istentisztelet ezidőszerint német. Németül tudóké első-
ség. Választás szeptember 19-én 9 órakor. Személyes 
jelenlét szükséges. A megválasztott állását szeptember 
23-án köteles elfoglalni ós azt iskola befejezte előtt 
nem hagyhatja el. Aszófői plébános. (1136—11—2) 

Moson-Rónaföi gazdaságba tanítónői állásra pályá-
zat hirdettetik. Az állás-elnyerőtől megkívántatik szabad 
idejében a házvezetésnél segédkezni; zongorázni tudó 
előnyben részesül. Évi fizetés : 400 korona, lakás és 
élelmezés a birtokosnál. Ajánlatok Moson-Rónafőre 
kéretnek. (1140—II—2) 

Iaengyelfalvi róm. kath. kántortanítói állásra. 
Jövedelme : 1. egy kat. hold 1380 f -öl föld ; 2. hit-
községtől 270 K készpénz ; 3. terményjárandóság 89 
K 60 f ; 4. államsegély 612 K ; 5. stóla, mellékjöve-
delmek. Folyamodványok, okmányokkal felszerelve, a 
lengyelfalvi iskolaszék címére küldendők, szeptember 
14-ikéig. Személyes megjelenés szükséges. Lengyel-
falva, u. p. Abaszéplák. Istentisztelet nyelve tót-magyar. 
Lengyelfálva, 1908 aug. 21-én. Schimitschek Lajos, 
plébános. (1151—III—2) 

Szabadszál lási reform, egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állomásra. Javadalom : 500 K készpénz, 
42 K fűtéspénz, 28 hl. kétszer búza, 15' hl. árpa; 
minden tanítványtól 42 fillér és 1 csirke, énekszós 
halottól 84 fillér, imástól 2 K, kertészeti oktatásért 
50 K, szabad lakás az iskola épületében, korpótlékot 
az egyház fizeti. Pályázati kérvények alulírott lelkész-
hez küldendők szept. 6-ig ; próbaéneklés szept. 9-én 
d. u. 2 órakor tartatik a templomban. A pályázók 
közül háromnak az egyház 10—10 K útiköltséget 
térít meg. Tanítja az V—VI. fiúosztályt. Baksay 
Árpád, lelkész. (1100—H—2) 

A látrányi ref. egyház a megürült tanítói állo-
másra pályázatot hirdet. A fizetés 1200 koronára van 
értékelve, föld, készpénz és egyéb járandóságokban. 
Kellékek: ref. vallású férfi legyen és orgonálni, fő-
képen tanítani jól tudjon. Pályázati határidő: 1908 
szeptember 10. Bizonyítványok Látrányba, Puskás 
János ref. lelkészhez küldendők. (1135—1—1) 

Az annavölgyi (Esztergom m.) bányatelepi nyil-
vános jogú magán elemi népiskolánál egy osztály-
tanítói állás töltendő be. Javadalmazása: 1. 1000 
korona készpénzfizetés, havi utólagos részletekben ; 
2. ismétlősök oktatásáért 50 korona ; 3. szabad lakás ; 
4. fűtőanyag természetben ; 5. világítás természetben, 
ennek egyenértéke 68'40 korona ; 6. törvényes kor-
pótlék. Ennek fejében tartozik megválasztott az igaz-
gató-tanító útmutatása szerint a kijelölt tanteremben 
az állami tanterv értelmében az összes tanítói teen-
dőket végezni. Állá sában egy sikeres próbaév eltöltése 
után véglegesíttetik. Pályázhatnak csakis oklevele.--, 
magyarnyelvű férfitanítók. Német nyt-lvben és har-
móniumjátékban gyakorlotfak előnyben részesülnek. 
Folyamodványok „Bányaigazgatóság, Annavölgy" címre 
küldendők. Ü148-1I— 1) 

J á n o s h i d a (Jásznagykúnszolnok m.) községben egy, 
a község belterületén levő és egy, a község határában 
fekvő tanyai iskola részére, mint újonnan szervezett 
tanítói állásokra pályázatot hirdetek. A község bel-
területén fekvő iskola tanítójának évi javadalmazása : 
készpénzben 1000 korona, ebből 200 koronát a község 
pénztárából kap, évnegyedenként előre fizetve, és 
800 koronát mint államsegélyt, a jászberényi m. kir. 
adóhivataltól havonként előre fizetve ; van természet-
beni lakása 2 szobával és a szükséges mellékhelyi-
ségekkel; végre 20 korona kertilletmény, a község 
pénztárából. Kötelessége : a községi iskolaszék által 
később megjelölt osztályt vezetni, hittant heti 2 órá-
ban és gazdasági ismétlő-iskolát heti 4 órában tanítani. 
A tanyai iskolában a tanító évi javadalmazása: kész-
pénzben 1000 korona, ebből 200 koronát a község 
pénztárából kap, évnegyedenként előre fizetve, és 800 
koronát mint államsegélyt a jászberényi m. kir. adó-
hivataltól, havonként előre fizetve ; van természetbeni 
lakása 2 szobával és a szükséges mellékhelyiségekkel, 
és 400 C"öl kert haszonélvezete. Kötelessége : I—VI. 
vegyes osztályt vezetni, a hittant heti 4 órában és 
gazdasági- ismétlő-iskolát heti 4 órában tanítani. Fent-
jelölt állásokra csakis oki., róm. kath. tanító pályáz-
hat, megjelölvén pályázatában azt, hogy melyik tanítói 
állásra pályázik. Kérvények kellőleg fölszerelve, f. évi 
szeptember 15-ig adhatók be Réthi Gyula plébános, 
iskolaszéki elnöknél. (1137 — 1—1) 

Egy jele3 oklevéllel bíró óvónő ajánlkozik bárhová 
állandó óvónőnek. Szíves megkeresések : Tordai János 
tanítónál, Gyöngyössolymoson (pósta : Gyöngyös, 
Heves megye). _ (1146 — 1—1) 

A sámsonházai (Nógrád megye) ág. hitv. evang. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
természcibeni lakással, készpénz-, szántóföld-, rét-, 
legelő- és terményekben 146S korona; államsegélyből 
1000 koronáig emelkedő korpótlék. Istentiszteleti 
nyelv : tót-magyar. Tannyelv : magyar. Az állás októ-
ber elsején foglalandó el. Kellően fölszerelt kérvények 
Kiss István lelkész, iskolaszéki elnökhöz szeptember 
10-ig küldendők. (1157— l - l ) 

A lórántháza-nyírbaktai reform, egyház orgo-
nista-kántortanítói állomására pályázatot hirdet. Fi-
zetés: 3 szobás lakás, gyümölcsöskerttel; államsegély 
612 korona, 1907. évi XXVII. t.-c. alapján már folyó-
sítva ; 16 hold föld; tandíj terményben és pénzben 
134 korona; provent 15 köböl gabona; 2 vékás termő-
szőlő ; 4 öl tűzifa; ismétlő-iskolások ért községtől 40 
korona; faibkolakezelésért 40 korona; Bárczay-alap 
kamata 20 korona ; zsellérektől 50 korona ; stóla 
egyházkerületi szabályzat szerint. Kötelesség: 1—VI. 
\ egyes osz'ály és az ismétlő-iskolások tanítása, egyház-
kerületi tanterv szerint. Orgonista- s kántori teendők 
végzése egyháztanács utasítása szerint ; istenitiszte let 
végiése lelkész akadályoztatása esetén; faiskola ke-
zelése. Okmányokkal fölszerelt kérvények szeptember 
hó 10-ig alantírott lelkészhez adandók be. Az állás 
szeptember 15-ig elfoglalandó. Lórántháza (u p. Nvír-
bakta), 1908 augusztus hó 22. Hajdú Miklós, "ref. 
lelkész. (1160-1-1) 

A ga lgaguta i (Nógrád m.) ág. hitv. ev. egyház 
újonnan szervezett tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése: 1000 korona, 20 korona kertilletmény, lakás. 
Kötelessége : alsó 3 elemi osztály vezetése, ismétlő-
leányok oktatása, kézimunka. Tannyelv : magyar, tót 
nyelv szükséges.Kérvények,okmányokszeptember 15-ig 
lelkészi hivatalhoz intézendők. (1161—1—1) 

Új szentgyörgyi rk. elemi iskolához szeptember 
6-ig újonnan szervezett tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése: 100 korona Tiszaszentimre köz-
ségtől, 900 korona államsegélyből, 2 szoba, konyha, 
kamra, 800 [ !-öl kerttel. Pályázatok tiszaörsi rkath. 
plébánia-hivatalhoz (Heves m.) küldendők. 

(1166-1-1) 
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A békési ref. egyház a központi IV/B. osztályú 
fiútanítói állomásra pályázatot hirdet. Az állás java-
dalma : 850 korona, lakbér 250 korona, összesen 1100 
korona, évnegyedenként előre kiszolgáltatva. Az állás 
egyévi próbaidőre töltetik be. Okleveles, református 
vallású tanítók pályázati kérvényüket f. évi szeptember 
hó 8-ig a békési ref. iskolaszéki elnökséghez adják be. 
Az állás f. évi szeptember hó első felében elfoglalandó. 
A választás szeptember hó 9-én fog megejtetni Fenn-
tartja magának az egyháztanács azt a jogot, hogy az 
állást esetleg áthelyezés útján tölti be. A törzsfizetósre 
nézve a presbitérium lépéseket tesz a kormánynál, 
hogy 150 korona államsegéllyel 1000 koronára egé-
szíttessék ki. A lakbér — ha az állást elfogadó tanító 
nős — 1910 július 1-től kezdve évi 300 koronára fog 
fölemeltetni. (1162—II—l) 

Okleveles vagy képezdevégzett, jóhangú, rk. segéd-
kántortanítót keresek szeptember 15-re. Fizetése : évi 
800 korona, vagy havi 20 korona, teljes ellátás, stóla 
egy része. Tót nyelv szükséges. Kavocsán, u. p. 
Kassa. Sinály Szilárd, kántortanító. (1163—II—1) 

A szentpéterszegi ref. egyház pályázatot hirdet 
tanítói állásra. Javadalma : lakáson kívül készpénzben, 
földben, terményben, tűzifában 1030 korona. Köteles-
ségei : I—VI. osztályú leány- és ismétlő-iskola veze-
tése ; lelkészt és kántort akadályoztatás esetén helyet-
tesíteni, a kanonikus órákat fitanítóval felváltva 
végezni. Okmányokkal fölszerelt pályázatok f. évi 
szeptember 12-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Állo-
más azonnal elfoglalandó. Szentpéterszeg (u. p. Be-
rettyóújfalu), 1908 augusztus 24. Tóth Ede, ref. lelkész. 

(1170—1—1) 
Az epöli (Esztergom m.) róm. kath. népiskolánál 

osztálytanítói állás üres. Javadalmazása : államsegély-
lyel kiegészítve 1000 korona, egyszobás lakás, fűtéssel. 
Pályázók (csak férfitanítók) kérvényeiket Hermán 
József tanfelügyelő-alespereshez küldjék Esztergom-
Bajnára, szeptember 5-ig. Választás : szeptember 6-án 
délután 4 órakor. Személyes megjelenés, orgonálásban 
való jártasság előnyös. (1171—I—1) 

A törökkoppányi róm. kath. iskolához osztály-
tanító kerestetik. Fizetése : egy szobából álló lakás, 
a második szoba és konyhakert fejében 40 korona. 
Hat méter tűzifa és tisztogatás, természetben. Hit-
községtől 220 korona. Államsegély : 740 korona. Kán-
torságban segédkezni kell. Határidő : szeptember 8. 
Iskolaszék. (1172—1—1) 

A szombatfai (Zala m.) róm. kath. népiskolánál 
a tanítói állásra szeptember 15-ig pályázat hirdette-
tik. Fizetése a díjlevél szerint: államsegélyből 575 
korona, az iskolafenntartóktól 425 korona, összesen 
1000 korona. Kötelessége a díjlevélben van megálla-
pítva. Az állás f. évi szeptember 30-án elfoglalandó. 
Megjegyeztetik, hogy úgy a tanításra szolgáló helyi-
ség, mint a tanító lakása ideiglenesen a körülmé-
nyekhez képest található bérházban lesz elhelyezve ; 
az új iskola a jövő évben épül fel. Kérvények a 
dobronaki (Zala m.) plébánia-hivatalhoz intézendők. 

(1173—1—1) 
Ipolyveczei (Hont megye) róm. kath. kántor-

tanítói állás jövedelme : 1000 korona, amely 17 katasz-
trális hold szántóföld, rét, rozs, tandíj, stóla és 367 
korona államsegélyből áll. Fölszerelt kérvények szep-
tember hó 17-ig Drégelypalánk plébánia-hivatalához 
küldendők. A választás szeptember 19-én lesz. 

(1174-11—1) 
Az a l só lánczi kántortanítói és a restei elő-

könvörgői ref. tanítói állásra 1000 korona javadalom-
mal pályázatot hirdet szeptember 10. lejárattal az 
iskolaszéki elnök. Felsőláncz, Abaújtorna ; pósta : 
Perény- (1175-1-1 ) 

Okleveles, ág. ev. tanító nevelőnek vagy segéd-
tanítónak ajánlkozik. Megkeresések : Gotthárd-Bul-
keszi küldendők. (1182—1—1) 

Pályázat a géresi református kántortanítóságn. 
Jövedelem : három szoba, konyha s melléképületek, 
kert, két kis hold föld. Huszonöt köböl búza. Száz-
huszonhat korona pénz. Húsz köbméter tűzifa. Tan-
díj cirka négyszáz korona. Államsegély 800 koronáig 
volt százhuszonkettő korona. Kötelessége : négy felső 
vegyes osztály vezetése, kántori, egyházi, jegyzői 
teendők, lelkésznek akadályoztatása esetén templomi 
szolgálat. Presbitérium fenntartja jogát, hogy fa-
járandóságot megválasztottal megállapított árban pénzre 
változtathatja. Pályázhatnak református vallású, okle-
veles tanítók. Pályázatok szeptember 5-ig bekülden-
dők. Állomás azonnal elfoglalandó. G-éres, u. p. Erdőd, 
Szatmár megye. Újlaky Miklós, ref. lelkész. 

(1176-1-1) 
A siklósbodonyl róm. kath. iskolaszék az elhalá-

lozás folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés : negyedévi előleges részletek-
ben, az 1893. évi javadalmi jegyzőkönyv alapján 
készült s 1907 nov. 22-én egyházhatóságilag jóvá-
hagyott díjlevél szerint 1328 korona 20 fillér termé-
nyekben és készpénzben, amelyből tisztán tanítói 
719 korona 14 fillér, tisztán kántori 609 korona 12 
fillér, a lakáson kívül, amely 160 korona lakáspénzt 
helyettesít. Okleveles, a gregoriánumban is jártas 
róm. kath. kántortanító urak, oklevelük hiteles máso-
latának csatolása mellett, működési és erkölcsi bizo-
nyítvánnyal fölszerelt kérvényeiket legkésőbb ez évi 
szeptember hó 8-ig intézzék nevezett iskolaszékhez. 
Választás napja szeptember hó 15. A megválasztott 
köteles a „Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-
egyesületu-be mint rendes tag belépni s az egyesület 
alapszabályainak magát alávetni. Úgyszintén a minden-
napos és ismétlő-iskolásokat oktatni és az összes kán-
tori tendőket az egyházi utasítás szerint ellátni és 
állását azonnal elfoglalni. Siklósbodony, u. p. Baksa, 
Baranya megye. Vörös Nándor dr., iskolaszéki elnök. 

(1180-1-1) 
A kópházai (Sopron megye) róm. kath. iskolá-

hoz osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik, szep-
tember hó 10-iki határidő mellett. Jövedelme az 
állásnak : 1000 korona, bútorozott szoba és egy öl 
kemény haeábfa. Az állást tanév közben elhagyni 
nem lehet. A folyamodványok a róm. kath. iskola-
széknek, Kópházán címzendők. Az állás a választás 
után azonnal elfoglalandó. Wilcsinszky Lajos, iskola-
széki jegyző. (1183—1—1) 

Nagyösz (Torontál m.) községi iskolaszéke egy 
1000 korona évi fizetés, 8 korona irodai átalány, egy-
negyed hold pótkert és 200 korona lakpénzzel egybe-
kötött tanítónői állásra ezennel pályázatot hirdet. 
Ezen járandóság fejében köteles egyszersmind az összes 
kézimunkát tanítani. Felhívatnak mindazok, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket igazoló 
okmányokkal fölszerelt folyamodványaikat folyó évi 
szeptember hő 8-ig a községi iskolaszéknél nyújtsák 
be. Tannyelv : magyar-német. A megválasztott a vá-
lasztás után azonnal köteles állását elfoglalni. Csak 
róm. kath. vallásúak pályázhatnak. (1186—1—1) 

A t iszaszentmártoni ref. egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Szabad lakás 1000 Qj-öl kert-
tel, 15 hold föld, proventus, tandíj, némi készpénzből 
álló javadalma 436 korona államsegéllyel 1000 ko-
ronára van kiegészítve. Oklevéllel fölszerelt kérvények 
1908 szeptember 13-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
U. p. Mándok. Hivatal választás után azonnal elfog-
lalandó. Porzsolt Ádám, ref. lelkész. (1187—1—1) 

A selyebi ref. orgonista-tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetése: 1200 korona, melyből 587 korona 
államsegély. Pályázati határidő : szeptember 20. Pá-
lyázók szeptember 6-án vagy 13-án próbára jöhetnek. 
Áz állás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények a 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Selyeb (Abaúj m,, 
u. p. helyben). (1193—1—1) 
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A szarvasi ág. h. ev. egyházközség egyik kültelki 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés : 1. Sza-
bad lakás, kert és hozzátartozó földdel. 2. 400 korona, 
negyedévenként előre fizetve. 3. 38 mm. búza, negyed-
évenként előre fizetve. A pályázati kérvények szept. 
hó 10-ig nyújtandók be Zvarinyi János ig.-lelkészhez. 
A szarvasi ág. h. ev. egyházközség elnöksége. Szarvas, 
1908 augusztus 22. Zvarinyi János s. k., ig.-lelkész 
Haviár Dani s. k , felügyelő. (1189—1—1) 

Tanítói állást keres róm. kath., nős, okleveles egyén, 
ki a polgári iskolában előírt tantárgyakat is magán-
úton sikeresen tanítja. Jó működési bizonyítványok-
kal rendelkezik. Megkeresések : „Okleveles tanító", 
Gyoma, 1315. szám alá kéretnek. (1191 — 1 — 1) 

A nyíregyházai statusquo izr. hitközség iskolaszéke. 
A nyíregyházai statusquo izr. hitközség iskolájánál 
három hónapra, esetleg hosszabb időre kisegítő-tanító 
kerestetik, ki az Y—YI. osztály tanítóját fogja helyet-
tesíteni úgy az iskolában, mint a főgimnáziumi hit-
oktatásban. Fizetés megállapodás szerint. Hiteles máso-
latokkal, vagy eredeti okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyek az iskolaszékhez küldendők. Nyíregyháza, 1908 
augusztus hó 21-én. Dr. Springer Géza, iskolaszéki 
elnök. (1192-1—1) 

A csantavéri (Bácsbodrog m.) róm. kath., magyar 
tannyelvű elemi népiskolához 2 kisegítő okleveles 
tanító vagy tanítónő kerestetik, kik kötelesek lenné-
nek havi 60—60 korona díjazás mellett folyó évi 
október hó 1-től 1909. évi május hó végéig az iskola-
szék által rájukbízott osztályokat tanítani. A meg-
keresések szeptember hó 25-ig Gyenes János plébános, 
isksz. elnökhöz küldendők. (1200—II—1) 

Pályázat a Jászberényi ref. népiskolánál tanítónői 
állásra. Javadalom: 1100 korona és 360 korona lak-
pénz. Kötelesség: az__L_vegyes osztály tanítása, női 
kézimunka tanítása az összes leánytanulóknak. Az 
okmányolt pályázatok szeptember 13-ig a ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Simon Ferenc lelkész, iskola-
széki elnök. (1202—II—1) 

A garanyi róm. kath. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: 1000 korona, törvényes kor-
pótlékkal ; lakás, kert. Pályázhatnak oki. tanítók és 
tanítónők, kik az orgonálásban annyi jártassággal bír-
nak, hogy a vasárnap délutáni istenitiszteletet a néppel 
elvégezhessék. Pályázati határidő : szeptember 20. 
Borancs (u. p. Velejte, Zemplén). Czifrák Valér, esp.-
plébános. _ (1203-1—1) 

Az izsáki (Pest megye) ref. elemi iskolánál egy 
tanítónői állásra pályázatot hirdetek. Fizetés: 1. Az 
egyház pénztárából, negyedévenként előre fizetve, évi 
400 korona. 2. A város pénztárából, negyedévenként 
előre fizetve, évi 158 korona 4 fillér. 3. Minden leány-
gyermektől tandíj címén 4 korona 60 fillér. A növen-
dékek száma 70 körül. A tandíjat szintén az egyház 
pénztárából kapja, negyedévi előleges részletekben. 
4. 373 I" -öl szőlő, mellette 641 f ,-öl szabad föld. 
5. Saját lakása fűtése címén évi 10 korona, az egyház 
pénztárából. 6. Lakás helyett jelenleg évi 200 korona, 
egyház pénztárából. Az ismétlősök oktatásáért ezidő-
szerint a várostól 100 korona, növendékektől (számuk 
40 körül) tandíj címén 1 korona 20 fillér. Kötelesség : 
a dunamelléki ret', egyházkerület tanterve szerint 
tanítani a 111—VI. leányosztályt s a kézimunka ok-
tatása. Kellően fölszerelt kérvények szeptember 12-ig 
Veress István ref. lelkész, iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők, Izsákra. (1204—1—1) 

Lajosmizsére (Pest m.) kántorság minden ágában 
teljesen jártas segédkántort keresek. Fizetése : havon-
ként 20 korona, ágyneműn kívül teljes ellátás. Hulin 
Nep. János, róm. kath. kántor. (1207—11—1) 

Segédet keresek, ki képes kismiséket, litániákaf és 
temetéseket önállóan elvégezni. Fizetése : levélben 
közölve. Veszelovszky Márton kántortanító, Abasá r , 
Heves m. (1220-1—1) 

Sárkeresztúron (Fejér megye) a reform, másod-
tanítóság javadalma : 1020 korona s egy szoba az 
iskolaépületben. Pályázatok szeptember 12-ig a ref. 
lelkészi hivatalhoz intézendők. Az állás azonnal el-
foglalandó. (1205—1—1) 

A kisszálláson (Bács vm.) megürült belmajori 
tanítói állásra f. évi szeptember 15-ig pályázat hir-
dettetik. Az állás javadalma : 1. 1000 korona kész-
pénzfizetés, havi előleges részletekben ; 2. 10 m ' tűzifa, 
házhoz szállítva ; 3. szabad lakás ; 4. 20 korona kert-
illetmény. A megválasztott köteles az ismétlő-iskolá-
sokat külön díj nélkül tanítani s a bajavidéki róm. 
kath. tanítóegyesületbe mindjárt az első évben be-
lépni. A kántori teendőkben jártasok előnyben része-
sülnek. A kellően fölszerelt kérvények a kisszállási 
uradalmi jószágfelügyelőségre címezve, Klanszky 
Ferenc apát-esperes úrhoz, Jánoshalmára küldendők. 

(1208—11 -1) 
Nagytopolovecz (Ternes m., temesrékási járás) 

község iskolaszéke a nagytopoloveczi államilag segé-
lyezeit községi hatosztályú, magyar tannyelvű elemi 
népiskolánál elhalálozás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1000 korona évi 
fizetés és 120 korona lakbér. Szabályszerűen fölszerelt 
pályázatok f. évi szeptember 15-ig alulírott iskolaszéki 
elnök címére küldendők. Az állás azonnal lesz elfog-
lalandó. Nagytopolovecz, 1908 augusztus 27-én. Révész 
Ferenc, iskolaszéki elnök. (1210 — 1—1) 

A szolnoki „Constantin" róm. kath. iskola fér fi taní-
tói állására az iskolaszék pályázatot hirdet. Java-
dalma : évi 1200 korona törzsfizetés, melyből 200 
korona államsegély ; lakáspénz 300 korona ; 12 ko-
í'ona évi irodai átalány s a törvényes korpótlék állam-
segélyből. Kötelességei : az iskolaszék által évenként 
kijelölendő osztályok tanítása, ezenkívül, ha az iskola-
szék őt bízná meg, köteles az intézet III—VI. osztály-
beli fiú- és leányosztály növendékeit heti külön 1 
órában a műénekre s heti 1 órában egyházi énekre 
minden külön díjazás nélkül tanítani. Kellően fölsze-
relt kérvények szeptember 14-ig alulírotthoz nyúj-
tandók be, mely napon a választás is megtartatik. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Árva Ferenc plébános, 
iskolaszéki egyházi elnök. (1211—I—1) 

Bezdán nagyközség községi iskolaszéke az iskolái-
nál egy megüresedett tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. A megválasztott tanítónő tarto/ik a minden-
napi iskolai oktatáson kívül a gazdasági ismétlő-
iskola közismereti tárgyait, nemkülönben a minden-
napi s gazdasági ismétlő-iskolai tankötelesek kézi-
munkaoktatását is ellátni. Javadalmazása: 1. előle-
ges havi részletekben kiszolgáltatandó 1000 korona 
évi készpénzfizetés ; 2. lakás, esetleg 200 korona lak-
bér. Hajadonnak csak 120 korona ; 3. a tantermek 
fűtésére és a fűtési költségek fedezésére a minden-
napi iskolánál 5 öl, a kézimunkaoktatásnál 2 öl s a 
gazdasági ism.-iskolánál 2 öl lágy hasábfa. Javadalma 
a működésének megkezdése napjától fogva jár. Ha a 
megválasztottnak ezidőszerint a gazdasági ism.-iskola 
gyakorlati tanításáról bizonyítványa nem volna, úgy 
3 év alatt tartozik azt a saját költségén megszerezni. 
A hatósági orvosi bizonyítvánnyal s egyéb okmányok-
kal fölszerelt folyamodványt f. évi szept. hó 15-ik nap-
jáig kell a bezdáni közs. iskolaszék címére beküldeni. 
A választás e f. év szeptember havában fog megej-
tetni. A megválasztott tanítónő állását 8 nap alatt 
tartozik elfoglalni. Bezdán, 1908 aug. 24. Bosnyák 
János, közs. isk.-széki elnök. Hadanich Gyula, közs. 
isk.-széki jegyző. (1212—1 — 1) 

Köbölk i í t ra (Esztergom m.) 1000 korona fizetés, 
bútorozott lakással róm. kath. tanítónő kerestetik. 
Határidő: szeptember 8. Iskolaszék. (1195-1—1) 

Okleveles, kath. tanító állást keres. Helyettesít is. 
Középiskolára előkészít. S. 1., Budapest, Üllői-út 
89/e., 111. 23. (1228—1—1) 
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Balmazújváros község határához tartozó Crörög-
tanya-pusztán (Hajdú megye) nyilvános jellegű 
magánnépiskolai tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak bármely valláshoz tartozó magyarajká, 
okleveles tanítók vagy tanítónők. Javadalmazás : pénz-
ben és természetben 1000 korona. Az állás azonnal 
betölthető A benyújtandó pályázatban családi álla-
pot feltüntetendő. Bizony ítvány másolatok — melyek 
vissza nem adatnak — „Grörögtanyai gazdaság" címre 
Balmazújváros, Hajdú m. küldendők. (1231 — II —1) 

Eddig államinál helyettes, okleveles, rkath. tanító 
sürgősen állást keres. Cím : „Okleveles" főposta, Pécs. 
Post. rest. (1214—1—1) 

A losonczi róm. kath. hitközség az elhalálozás 
következtében megüresedett kántori állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: a 6000 hívő után 3'84 koronában 
megállapított párbér Vi-e, stóla, misealapítványokból 
körülbelül 63 korona, négy hold föld haszonélvezete, 
lakáspénz és alapítványból együtt 465 korona. Köte-
lessége : az összes kántori teendőket végezni, egyházi 
dalárdát szervezni és vezetni. A kántovi vagy zenészeti 
képesítéssel bírók kérvényüket keresztlevéllel és mű-
ködési bizonyítványokkal együtt Valihora János apát-
plébánoshoz küldjék, szeptember 20-ig. A kiválasztot-
takat próbaéueklésre és orgonálásra meghívjuk. Az 
állás azonnal elfoglalandó, egyévi próbaszolgálat fenn-
tartásával. Ügyes zenész mellékkeresetet bőven nyerhet. 

(1215-1-1) 
A kismartoni izr. népiskolához az 1908/909. tan-

évre egy segédtanító évi 1000 korona fizetéssel véte-
tik fel. Pályázók csakis nőtlen, okleveles tanítók 
lehetnek és a kellően felszerelt pályázati kérvények 
t'. évi szept. 6-ig nyújtandók be a lent írt elöljáró-
ságnál. Kismarton, 1908 aug. 26. Breyer Zsigmond 
r. k., hitközs. elnök. Soltész Lajos s. k., hitközs. 
jegyző. (1218-1-1) _ 

Gindlicsaládban levő jánosmajori községi jellegű 
elemi népiskolánál egy újonnan szervezett tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalma : államsegéllyel 
1000 K, a törvény által előírt szabad lakás és meg-
felelő kert. Kötelessége : I—VI. vegyes osztály taní-
tása és az ismétlő-iskolások vezetése. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények a gindlicsaládi községi iskolaszék 
elnökéhez cimzendők Kistengeliczre, u. p. Tengelicz. 
Az állás a választás jóváhagyása után foglalandó el. 
Pályázhatnak nőtanítók is. Pályázati határidő : szep-
tember 10. Kistengelicz, 19C8. évi aug. 24. Pintéi-
András, iskolaszéki elnök. (1223—1—1) 

Csécse (Nógrád) róm. kath. népiskolájánál osztály-
tanítói állásra szept. 20-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 1000 K, 100 K lakbér. Nők is pályázhatnak. 
Személyes megjelenés előny. Iskolaszék. (1227—I—1) 

ÜJjszentanna nagyközségben a magyar kántori 
állomásra pályázat hirdettetik. Járandóság : 'A telek 
külállományi szántóföld haszonélvezete ; 184 K a köz-
ség pénztárából és párbér fejében minden Új- és 
Ószentannán földdel vagy házzal bíró magyar lakótól 
2 K, zsellértől 1 K 20 f, melyet maga tartozik be-
szedni. Stóla fejében kap kistemetéstől, búcsúztatással,-
4 K-t ; nagytemetéstől 8 K-t ; búcsúzás nélkül a fele 
fizettetik ; nagyobb temetéseknél a búcsúztató egyez-
ség szerint. Énekes nagymise után 2 K ; kereszteléstől 
40 f ; hirdetőcéduláért 40 f ; végre szabad lakást. 
Pályázók tartoznak kérvényeiket bizonyítványokkal 
ellátva, f. évi szeptember 15-ig alulírotthoz beküldeni 
és folyó évi szeptember 20-án tartandó próbára sze-
rmélyesen megjelenni. Katonakötelezettek tartoznak 
kérvényükben ezt kitüntetni. Újszentanna, 1908 aug. 
hó. Szinnay János, esperes-plébános. (1229—I—1) 

Ruszkini evang. egyháznál kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : az egyháztól készpénz-
ben és terményekben 646 korona, államsegély 354 
korona. Természetbeni lakás, kerttel. Határidő : szep-
tember 13. Iskolaszék. (1236—1—1) 

A galgagutai tanítónői pályázat határidejét 15-ig 
meghosszabbítjuk. (1237—1—1) 

Vöröstó (Veszprém m.) anyaközségben a róm. 
kath. kántortanítói állásra szeptember 22-én d. e. 
10 órára pályázat hirdettetik. Jövedelem : lakás, mely 
áll 2 padlózott szobából, takaréktűzhelyes konyhából, 
boltozott pincéből, zárt folyosóval, istálló és sertés-
ólból ; 18 hl. rozs 144 K; tandíj 32 K; ismétlőokta-
tásért 30 K ; 1823/1600 kat. hold szántóföld, kataszteri 
tiszta jövedelme 21 K 1 f ; stólajövedelem 10 K ; 
párbér 310 K ; földmunkaváltság 16 K ; 20 m. hasí-
tott tűzifa, házhoz szállítva, 100 K ; államsegély 337 K. 
Összesen 1000 K 1 f. Ezenkívül a megválasztott kán-
tortanító még 250 K mellékjövedelemre számíthat. 
A kántortanító kötelességeit a díjlevél írja elő. Tan-
nyelv: magyar. Az istentisztelet nyelve német. Tanköte-

I lesek száma 50. Személyes megjelenés kívántatik. 
I Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Pályázati kérvé-

nyek eddigi működési bizonyítványokkal szept. 21-ig 
a vöröstói (u. p. Nagyvázsony) iskolaszékhez intó-
zendők. (1230—1—1) 

Betöltendő a mácsa i (Arad vm.) áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás (róm. kath. kántori képesítés igazo-
landó) ; a zarándi (Arad vm.) áll. el. iskolánál egy 
igazgató-tanítói állás (róm. kath. kántori képesítés 
igazolandó) ; a so lymári (Pest vm.) áll. el. iskolánál 
egy igazgató-tanítói állás ; a debreczen-tanyai 
(Hajdú vm.) áll. el. iskolánál öt tanítói állás (gazdasági 
képesítés és ref. vallás igazolandó). Ezen állásokkal 
az 1907. évi XXVI. törvénycikkben megállapított illet-
mények vannak egybekötve. A kellően felszerelt kér-
vények f. évi szeptember 12-ig bezárólag azon vár-
megye kir. tanfelügyelőségéhez nyújtandók be, amely-
nek kerületéhez az illető iskola tartozik. Áthelyezést 
óhajtó áll. tanítók kérvényeiket saját ületékes kir. 
tanfelügyelőségük útján tartoznak benyújtani. 

( 6 7 / h - I - l ) 
Liptó-Pá'falvi róm. kath. tanítói állomásra szep-

tember 26-ra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : a 
pálvalvi hitközségtől évi 400 korona, negyedévi utó-
lagos részletekben ; ugyanazon hitközségtől 20 p. m. 
rozs à 6 korona, összesen 120 korona ; Árvay Péter 
volt nagybobróczi plébános 1000 koronányi alapítvá-
nyának kamatja, 52 korona 72 fillér. A tanítót szük-
séges tűzifával ellátni köteles a pálfalvi hitközség. 
Szabad lakás. Folyamodványok a jelzett határnapig 
Herbszt László proszéki plébánoshoz (pósta : Szielnicz), 
mint középliptói kerület tanfelügyelőjéhez küldendők. 

(1232—1—1) 
A hármasfalul államilag segélyezett közs. nép-

iskolánál megüresedett tanítói állás betöltendő. Java-
dalmazás : a) 1000 korona, melyből 750 korona 
államsegély ; b) szabad lakás, mely áll : 1 szobából, 
konyhából, fáskamrából, pincéből és pajtából ; c) '/< 
hohl kert. Választás szeptember 20-án. Nőtanítók is 
pályázhatnak. Kérvények alulírotthoz, Szechszer Mihály, 
iskolaszéki elnök, u. p. Bándol, Vas megye. (1233—I—l) 

Kóka (Pest m.) község róm. kath. iskolaszéke ren-
des tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés a községtől : 
800 K, tűzifa helyett 64 K, lakás, kerttel. Fizetéskie-
gészítés és esetleges korpótlók államsegélyből fog 
kérelmeztetni. Állá ,s október 1-én elfoglalandó ; törzs-
fizetését e naptól kapja. Kötelesség : egy osztály, álta-
lános ismétlő, esetleg gazdasági ismétlő-iskola tanítása, 
faiskola kezelése ós ezért annak idején megállapítandó 
fizetés. Kérvényeket szeptember 15-ig kell benyújtani. 

(1234-1-1) 
A cservenkai „Magyar iskola- és óvodaegylet" 

elnöksége pályázatot hirdet okleveles, protestáns, haja-
don óvónői állásra. Fizetésé : 800 K, 2 szobás lakás, 
melyből egyiket az egyesület fűtteti. Férjhezmenetel 
esetén tartozik állását elhagyni. Határidő : szeptember 
20. Kérvények fenti elnökséghez intézendők. 

(1235—H—l) 
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A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI. ker. , Szív-utca 26. szám alat t . 

Utasítások ingyen. (170-46-30) 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák az 
I., III. és IV. oszt. összes tantárgyainak tanításához 
osztályonként 5 K-ért, a II. osztályéhoz pedig 6 K-ért 
Zima János főv. tanítónál, Budapest, VII., Thököly-út 
45. sz. alatt rendelhetők meg. (1110—II—2) 

P o o r ó l 9 tanerős, áll. iskolától tanító bárhová. 
t ù C l C l Erendits, Felsőstubnya. (1168—1—1) 

A l l a m p a r r á l í r kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
A l l d U l a C g C l j f Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-
rona. 80 db nyugtaűrlap bérmentve 1'20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779—X—7) 

I f o r P C ú t 3 leánykám, IV. és I. polgári s III. elemi 
í v d CúOÜ. iskolai osztályú tanulók mellé róm. kath. 
vallású, okleveles tanítónőt . Vizsgakötelezettség-
gel. Német és zongora tanítása kötelező. Fizetése : 
havi 50, azaz ötven korona és teljes ellátás. A kére-
tek szept. hó 10-ig benyújtandók. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Stammer Sándor, uradalmi intéző. 
Lajosműve-puszta, u. p. Nagysurány, Nyitra megye. 

(1075—II—2) 

Új könyvek: az új T a n t e r v szerint . Páliu-
kás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-

könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2'50, 
rálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2'—, Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, Alexy : Vezér-
könyv (eredménytár) a földrajz tanításához l -20, 
Szabó J. : irvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve 1'30, 1'álinkás B. : Köszöntések könyve, 
új, —"50. A pénz beküldése esetén portómentesenküldi: 
Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—2) 

Tanító nrak figyelmébe! 
Kiadásunkban megjelent Verő, a tornatanítás vezér-
könyve. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter által 
1908/67.015. sz. a. néptanítóknak vezérkönyvül enge-
délyezve. A legújabban kiadott miniszteri tanterv 
alapján 350 ábrával, ára 2 K 40 f. 2 K 80 f előzetes 
beküldése mellett bérmentve küldjük. Polatsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár. (1073—VII—2) 

Szepességi 9 —11 éves tanuló-
gyermeket 9 éves fiamért cserébe elfogadok. Tóth 
Benő, nagvbirtokos. Hejőpapi, Borsod megye. 

(1177-1—1) 

mSdS Só tanítónő kerestetik 
két kis leány mellé nevelőnőnek. Havi 40 korona és 
teljes ellátással. Kötelessége : az egyik leányt a IV. 
elemi osztályra, a másikat pedig a II. polgári külön-
bözeti tantárgyaira és a III. polgárira előkészíteni. 
A német nyelv és a zongora tudása megkívántatik. 
Kérvények Zvonár Gyula intéző úr, Draucz (Arad 
megye) címére küldendők. (1099—1—1) 

Keresek S t S : tanítót nevelőnek 
megbízás folytán, falura, gazdatiszti családhoz, 2 gyer-
mek mellé. Megkívántatik, hogy I. és III. elemiből 
kifogástalanul levizsgáztasson. Fizetés : teljes ellátá-
son kívül, megegyezés szerint. Ajánlatok Bálán Gábor 
néptanítóhoz, Szamostelek u. p. Apa, Szatmár megye 
küldendők. Útiköltség megtéríttetik. (1117—I—1) 

Keresek szept. l-re oki. tanítónőt, 
ki 6 éves fiamat az elemi 1 osztályára tanítja s fog-
lalkozik 4 éves leánykámmal. Föltételeimet levélben 
közlöm. Cím : dr. Székely Sándor, Temesmonostor. 

( 1 0 9 5 - 1 - 1 ) 

Pályadíjat nyert 
ág. ev. bibliai történetek III—IV. oszt. számára 
Basza Józseftől, megjelent. Mutatványt azonnal küld : 
AYeisz könyvkereskedő, Újpesten. (1165-1—1) 

Kerestetik egy izraelita tanítónő 
három elemi iskolai leányka mellé, kiket év végén 
vizsgáztatni kell. Pollák Ignác, Nándorhegy (Krassó-
Szörény). ( 9 5 7 - 1 - 1 ) 

Tanítók segítsége! 
Minden tanfelügyelő követeli a részletes tanításter-
vezetet ! Bármely osztály ív alakban kiállított, falra föl-
függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann 
József féle : „Részletes Tanítástervezete" 40 fill. Mind 
a hat osztályé 1 kor. 50 fill. Az összeg előleges be-
küldése esetén bérmentve küldi : Huszár Aladár 
könyvkereskedő, Szatmár. (1112—II—1) 

ANGSTER JÓZSEF ES FIA 
orgona- és harmónium-gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat ós átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—26—26) 
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n r m r m József fonomimikai eljárása a legjobb. 
I P I H H Kérjen prospektust. Kiadja az „Első 
1 il JL Lili Galántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-
zsony megye). (1057—IV —3) 

HARMÓNIUMOT 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar , villamos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 

P S P S ^ E l e g n a g y o b b g y á r 
«e- .-wasr,,.̂ . í-s raktár. 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—35) 
Tauerőkuek külön kedvezmény. 

Oki., róm. kath. tanítónőt keresek 
három gyermekem mellé. 1 polgárista, 2 elemista. 
Zongora, német nyelv megkívántatik. Évi fizetés : 
600 korona és teljes ellátás. Ajánlatokat Komzsik 
Alajosné címére, Félixfürdő, Bihar megye. 

(1111—I—1) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-. 
fizetésre is kaphatók.j! 
Harmóniumok, beszé-g 
lögépck, gramofonok, ' 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal.Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra Ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

(585-26- 10) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 
Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
KLOFIZETÉSI ÁH: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. — fill. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári éviiegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzelt kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők he. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 
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1K f f t H n t p r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitel-
1 J IUI 1 LI LCI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Kransz F. és Társa 
úriszabó-üzlcte, VIII. ker., Rákóczi-út C9. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870—23—6) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb érőn 

HHRENTREÜ ÉS. FÜGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k, 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88-59. (193-40-27) 

FEIWEL LIPÓT utóda œ 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. sek- tornak<;szr: 

lékek és óvocía-
berendezések 

gyára. 
Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét , ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—30) 

W W 

Hegedüiskola. 
Az eddig megjelent hegedűiskolák között Füredi 
Sándor hegedűművész, zenedei tanár hegedűiskolája 
kezdők részéve a legkitűnőbb módszerű. Gyöngébb 
tehetségű növendéknek is rohamos haladást biztosít 
s a mester munkáját könnyűvé teszi. Csak egy éve, 
hogy megjelent a két füzet s máris országszerte hasz-
nálatban van. Kapható Huszár Aladár könyvkeres-
kedőnél, Szatmárnémetiben. Ara egy-egy füzetnek 3 K. 
Az összeg előzetes beküldése esetén bérmentve küldöm. 

(933-11—2) 

• = i l B f i 
P Á R T O L J U K A H O N I I P A R T ! 

T p u n y , / i r t szállítja a miniszterileg ajánlott s 
" 1 MíilV^L) többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
ITgy •/' bádogszelence */t klg. 18 mJ ter. kor. 7.— 

„ '/a '/« „ 9 mä ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
, pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázolási és von&lozási utasítással. 

Greschik Gyula, 
(1147—V—2) L Ő C S É N . 

á í l B l í 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ ésTÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Deiej-u. II. (T i sz tv i se lő te lep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítáR. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—19) 

SCHÜNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (-21-4) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 10. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér IC. 
Magyarország l e g n a g y o b b és vi l lamos e r ő r e be ren-

d e z e t t h a n g s z e r g y á r a . 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
m fl rajzzal ellátott 

™ ** " kézimunka-ár-
jegyzékemet és kérj en mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

BÉRCZI D. SÁNDOIi 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., Dessewlfy-u. 5. sz. 

Telefon 
109—06 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t áruházában 

Telefon 
109-06 

kézi-Ma o-va,rorszá»' J U A munka-üzlete. 
(16—52—36) 
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N p v p l n n n t l r e r p c A l r fiamhoz a I V " i k e l e m i é s 

l lCVCiUlIUt IVCICùCn. leányomhoz az I-ső polg. 
előkészítésére. Zongoratanítást megkívánom és az aján-
latokhoz arcképet kérek. Kalmár Imréné, Puszta-
zobnaticza, pósta Bácstopolya. (1139—1—1) 

n i / t n n ezüstnyúl Marcsa s.-jegyzőnél, Gerjén (Tolna 
UlbMJ m . ) kapható. Yálaszbélyeg. (1179—1—1) 

Utasítás és leckeminták nításához. I. oszt. 
vezetőtanítók számára írta Sütő József, Túrkeve. Ára 
bérmentve 1 K. (1196—1—1) 

Oki. tanító kerestetik rnadik osztályú fiú 
mellé, mindenikkel a saját osztályáról nyilvános vizs-
gát kell tétetni. Fizetése : havi negyven korona és 
úri ellátás. Az állás szept. 15-én elfoglalandó. Kérvé-
nyek Mudrony Jenő nagybérlőhöz Kisadacs, pósta Sza-
badszállás küldendők. (1114—I—1) 

Tanítónő kerestetik, több évre, két elemista 
és egy négyéves fiú 

mellé, Korbaiszállásra, Cservenka mellett (Bács in.). 
Németül tudó, evang. pályázó előnyben részesül. Az 
illető családtagul tekintetik. Teljes ellátáson kívül 
fizetés levélileg M:trkus József, intéző úrnál tudható 
meg. • (1107—1—1) 

N' l 1111) a z iskolában végzett tananyagról, az összes 
t i j J l U szükséges rovatokkal. Szerkesztette : Ma-

tulay István. Ára csinos fekete kötésben városi isk. sz. 
(10 hóra) 3-50 K, falusi isk. sz. (8 hóra) 3 K. 

Lecketerv-nyomtatvány 
egy-egy osztály számára 60 f ; 70 f beküldése mellett 
(bélyegekben is) bérmentve küldi Horovitz Adolf, 
Nagyszombat. (1238—III—1) 

Iskolai és orgouaharmőniumot ne 
vegyen, míg 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
magyar hangszertelepének harmó-
niumról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről,VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hang-szerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(447-30—15) 

100 gyönyörű magyar népdalt 
iskolai szép szöveggel, 2 szólamra hangjegyezve tar-
talmaz a „Kis Muzsikus". III. kiadás. Kir. tanfelügye-
lőktől is ajánlva. I. füzet 80 fill., II. füzet 80 fill. 
Kotta nélküli külön „Szövegkönyv" 100 dalszöveggel 
40 fill. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló, Heves m. 

(1178—VI—1) 

Igazgatóknak nagy munkamegtakarítás! 
Kiadásomban megjelent és kapható : az elemi iskolai 
statisztikai kimutatások összeállításának megkönnyí-
téséhez „Az elkövetett félnapi mulasztások nyilván-
tartása" és a bírságpénz nyilvántartásához alkalmas 
„Az igazolatlanul mulasztók névjegyzéke" című nyom-
tatvány. 100 ív vegyesen 4 K bérmentve. Dobay Já-
nos, Gyula. (1206—1—1) 

K u n - F ü l ö p - C s a t h 

Gazdasági ism.-iskolai olvasókönyv 
bolti ára 1 korona. Tanító uraknak félvászonkötésben 
80 fill., egészvászonkötésben 90 fill. Ingusz I. és Fia 
könyvkiadóhivatala, Arad. (1222—II—1) 

Körülbelül 000 ábrával illusztrált, részletes 

tanmenet az el. isk. rajzolás tanításához, 
I—VI. oszt. számára. II. bővített kiadás. Az új Tan-
tervnek megfelelőleg összeállította, rajzolta és mód-
szertani utasításokkal ellátta : Hosztinszky Antal, 
állami tanító, Oraviczabánya (Krassó-Szörény megye). 
Kapható a szerzőnél. Ára 1 korona. Az összeg előze-
tes beküldésére bérmentve kapja a megrendelő. Ezen, 
havi beosztással készült tanmenet osztott, osztatlan, 
városi, falusi fiú- és leányiskolákban egyaránt hasz-
nálható. Kir. tanfelügyelőktől ajánlva. (1221—I—Íj 

Aki még nem ismeri 
a HOROVITZ ADOLFNÁL Nagyszombatban megjelent 

AZ ÚJ RAJZFÜZETEKET, 
a sikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal 
mutatványsorozatut. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos 
tanmenet szerint tervezte : Nagy József. Megjelent 
12 szám à 10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány-
sorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai 
modern rajzoktatás 50 fillér) 1'30 korona előleges be-
küldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. 

( 1 1 9 9 - m - i ) 

I smer i ön a Gabel-féle módszerű Ábécéskönyvet? 
Ha nem ismeri ezt a könyvet és módszert, amely szerint negyedrész-annyi idő alatt tanulnak 

meg a gyermekek olvasni-írní mint eddig, úgy hozassa meg ingyen a Gabel-féle Ábécét és módszeres 
vezérkönyvet és ön is ezen módszernek lesz liíve s ezen Ábécé után fog tanítani. — Megrendelendő : 

Benkö Gyula Grill-féle udv. könyvkereskedésében 
Budapesten, V., Dorottya-utca 2. szám. 

Ugyanott az összes iskolakönyvek is kaphatók. Mintaszerű kiszolgálás! 
( 1 2 0 9 - 1 - 1 ) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : \ 
BUDAPEST, VIII . KER., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., 1SK0LA-TÉB 8. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k : v i s s z a . 

Apponyi Albert gróf.* 
Midőn Apponji harmadfél évvel ezelőtt el-

vállalta a közoktatásügyi tárcát, igen sajátságos, 
majdnem példátlan helyzetbe jutott. Ez a szak-
miniszterség épenséggel nem látszott arányos-
nak azzal a politikai munkával, melyet addig 
végzett. Mindig vezérember volt, aki a nagy 
célpontokat kitüzte^az eszméket tolmácsolta, 
a csatákat intézte ; az alkotmányvédelem ide-
jében is akkora kockázatot vállalt, mint rajta 
kívül igen kevesen; egész politikai lételét föl-
tette, nagy megelégedésére mindazoknak, kik 
ritka kitartással hirdették, hogy önmaga zárta 
ki magát a miniszterségből, hogy javíthatatlan 
ideálista, ideológus, kinek ebben az országban 
nem juthat aktív, hivatalos vezérállás. Egy-
szerre úgy alakultak a viszonyok, hogy a köz-
oktatásügyi tárcát kellet^j4íl | ini a . Ellenségei, 

— kik annyiszor eltemették, pillánatnyi megdöb-
benés után újra reménykedtek. Apponyit mi-
nisztersége még gyorsabban meg fogja őrölni^ 
mint társait. Becsvágyát ez a tárca annyira 
nem elégítheti ki, hogy kijátszottnak, vesztes 
félnek fogja magát tekinteni. Ez a tárca majd-
nem kicsatolja a politikai vezetésből, melyre 
való igényét most ép ellenségei hangoztatják. 
Semmi reménye nem lehet, hogy ezen a téren 
érvényesülhessen. Ami a vallás- és közoktatás-

* Budapesti Hírlap tanulmányszerű cikkekben raj-
zolja meg a nemzeti kormány tagjainak működését. 
Legutóbb Apponyi grófról közölt cikket. Olvasóinkat 
kétségtelenül érdekli, miként vélekedik a közoktatás 
vezéréről a legtekintélyesebb magyar lap, épp azért 
kötelességünknek véltük a cikk átvételét. A szerkesztő. 

ügyből a nagy politikába vág, az nincsen napi-
renden. A többi iránt meg nem érdeklődik 
senki. Igaz, hogy nagyon művelt ember és az 
európai eszmeáramlatokat úgy ismeri, mint 
kevesen, de mégsem szakember, tartalmas 
programmja nem lehet ; de még ha volna is, 
az idő minden egyébre alkalmas, csak nem e 
téren való alkotásokra. Végül pedig még fe-
ketébb gróf, mint Andrássy Gyula. A jezsui-
táknál nevelkedett, klerikális, a papi parancsok 
végrehajtója. Apponyi, aki eddig folyton lehe-
tetlenné tette magát, mint vallás- és közokta-
tásügyi miniszter olyasvalamivé teszi majd 
magát, ami a lehetetlennél is lehetetlenebb. 

Mi mindig nagy tisztelettel néztük Apponyit 
és nagy reményekkel figyeltük működését. Hit-
tük és hisszük, hogy kevés oly embere van 
hazánknak, mint ő. Kétféle nagy energiája van. 
Az egyiket, fizikai kifejezéssel élve, helyzeti 
energiának nevezhetjük. Politikai munkája és 
társadalmi helyzete a magyarság elsőrangú 
vezérének teszi. Mennél magasabbról esik vala-
mely súly, annál nagyobb munkát végezhet és 
magasabban elhelyezett túlya, mint neki, sen-
kinek sincsen ma Magyarországon. De saját 
egyéni súlya is hatalmas. Nagy szónok, de nem 
szereti a szót a szó kedvéért, hanem hatásáért, 
gondolatkifejező és gondolatterjesztő erejéért. 
Művésze a kifejezésnek, de a gondolatnak is. 
Föltétlenül rendelkezik a nyelvvel, a parlamenti 
politikusnak ezzel a megbecsülhetetlen adomá-
nyával ; tud kortesbeszédet mondani, ellenzéki 
agitatórikus beszédet, de objektív fejtegető szó-
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noklatot is. De még többre becsüljük benne 
erkölcsi erejét. Szemére vetik, hogy minden 
párthoz tartozott ; azonban mindig hű volt 
magamagához. Ha pártot változtatott, azért 
tette, mert a párt, vagy a párt feladata válto-
zott meg. Nevezetes, hogy a rágalomnak ez 
országában a rágalom soha még csak nem is 
érintette; Nincsen cselekedete, melyet valaki 
aljas motívumból mert volna magyarázni. 
Komplet ember ő, kit nem mindig értettek 
meg; de erkölcsi tekintetben tiszta, átlátszó. 
Bizonyára becsvágyó, annak kell lennie, ez kö-
telessége. De nem futott a hatalom után és 
sohasem fog ragaszkodni hozzá. Hiába írtak 
ellene tízezer vezércikkelyt. A nemzet bízik 
államférfiúi bölcseségében és erkölcsi integritá-
sában. Erkölcsi integritásában pedig benne van 
válhatatlan egységben a köz- és magánember, 
a patrióta és ember tiszta, ideális erkölcse. 

Őszintén mondhatjuk : amiben ellenfelei re-
ménykedtek, nekünk is aggodalmakat okozott, 
mert bár ismertük, még sem tudtuk, hogyan 
fogja ezt a nagy próbát állani. Az államférfiút 
esak a cselekvés alkalma próbálja meg. Az 
alkalom adja a nagy, szövevényes feladatot és 
ekkor tűnik ki, vájjon az erők rendszere, mely 
egy emberben lakozik, tud-e alkalmazkodni a 
feladathoz. Némelykor egy csekélység hiányzik 
és az ember elégtelennek bizonyul. Apponyi 
valóban ránézve kedvezőtlen körülmények közt 
foglalta el miniszteri székét. Láttuk, látni vél-
tük, hogy nem nagy kedve telt benne, ami 
nagyon természetes volt, de egyszersmind ve-
szedelmes is. Apponyinak az úgynevezett át-
meneti korszakban majdnem tétlenségre kár-
hoztatottnak kellett magát éreznie. 

Mégis rendkívül érdekes megfigyeléseket te-
hettünk, melyek Apponyira nézve nagyon ked-
vezők. Eszünkbe se jut itt a dicshimnusz-tónust 
megütni; Apponyihoz legméltóbb az objektív 
hang. Sőt már ennél a pontnál is időzhetünk 
egy pillanatig. Apponyit hiúnak mondották. 
Hogy önérzete van és tudja, mit ér, azt sze-
retjük benne : az álszerénység legalább oly utá-
latos, mint az önhittség. De senki sem mond-
hatja, hogy szereti és szervezi magának a rek-
lámot, amiben a gyönge államférfiak, de néha 
az erősek is annyira gyönyörködnek. A legjobb 
magyar hagyományok hű követője ő ebben, 
mert a reklám egészben mégis kivételes jelen-
ség a magyar politikai élet csúcsain. Igen való-
színű, hogy ő bírálja magát legszigorúbban és 
ő kevesli leginkább, amit tárcája körében te-
hetett. Fortélykodás, dicsekedés mind távol 
esnek tőle. Epenséggel nem hajhássza a sajtó 
elismerését. Nem fél a kritikától, még a nép-
szerűtlenségtől sem. 0, a ragyogó szónok, aki 
látszólag annyira szerette a tetszést, ebben a 

tekintetben is igen puritán erkölcsöket hono-
sított meg a maga minisztériumában. Bizonyos 
sajtópraktikáknak gyorsan és határozottan vé-
get vetett. Előkelő gondolkodása fényesen be-
vált. 

De más tekintetben is. Ki hallott tőle, mióta 
miniszter, úgynevezett ragyogó szónoklatot? 
Mintha ezt a fegyvert, mellyel annyi nagyszerű 
küzdelmet állott, egészen félretette volna. Ha 
a pártklubban fölszólalt, nemcsak nem kedve-
zett a népszerű áramlatoknak, egyenesen szembe 
szállott velük, ridegen, energikusan, szinte kí-
méletlenül. Miért ? Mert más az : a hatalmat 
meghódítani, más az : a hatalommal élni, Ez 
természetesen nem tetszik ellenfeleinek és úgy 
tesznek, mintha igen jó kedvvel gúnyolnák. 
Valójában el vannak ámulva. Mert az eredmény 
az, hogy Apponyi, noha szakminiszter, a párt-
ban, a politikai közéletben és a közvélemény-
ben megmaradt annak a vezető erőnek, aki 
volt. 0 is részese annak a fontos eseménynek, 
hogy pártja mégis lassan-lassan megbízható 
kormányzó párttá alakul át. Mily nehezen megy 
ez végbe ! Annyi itt is a hazárdjátékos, a ki-
elégítetlen ambíció, a jóhiszemű, de szűk látó-
körű politikus ; oly csekély a kormányzati ha-
gyomány ; és oly elégtelen a politikai közvéle-
mény nevelése : hogy csak ingadozva, támolyogva 
haladhatunk előre. Ily körülmények közt a 
vezér államférfiaknak a legfinomabb tapintatra 
van szükségük, hogy minden pillanatban meg-
találják minden baj számára a maga orvosságát. 
Apponyi ennek a tapintatnak nagy mestere 
gyanánt áll előttünk. Semmiféle társának nem 
nehezítette meg föladatát ; sőt amennyire kí-
vülről láthatjuk és megítélhetjük, mindenkiét 
megkönnyítette, anélkül, hogy előtérbe nyomult 
volna. Ahogy Kossuth mellett a pártot vezeti, 
szinte ideális magatartásról tanúskodik. Semmi-
féle intrika nem fűződik az ő nevéhez, semmi-
féle csoportosulás nem környezi. Nincsen pártja 
a pártban, nincsen érdeke a köz érdekén kívül, 
így látjuk mi, távolállók a dolgot, de aligha-
nem jól látjuk. Aki máskép tudja, álljon elő 
tudásával. Meredek, szűk ösvényen oly biztosan 
halad, mintha egész életében az óvatosság eré-
nyében gyakorolta volna magát. Mintha diplo-
matának született volna. Holott nem diplomata, 
csak igen bölcs, igen becsületes, igen önzetlen 
férfiú, ki amit kötelességének fölismert, nyu-
godtan teljesíti, kötelességének pedig azt tartja, 
amit a haza javára szolgálónak fölismert. 

Minisztériumában is ily kötelességtudóan cse-
lekszik. Nem vagyunk beavatva a minisztérium 
ügymenetébe, de néhány dolgot láttunk, me-
lyeken ujjongtunk. Ahol valamely visszaélésnek 
jött nyomára, gyorsan és kérlelhetetlenül cse-
lekedett. Magyarország ugyanis kormányzati 
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tekintetben a lágyszívűség országa ; ki hallotta, 
hogy valakit eltettek volna arról a helyről, 
melyre képtelennek bizonyult? Apponyi ezt 
néhány esetben megtette, csöndben, feltűnés 
nélkül, de gyorsan és hozzáférhetetlen módon. 
Kinevezésekben és ilyenekben elkövethetett 
hibákat, mert hiszen meg kell bízni tanácso-
saiban. Csakhogy, ha valamely tanácsosa nem 
mutatkozik méltónak erre a bizalomra, akkor 
el is játszotta kis játékait örökre. De ezeket 
a személyes dolgokat nem lehet általánosság-
ban feszegetni. 

Reakciósnak bizonyult-e Apponyi? A fő vád, 
melyet ellene hangoztatnak, hogy a felekezeti 
iskolát fönn akarja tartani. De ez Tisza István-
nak is programmja, akit minden tekintetben 
szabadelvűnek hirdetnek. Az erre vonatkozó 
vita különben oly elszomorító, hogy jobb sze-
retnők elfelejteni. Tegyük föl, hogy Apponyi 
nem volna oly tiszta vallásos érzésű ember, 
mint amilyen, hogy a szélső pozitívizmus állás-
pontján állna, akkor se cselekedhetnék máskép, 
mint ahogy cselekszik. Ha becsületes, komoly 
államférfiú, nem áll hatalmában, hogy máskép 
tegyen. Jelenleg a magyar középiskolák nagyobb 
része, a tanító- és tanítónőképzők tetemes 
része, a népiskolák túlnyomó része felekezeti, 
római katholikus, protestáns, zsidó; ezek az 
intézetek nemzeti érzés, vallásos érzés révén 
ezer meg ezer szállal beleszövődtek a nemzet 
lelkébe; ez iskoláknak van hagyományuk, va-
gyonuk, tanító-karuk, közönségük : lehet-e eze-
ket a szálakat kitépni, ezeket a hagyományo-
kat megsemmisíteni, ezeket a vagyonokat el-
kobozni, ezeket a tanító-karokat szétkergetni ? 
Hiszen ezek élő szervezetek ! Mit szólnának a 
debreczeniek, ha azt mondanók nekik, az ősrégi 
kollégiumot megszüntetjük és teszünk helyébe 
állami iskolát? Van-e erre pénzünk? Hatal-
munk ? Jogi alapunk ? Biztos-e az a meggyő-
ződésünk, hogy mindez helyes volna ? Olyan 
helyzetben vagyunk-e, hogy ezeket a kérdése-
ket most napirendre tűzhetjük? Megvitathat-
juk? Velünk menne-e a közvélemény? Repu-
diálja-e a nemzet a felekezeti iskolákat ? 
Micsoda emberek azok, kiknek ilyenek jutnak 
eszükbe ? Ha pedig mindezekről most szó sem 
lehet, mit tegyen a miniszter? Halálra ítélje-e 
a felekezeti iskolákat, ezzel tespedésre kárhoz-
tatván őket, de velük együtt a nemzet tanítá-
sát is? Nehéz ilyenek hallatára a tollat mér-
sékelni és kifakadástól megóvni. Főleg ha 
meggondoljuk, hogy a magyar felekezeti okta-
tás, főleg a gimnáziumi, tudományos és nem-
zeti tekintetben alig eshetik kifogás alá. 

Apponyi nagy érdemét, hogy a népiskolai 
oktatást ingyenessé tette, a tanítói fizetéseket 
rendkívül emelte és a magyar nyelv jogait 

rendkívül kiterjesztette, semmiféle jogtalan fe-
lekezeti velleitás nem csorbítja. Mert két nép-
iskolai törvényével módot talált, hogy magához 
méltót alkosson a magyar közoktatás terén. 
Nem tudjuk, milyen lesz e törvények kivitele, 
mert fájdalom, magyar törvények kivitelében 
nem bízhatunk eléggé. De Apponyiban bízha-
tunk. Ami rajta áll, a kivitelt is eléggé fogja 
ellenőrizni. Mert bevált mint vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter. Amitől óvakodnia kellett, 
attól óvakodott ; amit megtehetett, megtette és 
úgy tette meg, mint kellett. Mondották, igaz, 
hogy nagy szellem, de mikép fog érvényesülni ? 
Nos, hát érvényesült, tetteivel és létével. Amint 
a forró napsugár is érvényesül, felhőn és vi-
haron keresztül. Sőt az égnek ez a része majd-
nem tisztán ragyogna, ha köröskörül annyi 
felhő nem volna, mely sokszor elsötétíti. 

1 tanítóképesítő-vizsgálat 
átalakítása. 

írta : Héthi Lajos. 

Említve volt a lapokban is, hogy az illetékes 
tényezők: a közoktatási minisztérium és annak 
felhívására a közoktatási tanács munkába vették 
a tanítóképesítő-vizsgálat átalakítását. 

A munkálat még nincs közzétéve ; gondolom, 
nem is nyerte meg még végleges alakját: ez 
okból sem bírálóan, sem népszerűsítés szándé-
kával nem lehet foglalkozni vele. 

Arra azonban épen alkalmas ez az időpont, 
hogy az eddigi alapon szerzett tapasztalatok 
nyilvánosságra hozassanak, számba vétessenek. 

Én tisztán ama megfigyeléseim eredményének 
akarok kifejezést adni, amely megfigyeléseket 
33 képesítőn mint elnök, 3 ízben mint ellen-
őrző miniszteri biztos szereztem. 

Ez az eredmény pedig abban a tételben fog-
lalható össze, hogy a mostani vizsgarend szerint 
a tanulmányoknak túlságosan széleskörű anyaga 
van felhalmozva ; a tanulókat károsan meg-
erőlteti ; figyelmüket szétszórja ; a sok adat 
beemlézése nem enged időt és nyugalmat az 
elmének megfontolt áttekintésekre, a lényeges 
megtalálására. 

Most tárgya a vizsgának mindaz az anyag, 
amit 4 esztendőn keresztül eltanítottak. Csak 
a német nyelvből, rajz- és szépírásból elégszik 
meg a szabályzat az írásbeli dolgozattal ; minden 
egyébből felelni kell a szóbelin is. Felelni kell 
pedig összesen 15 tárgyból, legalább 20—25 
kérdésre. 

Ily módon nem lehet megállapítani az értelem 
általános érettségét, a szakirányban való el-
készültséget. 

A lelkiismeretes és hozzáértő vizsgáló be-
37* 
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hatóbban szeretne foglalkozni a nevelés- és 
oktatástani, a magyarnyelvi és irodalmi, a tör-
ténelmi és alkotmánytani tárgyakkal ; de nem 
lehet, mert sietni kell tovább. Az idő ki van 
mérve. Naponta 7 óránál tovább nem tarthat 
a vizsgálat és az alatt 7 tanulót kell kihall-
gatni minden tantárgyból. Hétszer húsz-száz-
negyven felelet. Átlagosan ennyit kell leőrölni 
minden vizsgái napon. 

Ez bizony csakis az alaposság rovására vihető 
véghez. Még nagyobb mértékben nehezedik ez 
a túlzsúfoltság magukra a tanulókra. Az elő-
készületre engedett egyhónapi időt arra kellene 
fordítaniok, hogy az elébb felsorolt és élethiva-
tásuk szempontjából főfontosságú tárgyakból 
négy éven át szerzett ismereteiket felújítsák, 
rendezzék, azoknak alapjaival, lényegével tisz-
tába jöjjenek. De honnan vegyenek időt és 
értelmi nyugodalmat erre, mikor ott van még 
a számtan, földrajz, vegytan, természetrajz, ter-
mészettan, gazdaságtan, a nemzetgazdaságnak 
legalább alapvető tételei, az ének, zene és torna 
elmélete, amelyekből mind felelniök kell? 

Csakhogy épen átszáguldhatnak a viruló 
széles mezőkön. Tanulnak szót és betűt ; azok-
ból felhalmoznak elméjükben mentől többet : 
hogy aztán azzal a gyorsasággal hulljon el, 
amiként egymásra halmozódott. 

Ez a körülmény az intéző körök figyelmét 
sem kerülte el. Azért volt szó arról, hogy a 
tanítóképesítő-vizsgát kettőbe osztják. Az elsőt 
az általános műveltségi tárgyakból letîszik a 
négyévi tanfolyam végén ; a második, a tulajdon-
képeni szakvizsga egy vagy két év után követ-
kezik. 

Ezt nem tartom szerencsés gondolatnak, mert 
az oklevél megszerzésének idejét fölöslegesen 
meghosszabbítja. Másfelől pedig az elméleti 
ismeretek az iskolán kívül, gyakorlati foglal-
kozás mellett, rendszerint inkább halványodnak 
és elmosódnak, mintsem gyarapodnának és 
erősödnének. Felfogásom szerint ugyanazt a 
célt egyszerűbben és rövidebben el lehet érni. 

Tervemet a következőkben ismertetem: 
A tanképesítő-vizsgálatot azokra a tárgyakra 

korlátolnám, amelyeket elébb már felsoroltam 
és amelyekben a magyar tanítónak alapos jár-
tassággal kell bírnia. Ezek a nevelés- oktatás-
taniak, a magyar nyelv és irodalmiak, a törté-
nelmi és alkotmánytaniak. Semmi több. 

A neveléstaniakhoz, természetesen, oda tar-
toznának a lélek- és gondolkodástan és az 
emberi test részletes ismerete, mint alapvetők, 
továbbá a tulajdonképen való neveléstan, az 
oktatási módszertan és a neveléstörténet. Emez 
ágazatok mindenikéből külön kellene felelnie a 
vizsgázónak. 

A magyarnyelviek körében maga a nyelvtan, 
az irálytan, a közéleti ügyiratok, az irodalmi 
műfajok és az irodalomtörténet az eddigieknél 
szélesebb alapokon. 

A történelem hazánk és nemzetünk össze-
függő története mellett bő áttekintést nyújtana 
a világtörténelemről, az érintkezési pontok és 
párhuzamok kiemelésével, az államok és nem-
zetek kialakulásáról, fejlődéséről, az emberiség 
fokozatos haladásáról. 

Az alkotmánytan feladata lenne hazánk és 
társadalmunk szervezetének világos és részletes 
megismertetése, megfelelő összehasonlításokkal, 
a nemzetgazdaság irányadó tényezőinek fel-
tüntetésével. Még az egyházak jogköre és állása 
az államban is oda tartoznék. 

Aki ezekből a tárgyakból megállja a vizsgát, 
az elég érett arra, hogy önálló tanítói munkára 
bocsáttassék. De mi lenne a többi, magában 
mind fontos tantárggyal ? 

Azokból bevezetnék az oklevélbe azokat a 
tanjegyeket, melyeket a negyedik évi osztály-
vizsgán nyernek a tanulók. 

Ezt a vizsgálatot körülbelül a tanképesítő 
előtt két hónappal kellene tartani. Tárgyai közé 
fölvétetnék a négy esztendő alatt eltanult összes 
tananyag, azoknak a kivételével, amelyek a 
tanképesítőre vannak fenntartva, vagy a gya-
korlati vizsgához csoportosíttatnak. Előnye ez 
eljárásnak szembetűnő. A negyedik év első 
háromnegyede a még szükséges új tanulmányi 
anyag mellett a négy év alatt eltanultak ismét-
lésére szolgálna. Az utolsó két hónap fenn-
maradna a képesítőhöz való előkészülésre. A 
tárgyak sokfélesége nem zavarná a tanuló fejét, 
nem feszítené túl szorgalmát úgy, mint most. 

Az osztályvizsgálathoz nem szükséges a 
képesítő-vizsga rendes bizottsága. A tanári 
karon kívül legfeljebb az iskolafenntartó fel-
ügyelő közege végezhetne ellenőrző működést. 

Az írásbeli vizsgálat mostani rendjén nem 
tartok szükségesnek semmi változtatást. Neve-
léstani dolgozat, melynél elbírálás alá esik a 
helyesírás és irály is, néhány mértani tétel, 
megfelelő számítási műveletekkel, német for-
dítás tollbamondott szövegből, végül egy rajz 
és egy szépírási lap. Elég és nem szükség vál-
toztatni rajta. Nagyobb körre kell azonban 
kiterjeszteni a gyakorlati vizsgálatokat. A próba-
tanításokon kívül egyenesen oda kell utalni az 
énekből, zenéből, tornából és kézimunkából 
teendő vizsgálatokat is. Ezeknél az ismeret-
anyag mellett a tanítási módszerre is gondot 
fordítani. 

A kántorképesítés is egyenesen a gyakorlati 
csoporthoz tartoznék ; míg a vallásból mint 
tantárgyból a negyedik évi osztályvizsgán adná-
nak osztályzatot. A tanképesítő-vizsgálóbizottság 
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elnökének kiterjesztett mértékben kellene szabad 
kezet engedni a kérdések feladásánál. Ha olyan 
tanulóval találkozik, aki otthonos készséggel 
fejtegeti a feladott tételt, szakítsa meg a fele-
letet és adjon új, meg új kérdéseket a tananyag 
más részeiből. így győződhetik meg a valóban 
jeles és kitűnő készültségről. Kövesse ugyanezt 
az eljárást a gyengébbekkel is: hátha csak a 
kijelölt tétel körében bizonytalankodnak, de 
általános áttekintésük van. 

Természetes, hogy egészen rátermett elnö-
kökre van szükség, akik jártasak a vizsgái 
tárgyak mindenikében. Kerülni kell a nagy-
képűsködőket, akik úgynevezett fogas kérdé-
sekkel és furcsálkodásokkal akarják fitogtatni 
sajít felsőségüket. 

A tanítóképző mai szervezetével és tantervé-
vel egyike a legjobban sikerült iskoláinknak. 
Megfelelővé kell tenni az oklevél-nyújtás körüli 
eljárását is. 

Küzdelem a magyar nyelvért 
a XIX. század első felében. 

írta : Simon Lajos. 

Csodálatos a magyar nemzet sorsa. Az ezer 
évet egy szóval így lehet jellemezni : küzdelem. 
Küzdött a magyar mindenért, amit tulajdoná-
nak vallott. De legtöbbet azért küzdött, ami 
neki legkedvesebb volt: a szabadságáért és a 
nyelvéért. Ügy volt a magyar nemzet a szabad-
ságával és nyelvével, mint az az anya, kinek 
két legtöbbet bántott gyermekét kell védel-
meznie: annál kedvesebbé tette előtte s annál 
önfeláldozóbban védte. 

Törvényeink szólnak a magyar nyelv jogai-
nak védelméről. Már az 1790/91 : XVI.' t.-c. 
a tanítás nyelvévé teszi á magyart. Az 1792 : VII. 
t.-c. pedig még tovább megy: kimondja, hogy 
közhivatalt csak az viselhet, aki magyarul tud. 
Az 1805 : IV. t.-c. szerint a királyi föliratok 
magyar nyelven szerkesztendők, a helytartó-
tanácsot pedig kötelezik, hogy a magyarul 
levelező vármegyéknek magyarul válaszoljon. 
Az 1807-iki és 1812-iki országgyűlés már ter-
jeszteni is akarja a magyar nyelvet, melynek 
érdekében föl is ír a felséghez. 

Mindezen agitációknak azonban nem igen 
van megfelelő hatásuk, mert a magyar nyelv 
még mindig szűk térre szorul. Tulajdonképen 
csak a jobbágyság s a kisnemesség nyelve. A 
nemesség zöme csak rendi jogai iránt érdek-
lődik. A kormány azt nem bántja, de ennek 
ellenében az iskolaügyet, a sajtót a saját ha-
talmi körébe vor ja s a reakció eszközévé teszi. 
Különben a nemességnek nincs is az olyan 
ügyek iránt érzéke, melyek a rendiség gondo-

latával közvetlen kapcsolatban nem állanak. 
Magyarul csak jobbágyaival tárgyal, egymás 
közt a latin nyelvet használják. A megyei, az 
országos élet hivatalos írásait ékes latin 
nyelven szerkesztik. Az igazságszolgáltatás, a 
törvények a közhivatalok nyelve is latin, 
idegen. 

De mégis vannak fennkölt lelkű és magyar-
érzésű urak, kik keserűséget éreznek a hazai 
nyelv veszendőségén. így az 1825. évi novem-
ber 2-iki pozsonyi kerületi ülésen a magyar 
nyelv dolgáról tárgyalnak. Itt Somsich Pongrác 
somogymegyei követ a magyar nemzeti nevelés 
mellett tör lándzsát; a leányok hazafias neve-
lésének szükségességét hangoztatja a győri 
követ, Kolozsváry Miklós, és a biharmegyei 
követ, Zsowbory Imre. 

Az 1825-iki országgyűlés kimondja, hogy 
tanító nem lehet, hi nem, tud magyarul. 

Különben is megindul a vita a magyar-
nyelvi javaslatok fölött pro és kontra. Azon-
ban nagyobb az ellentállók száma. A magyar 
nyelvet nem akarják meghonosítani sokan, 
mert féltik a latin nyelvet. A győri és hevesi 
követek a magyar nyelv általános használatát 
követelik. Hivatkoznak II. Józsefre, ki már 
szintén elismerte a deák nyelv használhatatlan-
ságát nemcsak a közigazgatásban, hanem az 
iskolákban is. Fölpanaszolják, hogy az iskolák-
ban a diák nyelv kedvéért minden más tárgyat 
elhanyagolnak, annyira, hogy midőn a fiatal-
ember az iskolát elhsgyja, egyebet sem tud: 
ennélfogva ne diák-, hanem anyanyélven ta-
nítsák az egyes tárgyakat. 

Érdekes az, hogy a magyar nyelvnek a köz-
igazgatásban és az iskolában való alkalmazá-
sát főleg a felvidéki és városi követek ellenzik. 
Azt vallják, hogy az ő megyéikben sokkal 
könnyebb németül vagy franciául megtanulni, 
mert hiszen még magyar szótár sincs ; az isko-
lákban, templomokban is leginkább idegen 
nyelvet használnak. A beregmegyei követ sze-
rint még némely magyar eklézsia papja sem 
tud magyarul. A nemesség legnagyobb része 
szintén csak töri a magyar nyelvet. A felvidéki 
követek azt óhajtják, hogy minden megye 
akkor tegye magyarrá nyelvét, amikor jónak 
látja, az iskolákban azonban taníthatják. 

A királyi városokban a német szó annyira 
uralkodóvá lett, hogy a polgárok restelkednek 
magyarul beszélni. A felső vidék nemesei meg 
eltótosodtak. A városok magyarosodását sze-
retnék előmozdítani, az iparosoknál azonban 
ez nehezen megy, mert többnyire nem ma-
gyarok. Pesten például annyi a német kézmí-
ves, hogy hétre egy magyar esik. 

Kölcsey Ferenc írja, hogy midőn az 1825-iki 
diéta a magyar nyelvért küzdött, egy angol 
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Pesten ezt mondta : „A ti szabadságtok, uraim, 
nevetséges. Hissen azért küzdőtök, hogy saját 
nyelveteken szólhassatok. S melyik vad népnek 
nem ád erre jogot a természet ? S mi az, 
kitől e jog megtagadtatott?" 

A nemzeti nyelvtől féltik az alkotmányt. A 
katholikus papság sem pártolja eléggé a nem-
zeti nyelvet. Inkább azokhoz csatlakoznak, 
kik a lassú haladás elvét hirdetik. Ezek pedig 
nem mások, mint minden reformnak kerék-
kötői. Palóczy László szemükre is veti az 
egyházi rendnek, mely oly sok jogot élvez s 
mely Borsod vármegyének is tizenegyed részét 
bírja, mégsem pártolják a nemzeti nyelvet. 

Midőn az 1825 iki országgyűlésen a magyar 
nyelv terjesztéséről van szó s ennek céljából 
Pesten egy nemzeti színház építését tervezik: 
az egri káptalani követ megtagadja a hozzá-
járulását. Ezt azzal indokolja meg, hogy az ő 
küldőinek áldozatkészségét a magyar nyelv 
terjesztésére szolgáló preparandiák fönntartása 
s templomok építése teljesen igénybe veszi. 

Csak az 1832—36-iki országgyűlés folyamán 
érhető el, hogy a közhivatalok és az ügyvédők 
köteleztetnek a magyar nyelv használatára. 

Felsóbükki Nagy Pál mondja elkeseredetten : 
„Száz esztendő kell, hogy egy tót faluból 
magyart lehessen csinálni." 

A bécsi politika az összmonarkia hóbortjá-
ban szenved, azért minden olyan törekvést 
ellenez, mely a magyarság erősítését célozza. 
A kultúra terjesztésének minden alakját felség-
jognak tekinti és a kizárólagosság elvét hir-
deti. Veszedelmesnek lát mindent, ami nem az 
ő bölcs kezdeményezéséből fakad. Megbuk-
tatja tehát az 1832-iki országgyűlés ama ter-
vét, mely a magyarság erősítésére tanítóképző-
ket akar állítani. A rendek deputáció kiküldé-
sét kívánják, mely a jövő országgyűlésig tegyen 
javaslatot arra nézve: hogy a magyar nyelv 
tanítására alkalmas tanítók képzésével foglal-
kozó preparandiák hol és milyen szervezet 
mellett állíttassanak föl. 

Ezt a buzgalmat azonban Bécsből alaposan 
lefújták. A felség azt feleli, hogy királyi minő-
ségénél fogva gondja lesz rá, hogy a kérdéses 
intézetek, mennyire a körülmények engedik, 
fölállíttassanak, e tárgyban törvényt alkotni 
tehát szükségtelen. 

Ennek következtében a társadalom a maga 
körében igyekszik a magyar nyelvért tenni 
valamit. Budapesten a kisdedóvók terjesztésére 
egyesület alakul. Bihar megye követi a példát : 
kisdedóvók fölállítását határozza el. Zala megye 
nemcsak a népnevelés hiányait igyekszik pó-
tolni, hanem egy tanítóképző fölállítását is 
tervbe veszi. 

Az 1839—40-iki országgyűlés már pártok 
szerint szervezkedik. Még pedig elvi alapon. 
Deák Ferenc a legvilágosabb fej. 0 teljesen 
ismeri az ország belső ügyeit, elmaradottságát. 
A nemzeti nyelv még nincs jogaiba iktatva : a 
honvédelem, a sajtó, a jogrend, a közadózás 
kérdése még nincs megoldva ; a közoktatásügy 
teljesen el van hanyagolva a kormány akadé-
koskodása miatt. De most már nyilvánvaló a 
kormány félelme a demokratikus és szabad-
elvű eszmék terjedése miatt. Kénytelen tehát 
engedni a nemzetnek. így a magyar nyelv 
javára is jelentékeny engedményeket tenni. 

Meghozza az országgyűlés egyik legfonto-
sabb törvényét, a „nyelvtörvényt *. Ez a tör-
vény teljesen az országgyűlés és a közhangu-
lat hatása alatt jön létre. Eszerint : az ország-
gyűlés és törvényhatóságok föliratai ezután 
egyedül magyar nyelven szerkesztendők ; a 
helytartótanács, valamint az udvari kamara is 
ezután magyarul levelez ; anyakönyvek három 
év alatt mindenütt magyarul vezetendők ; lelki-
pásztor nem lehet, ki magyarul nem tud. 

A magyar nyelv térfoglalása azonban sokak-
nak nem tetszik. Már a negyvenes években is 
panaszkodnak a szlávok a magyarosítás ellen. 
Pedig a magyar nyelvig vonatkozó törvény, 
amellett, hogy az idegenajkúakat jogaiktól 
nem fosztja meg, a magyar nyelvnek, mint 
törvényhozó és közigazgatási nyelvnek, az 
ország határain belül igyekszik érvényt sze-
rezni s e tekintetben olyan mérsékeltek rendel-
kezései, hogy ép emiatt a többi hasonló törvé-
nyekkel együtt csupán alapul szolgálhat a 
magyar nemzeti állam kiépítéséhez. 

Mégis a nemzetiségek a magyar nemzet 
ellen fordulnak vádjaikkal. Szemére vetik a 
magyaroknak erőszakosságukat, mely a magya-
rul nem tudó tótokat magyar esküre kénysze-
ríti. Továbbá, hogy Trencsénben, Zólyomban 
betiltják a tót színielőadásokat ; hogy Arad, 
Csanád, Győr és Moson megyében tannyelvül 
az összes iskolákban a magyart hozták be, 
hogy az egyes törvényhatóságok, tisztviselők, 
valamint a földesurak erőszakoskodnak. A leg-
érdekesebb azonban az, hogy még gróf Szé-
chenyi István is a pártjukra áll. 

Vannak azonban a magyar nyelv mellett 
tüntetések is. így az ágostai hitvallásúak 
1840. év szeptember 10-én tartott egyetemes 
gyűlésükön kifejezik a magyar nyelv terjedésének 
szükségességét, elsőbbségét. Ezután egy évvel 
később Pesten tartott egyetemes gyűlésen köte-
lességévé teszi az egyetemes gyűlés a szuperin-
tendenseknek, hogy a papjelölteket föl ne szen-
teljék, ha a magyar nyelvben elegendő jártas-
ságot nem mutatnak. Kossuth Lajos indítvá-
nyára elhatározták azt is, hogy a lőcsei, pozsonyi, 
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selmeczbányai, eperjesi iskolák keretében 
működő tót ifjúsági egyesületeket, melyek 
melegágyai a pánszlávizmusnak — föl kell 
oszlatni. 

A nagy Wesselényi is a küzdők közé áll és 
kifejti nézeteit ; a nemzet újjászületésének érde-
kében a következőket kívánja : a törvényhozás, 
közigazgatás és közoktatás körében a magyar 
nyelv érvényesítése ; a nemzeti egységet bizto-
sító népnevelés fölkarolása ; a betyáros magyar-
ság kiirtása, a művelt polgárságnak politikai 
jogokkal való fölruházása, a hivatalképesség 
kiterjesztése. 

Az 1843—44 iki országgyűlés már a leg-
nagyobb erővel megkezdi az ország javát szol-
gáló reformok egész sorozatát. A sok reform 
közül fölveszi „a nemzeti nevelés és tanítás 
rendszerének a megállapítását is". 

A nemzet és a kormány versenye megindul 
a haladás terén. A kormány vezérül tolja föl 
magát mindenben, olyan helyen és olyan 
reformok terén is, melyet azelőtt minden ere-
jével megakadályozott. így a parlagon heverő 
közoktatás rendezését is hatalmi körébe vonja. 
Ez pedig nem egyéb is egyúttal, mint a ma-
gyar nyelvnek a gyakorlatban való mentől 
nagyobb térfoglalása. 

Az országgyűlés sem tétlen. Az általa kikül-
dött „nevelési választmány" Bezerédy István 
elnöklete alatt megkezdi működését. A ja-
vaslatok a magyarosító tanítóképzőkről és 
óvókról, továbbá az elemi és vasárnapi iskolák-
ról szólanak. Kimondja e javaslat, hogy a 
tanítás nyelve az iskolákban magyar ; ott, ahol 
az egész lakosság idegenajkú, csak az utolsó 
iskolai osztályban lesz kirárólag magyar a 
tanítás nyelve. A kisdedóvók nyelve szintén 
magyar. 

A kormány azonban egy darabig válasz 
nélkül hagyja a javaslatot, majd megváltoz-
tatva taktikáját, az elsőség jogával érvelve, a 
joggal tényleg élni kezd. S hogy annak ér-
vényt szerezzen, a népoktatásra vonatkozólag 
1844 július 24-én egy rendeletet ad ki, melyet 
1845-ben módosítva és kibővítve újra kibocsát. 
1846-ban, február 10 én, a vasárnapi iskolák 
szervezetére és fölállítására is ad ki rende-
letet, 

A megyék azonban sem tanügyi, sem ad-
minisztratív szempontból nem bírálgatják a 
kormány rendeleteit, hanem megtagadják azok-
nak végrehajtását. Sőt több megye (Somogy, 
Trencsén, Pozsony) elhatározta, hogy sérelem-
nek tekinti és mint ilyent, az országgyűlés 
elé viszi. 

így válik a kormány tapintatlansága miatt 
közjogi sérelemmé az az ügy, „melynek alkot-
mányszerű rendezését különben a közvélemény 

az államfejlődés elsőrendű követelményének 
ismeri el". 

A mult század negyvenes éveit a magyar 
szabadságért vívott küzdelmek foglalják le. De 
eközben a szellemi kifejlődés ápolását nem 
tévesztik szem elől, amennyire az akkori lázas 
idők engedik. 

Megalakul 1848-ban az első magyar parla-
ment. Július 4-én a képviselők már „ott álla-
nak a teremnek küszöbén, melyből a nemzet 
sorsa jön ki majd". Július 24-én már báró 
Eötvös József is benyújtja a nemzetre oly 
fontos népoktatásügyi törvényt. 

Ez a törvény a tanítás nyelvévé a „többség" 
nyelvét tette, a magyar nyelvet azonban min-
denütt tanítani lendelte. (Azonban ezt újra 
törvénybe kellett iktatni az 1879 : XVIlI-ik 
törvénycikkben.) 

Hanem az országgyűlésnek sietnie kellett. 
Minden oldalról lázadástól, külső támadástól 
fenyegetve, egy egész hetet áldoztak a 19 
paragrafusból ál!<5 népoktatásügyi törvénynek. 
Ennek kedvéért megszakították a 200 ezer 
honvéd kiállításáról szóló javaslat tárgyalá-
sát is. 

A szabadságharc s az utána következő 
reakció nem törődött a nemzeti nyelvvel. Csak 
a kiegyezés után kezdődik újra a harc, mely 
azonban már a XIX. század második felére 
esik. 

— Faiskola-kezelő taní tók juta lmazása. 
A magyar földhitelintézet által községi faiskola-
kezelő tanítók és gyümölcsfatenyésztést oktató 
községi kertészek részére, a gyümölcsfatenyésztés 
terjesztés és oktatás körül szerzett érdemeik 
jutalmazása céljából, az 1908. évre kitűzött 21 
jutalomdíjat az e célra alakult bíráló-bizottság 
kiadhatónak találta s így a 600 K-s I. díjat : 
Kisfaludy Ferenc técsői tanítónak ; a 400 K-s 
II. díjat : Bednars Károly nagykanizsai, Kecs-
keméti István abonyi közs. kertészeknek; a 200 
K-s III. díjakat: Farkas Gyula békési, Bánit2 
Sándor stridói, Bude Gábor felsőszőcsi, Winkler 
Károly omlási nyug., Linul Macedón naszódi, 
Mihálik László üllői, Fttenberger Sándor hont-
pereszlényi, Demecs János pásztói, Binder Már-
ton felnévi, Szakái László kemenesmagasi, Polgár 
József keszőhidegkúti, Illés László kurticsi, Toman 
Sándor peredméri, Bodor György visai, Kovács 
Ferenc bolhói, Boros György kobátfalvai, Krebs 
Zoltán szarvasi és Barth István mirkvásári taní-
tóknak ítélte oda. •» 
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SZÉPIRODALOM. 
Fiam emlékezete. 

Jelige : Jób könyve XIV. r. 2. v . 
és XVII. r. 13—16. v . 

A rózsa lehull, 
Hervadt szirom omladoz ágairul. 
Elröppen a nyár, 
Elhervad a táj , 
Lesz, mint szívem, oly szomorú, rideg,árva, kihal t . . 
Elszáll a madár, 
Nem vágy a kietlen, 
A puszta ligetben, 
Nem vágy szíve zengeni dalt . . . 
Elhallgat a víg zaj a tar fatetőkön, 
Bús szél ha sóhajtoz a néma b e r e k b e n . . . [mem, 
Oh, éltem egének örökre le tűnt ragyogása, szerei-
Emlékedet akkoron is híven őrzöm ! 

Tel álma után a fa ága kihajt, a falomb kivirul, 
Lágy illat özönlik el a favirág üde szirmairul. 
Jő más kikelet, 
Kert fái felett 
Új dal csicsereg . . . 
Halkan susogó fuvalom rezeg átal a légen ; 
Új szőnyeg a réten, 
Mit fűszeres ujjaival kikelet 
Dúsan hímezett 
Ká tarka virágból, 
S zeng ú j r a madárdal az illatos ágról . . . [tem ; 
Oh csak Te maradsz oda, vissza se térsz, soha szen-
Oh csak ez a seb lesz a régi szívemben ; 
Jaj, én maradok szomorú csak a földön, 
És gyászborította lakom marad árva . . . 
Oh büszke reményeim összetörött koronája, 
Emlékedet akkoron is híven őrzöm ! 

És elszakadozhat a gyászruha rajtam ; 
Még néha mosolyra kinyílhat az ajkam ; 
Még éltem ege valaha kiderülhet, 
Egykor szemeimbül a könny kimerülhet, 
Egykor kiapad ; 
Még jöhet idő, mikor ú j ra remélni szabad ; 
Év évre ha megy, 
Gyógyulhat a seb, 
És szűnhet a fájdalom égni — : 
En nem leszek — érzem — a régi, 
Oh, mert amíg élek e földön, 
Sóhajtva veszem remegő ajakimra neved', 
S fájón dobogó szívem érted, utánad eped ; 
Míg bolygok e földön, 
Oh, mennybe röpült nemes, angyali lélek, 
Kis, gyönge hajósa a Léthe vizének, 
Emlékedet én híven őrzöm ! 

S majdan ha közéig szomorú suhogással az alkony, 
S fáradt fejemet örökös pihenésre lehajtom: 
Élsz akkor is, óh Lacikám, — hidegült kebelemben, 
Sóhajtva: neved rebegése között lehelem ki alelkem. 
Sírod bizodalmas, 
Sírod nyugodalmas 
Mélyébe leszállva örömmel ölelkezem össze veled : 
Él porladozó, 
Él hamvadozó 
Szívünkben örökre a megszakított szeretet ! . . . 

Szalay Gyula. 

Erzsébet királyné. 
(Mutató a Benedek-Földes-féle V—VI. oszt. 
Olvasókönyv harmadik, javított kiadásából.) 

írta : Benedek Elek. 
Messze a mi hazánktól, idegen földön szüle-

tett Magyarország védőangyala. Nem altatta 
magyar dal a csecsemőt, s ím, szíve, lelke 
mégis magyarrá lett: példaképe a magyar nő-
nek. Hány nemes növény satnyul el, ha a boni 
talajból idegen talajba ültetik át ! A bajor föld 
legszebb virága feslő bimbó korában plántáló-
dott magyar földbe s szemet, szívet gyönyör-
ködtető pompában virult tovább mi közöttünk ! 

A magyar nemzet méltán dicsőíti az isteni 
Gondviselés csudálatos gondosságát, mely nyil-
ván erre a szegény, sokat szenvedett országra 
gondolt, midőn életet adott a kis Erzsébetnek. 
Eletet adott neki a világ Megváltójának szü-
letése napján, mintegy megjelölve egész életé-
nek folyását: a nagy dolgokra való elhivatást 
s a mártíromságot. 

Egy eleinte szokatlan, ma már nekünk ked-
ves hangzású helységben, Possenhofenben szü-
letett, 1837 december hó 24-én, Erzsébet 
Amália Eugénia. Atyja, Miksa József, a kato-
nás természetű, de költői lelkű bajor királyi 
herceg, anyja, Ludovika hercegnő, a megtes-
tesült szívjóság, szegényeknek, elhagyatottak-
nak gyámolítója : ím, tőlük örökölte szívének 
nemességét, lelkének fenköltségét. Távol a her-
cegi udvar zajától nőtt, növekedett a kis Sissi 
— amint őt becéző nevén hívták — s a ter-
mészetnek templomában, hol az udvari forma-
ságok nem nyűgözték le a veleszületett jó-
kedvet, elevenséget, egyformának érezte magát 
falusi játszópajtásaival, akikkel együtt kergette 
a pillangókat, együtt szedte erdő, mező virágait. 
Szerette a természetet s ez a szeretet meg-
maradt az ő szívében halálig. Itt élvezte a 
gyermekleányka az igazi szabadságot s itt ke-
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resett később enyhületet a mélyen sebzett 
anyai szív. 

Az ő gyermekkora nagyon rövid volt. A já-
tékra mind kevesebb-kevesebb idő jutott. Ta-
nulásra fogták a kis Sissikét, s ő mint jó és 
okos gyermek, korán megértette, hogy neki 
többet kell tanulnia, többet kell tudnia, mint 
más közönséges halandónak. Nagy szorgalom-
mal tanulta a különfele nyelveket, nagy kedv-
vel, szeretettel rajzolt, festett s minden szép 
iránt fogékony lelkében, a természet nagy sze-
retete mellett, korán kifejlődött a művészet 
örökbecsű alkotásainak csudálata, megbecsülése. 
A rajzoláson kívül a zenét művelte még nagy 
szeretettel, s mintha érezte volna, hogy majdan 
két országnak gondját kell megosztania, külö-
nös nagy kedvvel tanulta a történelmet. De 
sejthette-e a serdülő leány, hogy oly hamar 
búcsút kell vennie gondoktól szabad ifjúságá-
tól ? Még nem volt tizenhat éves, midőn Ausz-
triának daliás, ifjú császára, Ferenc József, 
eljegyezte Erzsébetet, a szép bajor herceg-
kisasszonyt, kinek szépsége, egész valójának 
üdesége, elméjének és szívének kiválósága első 
találkozásra rabul ejtette a hatalmas császár 
szívét. Ischlben, a vadregényes Tirol e fürdő-
helyén, 1853 augusztus 18-án, Ferenc József 
születése napján történt meg az eljegyzés s 
1854 április 24-én az esküvő Bécsben. 

Szomorú időket élt akkor a magyar. A nem-
zet legjobbjai, kik túlélték a szabadságharcot, 
börtönb sn sínylődtek vagy messze, idegen föl-
dön bújdokoltak. És íme, derülni kezd újra az 
ég felettünk. A házasság örömére a fiatal csá-
szár sokaknak megkegyelmez. Megnyílnak a 
börtönök ajtai s újra visszajöhetnek az édes 
anyaföldre többen azok közül, kik hazátlanul 
bolyongtak a nagy világban. Am ez még nem 
Erzsébet műve volt. Akkor ő még nem ismerte 
a magyar földet s népét. Az esküvő után négy 
év mult el, akkor, 1857-ben lépett a mi föl-
dünkre Erzsébet ; akkor utazta be császári fér-
jével ezt a szomorú országot s ahol megjelent 
fenséges alakja, szebb jövendő reménysége szál-
lott a csüggedt szívekbe. Az idegen föld gyer-
mekét mélyen meghatotta az elnyomatást büszke 
megadással viselő nép szenvedése ; az ő jóságos 
szíve nem tudott megnyugodni a gondolatban, 
hogy egy nagyszívű fejedelem s egy nagyra-
termett nép egymásra szeretet és bizalom nél-
kül tekintsen. Megszerette e népet büszke szo-
morúságában, megszerette e nép egyenes jellemét, 
megérezte, hogy e népnél hívebb, áldozatokra 
készebb nép nincs kerek e földön s most már 
tudta, nemcsak érezte, hogy nagy dolgokra van 
ő elhivatva ! 

Csudálatos dolgok történtek ezután. A már-
már elcsüggedt nép álmélkodva nézte az idők 

változását. A csüggedést erős reménység vál-
totta föl. Oszlottak, foszlottak a fiatal császár 
és a magyar nép közt a félreértés fekete fel-
legei. Mint ahogy az égen oszlanak a felhők, 
ha fölkél a nap. Sorba nyílnak meg a börtö-
nök ajtai s jőnek haza az idegen földre me-
nekült magyarok. Ez már az Erzsébet müve. 
Az ő puha keze tette egybe azt a két kezet, 
melyet ármánykodás vont el egymástól. Erzsé-
bet nemes szíve, tündöklő elméje nem pihent, 
míg császári férje fején nem ragyogott a ma-
gyar szent korona ! míg le nem törülte az 
utolsó könnycseppet is a magyar nép arcáról. 
Megcsendült újra a magyar szó Buda várában 
s magyar dajka dala altatta Valériát a királyi 
palotában. A magyar királyné a legelső ma-
gyar asszony lett, valamint a legelső magyar 
ember a király. Megtanulta a szép magyar 
nyelvet, olvasta a magyar könyveket s könny 
csillant meg szép szemében, hallgatván a ma-
gyar nóták mélabús zenéjét. 

Már életében legendás alakká válik az egy-
szeri bajor hercegkisasszony, most már Magyar-
ország királynéja. Csodás dolgokat regélnek a 
magyar nép iránt való nagy, erős szeretetéről, 
s e regéknek az a legnagyobb szépsége, hogy 
igaz valóság a tartalmuk. Mind nyilvánvalóbbá 
lett, hogy Erzsébet királyné itt e földön találta 
meg második hazáját : a bajor föld virága 
mélyen gyökeret vert a magyar földben s 
szebb, pompásabb, mint valaha. A világ leg-
szebb s legjobb asszonyaként emlegetik a 
magyar királynét. Örömét megosztja velünk, 
bánatát elrejti s védőangyalként lebeg fölöt-
tünk még akkor is, mikor a fájdalom keselyű-
karmokkal tépi az ő szívét. 

Négy gyermeknek adott életet. Az első, 
Zsófia, korán meghalt. Debreczenben volt ak-
kor császári férjével Erzsébet : ott vették a 
szomorú hírt Zsófia haláláról. Második gyer-
meke Gizella, a harmadik Rudolf, a negyedik 
Valéria. A seb, mit a kis Zsófia halála ütött 
anyai szívén, lassanként begyógyult : három 
gyermek nevelése, két ország gondjainak meg-
osztása feledteti a legnagyobb fájdalmat is. 
És ím, mikor a világ legszebb s legjobb asz-
szonya mellé megnyerte a „legboldogabb" jel-
zőt is, akkor lett egyszerre a világ legboldog-
talanabb asszonyává. 

Meghalt Rudolf királyfi. A magyar és az 
osztrák trón örököse. Az uralkodó család s 
két ország népének legszebb reménysége, leg-
nagyobb büszkesége. Ügy rendelte az isteni 
Gondviselés, hogy necsak megérje ezt a ret-
tentő csapást Erzsébet anyai szíve, de túl is 
élje azt. Túlélte fia halálát, mert ő nem volt csu-
pán anya, ő királyné is volt. 0 nemcsak arra 
volt elhivatva, hogy millióknak arcáról letörülje 
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a könnyet, de arra is, hogy példát adjon a 
legnagyobb fájdalmak elviselésére. Mikor a 
magyar nemzet sírva állotta körül Deák Fe-
rene ravatalát, ő akkor is letörülte könnyeinket, 
azzal a koszorúval, melyet a haza bölcsének 
ravatalára tett s azzal az imádsággal, mit e 
ravatal zsámolyán elrebegett. Az ő irántunk 
való szeretete, gyöngédsége mélyebb, igazibb 
volt, semhogy gyászának mutatásával emlékez-
tessen a közös veszteségre: idegen földre 
menekült, ott temetkezett el az ő halálig való 
bánatával. A görögök földjén : Korfuban, gyö-
nyörű palotát emeltetett, az Achileiont, azzal 
a megható gondolattal, hogy a nagy görög 
hőst is ifjú korában ragadta el a halál az 
édesanyai kebelről! 

A természet nagy templomában, a nagy 
költők műveinek olvasásában, a művészet reme-
keinek szemléletében kereste a feledést. Kereste, 
de nem találta meg. Midőn a magyar nemzet 
a honfoglalás ezeréves fordulóját ünnepelte, 
még egyszer megjelent az ország szívében, hogy 
lássa a mi örömünket. Sűrű fátyol takarta 
szenvedő arcát. Az anyai fájdalom eleven 
szobra: ez volt Erzsébet királyné. Látta az 
ő népét boldogságában, nagyságában és elme-
nekült újra az ő halálos bánatával. 

És elkövetkezett a rettenetes vég. Elvete-
mült gonosztévő gyilkos tőre döfte át a szabad 
Svájc földjén, Genfben, a legnemesebb szívet. 

A magyar ég gyászba, borult. 
Elvesztette védőangyalát. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Fehér keresztek. (írta : Dánielné Lengyel 

Laura. A Budapesti Hirlap újság vállalatának ki-
adása. Ára 2 korona 40 fillér.) 

A természet nemcsak teremt, hanem állandóan 
temet is. Jol fölfegyverzett hadserege várakozik 
a levegőből kábultan lebukó rovarokra, ráront a 
megsebzettre, a haldoklóra, az elpusztultra, hogy 
a benne felhalmozott anyag ne pihenhessen, 
hanem ismét elkezdhesse körforgását. Ezt a nagy 
temetést az enyészet millió katonája zajtalanul 
végzi. Nélkülök mérgező volna a patakok üdí tő 
vize, dögleletes az éltető levegő. De nemcsak a 
természet, hanem az emberi lélek is állandóan 
temet. Illúziók, melyek álomba ringattak és kábult-
ságban tar tot tak, szétfoszlanak ; érzések, melyek 
a végletekbe sodortak, eloszlanak ; gondolatok, 
melyek nélkül nem élhettünk, el tűnnek a semmi-
ségbe. A régiek sírjából újak fakadnak s i lyenkor 
az ember édesbús érzéssel gondol vissza a múltra . 
De megtörténik az is, hogy a meghalt érzések, 
gondolatok helyén sivár, élettelen temető marad, 
hová a multak kísértetei járnak föl. Ilyenkor ot t 

áll előttünk a kifosztott, megtépett, kétségbe-
esett ember. 

Lengyel Laura regényének hősnője elindul 
megvívni nagy harcát az élettel. Finomlelkű, 
nagy tehetségű, rendkívül erős lélek, de magánosan 
áll. Erezzük, hogy a küzdelemben ő a gyengébb 
fél. Annyi sebezhető oldala van egy az életbe 
támasz nélkül kikerülő fiatal leánynak, hogy 
könnyen olyan sebeket kaphat, melyeken át el-
vérezhetik. A véletlen Etédy István házába ra-
gadja. A házban fiatal leány van, az őszülő Etédy 
húga, Katinka. O a ház úrnője, az öreg úr remény-
sége. Etédy az öregek érthető önző szeretetével 
még mindig a kisleányt látja húgában, eszébe 
sem ju t , hogy nemsokára eljöhet valaki, ki el-
ragadja tőle a gyönyörűséget. E rendkívül érzé-
keny, zárkózott és törékeny leányka mellett él 
a regény hősnője, Éva. A nagyúri házhoz társaság 
j á r s a leányok is fölkeresik a szomszédokat. 
Ekkor lép előtérbe két férfi. Az egyik talpig 
becsületes, egyeneslelkű, ideálja a valódi férfinak. 
Évában azonnal felismeri a számára teremtet t 
asszonyt. Nem lép azonban arra az útra, melyre 
érzése ragadja, hanem hibásan látott kötelesség-
érzetből Afrikába készül egy vasútépítő vállalat-
hoz. A családja nyomása alatt meg van győződve 
arról, hogy neki nem szabad egyéni életet élnie, 
hanem kötelessége nővéreiről gondoskodni. A 
szegény nevelőnő szívében még alig támadt fel 
a reménység, márÍ3 elfonnyadt. 

A másik férfi Katinka felé foidul figyelmével. 
0 nem akarja életét másokért feláldozni, hanem 
inkább másokat áldozna fel önző céljainak. A 
leány gazdag, a jó házasság reményében udvarolni 
kezd neki. E tédy István és Éva szeretnék meg-
menteni a már-már hálójában vergődő naiv leány-
kát, de lehetetlen. A leány vesztébe rohan. El-
hagyja nagybátyja házát s hitvese lesz Fehér 
Kálmánnak. 

Évának el kell távoznia az Etédy-házból. Etédy 
szeretné valamivel megjutalmazni, de nem mer 
hozzá közeledni. Mikor aztán észreveszi, hogy a 
leány az élettől nem várhat semmit, kifosztva, 
elcsigázva áll az emberek között, felajánlja neki 
kezét. Éva elfogadja s az Afrikából hazatérő sze-
relmes férfinak már azt kell mondania, hogy: 
„menyasszony vagyok". Az elgyötört, megsebbzett 
lélek megtalálja nyugalmát Etédy István kas-
télyában. 

Ez a rövid és színtelen tartalma a Fehér 
kereszteknek. Rövid és színtelen, mert e tarta-
lomból alig lehet következtetni a regényre. Azokat 
a hézagokat, amelyek a fartalom előadásakor ki-
tűnnek, az író megtölti a szereplők jellemének 
rajzával, fejlődésével, alakulásával. Megtölti a 
hézagokat rendkívül finom megfigyeléseivel, elmés 
mondásaival, ötleteivel, elmélkedéseivel. Ezek az 
elmélkedések a regény legértékesebb részei. Egy-
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egy elmélkedése, vagy fejtegetése közben azt 
érezzük, hogy sikerült belelátnunk az emberi 
lélek legtitkoltabb, legsötétebb zugaiba, azt érez-
zük, hogy azok a bennünk homályosan élő, köd-
szerű gondolatok, melyek nem tudnak tömör 
igazságokká sűrűsödni, egyszerre csoportosulnak, 
tömörülnek s szilárdan fognak bennünk élni 
életünk végéig. Némely félig tudatos igazság 
teljes igazsággá érlelődött e regény olvasása 
közben. 

A nagy festők és költők szebbé, ragyogóbbá 
teszik körülöttünk a világot. Műveiknek hatása 
alatt már nem olyannak lát juk, mint azelőtt. A 
maguk lelkéből fonnak mindenre valami bűvös 
leplet s minket szinte rákényszerítenek, hogy e 
lepelen keresztül nézzünk mindent. Lelkünket 
megtöltik számtalan képpel, történettel, amelyek 
mind ébredeznek, valahányszor a megrajzolt tá j 
vagy tárgy elibünk kerül. Ezzel fokozzák érzé-
seinket. De vannak írók, akik nem annyira gyö-
nyörködtetni akarnak, mint rendet teremteni a 
gondolatok között, bevilágítani a sötétségbe, hogy 
megértsük a szenvedőt, ne taszítsuk el a bánatost. 
Ezek az írók utakat készítenek, melyeken bátran 
elindulhatunk, mert munká juk világosságot vet rá. 
A Fehér keresztek e munkák közé tartozik. 

§ A megelégedésre való nevelés. (írta: 
Léderer Ábrahám. Lampel R. [Wodianer F. és 
Fiai] r.-t. könyvkereskedésének bizománya. Ára 
60 fillér.) Korunkat bá t ran nevezhetnénk az elé-
gedetlenség korszakának. A különböző fajok, 
társadalmi osztályok súrlódása, a munkaadónak 
és munkásnak csaknem állandóvá vált küzdelme, 
a más-más foglalkozási ághoz tartozó emberek 
torzsalkodása, az örökös fizetésrendezési mozgal-
mak élénk világot vetnek arra, hogy sem a tö-
megek, sem az egyének nincsenek megelégedve 
sorsukkal. Ebben a nagy zűrzavarban vetette fel 
Léderer Ábrahám azt a gondolatot, hogy már az 
elemi iskolában a nevelőknek arra kell töreked-
niük, hogy a megelégedés erényét keltsék fel az 
ifjúságban. Az erre való ú t a t is megjelöli, de a 
munka oly nehéz, a cél oly távoleső, hogy csak 
akkor fogjunk hozzá, ha a megelégedés erénye 
bennünk is megvan. Az élettel, a társadalom 
felfogásával, ősi emberi ösztönökkel kell föl-
vennünk a harcot s mindig szem előtt kell tar-
tanunk Eötvös Józsefnek Léderer által is idézett 
következő mondását : „Voltam oly helyzetben, 
midőn sorsomat irigyelték, éltem napokat, midőn 
talán részvét tárgya valék, de csak egyet tanul tam 
mindé tapasztalásaimból és ez az : hogy megelé-
gedésünk nem helyzetünktől, hanem annak fel-
fogásától függ." Mi is valljuk a nagy gondol-
kodónak e mondásában rejlő igazságot s minden 
erővel arra törekszünk, hogy a jövendő nemzedék 
ne érezze az örökké nyugtalanító elégedetlenséget. 

Léderer munkáját ket főrészre oszthatnánk. 

Az első felében a megelégedés fogalmának ismer-
tetése, az elégedettség és elégedetlenség szembe-
állítása, általános igazságok és a kérdés tö r téne te 
van megírva ; a munka második része in-
kább gyakorlati. A megelégedésre való neve-
lésről szól. Külön-külön szakaszban tárgyal ja 
azokat az eszközöket, melyek segítségével célun-
kat megközelíthetjük. Ezek szerinte a következők : 
Az ápolás, a példa, a szoktatás, az oktatás, a 
szuggeszció. 

§ Je len tés a máramarosi közművelődési egye-
sület 21-ik évi működéséről. (írta: Bökényi 
Dániel, egyesületi t i tkár.) Vidéki közművelődési 
egyesületeinkre nagy feladat vár. Nemcsak az a 
hivatásuk, hogy a műveltségei terjesszék, hanem 
az is, hogy a magyar öntudatot fölébresszék, a 
hazafias érzést erősítsék és idegen nyelven beszélő 
testvéreinkkel a magyarságot megszerettessék. 
A máramarosi közművelődési egyesület csekély 
anyagi eszközeivel nagy eredményt ér t el. A sze-
gény tanulókat tankönyvekkel lát ta el, a nép-
oktatás terén hosszú idő óta és nagy sikerrel 
működő tanítók közül néhányat megjutalmazot t , 
gyermekotthonokat alapított. Egyik gyermek-
ot thonuk mellé foglalkoztatóműhelyt is ál l í tot tak 
fel. E műhelyben nemcsak kézügyességre t e t t ek 
szert az otthon tagjai, hanem megszokták a 
munkát és kenyérkeresést. Erről az ot thonról 
mondja a jelentés : „A nagyobb bennlakó növen-
dékek közül kilencet szerda és szombat délutá-
nokon Ladányi László áll. isk. tanító kosárfonásra 
vezetett. A gyermekek ügyesek voltak, a kosár-
fonást hamar elsajátították, készítettek hámozatlan 
vesszőből különböző nagyságban 80 kosarat, 
hámozott fehér vesszőből pedig 50 darabot, 5 
kg.-os szőlőszállító-kosarat, mit az iparfejlesztő-
bizottság értékesít. Az otthonban a társalgás 
nyelve a magyar volt. (A gyermekek mindenike 
idegen anyanyelvű.) A vezető taní tó figyelme 
ki ter jedt arra is, hogy a növendékek egymás 
iránt figyelmesek, előzékenyek legyenek, egymást 
munkájukban támogassák, segítsék." A kísérlet 
tehát sikerült , reméljük, hogy az elkövetkező 
esztendőkben már nagyobb eredményről lehet 
szólani. 

A máramarosi közművelődési egyesület a mű-
vészet népszerűsítéséről sem feledkezett meg. 
Szigeten képkiállítást rendezett s e kiállí tásnak 
sikere arra fogja buzdítani, hogy többször is meg-
ismételje. Bökényi Dániel, a jelentés írója azt 
reméli, hogy Szigetnek nemsokára kul túrpa lo tá ja 
lesz, melyben helyet találnak a néprajzi, szép-
művészeti és ipari alkotások mellett a történelmi, 
irodalmi emlékek is. A magunk részéről is azt 
óhajtjuk, hogy a magyarságnak ez a végvára 
kul túrpalotát kapjon, honnan a tudomány, mű-
veltség és ízlés áradjon szét az egész északkeleti 
vidékre. 
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§ Honszerző Árpád. (Elbeszélés a honfog-
lalás idejéből. Az ifjúságnak írta : Benedek Elek. 
Mühlbeck Károly rajzaival. Ára 8 korona. Lampel 
E. könyvkereskedése [Wodianer F. és Fiai] rész-
vénytársaság. 

A székelyek Csaba királyfia mindig megjelent 
népe között, valahányszor veszedelemben forgot t 
a székely. A legenda Szent Lászlója is kiszállt 
szűk sírjából, felpattant érclovára, mikor vesze-
delemben forgot t az ország zászlója. Ennek a ké t 
mondának mély jelentősége van. Nem lehet egy 
nemzetet szolgasorba dönteni, ha dicső múl t ja 
van. Az ellenség legyőzheti az élőket, de há t ra 
van a harc veszedelmesebb része : meg kell küz-
denie a nemzet nagy halottaival. A magyar nem-
zetet is számtalanszor megmentették már nagy 
halottai. Az utódok feléjük fordultak és fordul-
nak tanácsért, példáért, útmutatásért , ha meg-
nehezült az idők járása felettük. 

Honszerző Árpádról és a honfoglaló daliákról 
ír t most egy elbeszélést Benedek Elek. A könyv-
ről természetesen kritikát nem írunk, csak tar-
talmilag ismerte t jük. A dnyeszter-menti óriás 
síkságon pihen a magyar tábor. De ez a pihenés 
nem nyugalom; meglephetik őket vad ellenségeik: 
a besenyők, a bolgárok. Az ősz Álmos fejedelem 
lelke messzire elkalandozik ; Attila földjét lá t ja 
maga előtt ; ott szeretné nyugalomra ha j tan i 
fáradt fejét. Leventének, Árpád fejedelem daliás 
fiának képzelete is Attila örökségével foglalkozik ; 
a nagy hún birodalmat szeretné feltámasztani. 
A magyar táborban időzik a magyarokhoz csatla-
kozott Farkas khán, aki nevét farkasszerű arcától 
kapta. Népét sértett hiúságból elhagyta és em-
bereivel á t jö t t a magyar táborba. 

Levente szerelmes a Farkas khán csodálatosan 
szép, de kegyetlen leányába. Kegyetlensége miat t 
kiábrándul a leányból és képzelete a bolgár 
császár leányaval kezd foglalkozni. A Farkas khán 
vérig sértet t leánya bosszút esküszik s a bosszú-
állásra hamar eljött az alkalmas idő. A görög 
császár követei megérkeznek és segítséget kérnek 
a bolgárok ellen. A magyar sereget Levente vezeti 
a bolgár császár ellen. A Farkas khán leánya 
azonban megelőzi Leventét, elvágtat a császárhoz, 
hogy Levente és a császárleány találkozását 
mindenáron megakadályozza. Bár a görög császár 
időközben kibékült a bolgárokkal, a magyarok 
megtámadják a bolgár császár várát és Levente 
kemény küzdelem után betör abba a várba, hol 
a császár és Farkas khán leánya voltak. Mikor 
Farkas khán leánya látja, hogy a szerelmesek 
egymásra találnak, leugrik a mélységbe. 

A magyar sereg hazamegy. A bolgárok a leg-
első alkalommal megbosszulják a nagy vereséget ; 
betörnek a magyar földre, de véres harcban vere-
séget szenvednek. Ebben a harcban esik el 

Levente. Ezután indulnak mai hazánkba s tör-
ténik meg Alpár mezején a nagy leszámolás a 
bolgárokkal. 

Ez a rövid tartalma Benedek Elek köny-
vének. Ahogy az elbeszélés hatása alatt föl-
merül előttünk a honfoglaló tábor, odaképzeljük 
magunkat közéjük s meg-megremegünk, hogy 
minő sorsa lesz az idegen népek közé beékelődő 
nemes fajnak. Olvasmányunknak két alakja lép 
ekkor előtérbe ; az egyik Kusid, a másik Botond. 
Az első vitéz ugyan, de inkább használja eszét 
s mindig óvatosan mérlegeli a körülményeket, a 
másik hirtelen fellobbanó, vakmerőségig bátor. 
Az író bennük testesítette meg azt a két magyar 
t ípust , amely évszázadokon át végigvonul a ma-
gyar történelmen. 

& Az én falum a rováson. (írta : Bodnár 
János. Megjelent Máramarosszigeten.) 

A felvidéki falvaknak a veszedelméről ír Bodnár 
János. Tartózkodás, szépítgetés nélkül rajzolja a 
falu népének erkölcsi züllését. A virtuskodás, a 
rossz szokások, az alkohol, az erkölcsi eldurvulás, 
a szegénység ós nyomor sok virágzó falut te t tek 
tönkre. Különösen az alkohol. Aláásta a becsület-
érzést, megszüntette a közbiztonságot, eldurví-
tot ta a lakosság lelkét, úgy, hogy a felvidéki 
nép nem ismeri a hazafiasság fogalmát sem, 
nem törődik gazdaságával. A züllőfélben levő 
falvakból tömegesen vonul a nép Amerikába. 
Az elszomorító rajz u tán a gyógyításra vezető 
útakat ismerteti. I t t azon a nyomon jár, melyet 
a köztudat már célravezetőknek fogadott el. Sze-
rinte első teendő volna a jó népkönyvtárak fel-
állítása. Ezzel azonban még nem szabad megelé-
gedni, hanem rá kell szoktatni a népet az olva-
sásra. Azután fontosnak tart ja azt is, hogy a falu 
szellemi vezetői minél gyakrabban érintkezzenek 
a mintegy gondjaikra, felügyeletükre bízott lakos-
sággal. Az úri osztály jó példája termékenyítőleg 
hathat. Szükségesnek tartja, hogy a nép szóra-
kozásáról is gondoskodjunk. E r re valók az ifjú-
sági egyesületek; melyek körében mulatságokat 
lehet rendezni. Erre valók a tanulságos fel-
olvasások, melyeket a minden embert ér-
deklő vetítő készülékkel lehet elevenebbé, érde-
kesebbé tenni. Új dolgokat nem mond Bodnár 
János, de ügyesen csoportosítja mindazokat az 
eszközöket, melyek segítségével a rémületes pusz-
tulásnak ú t já t állhatjuk. Munkája olyan, mint 
egy segélykiáltás az ország egyik legelmaradot-
tabb vidékéről, segélykiáltás, mely arra buzdít ja 
a társadalmat, az államot, a falvak művelt em-
bereit, hogy együttesen gyógyítsák a sebeket. 

Szerző azt ígéri, hogy ingyen küldi meg az 
érdeklődő tanítóknak kis füzetét , ha 10 filléres 
bélyeget küldenek címére, Nagyváradra. 

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

E l ő l é p t e t t e : Vajna Károly kézdivásárhelyi 
áll. el. isk. taní tót a népnevelés terén szerzett kiváló 
érdemeinek elismeréseül mostani állomáshelyén, 
az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. §-a alapján, igazgató-
tanítóvá. 

Szolgálattételre k i rendel te : Balázs K. 
József kolozsvár-monostorúti áll. el. isk. taní tót 
a kolozsvári inasotthonhoz; Szlóboda János nagy-
teremiai áll. el. isk. tanítót a szegedi inas-
otthonhoz. 

K i n e v e z t e : Koncz Ede oki. tanítót a szegedi 
alsó központi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovácsi 
Pál haranglábi unitárius el. isk. tanítót a kövendi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Veres Borcsa Mihály 
oki. taní tót a hódmezővásárhelyi áll. el. isk.-hoz 
r. taní tóvá; Práger Kálmán oki. tanítót az új-
bánya-óhutai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Pettkó 
Dezső diszeli róm. kath. el. isk. tanítót a tisza-
várkony-szőllőbeli áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Criga Pál oki. taní tót a gyalári áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Bott Dániel oki. tanítót a dabol-
czi áll. el. isk.-hoz r . tanítóvá ; Repha János 
oki. taní tót a miava-rudniki áll. el. isk.-hoz r . 
tanítóvá ; Tóth Imre oki. tanítót a bottyáni áll. 
el. isk.-hoz r. taní tóvá; Tóth Rezső sopronkö-
vesdi róm. kath. el. isk. tanítót a kúnszigeti 
áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Krespay Gyula oki. 
tanítót az ökörmezői áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Csillag Ferenc, Danits László, Fekete Nagy 
Ignác, Kréter Gyula, ifj. Poszlávszky Kálmán, 
Temesváry Lajos oki. tanítókat a szentes-kül-
területi áll. el. isk.-hoz r. t an í tókká; Tóth 
József sepsiszentgyörgyi szeretetházi családtanítót, 
Szalkay István dévaványai ref. el. isk., Boris 
Ferenc törökszentmiklósi ref. el. isk. tanítókat, 
Szathmáryné Fekete Róza és Bencsik Erzsé-
bet oki. tanítónőket a mezőtúr-belterületi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Vágó 
József, Szabó Lajos, Bányai István, Májai 
István, Váradi József és Boros Mihály oki. 
tanítókat a mezőtúr-külterületi áll. el. isk.-hoz, 
Nóga Valéria oki. tanítónőt a nagypaczali áll. 
el. isk.-hoz, Deák Mária oki. taní tónőt a bátyúi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. taní tónőkké; 
Takács Endre oki. tanítót, Takács Ilona oki. taní-
tónőt a győrrévfalusi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Papp János oki. tanítót ós 
Griffáton Mária oki. tanítónőt a beznyei áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Gödri Zsuzsanna 
oki. tanítónőt a székelyszenterzsébeti áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Kólecsányi Mária oki. tanítónőt az 
újbányái áll. el. isk.-hoz r . tanítónővé ; Tur-
csányi Ida oki. tanítónőt a kisgarami áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Szekeres Ernőné, Kuchár Sarolta 
oki. tanítónőt a budapesti Máv. északi főműhely-

telepi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Liszka 
Beatrix oki. tanítónőt a tolvádiai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Solymosi Izidora oki. t an í tónőt az 
egerbegyi áll. el. isk.-hoz r. taní tónővé ; Sali 
Franciska oki. tanítónőt az istvánföldi áll. el. 
isk -hoz r. tanítónővé ; Schöbet Kamilla oki. taní-
tónőt a nagylucskai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
báró Potier Julia oki. tanítónőt a lajtaszent-
miklósi áll. el. isk.-hoz r . tanítónővé ; Batek 
Ilona oki. tanítónőt a hasznosfelsőhutai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; La Roche J u d i t h oki. 
tanítónőt a talpasi áll. el. isk.-hoz r. taní tónővé ; 
Petrovay Olga oki. taní tónőt a nagykörűi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kárthal Emma oki. 
tanítónőt a korompai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Tóth Ilona oki. tanítónőt a halmii áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Bereczki Mária oki. taní tónőt 
a munkácsi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Hauck 
Margit oki. óvónőt ahegyeshalmiáll. óvóhoz óvónővé 

Jelen minőségében áthelyezte : Kovács 
László kövendi áll. el. isk. tanítót az alsórákosi 
áll. el. isk.-hoz; Török Pé te r hódmezővásárhelyi 
áll. el. isk. taní tót a tömörkényi áll. el. isk.-hoz ; 
Farkas Károly újbánya-óhutai áll. el. isk. taní tó t 
a segesvári áll. el. isk.-hoz; Tapfer Mihály 
csorvási áll. el. isk. ig.-tanítót a stájerlaki , 
Fecske Pál ambrózfalvai áll. el. isk. t an í tó t a 
csorvási, Jámbor Emil lajosfalvai áll. el. isk. 
tanítót az ambrózfalvai, Vitos Domokos gyalári 
áll. el. isk. taní tót a lajosfalvai áll. el. isk.-hoz ; 
Halász Lajos hasznosfelsőhutai áll. el. isk. taní-
tót a lajtaszentmiklósi áll. el. isk.-hoz ; Schmidt 
István rákói és Ortutay Miklós szentmiklósi áll. 
el. isk. taní tókat kölcsönösen; Iváncsó J enő 
fűrészvölgyi és Bélafi István bácskeresztúri áll. 
el. isk. tan í tókat kölcsönösen ; Márlms Ferenc 
piszkei áll. el. isk. taní tót és Matus Laura 
vecsési áll. el. isk. tanítónőt kölcsönösen ; Szabó 
Teréz morvaőri és Bertháné Niepel Zelma nagy-
veszverési áll. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Kar-
rier Irén magyarnagyzsombori és Mihályi Irén 
nagyalmási áll. el. isk. taní tónőket kölcsönösen ; 
Peőcz Julia nagylucskai áll. el. isk. tan í tónőt a 
sóskúti áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Andres János 
zádorlaki róm. kath. munkaképtelen el. isk. taní-
tónak évi 1320 K-t; Hódosi Gábor pankaszi 
elaggott ref. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t ; 
Széli Sámuel izsáki munkaképtelen ref. el. isk. 
tanítónak évi 2148 K-t; Tomics Dusán pancso-
vai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
1512 K-t ; Bona József macsolai munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 2020 K-t ; Ritók 
István munkaképtelen kabai ref. tanítónak évi 
1740 K-t; id. Szathmáry Ferenc pányoki munka-
képtelen ref. tanítónak évi 900 K-t; Csernay 
Mór ajnácskői róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1280 K-t; Formády Alajos munkaképtelen lasz-
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tóezi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K- t : 
Szoboszlai Gyula restei munkaképtelen ref. taní-
tónak évi 1260 K - t ; Nagy Károly noszlopi róm. 
kath. el. isk. tan í tónak 1300 K - t ; Palecskó 
János pogányi róni. kath. el. isk. tanítónak évi 
1400 K-t ; Újhelyi Antal assakürthi munkakép-
telen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1000 
K-t ; Horti Benő domonyi munkaképtelen róm. 
kath. el. isk. t an í tónak évi 300 K - t ; Marosán 
Iilés pusztaszentmártoni. munkaképtelen gör. kath. 
tanítónak évi 440 K-t ; Schoderbeck Márton 
adonyi munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 
1380 K-t; Szabó Etelka munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 440 K- t ; Krizsán Teodóra zom-
bori munkaképtelen gör. kel. szerb tanítónőnek 
évi 980 K-t; Beke Gyulánó szül. Koch Hilda 
munkácsi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 680 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Cigaridx János belényesi gör. kel. taní tó 
özv., szül. Cosma Máriának évi 640 K-t, Eugé-
nia nevű kkorú árvájának 106 K 66 f-t, mind-
össze 746 K 66 f - t ; néh. Csáki Mihály űjkécs-
kei közä. el. isk. tanító özv., szül. Zabokv Anná-
nak évi 640 K-t, Anna, György, Mária és Ilona 
nevű kkorú árváinak egyenként 106 K 66 f-t, együt t 
426 K 66 f-t, mindössze 1066 K 66 f - t ; néh. 
Hitter Miklós czeglédi róm. kath. el. isk. taní tó 
Irma nevű kkorú árvájának 127 K 76 f - t ; 
néh. Gryurinyi Lajos nyug. vaskohi róm. kath. 
tanító özv., szül. Egris Annának évi 570 K - t ; 
néh. Kovács János béli ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Nemes Zsófiának évi 640 K-t, Ida, Julian-
na és Irén nevű kkorú árváinak egyenként 106 
K 66Va f t , együ t t 320 K-t, mindössze 960 K - t ; 
néh. Kockár Dusánné szül. Bartulov Milieza 
szerbpadei gör. kel. el. isk. taní tónő Milorád és 
Vidor nevű kkorú árváinak egyenként 125 K-t, 
együtt 250 K - t ; néh. Bauer Manó rózshegyi 
izr. el. isk. taní tó özv., szül. Steiner Fanninak 
évi 710 K-t, Sándor nevű kkorú árvájának 118 
K 33 f-t, mindössze 828 K 33 f-t ; néh. Támbor 
István mihálygergei nyug. róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Lacskó Teréziának évi 300 K-t ; 
néh. Bertalan Imre nyug. konyári ref. t an í tó 
özv., szül. Kabai Rakhelnek évi 520 K-t ; néh. 
Baffay Károly kiskőrösi ág. ev. el. isk. t an í tó 
Károly nevű kkorú árvájának 133 K 33 f - t ; 
néh. Bosenberg Jakab büdszentmihályi nyug . 
izr. el. isk. taní tó özv., szül. Kálnai Háninak 
évi 612 K 80 f - t ; néh. Tóth Lajos nyug. der ecskei 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Sápi Amáliának 
évi 704 K - t ; néh. Zsifkovics János nyug. határ-
őrvidéki községi tanító özv., szül. Markovics 
Emiliának évi 359 K 33 f-t. 

Tanítói sírvíiliázba való fölvételét e l ren-
d e l t e : néh. Imre József hajdúböszörményi ref. 
tanító Hona nevű árvájának a debreczenibe ; 

néh. Szabó Pé ter kisházai áll. el. isk. taní tó 
Margit és Dezső nevű árváinak a debreczenibe ; 
néh. Nagy Péter balmazújvárosi ref. el. isk. 
taní tó Emma nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Hardy Elek czeglédberczeli tanító Elek 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Borteleki 
Lajos kányái róm. kath. el. isk. tanító Matild, 
Valéria és I rén nevű árváinak a kolozsváriba ; 
néh. Antal Alber t kovácsházai ref. el. isk. taní tó 
Amália nevű árvájának a debreczenibe; néh. 
Puskás Jenő gyergyóalfalvi áll. gazd. el. isk. 
tanító Jenő nevű árvájának a debreczenibe ; néh. 
Kondor Ferenc murahalmosi áll. el. isk. taní tó 
Ferenc, László és Sára nevű árváinak a kecskemé-
tibe ; néh. Walló Sándor gyetvai áll. el. isk. 
tanító Mária nevű árvájának a kolozsváriba; 
néh. Kádár Géza kőteleki róm. kath. el. isk. 
tanító László nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Olariu Miron ottlakai gör. kel. el. isk. 
tanító Miron nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Tegze László felsőapsai gör. kath. tanító 
Pál nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Sik-
laki Dániel szentistváni róm. kath. el. isk. taní tó 
Dezső nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Vörössék Mihály sasvári róm. kath. el. isk. 
tanító Gyula nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Tyukos Károly vágsellyei róm. kath. el. isk. 
tanító Ferenc nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Bay Ferenc tiszabecsi ref. tanító Erzsébet 
és Miklós nevű árváinak a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
]N". E. AZ állami polgári iskolai tanítói állásokat a 

közokt. minisztérium Hivatalos Közlönyében, a Polgári 
Iskolai Közlönyben és olykor lapunkban is hirdetik. — 
Sell. L. Dobó. Miután az állami elemi iskolai tanítók 
is az országos tanítói nyugdíjintézetnek a tagjai, állami 
szolgálatba való kinevezése esetén megelőző szolgálata 
a nyugdíj szempontjából természetesen beszámíttatik ; 
ellenben a magasabb fizetésre való igény szempont-
jából nem. De ha a hitfelekezettől kapott fizetése több, 
mint az állami tanítók részére megállapított legkisebb 
alapfizetés, a különbözetet személyi pótlék címén meg-
kapja, mely azonban a fizetés emelkedése esetén a 
fizetési többlet erejéig megszűnik. — N. L. A 
közölt adatokból nem tudjuk megállapítani kincstári 
tanítói minőségét. Ha ön azon föltevésben van, hogy 
kincstári tanító, akkor az 1907. évi XXVI. t.-c. 4. 
§-ában foglaltakra való hivatkozással kélje az önt 
megillető magasabb fizetést attól a minisztériumtól, 
amelynek hitele terhére kapja fizetésének egy részét. — 
R. Eg. A községi és hitfelekezeti tanítók törvényesen 
megállapított járandóságai közigazgatásilag biztosít-
tatnak. Ha tehát a használatára adott lakás a törvényes 
követelményeknek meg nem felel, forduljon panaszá-
val a főszolgabíróhoz, és ha ennek beavatkozása nem 
járna kellő eredménnyel : a közig, bizottsághoz. — 
Mátrai. 1. Ha a hitközségi pénztár kezelője — bizo-
nyára nem ok nélkül — ragaszkodik ahhoz, hogy 
nyugtatványát az elnök láttamozza, akkor tessék ennek 
megfelelni. Ez csak nem ok az összetűzésre ? Számos 
állami utalvány is láttamozáshoz van kötve. 2. Ezt 
már semmiesetre nem „követelheti". 3. Az állami és 
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községi iskolák számára kiadott utasításokat az Egye-
temi nyomdánál szerezheti meg. — D. L. Ily általá-
nosságban fölvetett kérdésekre felelni nem lehet. 
Egyébiránt közöljük a községi iskolai Utasítás vonat-
kozó pontját : „Ha a tanító részére egészségi okokból 
egy hónapnál hosszabb szabadságidő engedélyezése 
szükséges, a helyettesítési költségekről a község, illetve 
az iskolai pénztár köteles gondoskodni." Azt azonban 
mi már nem tudhatjuk, hogy az ön esetére ezen sza-
kasz alkalmazható-e ? — B. I, I . A 3 - 6 tanítóval 
bíró állami elemi iskolák igazgató-tanítóinak évi 200 K 
igazgatói pótlék jár. — V. I. Petri Mórnak az Ifjúsági 
Egyesületeket tárgyaló művét Lampel könyvkeres-
kedése adta ki s ugyanott 1 K-ért megrendelheti. — 
K. L. Sajnálatunkra nem tehetünk eleget ama kéré-
sének, hogy egy rövid hír kinyomozásáért lapunk 
néhány évi évfolyamát átböngésszük. A kiadóhivatal 
sem lesz erre hajlandó. — V. I. Yinga. Ennek sem 
felelhetünk meg. — Oláh új falu. 1. Megüzentük már 
többször, hogy — ha az iskolafenntartó is hajlandóságot 
mutat rá — kár a fizetéskiegészítés kérelmezését ha-
lasztani, mert ennek elsősorban az érdekelt tanító 
fogja érezni hátrányait. Azt, hogy megkapja-e a tör-
vény hatálybaléptének idejétől a fizetéskiegészítési 
államsegélyt, ha ezután folyamodik, határozottan nem 
állíthatjuk, mert fogalmunk sincs róla, hogy mikor 
kerül fel folyamodványuk. 2. A fizetési hátralék be-
hajtása nincs kifejezetten időhöz kötve. Tessék meg-
sürgetni. 3. Az eltérő javadalmazás tekintetében majd 
a közigazgatási bizottság fog rendet teremteni. — 
Magániskola. A magánegyének iskolaállítási jogát az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 16. §-a biztosítja. A felállítás 
iránti kérelmével elsősorban a tanfelügyelőséget ke-
resse meg, mert ez van hivatva megállapítani, vájjon 
van-e szükség az illető helyen fennálló másjellegű 
iskolákon kívül magániskola nyitására ? A nyilvános-
sági jogot csak abban az esetben kaphatja meg, ha 
a közig, bizottság igazolja, hogy képes megfelelni azon 
kellékeknek, melyeket a törvény az állami és községi 
iskolákra nézve előír. — F. I. Tliass. Lampel Róbert 
könyvkereskedése Budapest, VI., Andrássy-út 21. — 
Sz. K. Zombor. 1. A különbözeti vizsga anyagát az 
illető intézet igazgatósága állapítja meg. 2. Budapest VI. 
ker., Eparjes, Hódmezővásárhely, Sepsiszentgyörgy.— 
H. M. Patll. Ha a javadalmi jegyzőkönyv fölvétele 
ellen kifogása van, úgy panaszával a közig, bizottság-
hoz forduljon, mely ügyében elsőfokú határozatot hoz. 
Ugyanez intézkedik a hátralékos fizetés behajtása 
iránt is. Ajánljuk azonban, hogy a törvényt és az 
Utasítást gondosan olvassa át, mert a felsorolt ki-
fogások csak részben állhatnak meg. — H. M. Msziget. 
Ebben mi nem adhatunk útbaigazítást. Tessék a tan-
felügyelőséget megkeresni. — O. P. Tárgyalás alatt 
álló ügyekről érdembeli felvilágosítást nem adhatunk.— 
R. M. Pécs. A kinevezés már megtörtént. Okmá-
nyait a tanfelügyelőség útján fogja visszakapni. — 
M. F. Nagyatád. A törvényszerű korpótlékokra van 
igénye. — F. I. Kfalu. Nagyon téved, ha azt hiszi, 
hogy kert hiányában minden tanítót megillet a kert-
átalány ; önnek is csak abban az esetben van joga 
esetleg a közig, bizottság közbenjárásával annak meg-
adását kívánni, ha természetben való lakást élvez és 
ahhoz nem tartozik '/'< hold kert, továbbá, ha nős és 
neje nem tanítónő. — G. M. Sz.-Kövesd. Erről a 
dologról e helyen csak a közelmúltban adtunk útba-
igazítást. — Znió. 1. Ha az iskola elhelyezése ellen 
közbiztonsági szempontokból kifogás emelhető, tegyen 
erről jelentést az iskolaszéknek, esetleg pedig a tan-
felügyelőségnek és kéljen sürgős intézkedést. 2—3. 
Ebben az ügyben kérjen tanácsot ügyvédtől. Aki levél-
ben óhajt választ, annak vagy megfelelő levélbélyeget, 
vagy címzett levelezőlapot kell mellékelnie. — 

K Ü L Ö N F É L É K 
Külföldi hang 

népoktatásunk ingyenességéről és a gazdasági 
népoktatásról. 

. Apponyi gróf kultúrpoli t ikájával a külföldi 
komoly és elfogulatlan sajtó a legnagyobb el-
ismeréssel és méltánylással foglalkozik. Legújab-
ban a Boroszlóban megjelenő: „Monatsblätter f ü r 
die Schulaufsieht" a németországi tanfelügyelők 
egyesületének közlönye, hosszabb cikkben ismer-
teti a magyar népoktatásnak két legújabb vív-
mányát : az elemi népoktatás ingyenességét és a 
gazdasági népoktatásnak tervényes rendezését s 
fűz hozzá érdekes, tanulságos kommentárt . 

Az az elfogulatlan és tárgyilagos mód, arnely-
lyel e magas nívójú közoktatási orgánum bírálja 
Apponyi gróf nagyjelentőségű ú j törvénycikkeit, 
érdemessé teszi a cikket, hogy bővebben is tudo-
mást szerezzünk róla. 

Jóleső érzéssel konstatálhatjuk, — mondja 
többek között a német folyóirat — hogy Ma-
gyarországon is fölségesen érvényesül és ter jed 
az az igazán szociális fölfogás, hogy a modern, 
demokratikus állameszme, mely az individuális 
munka respektálásán alapszik, nemcsak a politi-
kai jogok terén, hanem a szellemiekén sem ismer 
többé privilégiumot. Korunk az általános mű-
veltség tekintetében nem tűr többé exkluzivitást, 
mely a haza polgárai közé válaszfalakat állíthat. Régi 
időkben, sőt még a mul t században is, a haladás 
karakterisztikumát, de még a nemzeti ekzisztencia 
garanciáját is abban látták, ha kul túra egyes 
ágaiban, a tudományban, a művészetben egy-egy 
kiváló tehetségünk kimagaslott, kit sans gêne 
más nemzetek nagyjai között emlí thet tünk. Ma-
napság — a tapasztalat tanítot t bennünket rá — 
belát juk és hisszük, hogy az intellektuális világ-
ban a folytonos haladás nem az egyesek kiváló-
ságán alapszik, hanem a nagy köz, a nép tény-
leges részvételén és lankadatlan munkálkodásán. 
Nem azáltal lesz a nemzet gerince izmos, ha 
tudományos intézményeinkben és társulatokban 
az ismeretek holt tőkéjé t egyes szaktudomá-
nyok kultiválásával gyarapít juk, hanem a gondo-
latokat és eszméket a nép egész összességében 
élénk forgalomba kell hozni ; a nemzet minden 
egyes tagjában élénk szellemi tevékenységet kell 
ébreszteni, ekképen lesz a nemzet gerince : az 
intellektuális középosztály erős és edzett, amelyre 
minden teória szerint az állami ekszisztencia biz-
tos és nyugodt fejlődése támaszkodik . . . 

Ezek és ezekhez hasonló eszmék késztethették 
a nagynevű magyar közoktatásügyi minisztert 
az elemi népoktatásnak ingyenességéről és a gaz-
dasági népoktatásnak rendezéséről szóló törvény-
cikkek alkotására. 
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A. szóban levő törvénycikkek értelmében úgy 
az állami, községi és felekezeti mindennapi, mint 
az ismétlő-iskolákban az oktatás teljesen ingyenes, 
még pedig úgy, hogy sem tandíj, sem a törvé-
nyileg megszabott 30 filléres tanítói nyugdíj-
járulék többé nem szedhető. Csupán azt engedi 
meg a törvény, hogy a népiskolai if júsági és 
tanítói szakkönyvtár céljaira legföljebb 50 fillér 
beíratási dij szedessék. Azon gyermekek, kik sze-
génységüket igazolják, még a beíratási díj alól 
is fölmentendők. Az ismétlő- és gazdasági nép-
iskolákban még beíratási díj sem szabható k i . . . 

De mivel az ingyenes népoktatás a községi, 
de különösen a hitfelekezeti népiskolák jövedel-
mét annyira megcsappantja, hogy azt az iskola-
fenntartók saját erejükből még részben sem pó-
tolhatják és így ezzel azokat a hazafias szellem-
ben vezetett nagyszámú iskolákat is, amelyek 
nemcsak a múltban, hanem a jelenben is a nem-
zeti kultúrának becses munkatársai voltak, mint-
egy életerejétől fosztja meg : a törvényjavaslat 
bölcsen intézkedik arról, liogy ezek az iskola-
fenntartók állami rekompenzációt nyerjenek. 
Méltányos a törvénycikknek az a rendelkezése 
is, hogy az országos tanítói nyugdíjalap is kár-
pótoltassék az elmaradó 30 filléres nyugdíjille-
tékekből folyó jövedelemért. E nemzeti és kul-
túrális szempontból nagyfontosságú törvénycikk 
három millió és négyszázezer koronával fogja 
megterhelni az állami költségvetést. . . 

Hivatkozik a cikk azokra az indokokra is, me-
lyek szükségessé tették a népoktatás ingyenes-
ségét: Az 1868-iki népoktatási törvény, mely az 
elemi oktatás általános kötelezettségét kimondja, 
még mindig oly hiányosan van foganatosítva, 
hogy 3,153.763 tanköteles gyermek közül csak 
2,507.916, tehát 79'5 százalék jár iskolába s 
645.820 gyermek minden oktatást nélkülöz. S 
e szomorú állapot nem csekély mértékben annak 
a körülménynek tulajdonítható, hogy az iskola-
fenntartók tandíjak és egyéb iskolai illetékek be-
szedésére jogosítvák . . . A tandíjak beszedése, 
különösen, hol az természetiekben fizettetik, 
mindkét félre nézve rendkívüli nehézségekkel és 
vekzációkkal jár . Nem tartható fenn továbbra ez 
az állapot már abból a szempontból sem, mivel 
a népoktatás általános kötelezettségével össze nem 
egyezhető, hogy a kötelességüket teljesítő szülők 
tandíjat fizessenek . . . 

Méltó társa e törvénycikknek a gazdasági nép-
oktatásról szóló törvénycikk. A közoktatásügyi 
kormány már 1896-ban kereste a módokat, mi-
kép lehetne a magyar népoktatásnak eddig úgy-
szólván teljesen meddő tagozatát : az ismétlő-
iskolát oly szervezettel ellátni, hogy abban a 
13—14 éves korban levő ifjúság nemcsak meg-
erősödjék a mindennapi elemi népiskolában el-
sajátított alapvető ismeretekben, hanem egyszers-

mind olyan, főleg gyakorlati ismeretekre oktat-
tassék, amelyeknek jövő életfoglalkozásában hasz-
nát veszi. Evégből Wlassics volt kultuszminiszter 
az ismétlő-iskolákat Darányi földmívelési minisz-
terrel egyetértően gazdasági irányban újjászer-
vezte és az iskolák részére 1902-ben új szerve-
zetet és tantervet adott ki. Az újjászervezett 
gazdasági ismétlő iskola rohamosan fejlődött az 
utóbbi tíz év alatt s Apponyi Albert gróf kultusz-
miniszter most már szükségesnek és halaszthatat-
lannak látta, hogy a gazdasági népoktatást az 
egész országra kiterjedően és külön törvénnyel 
szabályozza. 

Végezetül azt mondja a derék cikk : kétség-
telen, hogy e két ú j törvény eredményei a ma-
gyar nép fajsúlyát, boldogulását, anyagi és erkölcsi 
megerősödését hathatósan fogják előmozdítani, 
mert aranyigazság rejlik e közmondásban : a jogar 
eltörik, a fegyver megrozsdásodik, a hősök karja 
elenyészik, de ami a szellembe van vésve, örökké-
való. (L. L.) 

— A csíkmegyei taní tók kézimunka tan-
f o l y a m a . Csíkszeredán f. évi augusztus 28-án 
záródott be a vármegye által segélyezett és a 
kézimunkára nevelő orsz. egyesület által tar to t t 
kézimunka-tanító tanfolyam. A tanfolyamon 16 
csíki tanító képeztetett ki a kézügyesség ágai-
nak elsajátítására. Előadó : Lohr Lajos székes-
fővárosi tanító volt. A tanfolyamot Gruttenberg 
Pal igazgató és Bartók Géza m. kir. statisztikai 
felügyelő kiküldött látogatták meg, kik meg-
elégedésüket fejeszték ki a haladás fölött. A ta-
nítók 28-án kiállítást rendeztek a fa-, agyag- és 
papírmunkákból, mely kiállítást mintegy 150 en 
látogatták. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
U. (A tanító.) Gyermekek részére kissé magasnak 

találjuk a tanító jellemrajzát. Jó lesz, főként e szem-
pontból, némi símítást végezni rajta, mielőtt a könyvet 
kiadja. — D. (Közeledik a szeptember.) Fájdalom, sok 
olyan szegényes fölszerelésű iskola van, milyet ön leír, 
csak kár, hogy nincs meg a megkapó leíráshoz szük-
séges írói készsége. — N. (Este későn.) Nagyon sok 
vers vár közlésre, tehát, ha mégoly jó volna is az 
öné, nem közölhetnék a legközelebbi számban. Messze 
áll ez a vers a közölhetés mértékétől. — M. (Wien.) 
Jobbakhoz van szokva a mi közönségünk. — K. (Vissz-
hang.) Kissé nehéz olvasmány, meg különben is eny-
nyire nem megyünk bele a világnézlet fejtegetésébe. 

Tartalom Apponyi Albert gróf. — A tanító-
képesítő-vizsgálat átalakítása. Méthi Lajos. — Küzdelem 
a magyar nyelvért a XIX. század első felében. Simon 
Lajos. — Szépirodalom : Fiam emlékezete. Szalay 
Gyula. — Erzsébet királyné. Benedek Elek. — Köny-
vesház. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Lengyel fa lv i róm. kath. kán tortanítói állásra. 

Jövedelme: 1. egy kat. hold 1380 Q ö l föld; 2. hit-
községtől 270 K készpénz ; 3. terményjárandóság 89 
K 60 f ; 4. államsegély 612 K; 5. stóla, mellékjöve-
delmek. Folyamodványok, okmányokkal felszerelve, a 
lengyelfalvi iskolaszék címére küldendők, szeptember 
14-ikéig. Személyes megjelenés szükséges. Lengyel-
falva, u. p. Abaszéplak. Istentisztelet nyelve tót-magyar. 
Lengyelfalva, 1908 aug. 21-én. Schimitschek Lajos, 
plébános. (1151—III—3) 

A látrányl ref. egyház a megürült tanítói állo-
másra pályázatot hirdet. A fizetés 1200 koronára van 
értékelve, föld, készpénz és egyéb járandóságokban. 
Kellékek : ref. vallású férfi legyen és orgonálni, fő-
képen tanítani jól tudjon. Pályázati határidő : 1908 
szeptember 25. Bizonyítványok Látrányba, Puskás 
János ref. lelkészhez küldendők. (1280—1—1) 

Az annavölgyi (Esztergom m.) bányatelepi nyil-
vános jogú magán elemi népiskolánál egy osztály-
tanítói állás töltendő be. Javadalmazása : 1. 1000 
korona készpénzfizetés, havi utólagos részletekben ; 
2. ismétlősök oktatásáért 50 korona ; 3. szabad lakás ; 
4. fűtőanyag természetben ; 5. világítás természetben, 
ennek egyenértéke 68 40 korona ; 6. törvényes kor-
pótlék. Ennek fejében tartozik megválasztott az igaz-
gató-tanító útmutatása szerint a kijelölt tanteremben 
az állami tanterv értelmében az összes tanítói teen-
dőket végezni. Állásában egy sikeres próbaév eltöltése 
után véglegesíttetik. Pályázhatnak csakis oklevele.-', 
magyarnyelvű férfitanítók. Német nyelvben és har-
móniumjátékban gyakorlottak előnyben részesülnek. 
Folyamodványok „Bányaigazgatóság, Annavölgy"címre 
küldendők. (1148—II—2) 

Ipolyveozel (Hont megye) róm. kath. kántor-
tanítói állás jövedelme : 1000 korona, amely 17 katasz-
trális hold szántóföld, rét, rozs, tandíj, stóla és 367 
korona államsegélyből áll. Fölszerelt kérvények szep-
tember hó 17-ig Drégelypalánk plébánia-hivatalához 
küldendők. A választás szeptember 19-én lesz. 

(1174-11-2) 
A csantavéri (Bácsbodrog m.) róm. kath., magyar 

tannyelvű elemi népiskolához 2 kisegítő okleveles 
tanító vagy tanítónő kerestetik, kik kötelesek lenné-
nek havi 60—60 korona díjazás mellett folyó évi 
október hó 1-től 1909. évi május hó végéig az iskola-
szék által rájukbízott osztályokat tanítani. A meg-
keresések szeptember hó 25-ig Gyenes János plébános, 
isksz. elnökhöz küldendők. (1200-11—2) 

Pályázat a jászberényi ref. népiskolánál tanítónői 
állásra. Javadalom: 1100 korona és 360 korona lak-
pénz. Kötelesség: az I. vegyes osztály tanítása, női 
kézimunka tanítása az összes leánytanulóknak. Az 
okmányolt pályázatok szeptember 13-ig a ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Simon Ferenc lelkész, iskola-
széki elnök. (1202—II—2) 

A kisszálláson (Bács vm.) megürült belmajori 
tanítói állásra f. évi szeptember 15-ig pályázat hir-
dettetik. Az állás javadalma : 1. 1000 korona kész-
pénzfizetés, havi előleges részletekben ; 2. 10 m3 tűzifa, 
házhoz szállítva ; 3. szabad lakás ; 4. 20 korona kert-
illetmény. A megválasztott köteles az ismétlő-iskolá-
sokat külön díj nélkül tanítani s a bajavidéki róm. 
kath. tanítóegyesületbe mindjárt az első évben be-
lépni. A kántori teendőkben jártasok előnyben része-
sülnek. A kellően fölszerelt kérvények a kisszállási 
uradalmi jószágfelügyelőségre címezve, Klanszky 
Ferenc apát-esperes úrhoz, Jánoshalmára küldendők. 

(1208—II—2) 
Lajosmlzsére (Pest m.) kántorság minden ágában 

teljesen jártas segédkántort keresek. Fizetése : havon-
ként 20 korona, ágyneműn kívül teljes ellátás. Hulin 
Nep. János, róm. kath. kántor. (1207 —11—2) 

Okleveles vagy képezdevégzett, jóhangú, rk. segéd-
kántortanítót keresek szeptember 15-re. Fizetése : évi 
800 korona, vagy havi 20 korona, teljes ellátás, stóla 
egy része. Tót nyelv szükséges. Kavocsán, u. p. 
Kassa. Sinály Szilárd, kántortanító. (1163—II—2) 

Balmazújváros község határához tartozó Görög-
tanya-pusztán (Hajdú megye) nyilvános jellegű 
magánnépiskolai tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak bármely valláshoz tartozó magyarajkú, 
okleveles tanítók vagy tanítónők. Javadalmazás : pénz-
ben és természetben 1000 korona. Az állás azonnal 
betölthető. A benyújtandó pályázatban családi álla-
pot feltüntetendő. Bizonyítványmásolatok — melyek 
vissza nem adatnak — „Görögtanyai gazdaság" címre 
Balmazújváros, Hajdú m. küldendők. (1231—11—2) 

A oservenkai „Magyar iskola- és óvodaegylet" 
elnöksége pályázatot hirdet okleveles, protestáns, haja-
don óvónői állásra. Fizetése : 800 K, 2 szobás lakás, 
melyből egyiket az egyesület fütteti. Férjhczmenetel 
esetén tartozik állását elhagyni. Határidő : szeptember 
20. Kérvények fenti elnökséghez intézendők. 

(1235—II—2) 
Végleshutal (Zólyom megye) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat nyittatik, melyre vonatkozó 
kérvények szept. 13-ig az iskolaszékhez beadandók. 
Javadalma : fizetés 492 korona, földhaszonélvezet 16 
korona 50 fillér, terménybeli járandóságok váltságdíja 
568 korona 10 fillér, összesen 1076 korona 60 fillér s 
megfelelő lakás és kert. Tannyelv : magyar-tót. Iskola-
széki elnök. (1090—1—1) 

Húsz tanítványból álló, I—V. osztályú, osztatlan 
nyilvános elemi iskolához nőtlen tanítót keresünk évi 
1000 korona fizetés, szabad lakás, fűtés és világítás 
mellett. Az illető tartozik saját felekezetének vallás-
tanát tanítani. Ajánlatok f. hó 22-ig Bajor Sándor, 
gondnok címére, Nyustya (Gömör m.), intézendők. 

(1091-1—1) 
Nagyborovéra (Liptó m.) róm. kath., tótul be-

szélő, okleveles kántortanító kerestetik. Eddigi jöve-
delme: 1000 korona. Pályázatok f. évi szept. 23 ig 
benyújtandók. Brtkó Gyula, lelkész. U. p. Hutti. 

Kisborovéra (Liptó m.) róm. kath , tótul beszélő, 
okleveles tanító vagy tanítónő kerestetik. Eddigi jö-
vedelme átlag 1000 korona. Pályázatok f. évi szept. 
23-ig fölterjeszteudők. Brtkó Gyula, lelkész. U. p. Hutti. 

(1159-1—1) 
Feterdi ref. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. 

Illetmények : 80 fizető pártól pénzül páronként 3 ko- / 
rona 56 fillér. Hitközségtől kemény tűzifa 7 köbméter, 
értéke 60 korona. Temetési stólák esetenként ének-
lésért 80 fillér, búcsúztatásért 4 korona. Tandíjak az 
elemi és ismétlő-iskolásokért pénzül 70 korona körül. 
Földbirtok 3 kat. hold és 1347 Q-öl, jövedelme a rá-
való közmunkákkal 130 korona körül; adóját az egy-
ház fizeti. Legelő- és erdőilletmény a közösben ; ér-
téke 25 korona körül. A régebben engedélyezett 262 
korona állami kiegészítésért az egyház az 1907 : XXYH. 
t.-cikk 15. §-a értelmében az okleveles tanító helyre-
állása után azonnal kérvényezni fog. Két padlós szo-
bából álló szép lakás,, téli és nyári konyhával, kellő 
melléképületekkel. Őröltetéshez fuvar. Kötelesség : 
elemi és ismétlő-iskolások tanítása, kántori teendők ; 
kanonikus órákon és lelkész akadályoztatásakor ka-
tedrai szolgálat. Pályázhatnak szept. 23-ig a ref. lel-
készi hivatalhoz okleveles tanítók. Az állás okt. l-ig 
elfoglalandó. (Pósta Ráczpetre, Baranya megyében.) 

(1239-1—1) 
Endröd-kondorostanyai róm. kath. kántortaní-

tói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : tisztessé-
ges lakás, 920 korona készpénzfizetés és fizetéskiegé-
szítés címen 80 korona államsegély. Kellőleg fölszerelt 
folyamodványok szept. 15-ig a róm. kath. iskolaszék-
hez küldendők. Endrődre. Választás szept. 17-én. 

( 1 2 4 5 - 1 - 1 ) 
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Regeteruszkai róm. kath. iskola egy tanítónői 
állására pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000 ko-
rona évi fizetés, tanítói lakás, kert. Kézimunkát kö-
teles tanítani. Folyamodványok szept. 15-ig küldendők 
a fönti iskolaszékhez. (1241—I—1) 

A t iszaderzst ref. egyház kántor-fitanítói állására 
pályázatot hirdet. Fizetése : készpénz 140 korona ; 
15 hold (1200 Q-öl) szántóföld, adóját egyház fizeti, 
10 köböl kétszeres ; 10 köböl árpa, tandíj az egyház 
pénztárából minden gyermektől 4 korona ; idegen 
vallásúaktól 8 korona ; 3 öl puha tűzifa, stóla. Három-
szobás lakás, melléképületekkel. Értéke lakáson kívül 
1300—1400 korona. Kötelessége: I—'VI. fiúosztály 
vezetése, ismétlősök tanítása, kántor-orgonistaság vég-
zése, legátustartás, lelkész esetleges helyettesítése. 
Pályázati kérvények fölszerelve szept. 12-ik napjáig 
beadandók. Próbaorgonázás szept. 13-án délelőtt tar-
tatik, útiköltség nem téríttetik meg. Gyüre László, 
ref. lelkész. (1242-1—1) 

A homokkomáromi (Zala megye) róm. kath. 
kántortanítói állás lemondás következtében megürese-
dett, az iskolaszék ezennel pályázatot hirdet. Javada-
lom : 1. készpénzben, földben, gabonában, fában 786 
korona ; a törvény értelmében az államtól kérelmez-
tetik 1000 koronáig való kiegészítés. 2. Lakás 2 szoba, 
konyha, éléskamra, pince és gazdasági épületek. 3. 
2 gyümölcsöskert, az egyik konyhakertnek is hasz-
nálható. Kötelessége : a mindennapi és vasárnapi is-
kolásgyermekek tanítása, kántori teendők végzése és 
a templomkörüli szolgálat. A választás f. évi szept. 
hő 14-én tartatik meg, délelőtti órákban. Az okmányok 
előre beküldendők a homokkomáromi róm. kath. 
plébániahivatalhoz, u. p. Langvíz. Személyes meg-
jelenés kívántatik. (1243—1—1) 

Nagykörösre róm. kath. segédtanító kerestetik, 
ki kántorságban is teljesen jártas. Fizetése : mosáson 
és ágyneműn kívül teljes ellátás és havi 20 korona. 
Ulrich Béla. (1246—1—1) 

Jóhangú, szerény, mindent önállóan végezni tudó 
segédkántort keresek. Fizetés : havonként 40 korona 
és ágyneműn kívül teljes ellátás. Törökszentmiklós, 
1908 aug. 81. Csima Gyula, kath. kántor. 

(1247-n—1) 
Abaújkérl magyarnyelvű, róm. kath. kántor-

tanítóságra választás szeptember 21-én, délelőtt 10 óra-
kor. Tandíj 147, párbér 160, stóla 30, templomtól 
12, alapítvány 8, temető 8, föld 9400 öl kataszteri 
jövedelme 48, bérbeadva, tűzifa 48, államtól 540 ko-
rona. Új épületek, kert ; város mellett. Vasút : Forró-
Encs, jövőre helyben. A mindennapiak felét s az 
ismétlősöket tanítja. Személyes megjelenés kívántatik, 
az útiköltség nem téríttetik meg. Nagyiváni József, 
plébános. (1251—1—1) 

A tanulmány-alapítványi uradalomhoz tartozó Toina 
megye, öcsény község határabeli ózsákpusztai róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : megfelelő lakáson és melléképületeken kívül 
készpénzben és terményekben évi 1120 korona. Ok-
leveles tanítók kérvényeiket a nmélt. m. kir. vallás-
és közokt. minisztériumhoz címezve, oda a f. évi szept. 
15-ig küldjék be. Az állás azonnal elfoglalandó. A 
kinevezendő tanító köteles a helyben szokásos kán-
tori teendőket is végezni. Szekszárdon, 1908 aug. 31. 
A m. kir. közalapítványi gazd. felügyelőség. 

(1252—1—1) 
A bervei ág. hitv. evang. népiskolánál a második 

tanítói állás betöltendő. Javadalom : 1000 korona, 
kétszobás lakás, kert. Tannyelv : német. Egyházi és 
temetési szolgálat is végzendő. A pályázó ág. evang. 
legyen és kötelezze magát, az előírt kiegészítő-vizsgá-
latot letenni. Kérvények szeptember 20-ig az iskola-
széki elnökhöz, Berve, (Alsófehér megye) küldendők. 

(1259-1-1) 

Pályázat a mezölakl református kántortanítóságra. 
Javadalom : szép új lakás melléképületekkel s kert-
tel, 1000 korona törzsfizetés, mely készpénz, termény 
s földhaszonból áll, gazdasági ismétlő-iskola vezetése-
ért 200 korona ezidőszerint. Kötelesség : a reábízott 
osztályok s a gazdasági ismétlő-iskola vezetése, orgo-
názás s minden kántori teendő végzése, énekkar - ve-
zetés, lelkész akadályoztatása esetén s kanonikus 
órákon az istenitisztelet végzése, egyházi gyűlések 
jegyzőkönyveinek vezetése, egyházi adókivetés, gond-
noki számadás iratainak másolásában segédkezés. Az 
állás év közéén el nem hagyható. A pályázati kérvé-
nyek kellőpn fölszerelve a pápai ref. egyházmegye 
esperesi hivatalához Pápára, szeptember 12-ig kül-
dendők. A választás törvényerőre emelkedése után az 
állás azonnal elfoglalandó. Mezőlak, 1908 szeptember 
1-én. Fodor Gyula, ref. lelkész. (1253—I—I) 

Tanítói vagy orgonista-kántortanítói állást keresek, 
2 évi gyakorlattal. Szíves megkeresések Ref. orgonista-
kántortanító, Parnó. (Zemplén m.). (1256—1—1) 

Hontkiskéren szeptember 14-én róm. kath. kán-
tortanító választatik. Éddigi összes jövedelme többféle 
címen : 824 korona 32 fillér, melyből 370 korona állam-
segély. A kántortanítói fizetésnek 1000 koronáig való 
kiegészítése iránti lépések meg fognak tétetni. Sze-
mélyesen megjelenők előnyben részesülnek, de csak 
a megválasztottnak téríttetik meg útiköltsége. Folya-
modványok Főtiszt. Bauer Antal .h. plébánoshoz inté-
zendők. Nagykereskénv, u. p. Kiskereskény, Hont m. 

(1260—II—1) 
Ortilos róm. kath. iskolaszéke elhalálozás folytán 

megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Jövedelme : készpénzben és terményekben 820 korona. 
Választás szeptember hó 22-én, délelőtt 9 órakor 
tartatik meg. Tannyelv : magyar. Kérvények Szép 
Ferenc, iskolaszéki elnök úrhoz Zákányba küldendők. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (1261—I—1) 

Turzófalva község (Trencsén megye) k l invölgyl 
róm. kath., osztatlan népiskolájánál-- megüuesedett 
tanítói állomásra szept. hó 19-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 800 korona fizetés, ötödéves korpótlék, 
30 korona beíratási díjakból, 60 korona tüzifaátalány, 
melyből a tanterem is fűtendő. Lakása : két szoba, 
konyha, kamra, pince, faszín és konyhakert. Az iskola 
7 kilométernyire fekszik a központtól. Tót nyelv isme-
rete okvetlenül szükséges. A folyamodványok főtiszt. 
Lonszky Gyula plébános, iskolaszéki elnök úrhoz kül-
dendők. (1262—1—1) 

A banal református egyház kántortanítói állomá-
sára a következő díjazás mellett pályázat hirdettetik. 
Készpénz 12 korona 60 fillér. 7 '/a pozsonyi mérő búza, 
7'/a pozsonyi mérő rozs. 36.852 Qj-öl föld, szántó és 
rét. A szántó jelenlegi árendája évi 580 korona, a 
rét fönntartva, a földek adóját az egyház fizeti. Tan-
díj a mindennapiaktól 120 korona, ismétlősöktől 35 
korona, tüzelőfára 50 korona, közmunkaváltság 211 
korona 50 fillér. Stóla az egyházkerületi szabályren-
delet szerint. Két szobából álló kényelmes lakás, 
mellékhelyiségekkel ós kerttel. Kötelessége : a IV— 
VI. vegyes osztályok tanítása, a dunántúli református 
egyházkerület tanterve szerint. Az ismétlősök okta-
tása. Az összes kántori teendők végzése, az egjházi 
énekkar vezetése, tanítása. Kanonikus érákon s a 
lelkész akadályoztatása esetén gpréíjjfilás. Az orgona 
teljes tudása megkívántatik. Pályázati kérvények folyó 
évi szeptember hó 20-ig Őzike Lajos ref. esperes és 
kir. tanácsos címére, Ószőny (Komárom megye) kül-
dendők. Maller Kálmán, ref. iskoíaszéki elnök. 

(1263—1—1) 
Zólyombereznal ágost. evang. iskolához okleve-

les tanító vagy tanítónő kerestetik. Tannyelv : tót-
magyar. Javadalom : államsegéllyel ezer korona és 
lakás. Jelentkezés Szlávik János, evang. lelkésznél, 
Dobronyán. (129T—H—1) 
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Helyettest keresek Halasra, ki beteg férjem helyett 
a róm. kath. kántori teendőket pontosan végezné. 
Fizetés megegyezés szerint. Ajánlatok Skultéty Ber-
talanná, Kölpény, Bács címre küldendők. 

(1268—1—1) 
Az ú jk ígyós l (Békés ra.) róm. kath. tanítónői 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : Újkígyós 
község közpénztárából évi 600 korona és a kérelme-
zendő államsegély 400 korona, ennek elnyerése után 
összesen egyezer korona. Három szoba, konyha, élés-
kamra és fáskamrából álló lakás, házikerttel. Köte-
lessége : az iskolaszék által rábízandó osztály vezetése. 
A kellően fölszerelt kérvények a róm. kath. iskola-
székhez címezve, 1908 október 15-ig alulírotthoz kül-
dendők be. Az állás november 1-én elfoglalandó. 
Tárkányi Péter plébános, iskolaszéki elnök. 

(1269-1-1) 
Szendröi (Borsod megye) róm. kath. tanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Választás szept. 20-án. 
Jövedelme : 800 korona, ezer koronáig való kiegészí-
tés folyamatban ; két szoba, konyha, kamra, istálló, 
sertésól, házikert; 16 méter tűzifa. Kötelessége: a 
kijelölt osztályt vezetni. Tartozik a kántort helyet-
tesíteni, de akkor az illető stóla az övé. Az állomást 
okt. 1-én el kell foglalni. Folyamodvány róm. kath. 
iskolaszékhez Szendrő, Borsod megye intézendő. 

(1271-1-1) 
A b&csföldvári róm. kath. iskolaszék tanítónői 

állásra szept. 15-ig pályázatot hirdet. Fizetése : 8 lánc 
(2200 • -ö les) szántóföld adóteherrel, 520 korona a 
községi pénztárból, 200 korona lakáspénz, 21 korona 
irodaátalány. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt 
osztályokban tanítani, a bácstiszavidéki tanítóegye-
sületnek és a kalocsai k.-tanítói nyugdíjintézetnek 
tagjává lenni. A kérvények Blázek Lajos espereshez, 
Bácsföldvárra küldendők. (1273-1—1) 

A vaskomjáti róm. kath. osztálytanítói állásra 
szeptember 12-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 600 
korona a hitközségtől, 400 korona államsegély. Egy 
szoba, a legszükségesebb bútorral és konyha. Teendője : 
a rábízott osztályokat önállóan vezetni, ismétlő-isko-
lát tartani, a kántoriakban segédkezni, az iskolásokat 
szentmisére vezetni és felügyelni. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Tannyelv : német-magyar. A folyamodványok 
a plébánia-hivatalhoz küldendők, Vaskomjátra. 

(1275-1—1) ; 
A hosszúperesztegi (Vas m.) róm. kath. elemi 

iskolához férfi-osztálytanító kerestetik. Fizetése : hit-
községtől 424 korona, államsegély 600 korona, fűtésre 
elegendő felvágott fa és egy bútorozott szoba. Kánto-
riakban segédkezni és ismétlőket oktatni tartozik. 
Csak oklevelesek pályázhatnak. Állás azonnal elfog-
lalandó. Kérvények f. évi szept. 16-ig beküldendők. 
Az iskolaszék. (1277—1—1) 

A tevel i (Tolna m.) r. kath. népiskola IV. sorsz. 
állomására szeptember 12-ig pályázat hirdettetik. Évi 
jövedelme: egy bútorozott szoba, államsegéllyel 1120 
korona készpénz ; kötelessége : mindennapi és ismétlő-
tanköteleseket oktatni, a kántorságban segédkezni. 
Tannyelv : magyar, de a német nyelv ismerete szük-
séges. Prikler Károly plébános, iskolaszéki elnök. 

(1244-1—1) 
Pacsa (Zala m., járási székhely) róm. kath. nép-

iskolájához osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : államsegéllyel 800 korona, fizetéskiegé-
szítésért folyamodunk ; bútorozott szoba, fűtésre fa. 
Kötelessége : az I. és II. osztályt heti 25 órán taní-
tani, kántoriakban felszólításra mindenkor díjtalanul 
segédkezni, gyermekeket templomba, körmenetekre 
vezetni és rájuk felügyelni. Oklevéllel felszerelt kér-
vények szept. 20-ig iskolaszéki elnök oímére, Paesára 
küldendők. Állás október 1-én elfoglalandó. Iskolaszék. 

(1287—1—1) 

A mezöberényl református egyház leánytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : lakás, 600 K, 
20 mázsa búza, 20 mázsa árpa, állami korpótlék. Köte-
lesség : I. és n . osztály tanítáaa, idővel a megválasz-
tott más osztályokhoz áthelyezhető. Harmadik héten 
kántori szolgálat, kanonikus órák végzése, lelkész aka-
dályoztatása esetén annak helyettesítése, presbiteri 
jegyaőség száz koronáért, mikor azzal megbízatik. 
Orgonázásban jártasnak kell lenni. Pályázók kérvé-
nyeiket szeptember 17-ig küldjék be, eddig ének-
próbára is jelentkezhetnek, útiköltség nem adatik. 
Paulinyi Károly, reform, lelkész. (1131—1— 1) 

Ref., énekelni tudó, képezdét végzett, esetleg okle-
veles segédet keresek. Fizetése : havi 20 korona, teljes 
ellátás, külön szoba. Jövő iskolai évre hivatali utódom 
lehet. Szin, Abaúj-Toma. Nehéz József, ref. tanító. 

(1285—1—1) 
A pojáni községi elemi népiskolánál a tanítónői 

állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás konyha-
kerttel, esetleg lakáspénz. A magyar nyelven szer-
kesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is felsze-
relt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett 
folyamodványok f. évi szeptember hó 15-ig Krassó-
Szörény vármegye közigazgatási bizottságához külden-
dők be. Lúgos, 1908. évi aug. hó 30-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (68 h—I—1) 

Rábaszenttamáson (Vas m.) a rk. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. 1907 októ-
ber 31-én felvett jav. és díjlevél szerint készpénzben: 
tandíj, gabona, föld és rét haszonbére, s más címeken 
mint tanítónak van 1058 korona fizetése. Korpótlék 
esetleg az állajntól. 2. Mint kántornak : a földek és 
rét haszonélvezetének fele és három temető hasz-
nálata, lél&kpénz, nagymisék, temetések után stóláris 
jövedelemnek összege, díjlevél szerint: 666 korona. 
3. Lakás : 2 padlózott szoba, zárt konyha, kamra, gaz-
dasági épület, alatta kis pince, pajti, fiókkal, istálló 
s ól és 2 kert. Kötelmek a lelkészi hivatalnál meg-
tudandók. Kellően felszerelt kérvények nagyságos 
Apát úr, iskolaszéki elnökhöz szeptember 24-ig oly 
megjegyzéssel terjesztendők be, hogy a helybeli 
s.-tanítónak kántortanítóvá történhető választás ese-
tén az osztálytanítói állás elnyerhetésére is igényt 
tarthasson. Az iskolaszék. (1272—I—1) 

Kalános, Beczkó leányegyházának ev. iskolaszéke, 
tót nyelvben jártas tanítót keres. Javadalma : állam-
segéllyel 800 korona, természetbeni lakás és fűtés. 
Fizetéskiegészítés folyamatban. Pályázati határidő : 
szept. 15. Bálent István, lelkész. Beczkó, Trencsén 
megye. (1250—1—1) 

A cs lbráki (Tolna m.) róm. kath. osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 1. 600 K kész-
pénz a községtől, havi részletekben. 2. Egy szobából 
álló lakás, a szükséges bútorzattal. 3. Hét köbméter 
tűzifa, lakása és tanterme fűtésére. 4. 164 K állam-
segély, melyhez még újabbi 200 K kérelmeztetik. 
Kötelessége: díjlevelében előírva. Kérvények főtiszt. 
Hradek Károly plébános úrhoz (Kurd, Tolna m.) kül-
dendők. Csibrák, 1908 szeptember 2-áa. Spannenberger 
József kántortanító, iskolaszéki jegyző. (1291—I—1) 

Kétkede község iskolájánál üresedésbe jött tanítói 
állásra unitárius vallású tanító pályázhat. Javadalma: 
900 K államsegélyből és 100 K községi segélyből 
összesen 1000 K. Megfelelő lakás az iskolaépületben, 
gazdasági épület és kert. Köteles a mindennapi és 
innétlő-iskolásokat tanítani. Pályázati kérvények, okle-
véllel feLszerelve, alulírt iskolaszéki elnök címére f. évi 
szept. 20-ikáig nyújtandók be. Nagykedében, 1908. évi 
szept. 2. U. p. Székelykeresztúr. Székely Mózes, iskola<-
azéki elnök. (1292—I—1) 
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Topolya községhez tartozó p a s z t a n o v o s z e l l ó i 
államilag segélyezett községi elemi iskola tanítói 
állására pályázatot hirdetek. Javadalom : 968 korona 
készpénz, szabad lakás, szabad szalmafűtés, '/« 
hold pótkert, esetleg 20 korona egyenérték, 10 korona 
írás?erátalány. Kérvények Topolya község iskola-
elnökségéhez (Torontál megye), folyó évi szeptember 
26-ig beadandók. Topolya, 1908 augusztus 25-én. 
Mettler, jegyző. (1278—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-31) 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák az 
I., 111. és IV. oszt. összes tantárgyainak tanításához 
osztályonként 5 K-ért, a II. osztályéhoz pedig 6 K-ért 
Zima János főv. tanítónál, Budapest, VII., Tkököly-iit 
45. sz. alatt rendelhetők meg. (1295—II — 1) 

À l l a m e a r v û l i r kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
A l i a i l l ö C g C l j f Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-
rona. 80 db nyugtaűrlap bérmentve 1'20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779 —X—8) 

ÍTí lrnnwTTûb • a z T a n t e r v szer int . Pá l in-
UJ B . U U J V C Ü . kás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2 50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2 —, Pál inkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, Alexy : Vezér-
könyv (eredmény tár) a földrajz tanításához 1'20, 
Szabó J . : Irvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve 1'30, Pálinkás B. s Köszöntések könyve, 
új, — "50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—3) 

Tanító urak figyelmébe! 
Kiadásunkban megjelent Verő, a tornatanítás vezér-
könyve. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter által 
1908/67.015. sz. a. néptanítóknak vezérkönyvül enge-
délyezve. A legújabban kiadott miniszteri tanterv 
alapján 350 ábrával, ára 2 K 40 f. 2 K 80 f előzetes 
beküldése mellett bérmentve küldjük. Polatsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár. (1073—VII—3) 

Tanítók segítsége! 
Minden tanfelügyelő követeli a részletes tanításter-
vezetet ! Bármely osztály ív alakban kiállított, falra föl-
függeszthető, hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann 
József féle : „Részletes Tanítástervezete" 40 fill. Mind 
a hat osztályé 1 kor. 50 fill. Az összeg előleges be-
küldése esetén bérmentve küldi : Huszár Aladár 
könyvkereskedő, Szatmár. (1112—II—2) 

HARMÓNIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Dele j -u . II. (T i sz tv i se lő te l ep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Taueróknek külön ezazalékengedmény. (373—26—20) 

l í f n r i n f p r t r e m e ' £ szabásban, elegáns kivitel-
Ív) IUI l l l l C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszahó-ilzlcte, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—7) 

• 
P Á l l T O I i J I J K A H O K I I P A R T I 

• 
TTI-mo n szállítja a miniszterileg ajánlott s 
£ L cti-LL^U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és hasznáiatkésa 

Iskolatábla-mázat. 
Egy Vi bádogszelence '/* klg. 18 m1 ter. kor. 7 

„ V« „ '/« , 9 m» ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó feBték ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ - . 4 0 
Uj m á z o l á s i és v o n a l o z á s l utasítással. 

(1147—V—3) 
• = 

Greschik Gyula, 
L Ő C S É N . 

EälBlÜE 
Aki még nem ismeri 

a HOROV1TZ ADOLFNÁL Nagyszombatban megjelent 

AZ ÚJ RAJZFÜZETEKET, 
a sikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal 
mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos 
tanmenet szerint tervezte : Nagy József. Megjelent 
12 sí.ám à 10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány: 
sorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai 
modern rajzoktatás 50 fillér) 1'30 korona előleges be-
küldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. 

(1199—Hl—2) 



87. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 

100 gyönyörű magyar népdalt 
iskolai szép szöveggel, 2 szólamra hangjegyezve tar-
talmaz a „Kis Muzsikus". III. kiadás. Kir. tanfelügye-
lőktói -is ajánlva.; J. .füzet 80 fill., II. füzet 80 fill. 
Kotia nil iüli ki l l in Jslövegkönyv" 100 ccaJszöveggel 
4<J| fill. Jósvay G k|oí láltortanító, íPóúo?zll, Heves m. 

I ! I l f v i - 2 ) Í 

j . I / az isltoíában végzett tar liiyaerfcl, az.össizés. 
1 ' " " szükifeie's rc iratokkal.. Szerkesztette :. Ma-

tulay i l t ó n , Âr£Ç (linos ékete. kötésben városi isk.- sz. 
ify-a) 3*5*1 jk, fal isi isk. sz] * {8 hóra) 3 K. 

ILfeèkët 
e|y (Kztály s z; 

( M ' v - l l y o n i j i a T V i î i i i y 
$4át'a 60 f ; 70 ffbeljtíldjsse mellett 

re kpen is) usriíiiiifvé 1 ü dl ilorf'vitz Adolf, 
rsMmbat. • i • I i(Í2S8—III—2) 

% 

iPEST , y 1 e r . , Te i 
Képçs áqerfyzék ingyen 
n 88—59 f ! : 

és 

észgénzór t va y| r é s z l e t f i z e t é s r e 
j legjutány< sa tA ' á ron 

íH&ENTREUÍ fes i FÜCHS 
testv4i'^kpál i 

éjzjkpfút 8 / k . 

Í ün -Fü löp -Csa t l i 

kei 

láági i^w.-ifekolai joilyasókönyv 
a. '1 korona.- Tanító' uraknak; féjy< sionkötésberí 
íbészvász'oÁkfitésben 90 filí. Jnjsp sfe I. és Fia 
Jlóhivatajlaj, A rail. ; - II—2) 

•Józsefi fonoáiimikai eljárásai A legjobb. 
Kénen .pwpjektust. KiaJljpT az „Első 
rui'l-Jt.*; Könyvnyomda, Galánta" (Po-

. (|0f 7—IV —4) 

egy IV. el 
nyom és i ei 

;s : havij5 
rázni tudlá 
idalmi intjéilő 

fcsztályok leá-
= j III. "el. osz-
í®ri>na. Német 
ljíiiyben része-
Pusztaörvény-

( I j l 8 1 - I - 1 ) 

i f i f i f i 
p 'olapadok, is-
ii laberendezé-
e tornakészú-
é'. £k- és óvoda-
; terén dezések 

' gyára, 
v Yánatra m«g-
k ildi újonnan 
il idott árjegy-
;<»ét, ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—37) 

Első m a g y a r vili. e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

S T O W A S S E R J . 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. kir. Zeneakadémia, a budapesti , qzrjiltásak, a 
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg Btlj. iszHlutója, 

a javított Rákóczi-tárogató felfafá ójaj 

BUDAPEST. 1 ; 

Főüzlet : II., J-ánczhid-u. 5. Gyá r : Öntői 
Magyarország legnagyobb vonós-jt s 

hangszerek gyára. 

u i- j. 2. 
s fjjvó-

Ajánlja saját gyárában készült, elismijrt| 
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket. 

Iskolai hegedűk ' 3 frttól följebb 
Org.-harmóniumok 70 „ „ 
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon. 

Tanerőknek kedvezmény. 
Árjegyz. k ívána t ra d í jmen te sen küldet ik; 

Kivitel n a g y b a n és k ics inyben . : (50-51-36) 

A ä & M Ä ä r f U M U H ^ i j i U U I 
Az elemi népiskolákat kötelező 

t a n s z e r b e l i fö l sze re l é sek 
legjobb beszerzési forrása:-

E R D É L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, Y III., Baross-utca 21? 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Mííszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézett 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen! 
Telefon 42—05. (1046-10-2) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 

/ a ^fc rajizjil' ellátott 
™ ^ " kézimunka - ár -

jegyzékemet és kérjen mintákat 
és kiválasztási külde'ínényt. 

BÉRCZI D. SÁNDÍOR 
női kéziinuuka-nagyiparos, * ' 

most Budapest , VI., Dessewífy-u. 5. s z . ! l 

I 
(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. mégálló). 
s a j á t árúl iázában 

Magyarország S Ä = 
(16—52— 

Telefon 
109-0« 

Telefon 
1 0 9 - OG 

l 
» » 1 > 
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Biztos eredmeny ! SmtlnfttsáhJz,éV t S -
val, 80 f. Fűzi Márk nyug. tanító, Kassa. (1266-í-l) 

Nemetajkú cseret TóVhBenederföidwrtoko?! 
Hejőpapi (u. p. és vasútállomás : Hejőbába, Borsod m.). 

(1270- 1 - 1 ) 

Az írás és olvasás játszva tanításának 
iíj módszere kimerítő utasítással ellátott könyve : ára 
2 korona. Kapható a szerzőnél : Trettina Jőzsefné 
székesfővárosi tanítónőnél, Budapest, II., Batthyány-
utca 24. Számos elismerő-levél. (1284—V — l) 

Tisztafajú e z û s t n y ù l t e Â c
e Z ° L az el-

takar-
mánydrágaság miatt felhagyok. Tenyészképesek ára: 
6 korona darabonként. Szentjóby tanító, Debyeesen. 

(129(^-1-—1) 

P . c p r p l o l / rendezett alföldi nagyközségből, 3 tan-
UÄCICICÄ. erős állami iskolától. Helyben: pósta, 
távírda, telefon, hetivásár. Közelében : vasútállomás. 
Gazdasági iskoláért 100 korona. Cím: Terényi István, 
Talpas (Arad m.). (1265—1—1) 

Ä S S Ö oki. tanítónőt keresek 
három elemista gyermek mellé. Fizetés : havi 30 ko 
rona és teljes ellátás. Sziván Károly, ispán. Sáncz-
pusztá, u. p. Barcs. (1184—I—1) 

Okleveles tanítónőt keresek 
3 polgári iskolásgyermekemhez, azonnali belépésre. 
Német, francia és zongora perfekt tudása megkíván-
tatik. Javadalmazása : havi 80 korona, teljes ellátás-
sal. Dr. Mezei Mór, Sajószentpéter (1255-1- 1) • 

f e p r p l kéttanerős, állami iskolától hasonló isko-
Uovl Cl Iához, esetleg egytanerőshöz is Harangozó 

: Árpád, Alsószőllős, p. Osomok (Nyitra vármegye)." 
(1257—1—1) 

Alkalmazni óhajt tanyán lakó, katholikus úri család 
egy kaüi,, magyar és német nyelvet tökéletesen bíró 

y [okleveles tanítónőt 
négy gyermek mellé, kik közül egy kisleány a IV., 
egy leány s fiú a U., egy kisfiú az I-ső elemi osz-
tásban nyeini oktatást, azonkívül a "német nyelvet 
gy ikcr'atilag ós elméletileg tanítaná. A kisleányok 
részér: az osz'á yna'c megfelelő kézimunka tanítása is 
megkívántat k. tíavo kénti fizetés 40 korona és teljes 
ellátás, útiköltség jövet. Ajánlatok : Csernyus Elekné, 
Újfehértó (Szabolcs m.) címre küldendők. (1188-1-1) 

A legújabb rendszerű zon-
gora- és liangszor-hítel-
osztály megnyílt, a legol-
csóbbtól a legíinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagyt 
banknál törleszthet» rész * 
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek ertekét egy 
bank rögtön kifiieti, a vevő 
pedig a banknak marad J 
'adósa. A hangszer ára tehát J 
csak annyi, mintha készpén-

zért venné. ^ 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
nagy zongora- és liangszertelepén. 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékek minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447 — 30—16) 

X C € 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
mégsem közelítheti.Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók. < 
Harmóniumok, beszé-, 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek ip°/o enged- _ 
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

(585-26 -11) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom ós a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(9U0) BUDAPEST. (21-5) 
Fiiiizlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 1<>. 
Magyarország legnagyobb és vijláhios e rő re b e r e n -

deze t t hangs j e rgy í j rq 
Ajánlja- mindennemű, saját gyá- ' 

rában készült I jangszerei t , úgy-
szintén húri Ital és hangszeralkat-
részoket. : ' ? . . 

Iskolahcgpílíik ' 8 K-tól ^czdve. ' 
IIarmóifiiiiiioík,140 K-tól kezdve. ; * . 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I HL K I B . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

mtézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban Ingyen, 
i lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
tguoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „néptanítók 
Lapja" ríerkesztöségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
|«lölésév«ij és az ntolsó posta világosan kiírandó. 

SZERKESZTŐSIG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEtt., BÉBK0C8I8-UTCA 16. SZÁM. MASI. KIB. EGYETEMI NÏOMDA, I. KHB., ISKOLA-TKB 8. 

I-Céziratoltat nem ívtlui.lc vissza. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

k hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Kgyéh hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és cgyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak it 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

Egy tanulságos könyvről. 
(Németországi tapasztalatok és a nem-

zetiségi kérdés Poroszországban. írta : 
középajtai Barna Endre. Megjelent Ko-
lozsvárt.) 

' (—6—) A külföldet járó magyarnak 
elszorul a szíve, még a legbékésebb ter-
mészetűnek is ökölbe rándul a keze, 
mikor annak az aknamunkának eredmé-
nyét kell lépten-nyomon látnia, melyet 
honfitársaink egynémelyike ellőnünk kül-
földön végez. Szerencsétlensége a ma-
gyarnak, hogy nincsenek hatalmas ro-
konnemzetei, melyek törekvéseit meg-
értenék: míg az ország területén lakó 
nemzetiségeknek megvannak fajrokonaik, 
kik fennmaradásukat, céljaikat szívükön 
viselik, vannak távolabbi rokonaik, kik 
alaptalan panaszaiknak is hitelt adnak. 
Néhány hazaáruló addig jár ta a küi, "1-
det, addig írogatta a cikkeit a külföi 
lapjaiba, míg elterjedt rólunk a hit, 
hogy Európa egyik legbarbárabb országa 
terül el a Duna-Tisza vidékén. Egy bar-
bár állam, egy terra inkognita, amelyről 
még művelt embereknek is a legzava-
rosabb fogalmai vannak. Egyrészt állami 
önállóságunkról mitsem akarnak tudni, 
másrészt azt képzelik rólunk, hogy a 
hazánk területén lakó nemzetiségeket 
tűzzel-vassal írtjuk. Azt, hogy egy kis, 
lelkes nemzet dolgozik ezen a területen, 
hç»gy erejét a végletekig feszíti a kul-

túra, az emberiség haladása érdekében ; 
azt, hogy kfvülről-belülről támadó ellen-
ségei ^Ue-i^^eavédelmezi magát, meg-
védeiiagsír ^ ^ ^ á n y á v a l , műveltségével, 
művósíetév^p^íiji képességeivel,.— tudni 
sem akarj? a. Minden lépésünkre, melyet N 
az egységes magyar állam kiépítése ér-
dekében teszünk, élénken figyelnek haza-
áruló izgatóink s már a kezdeményezés 
pillanatában sietnek telekürtölni a vilá-
got. A művelt népek szemében mindig 
érdeklődés ébredt a zsarnoksággal har-
cot vívó, elnyomott nép iránt. Ilyenek-
nek tüntetik föl az ország nemzetiségeit. 
A külföld elhiszi, hiszen már az elemi 
iskolában olyan dolgokat tanult Magyar-
országról, melyek mindent hihetővé tesz-
nek előtte. 

Barna Endre munkájában elszomorító 
adatokat találunk erre vonatkozólag. 
A leghasználatosabb németországi tan-
Könyvek egyikéből néhány adatot közöl. 
E néhány adat már magában véve is 
a legnagyobb tájékozatlanságot és rossz-
indulatot mutatja. Néhányat kiragadunk 
az idézettek közül. „A városok közül 
— írja a könyv szerzője — nevezete-
sebbek: Budapescht, Debrecz(tz)in. Ez 
utóbbi valódi magyar város a Theiss és 
Szamos között, néhány szokatlanul szé-
les, kövezetlen utcától keresztülszegve, 
melyeken a többnyire egyemeletes, fe-
hérre mesze l t h á z a k fekete zsindellyel v a n -
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nak födve. Szegedin, Maria-Theresiopel 
a termékeny Bacs(tsch)kában, Kecskemét 
(Kätschliämet), Kaschau, Neusatz, Sémiin, 
Pressburg, Komorn, Fünfkirchen, Mo-
hács(tsch) stb." Es mindezt írja a német 
könyv akkor, mikor nemzetközi egyezség 
van arra, hogy a földrajzi neveket úgy 
kell írni, ahogy az illető ország hivata-
losan írja. De folytassuk tovább ! A jeles 
könyv egy másik helye így emlékszik 
meg rólunk: „Az Ungarn-Siebenbürgen 
áll a) Königreich Ungarn-ból és b) Gross-
fűrstentum Siebenbürgen-ből." (Az unió 
persze nem történt meg.) A „Königreich 
Ungarn rövid, általános leírásában ot t 
van a ,die Puszta', amely olyan sík, 
mint az asztal lapja s melynek lege-
lőin félvad disznó-, juh-, ló^és hosszú-
szarvú szarvas m a r h a - i v ^ ^ legelnek, 
mélyeket maguk, előtt űznck^jÉuk vadászva 
a lovaspásztorok, kiket a hegedülő cigányok 
követnek." 

Természetesen, százával hemzsegnek 
az ilyen ismertetések a, németországi 
tankönyvekben. Barna Endre könyvében 
van egy egész sereg példa. Mi csak 
kettőt ragadtunk ki; egyiket a tudat-
lanság, másikat a rosszakarat bizonyí-
tására. 

De míg a porosz a legtermészetesebb-
nek tekinti, ha idegen ország városneveit 
tetszése szerint használja, otthon nem 
érti a tréfát. Szigorúan ragaszkodik hozzá, 
hogy a keleti, lengyel területeken a hi-
vatalos városneveket használja mindenki. 
S ezekről a városnevekről ne gondoljuk, 
hogy ősrégiek, még azt se higyjük, hogy 
a múltban valami nyomuk van. A porosz 
államhatalom tetszése szerint változtatta 
meg a lengyelesen hangzó, ősrégi elne-
vezéseket. Míg nálunk Pécs bizonyára 
régibb, mint Fünfkirchen, Kolozsvár két-
ségkívül ősibb mint Klausenburg. Aki 
náluk az ősi lengyel néven nevezi meg 
levelén a várost, annak küldeményét el-
viszik a postaigazgatósághoz, ott komoly 
képpel megállapítják, hogy milyen névre 
keresztelték hivatalosan a várost, ki-

javítják a címzést s elküldik a címzett-
nek. Csakhogy van a postában humor: 
gondoskodnak róla, hogy közben hetek 
teljenek el. Még külön díjat sem szá-
mítanak fáradságos munkájukért. Az új 
térképeken eltűntek már a régi nevek, 
helyüket elfoglalta az új, a német név. 
Valóságos térképnémetesítést rendeztek. 
Néhány példát közöl erre vonatkozólag 
is Barna Endre. A régi lengyel térkép 
és az új német térkép között ilyen 
jelentéktelen különbségek vannak: „Poz-
nan = Pozen, Bydgosc = Bromberg, Pila = 
Schneidemühl, Miasteczko = Priedheim 
stb." 

Mi már sokszor hirdettük, hogy nem 
vagyunk barátai az erőszaknak. Sikert 
sem várunk tőle. A meggyötört, meg-
zaklatott nép mártírokat ad soraiból, a 
mártírok példája százakat buzdít ellen-
állásra. Jónak tartanánk azonban, ha a 
magyar zsarnokság miatt Németországba 
szaladgáló izgatóink elmennének egyszer 
Németország keleti részeire s a hely-
színén tanulmányoznák azt, hogyan bá-
nik az ő panaszukat megindulva hall-
gató németség a maga lengyeleivel. 
Barna Endre ott járt , figyelt és ta-
pasztalatait megírta. Ismertetjük fő-
vonásokban munkájának ezt a részét 
is, hátha néhány ember okulást szerez 
belőle. 

„A lengyel vidéken lakó tanítóknak 
— írja B. E. — lengyelül beszélniök 
nem szabad, s ha mégis használják azt 
a nyelvet — akárcsak magánkörben is — 
Poroszország nyugati részébe helyeztet-
nek á t , saját költségükön. Az i skolásgyer -
mekeknek még játék közben sem szabad 
lengyelül beszélniök. Ma már német te-
r ü l e t e n sem nyilvános, sem magániskolában 
nem szabad a lengyel írást és olvasást 
tanítani, pedig négymillió lengyelajkú 
német polgárról van szó. Azokat a len-
gyel kisasszonyokat, akik a jó ismerős 
néhány család gyermekét megpróbálták 
saját otthonukban — ingyen — a len-
gyel írás és olvasás mesterségére tani-
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tani, három naptól három hónapig ter-
jedő fogházra ítélték s ezt le is ültették 
velük a csirkefogók között. Néhány 
év óta a leDgyel falvak különös képet 
kezdenek mutatni. Egyik végén a falu-
nak szép, szabályos német telep keletkezik, 
a másik végén pedig vándorkomédiás sze-
kértábor alakul, a falu lengyel lakossá-
gának természetes szaporodása követ-
keztében és a porosz hatalom jóvoltából. 
Ugyanis azokban a vándorkomédiásoknál 
l á t h a t ó — kerekeken járó bódékban n e m 
komédiások, hanem lengyel földmívdő pa-
rasztok laknak! A porosz hatóságok újab-
ban azt találták ki, hogy lengyel pa-
rasztoknak nem adnak lakóházra építési 
engedélyt, minden elképzelhető és elkép-
zelhetetlen okok miatt. A lengyel paraszt 
ennélfogva építhet gazdasági épületéket a 
saját telkére, de lakóházat nem. A nyomo-
rultak megpróbálták, hogy a lóistállót 
rendezték be lakóházul, de a hatóság 
kitelepítette őket — egészségi okokból; 
majd a földbe vájtak maguknak barlan-
got; ezt a hatóság betömette, szintén 
egészségi okokból ; mi természetesebb aztán, 
mint az, hogy ennek a humánus rend-
szernek sok szegény lengyel paraszt esett 
áldozatul, oly módon, hogy eladta min-
denét és kivándorolt. A valamennyire 
tehetős lengyel parasztság pedig úgy 
kezdett segíteni magán, hogy komédiás 
kocsit vásárolt s abba költözött bele, 
amelyet mikor a hatóság jön, kihúzat 
az ú t r a . Ezek a porosz rendszerű lengyel 
lakások láthatók a francia és angol képes 
lapokban is." 

Még végtelenül sokat idézhetnénk 
Barna Endre érdekes könyvéből. De azt 
hisszük, elég ennyi az okulásra. Okul-
hatnak belőle azok, kik telekiabálják a 
külföldet a magyarok barbár erőszakos-
kodásával, de tanulhatnak azok is, kik 
gyávaságból visszariadnak az olyan in-
tézkedésektől is, melyek nem idegen 
nyelven beszélő honfitársaink eltiprására, 
hanem csak a magyar faj erősítésére 
szolgálnak. 

Tanfelügyelőség, tanítóképzés 
rendezése. 

írta: Szabó Elemér. 

Kóródy Miklósnak „A tanfelügyelet egysége" 
című cikkében sok keserű igazság van felszínre 
vetve. A markáns vonásokban ecsetelt állapotok 
közül főképen kettővel, mint időmérő dolgokkal 
kívánok ezúttal behatóbban foglalkozni és pedig : 
1. A tanfelügyelő hatáskörében minden és semmi. 
2. A tanfelügyelő hatásköre mindig szűkebb 
térre szoríttatik. 

Tény az, hogy a kir. tanfelügyelőnek az 
1907. évi XXVII. t.-c. 30. §-ában adott s a 
tanítói személyváltozás bejelentésének elmulasz-
tását megtorolható bírságolási jogon kívül 
semminemű önálló rendelkezési, illetve végre-
hajtói joga nincsen. A kir. tanfelügyelő elő-
terjesztésére a szükséges rendelkezést mindenkor 
a vármegyei közigazgatási bizottság teszi meg, 
s így a tanfelügye1." ., egyéniségétől és a bizottsági 
tagokhoz va ló^ j^ jnyá tó l függ sok esetben az 
egyes vármegy^pnépoktatásügyének mikénti 
fejlődése. Ez a függési helyzet ugyan sok tekin-
tetben hátrányos, mindazonáltal azt a szoros 
viszonyt, ami van jelenleg a tanfelügyelőség és 
a vármegyei közigazgatási bizottság között, 
lényegesen megbontani egyáltalán nem tartom 
szerencsés gondolatnak. Arra a befolyásra, amit 
a kir. tanfelügyelő, mint a közigazgatási bizott-
ság tagja, a közigazgatási tisztviselőkre gya-
korol, a népoktatás jól felfogott érdekében 
nagyon is szükség van. A hivatása magaslatán 
álló s tapintatos modorú kir. tanfelügyelő javas-
latait a közigazgatási bizottság mindenkor kész-
séggel magáévá teszi, s mondhatom, hogy a 
tanfelügyelői hivatalban eltöltött kilenc évi 
működésem alatt egyetlen-egyszer sem történt 
meg, hogy a vármegyei közigazgatási bizott-
ságok volt hivatali főnökeim s az én javas-
lataimat magáévá nem tette volna. Sőt az igaz-
ság érdekében ki kell jelentenem, hogy műkö-
désem alatt a közigazgatási bizottságok részéről 
hivatalunk mindenkor a legmelegebb támogatá-
sokban részesült. A népoktatásügy jól felfogott 
érdeke tehát nem azt követeli, hogy a kir. 
tanfelügyelőségek a vármegyei közigazgatási 
bizottságoktól függetleníttessenek, hanem csupán 
csak azt, hogy bizonyos esetekben a kir. tan-
felügyelők saját hatáskörükben nyomban rendel-
kezhessenek, miként a föntidézett törvény alapján 
a tanítói személyváltozás bejelentését elmulasz-
tókkal szemben újabb időben jogosultak intéz-
kedni. Mi, nemzetiségi vidéken működő tanfel-
ügyelők érezzük főképen az önálló rendelkezés 
hiányát, amelynek égető szükségét elégnek tartom 
a következő esettel igazolni: Egyik gör. kel. 
elemi iskolában kitiltott egyháztörténetet talál-
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tam. A tanító könyvét magammal hoztam s a 
megtorló eljárást folyamatba tétettem. Az el-
kobzásért kiszállt főszolgabíró azonban már egy 
példányt sem talált a tanulóknál, a tanító pedig 
a bíróság előtt tagadta, hogy iskolájában a 
tanulók a szóbanforgó kitiltott könyvet hasz-
nálták volna, az a könyvpéldány pedig, amelyet 
elhoztam, nem az övé, s egy tanulótól vette el, 
hogy megsemmisítse. A tanító ellen ezen előadás 
alapján az ügyészség, elegendő bizonyíték hiá-
nyában, a további eljárást beszüntette. Milyen 
másképen nyert volna befejezést ez az ügy, ha 
a tanfelügyelőnek ilyen esetekben joga lenne 
a kitiltott könyveket elkobozni s a vizsgálatot 
nyomban megtartva, a hibás tanítót vagy lel-
készt elmarasztalni. Az azonban, hogy a gyanús 
iskolákat a kir. tanfelügyelő a járási főszolga-
bíró társaságában lepje meg, csaknem kivihe-
tetlen módozatnak tekinthető. 

A tanfelügyelőség és a népoktatás fejlődésére 
vonatkozóan sokkal fontosabbnak, sőt jelenleg 
nagyon is időszerűnek tarto2|j^tf&ásik kérdéssel, 
vagyis a tanfelügyelők hatás^wének korlátozá-
sával való behatóbb foglalkozást. Sajátságos 
tünemény, hogy mindenfajta tanintézet függet-
lenségre s a tanfelügyelőség hatásköréből való 
kivételre törekszik. Jelenleg az iparos- és keres-
kedőtanone-iskolák, a polgári iskolák és a tanító-
képzők függetlenítésére, illetve külön felügyelet 
nyerésére irányuló mozgalmak vannak szőnyegen. 
Kóródy Miklós abbeli óhaja, hogy az összes tan-
intézetek kerületenként egy felügyelet alá helyez-
tessenek, már túlhaladott állapotnak tekintendő, 
mert a már független felügyeletet nyert inté-
zeteknek összevonása sok nehézségekbe ütköznék, 
de meg nem is tartom szükségesnek ez össze-
vonás keresztülvitelét. Nekünk oda kell töre-
kednünk, hogy népoktatásügyünk a mai kere-
tékben fenntartva nyerjen teljes kifejlődést. E 
cikkemben azért csakis a népoktatásügy két 
főalkatrészének, a tanfelügyelőség és a tanító-
képzés mikénti rendezésével óhajtok foglalkozni. 

Közoktatásügyi miniszterünk a népoktatás 
legnehezebb ágát : a népiskolaügyet a kor kívá-
nalmainak s a magyar nemzet követelményeinek 
megfelelően már rendezte és fokozatos tovább-
fejlődését is biztosította. Most, miként a mi-
niszter úr maga is hangoztatja, következik a 
tanfelügyelőség és a tanítóképzés, vagyis a nép-
iskola felügyeletének és bölcsőjének rendezése, 
amely rendezés az új népoktatási törvényekből 
önként következik. Nagyon időszerű azért, hogy 
a tervbe vett rendezéssel behatóbban foglal-
kozzunk, mivel az ilyen korszakos rendezésnek 
csak előnyére van, ha az ügy minél több oldalról 
nyer megvitatást, mert ezáltal az alkotó nagyobb 
áttekintéssel és mélyebbre hatólag végezheti 
munkáját. A hozzászóláshoz, azt hiszem, eléggé 

hivatottnak tekinthetem én is magamat, mert 
egy évtized alatt mint felekezeti, községi és 
állami tanító, a második évtized óta pedig mint 
a tanfelügyelőségnél működő, teljesen otthonos-
nak érezhetem magamat a különböző jellegű 
iskolák, tanfelügyelői hivatal és a tanítóképzők 
viszonyainak elbírálásában, ez utóbbira nézve 
főképen azért is, mert több mint négy éven át 
a felügyeletből kifolyólag közvetlenül is mó-
domban volt a tanítóképző-intézeti ügyekkel 
behatóbban foglalkozni. 

Az 1904. évben, amikor a tanítóképző-inté-
zeti tanárok nagyobb mozgalmat indítottak meg 
a tanfelügyelőség hatásköre alól való kivételük 
érdekében, a Néptanítók Lapja ugyanez évi 33. 
számában „Áldatlan küzdelem" cím alatt ma-
gam is foglalkoztam az elszakítás ügyével s 
felfogásom a következőkben csúcsosodott ki : 
„A népoktatásügy vezetésével a tanítóképzés 
annyira össze van forrva s ezen összeforradás 
annyira természetes is, hogy azok szétválasz-
tásának csakis káros következményei lehetnek." 
„A tanítóság bölcsője a tanfelügyelőség befo-
lyása alól csak akkor vonható ki, ha a tanfel-
ügyelői intézmény maga is megszűnik." Ma is 
ezt vallom. Állami tanítóképzőink néhány év 
alatt rohamosan fejlődtek és magas színvonalra 
emelkedtek ugyan, ámde a felekezeti tanító-
képzők némelyikénél a régi helyzet úgyszólván 
miben sem változott ; tehát úgy a tanítóképző-
nél, mint a tanfelügyelőségnél is égetően szük-
séges a végleges rendezés, azonban e rendezés-
nek nem a szétválasztásra, hanem ellenkezőleg, 
a két intézménynek minél teljesebb összefor-
rasztására kell irányulnia. A tanítóképzők és a 
tanfelügyelőségek között olyan helyzetet kell 
teremteni, mint amilyen helyzet van a közép-
iskolák és a tankerületi főigazgatók között. Ma 
ugyanis, sajnos, úgy állunk, hogy míg a közép-
iskolai igazgató legnagyobb kitüntetésnek és 
előléptetésnek tartja, ha tankerületi főigazgatóvá 
neveztetik ki, addig a tanítóképző-intézeti igaz-
gató, avagy tanár, nem kér a tanfelügyelői 
kinevezésből. Ha a tervbe vett rendezésnél a 
helyzet akként javíttatnék, hogy a tanítóképzők 
igazgatói és tanárai szintén a legmagasabb 
kitüntetésnek és előléptetésnek tekinthetik a 
tanfelügyelői kinevezést, akkor az elszakítást 
sürgető mozgalmak önmaguktól megszűnnek s 
a két intézmény között tényleg kifejlődhetik az 
a szerves összefüggés, amely összefüggés fenn-
állása hivatva van népoktatásunkat minél ma-
gasabb színvonalra emelni. Az, hogy a tanfel-
ügyelőség túl van terhelve, ok egyáltalán nem 
lehet az elszakításra, legföljebb azt vonja maga 
után a munkaszaporulat, hogy a tanítóképzővel 
bíró tankerület tanfelügyelői személyzete egy 
erővel szaporíttassék. Különben is a munka-
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szaporalat a polgári iskolák rendezése által 
meg fog csökkenni, mert azt már természetes-
nek tartom, hogy a hétosztályúvá kifejlesztett 
polgári iskola, mint a középiskolák egyik neme, 
kivétessék a népoktatási intézetek sorából. A 
polgári iskolák eddig is sokkal nagyobb munkát 
róttak a tanfeliigyelőségekre, mint a tanító-
képző-intézetek, különösen, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a legtöbb tanfelügyelőség alá egynél 
több polgári iskola esik. 

A helyzet javítására mindenekelőtt a tanfel-
ügyelők mai fonák anyagi helyzetét kell ala-
posan rendezni. E rendezésnek égető szükségét 
Apponyi miniszter úr már kormányzata kez-
detén fölismerte s a tanfelügyelők helyzetén 
ideiglenesen a magasabb fizetési osztályoknak 
nagyobbarányú megnyitása által könnyített. 
Ám, ha a tényleges valót mérlegeljük, önként 
megállapíthatja bárki is, hogy a tanfelügyelők 
anyagi helyzetét sürgősen kell végleges rende-
zéshez juttatni. A tanfelügyelői állás nagy mér-
tékben politikai és bizalmi állás is. A főispánnak 
rendszerint a tanfelügyelő a jobbkeze s az 
összes tisztviselők között társadalmilag főképen 
ő van igénybe véve. Azon senki sem ütődik 
meg, ha a rendezett ünnepélyen, összejövetelen 
stb. az állami vagy vármegyei tisztviselők bár-
melyike is nem jelenik meg, vagy ha a jóté-
konysági mozgalmakat hatékonyabban nem 
támogatja ; de a tanfelügyelő elmaradása nyom-
ban feltűnik, s ha nincsen elfogadható ok az 
elmaradására, alaposan le is tárgyalják. Sőt, 
mi több, a tanfelügyelőtől, állásánál fogva, 
egyenesen el is várják, hogy a társadalmi moz-
galmakban necsak részt vegyen, hanem azokban 
szóval és tettel vezessen is. Ehhez a nagyarányú 
társadalmi igénybevételhez azonban megfelelő 
anyagi ellátás is szükséges, már pedig az összes 
hivatali főnökök között a tanfelügyelő van 
aránylag leggyengébben javadalmazva. Az al-
ispán, a vármegyei főjegyző, árvaszéki elnök, 
pénzügyigazgató stb. mind a VI. és VII. rang-
osztályban vannak, a tanfelügyelőnek azonban 
a VIII. rangosztályban kell előbb hosszasan 
meghúzódnia s öregségére, amikor gyermekeit 
többnyire már szárnyra eresztette és így ki-
adásai már csökkennek, jut csak a magasabb 
fizetési osztályba. Ily viszonyok között termé-
szetes is azután, hogy a VII. és VIII. rang-
osztályban levő s külön még korpótlékot és 
egyéb mellékes (kereskedő-, ipariskola stb.) 
jövedelmet is élvező, amellett kevés reprezen-
tális költségekkel terhelt tanítóképző-intézeti 
igazgatók és tanárok épen nem kívánkoznak a 
szép hivatást betöltő és társadalmilag nagy 
tekintélynek örvendő, de anyagilag gyengén 
javadalmazott tanfelügyelői állásra. Nem a 
munka csökkentése nekünk az égető szükség, 

mert a munkával mi készséggel megbirkózunk, 
hanem a különleges társadalmi helyzetünk mér-
legelésével anyagi helyzetünk javítása. Felfogá-
som szerint a tanfelügyelőség és tanítóképzés 
rendezésénél akként kellene a két intézménynek 
szoros egymáshoz való tartozását véglegesen 
megoldani, hogy: 

1. A tanítóképzés teljesen államosíttassék. 
2. Tanítóképző-intézeti tanár csak az lehessen, 

aki a tanítóképzés elvégzése után legalább két 
éven át mint tanító ténylegesen is működött. 

3. Tanítóképző-intézeti tanárokat képesítő 
egyetem állíttassék fel, amely három évfolyam-
ból álljon s amelyre pályázat útján és korlátolt 
számban olyan okleveles tanítók legyenek csak 
fölvehetők, akik mint tanítók már legalább két 
éven át ténylegesen működtek. Ezen az egye-
temen magánvizsgálatok nem tehetők. 

4. Kir. tanfelügyelővé csakis tanítóképző-
intézeti tanári oklevéllel bíró nevezhető ki. 

5. Kir. tanfelügyelők (miként a tankerületi 
főigazgatók mindenike is) a VI., tanítóképző-
intézeti igazgatók a VII., kir. segédtanfelügyelők 
és tanítóképző-intézeti tanárok fele részben a 
VIII. és fele részben a IX. rangosztályba sorol-
tassanak s ezenkívül a segédtanfelügyelők és 
a tanítóképző-intézeti tanárok 10% a a tan-
felügyelői és a tanítóképző-intézeti igazgatói 
cím és jelleg elnyerésével a magasabb fizetési 
osztályba is juthassanak, miként az már a bíró-
ságoknál is van. 

6. A tan felügyelőségek és a tanítóképzők a 
minisztériumban egy ügyosztályfőnök hatás-
körébe osztassanak be, miként az a múltban 
is volt. 

Nemzeti kormányunk a magyar nemzeties 
irányú népoktatás alapvető munkálatait a tanító-
képzés és tanfelügyelőség rendezése által mél-
tóan és közmegelégedésre fogja bizonyára be-
tetőzni, s hiszem is, hogy miként a nemzeties 
irányú népoktatást olyan széles mederben és 
teljes kidomborítással szerencsésen biztosította, 
azonképen a tanítóképzést és felügyeletet is 
hasonló módon fogja a megalapozott nemzeties 
irányú népiskolákkal szerves kapcsolatba hozni, 
s eljön majd az idő, hogy miként bíróvá, tanárrá, 
orvossá és mérnökké csakis szakembereket nevez-
nek ki, azonképen az ú j mederhez juttatott 
népiskolák félügy élőivé és tanítóképző-intézeti 
tanárokká jövőben már csakis szakemberek lesz-
nek kinevezhetők. Népiskoláinknak az új tör-
vények szellemében való működését egyedül a 
tanítóképzés és felügyelet megfelelő rendezése 
biztosíthatja, mert a tanítóképzés és felügyelet 
szoros egybeforrasztása, valamint a tanfelügyelők 
és tanítóképző-intézeti tanárok erkölcsi és anyagi 
színvonalának egybefoglaló emelése lehet egyedül 
a népoktatás alapos rendezésének méltó zár-
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köve. Tanfelügyelők és tanítóképző-intézeti 
tanárok ne megoszolva, hanem továbbra is egybe-
forrva, kölcsönös munkássággal biztosítsák a 
magyar nemzeties irányú népoktatás teljes ki-
fejlődését és fokozatos megerősödését. Ha a 
rendezés megoldásánál a fölfejtett módozatok 
érvényesülhetnek, nem kell tartanunk attól, 
hogy a kir. tanfelügyelők hatásköre a jövőben 
majd szűkebb és szűkebb térre szoríttatik, mert 
a kellő színvonalon álló s az alája rendelt tan-
intézetekkel szerves összefüggésben lévő tanfel-
ügyelőség hatósága alól elszakadni az illető 
tanintézetek nem törekednek. 

Osztályzat és notez. 
írta : Palágyi La jos. 

Amióta külföldön a tanulók osztályozása 
ügyében újítások történtek, egyre sűrűbben 
hangzik föl nálunk is az óhajtás, hogy a külön-
böző — főleg közép — iskolákból küszöböljük ki a 
— notezt. A tanári notez — mondják — réme 
az ifjúságnak, fenyegető pallosként lebeg a 
gyermekek feje fölött. Ha akarjuk, hogy az 
iskola igazán neveljen, ne ijesztéssel, ne kény-
szerrel, hanem a tudás iránti szeretet fölébresz-
tésével tanítson: teljesen el kell törülni az 
egész úgynevezett „osztályozást" s ezzel együtt 
az osztályozás szimbólumát : a notezt. 

Ez a kérdés valóban megérdemli, hogy tár-
gyilagos méltatásban részesüljön. Nemcsak belső 
iskolai ügy, hanem az összes szülőket, az egész 
társadalmat érdeklő nevelési kérdés. Mindenek-
előtt eldöntendő, kell-e egyáltalán a tanulókat 
osztályozni ? 

A legradikálisabb újító sem vonja kétségbe, 
hogy annyi osztályozásra okvetetlenül szükség 
van, amely megállapítsa, alkalmas-e a tanuló 
a tudományokban való további haladásra, vagy 
sem ? Mert azt mindenki elismeri, hogy teljes-
séggel alkalmatlan, s a tanulástól irtózó gyer-
meket nem szabad, de nem is lehet minden-
áron magasabb tanfolyamokba kényszeríteni. 
Kétféle osztályzatot tehát mindenki szükséges-
nek ta r t : „megfelelő" vagy „meg nem felelő." 
A kérdés tehát csak az, hogy azok közt a 
tanulók közt, akik megfelelők, vagyis akik 
felsőbb osztályokba s felsőbb intézetekbe lép-
hetnek, tegyünk-e oly árnyalatbeli különbsége-
ket, aminők: „kitűnő", „jeles", „jó" s „elég-
séges". 

Erre azt mondják sokan: Aki megfelel, az 
megfelel. Minek ezek közt rangfokozatokat 
teremteni ? s így már a gyermekek közt hiú 
becsvágyat, érdembeli különbséget, vetélkedést 
és irigységet ébreszteni? Minden alkalmas 
tanuló egyenlő s az egyenlőség elve követeli, 

hogy jobb vagy kevésbé jó tanuló közt különb-
séget ne tegyünk. 

Való igaz, hogy a becsvágynak vannak kóros 
kinövései s az iskolában is igen gyakran ta-
pasztalhatók. De kérdés, vájjon a becsvágy 
teljes megszűntetése nem eredményez-e más-
féle kóros kinövéseket? A gyenge vagy épen 
csak tűrhető tanulók, ha ép olyan jutalmazás-
ban részesülnek, mint a kiválóak, minder esetre 
jól járnak. De a kiváló tanulók jól járnak-e ? 
Kétségtelen, hogy az igazi érdem, nem külső 
méltatásban, nem hiú elismerésben látja a 
maga jutalmát. De vájjon az ifjúság eléggé 
fejlett szellemű- e arra, hogy a maga jelességé-
nek belső tudatával beérje? Hát a felnőttek 
közt hány oly bölcs vagy szent található, aki 
nem kíván semmi elismerést s beéri a koszorú-
val, amelyet maga ád önmagának? 

Az érdemetlenek kedvéért ne vonjuk el az 
érdemesektől az őket megillető elismerést! Ne 
szegjük szárnyát a nemesebb irányú becsvágy-
nak. Sok szépet alkotott az már. Szükség van 
osztályozásra, de természetesen óvakodnunk 
kell a sok aprólékos kategóriától. Az alkalmas 
tanulók számára elég két osztályzat: „meg-
felel" és „kitűnően felel meg." 

Más kérdés : minden tárgyból külön osztály-
zatot nyerjen-e a tanuló vagy egész ha]adása 
egy osztályzatban foglaltassék-e össze? Ahol 
egy tanító tanít minden tárgyat, ott semmi 
értelme nincs a sok osztályzatnak. A tanító a 
tanulóról való egész véleményét egy ítéletbe 
foglalhatja össze. Hiszen egy gyermeki egyéni-
ség képességéről mond véleményt egy hivatott 
mester. Az általános szellemi képességen 
kívül, még csak a gyermek erkölcsi vise-
lete lenne osztályozandó s ez is csak két 
kategóriával. 

Ahol azonban több tanító tanít, ott termé-
szetesen több vélemény nyilatkozik. E vélemé-
nyek lehetnek a legellentétesebbek, úgy, hogy 
semmiképen sem egyeztethetők össze s nem 
foglalhatók osztályzatba. Semmi túlerő, sem 
„paktum" vagy „kompromisszum" nem változ-
tathatja meg valamely lélekről való indokolt 
véleményemet. Ezért kívánatos, hogy ahány 
tanító vagy tanár, annyi osztályzatot nyerjen 
a diák. Ne tárgyak szerint, hanem tanítók 
szerint. 

De fölmerül az újabb kérdés : minő jog-
hatálya legyen az ily osztályozásnak? Néze-
tünk szerint csak az a tanuló legyen vissza-
vethető, akinek osztályzatai közt a féltnél több 
„meg nem felelő" van. Vagyis az osztályzatok 
többsége döntsön. Mert azt nem tarthatjuk 
helyén valónak, hogy a kisebbség döntsön s a 
kisebbség dönt ott, ahol három elégtelen osz-
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tályzat akárhány kielégítővel áll is szemben, a 
tanulót megbuktathatja. 

Ami pedig a notezt illeti, arra leginkább azért 
van szükség, mert egy-egy osztályban sok a 
tanuló és sok az osztályzatok kategóriája. Me-
lyik tanférfi tudja a sok osztályzatot eszében 
tartani? Mihelyt a sok fölösleges kategóriát 
megszüntetnék s a tantermek zsúfoltsága is 
korlátozódnék: a notez elvesztené jelentőségét. 
Addig a tanférfi nélkülözhetetlen kisegítője. De 
semminemű hivatalos jelentősége nines és nem 
is lehet. 

Egyáltalán minden tanító ember, aki hiva-
tása színvonalán áll, tudja azt, hogy nem 
notezzel kell a tanulókat vezetni, tanítani és 
fegyelmezni. A cél az, hogy a tanulók szelleme 
fejlesztessék, nem pedig az, hogy osztályzatuk 
megállapíttassék. A tanítónak együtt kell 
dolgoznia ti nulóival s őket tudásra vezetnie, 
nem pedig leckék föladása után fölöttük bírás-
kodást gyakorolnia. Nincs kényelmesebb s 
egyúttal veszedelmesebb módszer, mint a ta-
nulónak valamely elvégzendő tanítási anyagot 
föladni s azután notezzel a kézben ítélkezni. 
A jó tanító megtanítja tanítványát arra, amire 
kell, úgy, hogy a tanuló tudja a dolgát s nem 
bukhat meg. Buktatni könnyű, de a tanító 
legyen annak tudatában, hogy minél többet 
buktat, annál gyöngébb bizonyítványt állított 
ki — önmagáról. A szellemileg gyöngeelméjű 
vagy erkölcsileg vásott tanulók kivételével alig 
fordulhat elő bukás, ha a tanító munkáját 
igazán lelkesedéssel végzi. Mert addig foglal-
kozik a gyengébbel, amíg az tud. 

S amely tanító vagy tanár így végzi mun-
káját, annál a noteznek semmi jelentősége 
nincs. Nem a notez rémével kergeti a tanulót 
munkára, hanem a maga munkájával ragadja 
el. S ha a gyermek nem érdeklődik a tárgy 
iránt, a tanító magára vet s igyekszik a tár-
gyat úgy tanítani, hogy a gyermek azt meg-
szeresse. Észre sem kell venni a gyermeknek, 
hogy osztályzatot kap, csak végső eredmény-
kép, mintegy magától bontakozzék ki a tanító 
lelkében az osztályzat. Ily munka mellett nem 
is kell az úgynevezett „feleltetés" — mert a 
tanulók mindig dolgoznak s mindig felelnek 
— úgy, hogy külön, hivatalos osztályzatra 
való felelés szüksége sem merül föl. 

— Jótékonycélú előadás. A csálcigorbói 
állami iskola tanulói gyermekelőadást rendez-
tek, melynek 120 korona 20 fillért kitevő tiszta 
jövedelmét szegény tanulók fölsegélyezésére for-
ditják. A tanulók Hajtay Etelka nagykárolyi 
polg. isk. tanítónő bájos tündér já téká t a ,Király-
kisasszony "-t adták elő. 

Sok a tanító (-nő) képző-intézet. 
írta : Bökényi Dániel. 

A Néptanítók Lapja f. évi 34- ik számában 
Réthi Lajos „A tanítói oklevél értékelése" 
cím alatt igen érdekes cikket írt, melyben 
hazai közoktatásunk egyik tagozatával foglal-
kozik sok melegséggel és tárgyi igazsággal, 
rámutatván azokra az életpályákra, melyek a 
tanítói oklevéllel bírók előtt megnyithatók vol-
nának. Réthit a tanítói állásért esengők nagy 
száma bírta cikkének megírására. Bizony, ideje, 
hogy ezzel a nehéz témával is fogl ilkozzunk. 

Tekintsünk el a kérdés személyi oldalától, 
nézzük magát a nemzeti közoktatásügyet. Sem 
erkölcsi, sem nevelési szempontból nem válik 
ennek hasznára, ha a legszerényebb állás után 
is oly nagyarányú a pályafutás, a „csődület", 
mint a régiek mondanák. 

Társadalmi világítást adva a dolognak, egye-
nesen bérharc jellege van az egész pályázati 
lótás-futásnak. Kegyek hajhászása, stemplik 
fogyasztása, remények füstbeszállása, sokszoros 
ismétlésben. Az a rendkívüli tülekedés kenyér-
harcot, irigységet támaszt a lelkekben és épen 
azoknál az embereknél, akiknek a rossz szen-
vedélyeket kell ostorozni ok. Pedig a tülekedő 
emberek szájából a nevelő-ige merő hazugság. 
A sok tanítói oklevél eredményezi ezt az 
áldatlan helyietet, melytől meg kellene szaba-
dítani a népoktatás mezejét. Erre hathatós 
eszköznek bizonyulna a tanítóképzők számának 
apasztása, a megmaradókba a fölvételnek szigo-
rítása, a képzőintézeteknek szemináriumi jel-
leggel pedagógiai akadémiákká emelése. 

Ma a tanító(-nő)képző-intézetek száma meg-
haladja a 89 et (1906-ban ennyi volt). A ta-
nítóképzők így oszolnak meg: állami 19, róm. 
kath. 11, gör. kath. 5, református 3, ág. hitv. 
ev. 6, gör. kel. 4, izraelita 1 (49). A tanító-
nőképzők pedig : állami 8. róm. kath. 24, gör. 
kath. 1, református 4, ág. hitv. ev. 1, gör. 
kel. 1, társulati 1 (40), együtt 89. Ebből ma-
gyar tannyelvű 79. 

Ezek a képzőintézetek 1906-San 2785 
tanító-(nő)i oklevelet adtak ki. 1403 férfi, 1382 
nő kapott tanítói képesítést. De kaptak-e vala-
mennyien állást is? Mert ebben van a törek-
vésnek a jutalma, ha aki megküzdött érte, 
kapjon h alkalmazást nyomban. Az 1906-iki 
oklevélosztás 13 mai marad az 1905-ik mögött. 
Ez azonban kevés vígasz, mert az évenkénti 
növekedő arány mégis szembeötlő. 

Érdekes, hogy Réthi nem a tanítóképző-
intézetek apasztásával vél a bajon, a táltermé-
sen segíteni, hanem a tanítói oklevélnek érvé-
nyesítésével, olyformán, hogy í nnak birtokosa 
más életpályákra is átléphessen. 
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Ott van mindjárt a 1 özeiben a középiskola 
tere, miért kell ezt oly aggodalmas gondos-
sággal elkülöníteni, sót elzárni a tanítóság 
elől ? „ Hány esetben működnék sokkal nagyobb 
eredménnyel, a tanulók sokkal kevesebb gyöt-
résével valamely értelmes, kiforrott módszert 
öntudatosan alkalmazó tanító, mint egy-egy 
tudós képzelgéssel eltelt, de magába a mód-
szeres eljárásba kellőleg be nem gyakorolt 
ifjú tanár" — mondja Réthi Lajos. Ennek a 
férfias kijelentésnek súlya van. Mindjobban el 
kell ismernünk, ka arra gondolunk, hogy éles 
határt alig lehet vonni a népiskolai és közép-
iskolai pedagógia között. A gyermekanyag 
ugyanegy ott a felső, itt az alsó tagozatban. 
A gyermeklélek értelmi fejlesztését egy tör-
vény szerint lehet gondozni. 

Csak a közoktatás terén látjuk azt, hogy a 
tanítóképzés alacsony színvonalú, mert a papin, 
katonain, közigazgatásin, törvényhatóságin, 
bíróin nem így van, ezeken az első képesítés 
lépcsőfokokra emel, egyedül a tanítóin nem. 
Réthi, igen helyesen, elképzelhetetlennek tart ja 
azt, hogy jobban megalapozott készültséget 
szerezzen a nevelés- és oktatástudományokban 
az, aki ezek tanulmányozását csak az egyetemen 
kezdi, mint az, aki megelőzőleg már ezekkel fog-
lalkozott. Noha meg kéli jegyeznünk, hogy a képző 
is sokban a középiskola munkáját folytatja, azaz : 
tanultat. Es sokkal több szellemi értéktőkét 
mér, mint a középiskolai VIII-ik osztály. 

Különben a képzővégzett ifjú bizonyítványát 
a középiskolai érettségi bizonyítvánnyal a köz-
igazgatási bíróság már összemérte és döntvé-
nyileg kimondotta, hogy a képzői IV-ik osz-
tályú bizonyítvány egyenértékű az érettségivel. 
Ugy látszik, ez a döntvény még nem érvénye-
sült, még nem jutott el a köztudatba, meg ha 
eljut is valamikor, kevés haszna lesz, mert a 
fölsorolt pályákra való özönlés amúgy is óriási, a 
polgári iskolák a középiskolákkal gondoskodnak 
róla ; a képzők az értékesebb anyag mellett is le 
fognak maradni. Nagy a kínálat, kevés a kereslet. 

Sokkal helyesebb megoldást tehát abban 
találnánk, ha a közoktatás szervezetében a 
képző magasabb értékeléssel csak a tanügynek 
élne. Darányi miniszter a gazdasági tanintéze-
teket akadémiai fokra emelte. Hasonló jutalom 
érje a tanítóképzőket is szigorúbb szakjelleggel. 
Ne tanultasson, hanem tanítson tanítani. A 
középiskolai VI. vagy VIII-ik osztály fölé há-
roméves kurzussal szépen elérné célját. 

Huszonhét képzője van az államnak. Tízet 
kerületenként akadémiai fokozatra emelhetne. 
Hetet zeneiskolává tehetne; elkelne egy pár 
óvóképző is. A kisdednevelést tanító iskolák 
nem gondozhatnák. Mégis csak más készültség 
kell a 3—6 éves és más a 6 —12—14 éves gyer-

mek vezetéséhez, meg az iskolához fűződő meg-
annyi ifjúsági és népkörök szellemi ellátásához. 

P. évi augusztus 18-án a Ludovika-Akadé-
mia 89 növendéket adott át a katonai pályá-
nak. Nem ünnepeltek hivalkodó pompával, 
sem zajos külsőséggel. A Vérmező és az inté-
zet helyisége között oszlott meg az ünnepség 
tárgysorozata: az akadémiát végzett harmadik 
évfolyambeli akadémikusok tisztté avatása. 
Egy tiszt katonás rövidségű beszédet intézett 
az ú j hadfiakhoz, kik közül egy adott választ, 
megköszönve az intézet tanárkarának irántuk 
tanúsított fáradozásaikat. Tanár, tanítvány: 
bajtársakká lettek. 

Fölolvasták a kinevez 'seket. Egyetlen - egy 
sem maradt állás nélkül. Kineveztek 43 at a 
honvédgyalogsághoz, 19 et a honvédhu.-zárság-
hoz, 11-et a közös hadsereg gyalogságához, 
16-ot a közös hadsereg lovasságához. 

Ez az eljárás illenék országunk nemzeti 
népoktatásügyéhez. Én hiszem, hogy a m. kir. 
honvédelmi minisztériumot nem zaklatják a 
katonatiszt-aspiránsok annyira, mint a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumot a tanító-
jelöltek. Legfeljebb az intézetbe fölvételkor 
indulhat meg egy kis protekciójárás. De a 
vége már nagyon simán, pontosan, szép rend-
ben, az ügyhöz illő harmóniában fejeződik be. 
Ez a sors illenék népoktatásunkhoz is. Nem 
dúlna annyi lappangó, ádáz küzdelem egy-egy 
sovány kenyérszeletért. Sok ifjú neki való 
pályára maradna vissza, sok család nyugalma 
nem zavartatnék meg, nem költekeznének hiába 
s nem veszne kárba annyi sok fillér s nem 
halványulna el annyi sok remény. 

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

Köszöne té t n y i l v á n í t o t t a : özv. Blundell 
Károlyné, szül. Uzovics Ludovika csillagkeresztes 
hölgynek, aki Petőfalun templomot, kéttanítós 
zárdai iskolát és óvodát építtetett mintegy 50.000 
K költséggel és ezeket fenn is tartja évi 
G—8000 K költséggel, újabban pedig Könyö-
kön építtetett 2800 K-s értékben iskolát s ma-
gára vállalta a tanító fizetésének viselését is ; 
a „Galgóczi izraelita leányok egyesületéu-nek, 
amely az általa Galgóczon létesített és fenntar-
tott tápintézetben az 1907/8. tanéven át 14 
iskolásgyermeket 10C0 K-t meghaladó költség-
gel, naponta teljes ellátásban részesített; Stáb-
wasser Máriának, aki a pozsony-újvárosi róm. 
kath. népiskola tanulóinak jutalmazására az 
1907/8. tanév záróvizsgálatai alkalmából több 
értékes ajándékot adományozott; herceg Ypsi-
lanti Emánuel és Tódornak, akik az 1907/8. 
tanévben 231 iskolába járó uradalmi cselédgyer-
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meket 631 K 90 f ér tékű ruhaneművel láttak 
el ; dr. Lessenyei Ferenc pápai prelátus, kanonok, 
egyházmegyei tanfelügyelőnek, ki a szatmári 
zárdai kisdedóvó- és tanítóképző-intézetek tan-
szerszükségleteire 900 K-t, továbbá a zárdai 
tanítóképző-intézet kibővítése céljaira szükséges 
telek vételárában 1500 K-t adományozott. 

J ó v á h a g y t a : a zavari nevelési egyesület alap-
szabályait. 

K i n e v e z t e : dr. Balga István államtudort, 
Bene Lajos magyarbikáli állami elemi is-
kolai tanítót, Bobory Zoltán tanárjelöltet, 
Eördögh Béla végzett bölcsészethallgatót, dr. 
Horváth Dezső bölcsészettudort, dr. Kovád 
János államtudort, Ringbauer Károly végzett 
bölcsészethallgatót, Bründl Károly bölcsészet-
hallgatót, Istrate József tanárjelöltet, Odor 
Gyula végzett bölcsészethallgatót, Orb ín Kálmán 
bölcsészethallgatót, Rusznyák Béla tanárjelöltet, 
Szabó István tanárjelöltet, Hegedűs Jenő jog-
végzett díjnokot, Kosztka János jogszigorlót, 
Komjáthy Győző joghallgatót, dr. Pólya Sándor 
ügyvédjelöltet, Szeremley Császár Ákos oki. 
tanítót es joghallgatót és Ferenczy Dezső torda-
aranyosvármegyei kir. tanfelügyelőséghez beren-
delt tanítót a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká 
és szolgálattételre : dr. Balga, Istvánt Bars, 
Bene Lajost Háromszék, Bobory Zoltánt Bor-
sod, Eördögh Bélát Csík, dr. Horváth Dezsőt 
Zemplén (Homonna), dr. Kovács Jánost Hont ,R ing-
bauer Károlyt Moson, Bründl Károlyt Sopron, 
Istrate Józsefet Szolnokdoboka, Odor Gyulát 
Fejér, Orbán Kálmánt Csanád, Rusznyák Bélát 
Máramaros, Szabó Istvánt Somogy, Hegedűs Jenőt 
Kecskemét, Kosztka Jánost Tolna, Komjáthy 
Győzőt Hunyad, dr. Pólya Sándort Tordaaranyos, 
Szeremley Császár Ákost Fogaras vármegye kir. 
tanfelügyelőségéhez, illetve tanfelügyelőségi kiren-
deltségéhez ós Ferenczy Dezsőt a pane >ovai 
tanfelügyelőségi kirendeltséghez rendelte ; De-
meter Mihály okleveles taní tót a kissolymosi 
állami elemi iskolához rendes tanítóvá ; Kasza 
Sándor és Fülöp Kálmán oki. tanítókat a mező-
túri-külterületi áll. el. isk.-hoz r. taní tókká; 
Törölt Pál oki. tanítót a magyarcsékei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; K. Nagy Sándor ós Bánki 
Gábor oki. tanítókat a debreczeni tanyai áll. el. 
isk.-hoz, Balogh Antal oki. tanítót a makói 
tanyai áll. el. isk.-hoz r. taní tókká; Nóbik Lajos 
oki. tanítót a péderi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Jung Károly oki. tanítót a révi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Unghvári Béla nagyhalászi ref. el. 
isk. tanítót a marosbogáti áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Erdélyi Pál holtmarosi ref. el. isk. 
tanítót a feketetói áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
Varga Lajos oki. tanítót az erzsébetvárosi áll. 

el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Balázs József felsőszuesi 
róm. kath. el. isk. tanítót a borsai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Deutsch Kálmán ócsárdi róm. kath. el. 
isk. tanítót a ménesi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Végh Miksa oki. tanítót a pusztazámori áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Palatin Márton andrásbidai 
és Zádori Ferenc kismulyadi róm. kath. el. isk. 
taní tókat a kiskúndorozsmai-külterületi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká; R. Nagy Károly oki. taní tót 
a mezőtúri-külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Csórja Margit oki. taní tónőt az izsópallagai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Varga Jolán oki. tanító-
nőt a zólyomi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Füstös Blanka oki. tanítónőt a petrovai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé; Szokoly Szabina oki. taní tónőt az 
izsópallagai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Lépi 
Valéria oki. tanítónőt az orehoviczai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Pamula Mária oki. tanító-
nőt a kőrösmezői áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Jonescu Valér okleveles taní tót a ruszkai (volt 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
if j . Vargha Károly oki. taní tót a szemlaki ura-
dalmi el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Usoneszku György 
oki. tanítót a mehadikai (volt határőrvidéki) közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kirilovity Miklós oki. 
tanítót a sajkásgyörgyei (volt határőr vidéki) 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Erdelyán Döme 
oki. tanítót és Gedremencz Erzsébet Olga oki. 
tanítónőt a zlaticzai (volt határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Radoszav-
lyevits Emilia oki. tanítónőt a temeskubini (volt 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. taní tónővé; 
Derecskei Mária oki. tanítónőt a pervovai (volt 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Heisz Ilona oki. óvónőt a makarjai áll. óvóhoz 
óvónővé ; Babos Irén oki. óvónőt az apáczai áll. 
óvóhoz óvónővé ; Ugler Amália oki. óvónőt a 
nagyveszverési áll. óvóhoz óvónővé ; Thamássy 
Emilia oki. óvónőt a krasznaszentmiklósi áll. 
óvóhoz óvónővé ; Bernátsky Róza oki. óvónőt a 
gálosi áll. óvóhoz óvónővé; Stepankó Jozefa 
oki. óvónőt a felsővereczkei all. óvóhoz óvónővé ; 
Simon/its Karola oki. óvónőt a koháryházai áll. 
óvóhoz óvónővé ; Haller Vilma oki. óvónőt a 
világosi áll. óvóhoz óvónővé ; Párti Józsefné 
szül. Pipis Mária oki. óvónőt a dombovári áll. 
óvóhoz óvónővé ; Hunka Magdolna oki. óvónőt 
a dombovári áll. óvóhoz óvónővé; Hubert Matild 
oki óvónőt az oroszvári áll. óvóhoz óvónővé ; 
Szabó Erzsébet oki. óvónőt a mádi áll. óvóhoz 
óvónővé ; Kiss Julianna oki. óvónőt a bágyoni 
áll. óvóhoz óvónő"é. 

Jelen minőségében á thelyezte : Jankura 
Béla máramarosvármegyei kir. tanf. tollnokot 
Szepes vármegyébe ; Drozdik Gyula a horgosi nagy-
járási tanyai és Kádas György horgosi királyhalmi 
tanyai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Erdó'di 
Lipót borsasebespataki áll. el. isk. tanítót az 
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isaszegi áll. el. isk.-hoz ; Tompa, József kisiratosi 
áll. el. isk. tanítót a bártfa-mihályói áll. el. isk.-
hoz ; Szarka G-éza beregszilvási áll. el. isk. taní-
tót a pöstyéni áll. el. isk.-hoz ; Hartha József 
marosgombási áll. el. isk. tanítót a nagyszőllősi 
áll. el. isk.-hoz ; Kiss Aladár makói tanyai áll. 
el. isk. tanítót a debreczeni tanyai áll. el. isk.-
hoz ; Polly Ferenc pusztazámori áll. el. isk. 
tanítót a budafok-kelenvölgyi áll. el. isk.-hoz; 
Csatári János feketetói és Schröder Miklós 
királyhegyesi áll. el. isk. tanítókat a mézőtúr-
külterületi áll. el. isk.-hoz ; Gyenes József tisza 
várkony-szőllőbeli és Bulovics Margit tis/a-
várkony-belterületi áll. el. isk. tanítót, ill. taní-
tónőt kölcsönösen, Szentimrey Márta tiszavár-
kony-szőllőbeli áll. el. isk. tanítónőt a tiszavár-
kony-vasúttanyai áll. el. isk.-hoz ; Jászay Gizella 
bátyúi és Kecskeméthy Jolán nagypaczali áll. el. 
isk. tanítónőket a mezőtúr belterületi áll. el. 
isk.-hoz ; Petruska Anna várii áll. el. isk. tanító-
nőt a beregszászi áll. el. isk.-hoz ; Székely Teréz 
m.-szigeti áll. el. isk. tanítónőt a nagyenyedi, 
Tahyné Petráss Irma nagyenyedi áll. el. isk. 
tanítónőt a szolnoki és Klausz Katalin szol-
noki áll. el. isk. tanítónőt a m.-szigeti áll. el. 
isk.-hoz ; Biharyné Szabó Paula perecseni áll. 
el. isk. tanítónőt az algyői áll. el. isk.-hoz ; 
Czumpf Jolán apáczai áll. óvónőt a gálosi áll. 
ovóhoz ; özv. Nagy Dezsőné makarjai áll. óvó-
nőt a beregszászi II. sz. áll. óvóhoz. 

Jelen állásában végleg megerősítet te : 
Andaházy Ervin mramoráki közs. isk. tanítót. 

Nyugdí ja t u t a l v á n y o z o t t : Sefcsik Károly 
baldóczi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1510 
K-t; Ransburg Adolf czeglédi izr. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1260 K-t; Kállai Lázár 
székelyzsombori elaggott ág. hitv. ev. el. isk. 
tanítónak évi 760 K-t ; Rittner György nyug. cser-
venkai róm. kath. tanít ónak 920 K nyugdiját 1080 
K-ra emelte föl ; Heller A. Lipót ezabaji áll. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1180 K-t; 
Szennovitz Angela tekeházai munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónőnek évi 1200 K-t; György 
Józsefné szül. Szalczer Julia kóródszentmártöni 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek ideigle-
nesen, egy évi időtartamra 740 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Hafenscher János sopronbánfalvai áll. el. 
isk. tanító özv., szül. Holzkorn Erzsébetnek évi 
680 K-t, Gabriella nevű kkorú árvájának 113 
K 33 f-t, mindössze 793 K 33 f-t; néh. Maro-
sán Jakab nyug. kolozsvári tanító özv., szül. 
Jenei Annának évi 500 K-t ; néh. id. Szélig 
Ferenc nyug. bajai róm. kath. el. isk tanító 
özv., szül. Kohl Teréznek évi 660 K-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
de l t e : néh. Pap Gyula kocsordi ref. el. isk. 
tanító Gabriella nevő árvájának a debreczenibe. 

— Állami elemi iskolai taní tók lakás-
pénze. Az Állami Tisztviselők Országos Egye-
sülete az állami tanítók lakáspénzének az állami 
tisztviselők lakáspénzéhez mérten való fölemelése 
ügyében a következő kérelmet terjesztette elő 
Apponyi gróf miniszterhez : 

„A törvényhozó testületnek bölcsesége, áldozat-
készsége ós a közhivatalnoki kar iránt érzett 
jóindulata folytán az állami tisztviselők a f. év 
utolsó évnegyedétől kezdve magasabb lakpénzben 
fognak részesülni. Magasabb lakpénzek azért 
lettek az állami tisztviselők részére engedélyezve, 
mert a lakbérek folytonos emelkedése következ-
tében az állami tisztviselők az utolsó időben már 
oly helyzetbe jutottak, hogy fizetésük számottevő 
részét a megdrágult lakásokra kellett fordítaniok. 
így voltaképen a lakpénzek fölemelésével a tör-
vényhozás az államtisztviselők szűkös megélhetési 
viszonyait javította. De ugyanazoknak az okok-
nak, melyek irányadók voltak arra nézve, hogy 
a legszűkebb értelemben vett államtisztviselők 
helyzetének ilyetén való javítása eszközöltetett, 
irányadóknak kellett volna lenni a népiskolai 
tanítókkal szemben is, kik hason segítségre szo-
rultak. Épp azért fájdalmasan érintette az állami 
népiskolai tanítókat, hogy ők a lakpénzemelésből 
kimaradtak. Nagyméltóságú Miniszter Úr ! Nem 
vagyunk hivatva az állatni népiskolai tanítók 
nagyjelentőségű társadalomerkölcsi, népnevelési 
éí nemzeti hivatását Nagyméltóságod előtt tüze-
tesen fejtegetni. Excellenciád lángelméje már 
régebben fölismerte a magyar néptanítóknak a 
magyar nemzeti állam teljes kiépítése körül való 
messzeható hivatásköréfc. E körülményt legfénye-
sebben megvilágítják a közelmúltban a népnevelés 
terén alkotott törvények, melyek lelkes kezde-
ményezőjét és védőjét épen Nagymóltóságod sze-
mélyében tiszteljük. Ezért,, mint az összes állami 
tisztviselők érdekképviselője, Nagyméltóságod ke-
gyes figyelmét csak arra a körülményre bátor-
kodunk irányítani, hogy az állami népiskolai 
tanítók az 1907. évi XXVI. törvénycikk által 
megvalósított magasabb illetmények dacára jelen-
leg is szűkös javadalmazásban részesülnek, melyek 
a mostani drágasági viszonyok között csak a leg-
szerényebb megélhetést biztosítják. Ha tehát a 
törvényhozás szükségesnek látta a többi állam-
tisztviselők lakpénzeit fölemelni, époly indokolt 
ezt azokra is kiterjeszteni, akiket épen a fönt-
említett törvénycikk szintén állami tisztviselők-
nek minősített. Mindezek alapján oly alázatos 
kérelemmel fordulunk Nagyméltóságodhoz : mél-
tóztatnék kegyes intézkedéseket tenni arra vonat-
kozólag, hogy az állami népiskolai tanítók is 
mielőbb megfelelő magasabb lakpénzben részesül-
jenek. Benedek Sándor, elnök. Detre László dr., 
titkár." 
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SZÉPIRODALOM. 
Liliputana. 

írta: Kupcsay Felicián. 

Különös ember volt Mesteri Kálmán minisz-
teri segédtitkár barátom. Valósággal szerelmes 
volt az esetekbe. Mindig történeteket, apró ese-
teket keresett az utcán, a hivatalban, a tár-
saságban, egyszóval mindenütt, ahol megfordult. 
Figyelmét minden csekélység megragadta s 
abból, amit mások észre sem vettek, számára 
érdekes események születtek napvilágra. Mes-
teri Kálmán sohasem unatkozott. Regények és 
novellák egymásután játszódtak le a szeme 
előtt. Az egész földi élet színes, gazdag könyv-
tár volt neki, amelyben' az emberek képvisel-
ték ezt vagy amazt a kötetet, tanulságos, szó-
rakoztató tartalommal. 

— Csak látni és érezni kell tudni, — mon-
dotta akárhányszor — bogy e kötetek tartalma 
megelevenedjék. S mert ő látni és érezni tudott, 
megszámlálhatatlanok voltak azok az esetek, 
amelyeket meglátott és megérzett, anélkül, hogy 
beleúnt volna a dolgok további kémlelésébe s 
valahányszor egy új, még nem észlelt esetre 
talált, lelkét különös öröm járta át. Eset alatt 
tovaröppenő jeleneteket, epizódokat értett, 
amelyeknek tanúja, vagy épen maga is szerep-
lője volt. Másokat ezek az apró mozzanatok 
érintetlenül hagytak volna, annyira „semmik" 
voltak. Hasonlítottak azokhoz a esúf leányok-
hoz, akik bálba menni merészkedtek. A tán-
coló férfiak meg se nézték, máris elfeledték. 
Mesteri Kálmán azonban eléjük sietett, táncra 
szólította őket s lapozgatván a csúf kötetekben, 
érdekes és értékes lelkeknek a történetét találta 
megírva az olvasatlanul hagyott lapokon . . . 
Es aztán tovább mesélte az elolvasotcakat. Sa-
játságos büszkeséggel adta tovább ezeket a 
történeteket, mint amelyeknek még fontosságuk 
is lehet az emberi művelődés történetében. És 
mialatt mesélt, titokban, lélekbúvárként leste a 
hatást, amelyet azok hallgatóira tesznek. Ese-
tein át ismerte meg embertársainak jellemét, 
érzelemvilágát és erkölcsi fajsúlyát. 

Történeteit, arasznyi voltukra tekintettel, 
„Liliputanák"-nak nevezte el. 

Minap történt, hogy Mesteri a hivatalban 
hirtelen elhagyta az íróasztalát s egy levéllel, 
amelyet épen csak hogy átfutott, besietett egyik 
kollégájához: Kolovrati segédtitkárhoz. Kolov-
ratit nem találta egyedül ; nála voltak : Süppeki 
udvari tanácsos és Fidélisz, az újonnan kine-
vezett fogalmazó-gyakornok. Épen a Kolovrati 

legújabb színművéről beszéltek, amelyet két 
nap előtt mutattak be a Vígszínházban. Kolov-
rati jó író hírében állott ; azt mondották róla, 
hogy költői lelkű ember s hogy darabja iskolát 
csinált . . . A szoba egyik sarkában Podlupka 
Vencel, az írnok dolgozott s úgy látszott, 
mintha őt ez a beszélgetés kevéssé érdekelné ; 
mintha mélységesen elmerülve, aktákat másol-
gatna. Arca fakóbb volt mint máskor, egész 
testében megtörtnek látszott. Néha piros zseb-
kendőjével törülgette izzadt homlokát és vörösre 
gyuladt szemeit. Úgy hírlett, hogy a felesége 
elmúlt éjszaka egy kisfiúval ajándékozta meg. 
Podlupkának egész éjjel virrasztania kellett; 
ettől volt halovány az arca. Az is hírlett, hogy 
Süppeki ő méltóságát szándékszik fölkérni ke-
resztapának . . . 

— Ismét egy érdekes eset, friss liliputana, 
— szólt Mesteri, belépvén az ajtón. - Nagyon 
érdekes. Kedves, bájos és szomorú, ha lehetne, 
medaillonba foglaltatnám, ébenfába faragtatnám. 
Szinte rettenetes, annyi az igazság benne ! 

Süppeki és Kolovrati mosolyogtak. Nekik a 
Mesteri esetei mindig olyan komikusak, naivak 
voltak. Átnyúltak a negyedik dimenzióba. Semmi 
csiklandozó sem volt bennök. Nevettek Meste-
rin, aki bizonyára ismét valami „fenségeset", 
„csodásat" fedezett föl egy ostoba, mindennapi 
utcai eseményben. Fidélisz is mosolyogni pró-
bált; ő mindig mosolygott, ha a tanácsos úr 
mosolygott. 

— Nos, igen, az egész história úgy kezdődött, 
— folytatta Mesteri — hogy egyszer csak, 
vagy két évvel ezelőtt, levelet kapok az orvos 
sógoromtól, Pusztaszívről. Azt írta : járnék 
közbe s helyeztessem át Szotyori Mariskát, a 
Jancsó Pista menyasszonyát, a pusztaszívi is-
kolához, hogy mint tanító és tanítónő egy 
helyre kerülve, megesküdhessenek. Jancsó Pista 
a pusztaszívi iskolának két év óta máris derék 
tanítója, egy kis vityillója, meg szőllője is van 
a faluban ; az iskolánál épen egy tanítónői 
állás megüresedett ; mindketten jóravaló, művelt 
emberek. Megérdemlik, hogy ügyüket párt-
fogoljam. A miniszternek magának is szólhat-
nék ebben a dologban . . . Ezeket írta volt 
nekem a sógorom s az áthelyezés sikerült is, 
és ti talán még emlékeztek is arra a csinos 
emberpárra, akik egy alkalommal, mintegy 
másfél éve, nálam jártak, itt a minisztérium-
ban. Jancsóék voltak . . . Eljöttek, hogy meg-
köszönjék a fáradságomat; a legnagyobb jói-
tevőjüknek neveztek engem. Szegény asszonyka 
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még könnyezett is a boldogságtól . . . Én, őszin-
tén szólva, kissé úntam a dolgot. Egy sietős 
minisztertanácsi előterjesztést kellett volna akkor 
elkészítenem, s örültem, hogy rövidre szabták 
látogatásukat. Azt hittem, hogy örökre végez-
tem velők, mikor látogatásuk után, mintegy 
négy hónap múlva, Janc;:ótól levelet kapok, 
amelyben örömmel jelenti, hogy kis fiuk szü-
letett s alázatosan arra kért, hogy vállaljam el 
gyermekénél a keresztapaságot. Könyörögve, 
alázatosan írt s én m=>gis haragra lobbantam. 
Epen csak ez hiányzott! Persze, úri, gazdag, 
befolyásos keresztapa kell nekik és a falujuk-
ban ilyen nem akad. És épen én kellek nekik, 
én, a miniszteri titkár úr, a jó ember, az ő 
legnagyobb jóltevőjük, amint Jancsó levelében 
emlegetett . . . Jó lesz őt a markaink közt 
tartani . . . S nyilván valami drága ajándékra 
is számítanak. Természetesen egyelőre az aján-
dék a fő ! . . . Csupán ezeket a motívumokat 
láttam a kérés hátterében s haragomat még 
csak fokozta az a körülmény, hogy három más 
helyen is vállaltam volt az időtájt keresztapa-
ságot, s íme most egy negyedik alázatos kérés, 
anyagi és erkölcsi felelősséggel járó újabb ál-
dozathozatalra. 

Igaz, mindebből a megelőző három esetben 
nem sokat éreztem. Nem boncolgattam ilyen 
szigorúan a tényeket; mind a három kereszt-
apaságot szívesen vállaltam el; sőt a dolog 
egy kissé még hízelgett is nekem. Épen csak 
a Jancsó levele hozott ki a s o d r o m b ó l . . . De 
azért a keresztapaságot mégis elvállaltam s egy 
levélben fölkértem a pusztaszívi patikust, régi 
ismerősöm, hogy helyettem ő tartsa keresztvíz 
alá a Jancsóék gyerekét. A gyermek számára 
azonban semmiféle ajándékot sem küldtem. 
Jancsónak mindössze egy kimért hangú üdvöz-
letet menesztettem. Hadd vegyék észre, hogy 
ez egyszer alaposan elszámították magukat. 
Hogy a remélt aranyóra elmaradt . . . 

De mindjárt másnap már meg is bántam, 
hogy oly ridegen viselkedtem s bogy az új-
szülöttől megvontam az ajándékomat. A dolgon 
azonban változtatni már nem lehetett. Gondol-
tam : máskor, később, mindent jóvá fogok tenni, 
s az egész esetet lassanként elfelejtettem. 

Hogy Pasztaszíven mik történtek ezalatt, 
arról semmiféle értesítést sem kaptam ; sem 
Jancsóék, sem a sógorom nem írtak nekem s 
én azt sem tudtam, hogy a kicsi Jancsót meg-
keresztelték-e valóban. Jancsóék még meg sem 
köszönték a keresztapaságot. Még előlépteté-
semhez sem gratuláltak; újévkor legalább egy 
névjegyes üdvözletet küldhettek volna. Mindezt 
súlyosan elítéltem s figyelmetlenségükben iga-
zolását láttam annak, hogy mégis csak jó volt 
abba a keresztapaságba lanyhán belemenni. 

Neheztelnek az elmaradt ajándék miatt, gon-
doltam magamban. Mégis csak közönséges, 
haszonleső emberek. Ha tudtam volna, talán 
össze sem boronáltam volna őket. A háládatla-
nok ! Csak akkor fognak újra hírt adni ma-
gukról. ha a szükség erre rá fogja kényszerí-
teni. Ha Jancsónak, vagy Jancsóné őnagysá-
gának előléptetés, pótlék fog kelleni . . . Akkor 
ismét jó leszek nekik. 

Mesteri cigarettára gyújtott. Majd így foly-
tatta : 

— És ami a legsajátságosabb, folyton csak 
a Jancsóék magatartásán rágódtam magamban. 
Úgyszólván észre se vettem, hogy voltaképen 
az előbbi három keresztgyermekem részéről sem 
törődtek velem ; pedig azok drága ajándékokat 
kaptak tőlem annak idején és szüleiknek nem 
egyszer azután is segítségére voltam . . . 

Épen ma van egy esztendeje, hogy Puszta-
szíven a keresztelő megesett. Magam sem tu-
dom, hogy ez az évforduló mint jutott eszembe. 
A kicsi Jancsó talán már jár, már gagyog is, 
tűnődtem magamban, amint ma reggel a hiva-
talba jöttem, s egy ismeretlen sugallatra el-
határoztam, hogy holnap, szombaton, leutazom 
Pusztaszívre s meglepem őket. A kis Jancsó 
számára már megvettem az ajándékot is, ezt 
az aranyórát, lánccal . . . Ügy e, csinos hol-
mik ? Mi P . . . 

Mikor aztán feljöttem a hivatalba, asztalo-
mon ezt a levelet találtam. Ösztönszerűleg 
megsejtettem, hogy Jancsó Pista írta. És ekkor 
újra felújult bennem az a méltatlankodó érzés, 
melyet irányában oly sokáig tápláltam. Levelét 
föl sem akartam bontani. Félrelöktem . . . Biz-
tosan valami kéréssel zaklat, a befolyásomért 
esdekel, ami elég^ szemtelenség oly bántó hall-
gatás után . . . így gondolkoztam, de már is 
éreztem, hogy levele felbontásának nem bírok 
ellentállani s ez az érzés nem kíváncsiságból eredt, 
hanem a levél mélyéből szuggerált valami, hogy 
feltörjem a borítékot s elolvassam a sorokat. 

E szavaknál Mesteri a kezében lévő levélre 
nézett, mintha gondolatban még egyszer át 
akarná futni a sorokat. Egy percnyi merengés 
után pedig így folytatta: 

— Azonban csalódtam ! Sem pótlékról, sem 
előléptetésről nincsen benne szó. Nem várt, 
nem remélt dolgokról értesít a levele. Minden 
szava meglepetés, pedig könnyen kitalálhattam 
volna, hogy mit ír nekem Jancsó. Igazán ér-
dekelne, hogy ti, akik az elmondottakból már 
ismeritek az egész históriát, jobb életismerők, 
vagy mondjuk: helyzet-, esély- és emberisme-
rők vagytok-e nálam s rá tudnátok-e jönni, hogy 
mit írt nekem Jancsó egy esztendei hallgatás 
után ? . . . Mit írhatott ? — ismételte Mesteri 
s várta a feleleteket. 
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— Mi mást írhatott volna, — szólt fontos-
kodva Süppeki, — mint azt, hogy az asszony új-
ból megbabázott s ismét fölkér a keresztapa-
ságra. Nekem már volt hasonló esetem. Jó 
lesz őket ridegen elutasítani, amint azt én is 
tettem annak idején. Azóta bezzeg békében 
hagynak. Ha be is állok valahová keresztapá-
nak, ajándékot ott tőlem hiába várnak. 

Süppeki után Kolovratihoz fordult Mesteri. 
— Én azt hiszem, — mondotta a poéta-

titkár — hogy Janesóék Pestre készülődnek 
látogatóba, egyenesen hozzád, hogy bemutassák 
neked drága keresztfiadat. Erről szól a Jancsó 
levele. Én, mint vígjátékíró, nagyon jól értem 
az élet szövevényes, főleg komikus bonyodal-
mait s már előre nevetek rajtad, szegény ba-
rátom. Igazán bohózatnak való témát látok 
az esetben ! Te ugyan szépen belekerültél a 
csávába. Ne félj, úgy agyonrobotoltatnak, hogy 
még ! Mert a jó falusiak, ha fölkerülnek, min-
dent meg akarnak nézni. Mélyen a zsebedbe 
nyúlhatsz ! Lásd, én az efféléktől óvakodni 
szoktam. A parasztokat épen csak hogy meg-
figyelem s műveimben felhasználom őket. Ugy 
rendezem velők az összeköttetéseimet, hogy ők 
jövedelmezzenek nekem s ne én nekik. Egyik 
paraszt egy szép kanapét jelent, a másiknak 
árából szenes lapátot veszek. Számomra csak 
ennyiben exisztálnak . . . De visszatérve Jan-
csóékra, mondom : Pestre való érkezésüket 
jelentik neked. Fogadni mernék, hogy ez van 
a levélben ! 

— Hát maga Fidélisz barátom, mi a maga 
véleménye? — kérdezte Mesteri az ú j fogal-
mazógyakornoktól. 

— Én, én azt hiszem, — válaszolta a kér-
dezett, — hogy a tanácsos úr őméltósága már 
kitalálta . . . -De az is lehet, hogy Kolovrati 
titkár úr szintén kitalálta. 

— Kis óvatos! — jegyezte meg magában 
Mesteri s kezével tagadólag intett. — Nem, 
nem ; sem ezt, sem amazt nem írta Jancsó. 
Egyiketek sem találta el. Jancsó barátom a 
övetkezőket í r t a : 

Drága, jó Keresztapám ! 
Fogadja, bár kissé elkésve, bálás köszönete-

met azon nemes tettóért, hogy engem, kereszt-
fiának fogadván, Jézus egyházába bevezetett. 
Még nem is volt időm résztvenni az élet örö-
meiben, még nem is boldogíthattam kedves szü-
leimet mosolyommal, s már is a szenvedés lett 
osztályrészem. Születésem percétől fogva szen-
vedtem, míg végre eljött a halál s elragadott 
kedveseim kebeléről. 

Hideg ajakkal kezeit csókolja kis keresztfia: 
Jancsó Bandi Kálmán. 

Egy pillanatra halotti hűvösség vonult át a 
szobán s szótlanok maradtak valamennyien. Az 
esetből valami a szívek mélyére szállt; az eset-
nek mégis csak volt lelke, volt benne valami 
megremegtető. És csak most lehetett látni, hogy a 
dolog Mesterit valósággal lesújtotta. Meghatott-
ságát nem palástolta többé erőltetett mosolygás-
sal. Pedig az egész oly semmiségnek látszott. 

— Miért is tagadnám, — mondotta Mes-
teri — hogy ez a levél mély bánatra hangol. 
Hiszen annyira átérzem az esetnek reám vo-
natkozólag különösen megdöbbentő, tanulságos 
és megszégyenítő voltát. Ez a levél, amelyet 
az apa írt gyermeke nevében, úgy megvádol 
engem. Szenvedés, fájdalom volt a hallgatásuk-
nak oka ! Oh, mily kíméletlenül, mily galádul 
viselkedtem e szegény emberekkel szemben. És 
ők milyen gyöngédek, milyen finomak, milyen 
meghatóan nemesek és tisztességesek voltak irá-
nyomban . . . De minderről már késő beszélni. 
Igyekezni fogom jóvátenni azt, ami még jóvá-
tehető. Most már minden bizonnyal leutazom 
Pusztaszívre. Még ma indulok, hogy ottlegyek 
a szegény gyermek temetésén. S elviszem neki 
virágokban az egykor tőle megvont ajándéko-
mat. Az órával s a lánccal alaposan megkéstem ; 
akad talán még valaha alkalom, hogy valakinek 
odaajándékozzam. Koszorút viszek a kis Jancsó 
Bandinak ; ezzel kérlelem meg őt ha ugyan az 
ember egyáltalán jóváteheti a sírgödörnél azt, 
amit a bölcsőnél megtenni elmulasztott . . . 

— Eh, az egész história oly jelentéktelen! 
— jegyezte meg Kolovrati, — annyi töpren-
gést nem is érdemel. Az ilyesmin egyszerűen 
napirendre térnék. Jancsó papa levele csupa 
hatásvadászat, csupa komédia. Az esetet túlságo-
san nagy árnyékban látod, pedig kis dolgoknak 
kis árnyéka szokott lenni . . . De mutasd csak 
még egyszer azt az órát . . . Hol is vetted ? . . . 
Azt hiszem : volt száz korona . . . s Mesterihez 
hajolva, kivette zsebéből az órát, láncostól. 

— Minden dolognak akkora az árnyéka, 
amekkorát mi adunk neki. A távolban úszó 
fellegóriásnak árnyékképe is semmi ahhoz az 
árnyékhoz képest, amelyet a nap közelébe ke-
rült felhőcske vetít . . . 

Mialatt Mesteri beszélt, a többiek az órát és a 
láncot vizsgálgatták, kézről kézre adván azokat. 
Podlupka, az írnok is hátraszegte a fejét s aznék-
szerekre vágyó, sóvár pillantásokat vetett. Ö is 
hallotta Mesteri esetét s az neki épen kapóra jött. 

— Mégis nem Süppekit, azt a vén fukarit, 
fogom keresztkomának fölkérni, — mormolta 
magában. — Tőle ajándékot hiába várnánk. 
Talán még vissza is utasítana ! De Mesteri 
pompás lesz. Ilyen keresztapa kell nekünk ! . . . 

Áldott Gondviselés ! Az órának s a láncnak 
gazdája akad t . . . 
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könyveshíz. 
Az 0. A. Y. E. Gyermeknaptára. 

(1908/9. évi folyam.) 
Népiskoláink tanítóinak és tanítónőinek szíves 

figyelmébe kívánjuk ajánlani ezúttal is az Orsz. 
Állatvédő-Egyesület által kiadott Gyermeknaptárt, 
melynek eddig is buzgó terjesztői voltak. 

Az állatvédelem és az ennek érdekében alakult 
egyesületek eredetileg csak az állatkínzások meg-
akadályozását tűzték ki célul. Idővel egyesületeink 
tevékenységében mindinkább új irány fejlődött 
ki, mely az állatvédelem érdekeinek érvényesítését 
abban a biztos alapban keresi, hogy az állatok sze-
retetét és kímélését honosítja meg az emberekben, 
hogy mindannyia állatvédő és állatbarát legyen. 

Néptanítóink előtt nem kell hosszasabban bizo-
nyítani, hogy ez a cél legjobban akként érhető el, 
ha a gyermekek szívéhez férkőzünk és azokból igye-
kezünk emberséges érzületű nemzedéket nevelni. 

Ez az az irány, melynek szolgálatában köz-
pontosítja az Országos Állatvédő-Egyesület is 
tevékenységének javarészét. 

Néptanítóink lelkes segítségével és a közok-
tatásügyi kormány támogatásával működésünk 
legfőbb terét a népiskolába helyeztük át. 

Ide céloznak legjelentékenyebb intézkedéseink. 
Ezek : a már több év óta kiadott Gyermeknap-
tárunk, mely az állatvilág megismerését ós meg-
szeretését terjesztő olvasmányokat nyúj t a nép-
iskolák tanulóinak. A Madarak és Fák napja 
megünneplésének támogatása és fejlesztése. Az 
Országos Ifjúsági Madárvédő-Liga szervezésének 
folytatása. 

Mind a há>om intézményt a közoktatásügyi 
miniszterek külön rendeletekkel helybenhagyták 
ós felkarolták, és az a meggyőződésünk, hogy 
ezen az alapon tovább építve, a népiskolában 
állatvédő és emberbarát nemzedék nevelhető. 

A mi szövetségeseinknek, a népiskolák tanítói-
nak és tanítónőinek jóindulatától függ, hogy 
említett törekvéseinket rokonszenves fogadtatás-
ban részesítsék ós szívvel-lélekkel támogassák. 

E napokban megjelent az 0. Á. V. E. Gyermek-
naptárának 1908/9. évi folyama, melynek tömeges 
terjesztését becses jóakaratukba melegen ajánljuk. 

A berlini állatvédő-egyesület hasonló célú és 
tartalmú naptárából évenként 1,500.000-nél 
többet árusít el a népiskolákban. Ennek a szám-
nak csak mintegy harmincadrószót tudtuk eddig 
népiskoláinkban elhelyezni, holott népességünk 
arányában tízszerennyit lehetne és kellene el-
árusítanunk Gyermeknaptárunkból, mely tartalom, 
terjedelem és kiállítás tekintetében a német nap-
tárral bátran megállja a versenyt. 

Azok a néptanítók és tanítónők, akik naptárunkat 
már az előző évfolyamokból ismerik, szíveskedje-
nek minél tömegesebb megrendeléseket tenni. 

Azoknak pedig, akik még nem ismerik a nap-
tárt, egyszerű levelezőlapon kifejezett kíván-
ságukra díj- és portó mentesen mutatványszámot 
küldünk. 

A naptár teljesen új, színes képpel ellátott 
borítékban 64 lapra terjed. A szerzők neveiből 
megemlítjük: Herman Ottónét, K.Nagy Sándort, 
Máday Izidort, Monostori Károlyt, B. Büttner 
Linát, G. Büttner Júliát, Fülei Sz. Lajost, 
Kukuljevic Józsefet, Monostori Margitot és 
Ágnest, Alexy Kornélt és Demidh Gyulát. 

A naptár ára, mint eddig, 10 fillér, melyből 
2 fillér a néptanítók özvegyeinek és árváinak 
segítésében oly áldásosán működő Eötvös alap 
pénztárába folyik. Országos Állatvédő-Egyesület 
(Budapest, IX., Ernő-utca 11—13.). 

§ Huszonöt esztendő a máramarosszigeti 
szegény tanulókat segítő egyesület életéből. (Ki-
adta az elnökség.) A jótékonyság gyakorlásának 
terjedését mutatja, hogy csaknem minden váro-
sunkban alakultak olyan egyesületek, melyek a 
szegény tanulók segítését tűzték ki céJjokul. I t t 
ruhával, amott könyvvel, ismét máshelyt pénzzel 
vagy élelemmel segítenek rajtuk. A máramaros-
szigeti egyesület most ülte meg 25 éves jubi-
leumát. Kezdte azon, hogy embereivel összegyűjt-
tette a használt ruhákat, elviselt cipőket s kala-
pokat. Vagy eladta őket s a begyűlt pénzt 
kiosztotta, vagy átadta szegény tanulóknak. Ma 
már jelentékeny összeg fölött rendelkezik s új 
ruhával látja el gyámoltjait. A lefolyt 25 esztendő 
alatt 1500 gyermeknél többnek adott ruhasegélyt. 
Segélyezésre kb. 22 ezer koronát fordított. A 
hagyományos ruhakiosztási napot megváltoztatta. 
Nem karácsony szombatján ruházzák fel a segít-
ségre szoruló gyermekeket, hisz' akkor már nagyon 
is szükségük van a meleg ruhára. November 
19-ikét választották a kiosztás napjául, megemlé-
kezve a szegények jótevőjéről, Szent Erzsébetről 
és Magyarország sokat szenvedett királynéjáról. 

§ I n d i a . (írta : Pierre Loti. Smger és Wolfner 
kiadása. Ára 2 korona.) A titokzatos India, a 
kultúrának egyik bölcsője, mindig foglalkoztatta 
az emberek képzeletét. Szelídlelkű lakói mintha 
nem is vennének részt a létért való küzdelemben. 
Mintha egész életükkel azt akarnák bizonyítani, 
hogy az alól az élet-halálharc alól, melyre a ter-
mészet minden teremtményét rákényszeríti, az 
ember kivonhatja magát. 

Ebbe a titokzatos világba vezet bennünket 
Pierre Loti. Elvisz az őserdő mélyére, hol a ter-
mészet és emberi kultúra vívja évszázados harcát. 
A természet erősebbnek bizonyult, eltemette a 
büszke ember alkotásait. Kúszó növények szárai 
kapaszkodnak a márványpaloták romjaira, gyö-
kereik felkutatják, mélyítik a kövek között levő 
réseket, a romokra árnyékot vetnek a forró égöv 
faóriásai, melyeknek zúgó levelei megelégedve 



3 8 . SZÁM. 1 5 

mormolják: „A gőgös ember várost épített i t t 
hajdan, lármája fölverte még a távoli rengeteg 
csöndjét is ; őseinket kiir totta a völgyből, de mi 
ott leselkedtünk a hegyoldalokon s visszafoglaltuk 
őseink birodalmát. Ma már alig látszik ki közü-
lünk az ősi város." Csak egy-egy hatalmas isten-
szobor hadakozik még az elmúlással. Dacosan 
bámul a körülöt te egyre magasabbra növő bozótra. 
Alakjával még felülmúlja őket s szomorúan néz 
a távolba, mintha onnan várná a tiszteletére 
áldozatot hozó embereket. 

Majd félreeső falvakba, majd virágzó városokba 
vezet Pierre Loti. Megjelennek előt tünk az ősi 
templomok, melyekbe idegen nem léphet be soha. 
Elmegyünk az indiai fejedelmek csodás palotáiba, 
hol az emberi kul túra és keleti szokások tarka 
vegyületét találjuk. Feltárulnak előt tünk a tavak, 
a vízesések, melyeken indiai evezősök énekelve 
haj t ják csolnakaikat. Az egész könyvön pedig 
valami mélabús hangulat ömlik át, mintha a kultúr-
ember sóhajtása volna, a kultúremberé, ki jól-
lakott a nagyvárosok káprázatos fényével, ki 
megelégelte a mesterkélt örömeket s gyönyör-
ködik az előtte eddig ismeretlen világ szépségeiben. 

Kiknek képzelete szeret messze tá jakon kalan-
dozni, kitűnő kalauzra találnak Pierre Lot-iban. 

§ Taní tók Évkönyve az 1908/9. iskolai 
évre. (Szerkesztette : Wohlmuth Ernő. Kiadja a 
Szent István Társulat . Ara 1 korona.) 

Amily életrevaló gondolat volt a Szent István 
Társulat részéről a Tanítók Evkönyvének meg-
indítása, époly szerencsés kezű volt Wohlmuth 
Ernő, az Évkönyv szerkesztője, az anyag meg-
válogatásában. A 320 oldalra terjedő vászonkötéses, 
zsebkönyvalakű Évkönyv külső kiállítása a Szent 
István Társulat áldozatkészségét, változatos és 
mindvégig érdekes tartalma a szerkesztő ügyes-
ségét dicséri, akinek sikerült megszólaltatni köny-
vében egy Giesswein Sándort, egy Prohászka 
Ottokárt, Erdősi Károlyt stb. Azonban emelik a 
könyv értékét azok a cikkek is, melyek alatt nem 
ily fényes nevek tündökölnek, nemcsak tárgyuk 
időszerűségénél, hanem azon törekvésnél fogva is, 
amellyel minden egyes író a legjobbat iparkodott 
nyújtani . De beszéljen magáért maga a könyv, 
melynek gazdag tartalmából csak a következőket 
jegyezzük ide. A naptári rósz, különféle díjtáb-
lázatok, óratervek, iskolai hatóságok, a tanító- és 
tanítónőképzők felsorolása után sorra következnek : 
Szociális nevelés. Keresztényszociálizmus. A nemi 
felvilágosítás meg az iskola. Az iskolai ós nép-
könyvtárakról. A taní tók és a szabad tanítás. 
A tanító a kulisszák mögött. A természetes élet-
és gyógymódokról általában. A vakokról. A nép-
tanítók tudnivalói a siketnéma gyermekekről. 
A beszédhibák. Yezérkönyv a módszeres ének-
tanításhoz, mely tulajdonképen a III. osztály egész 
évi anyagának módszeres feldolgozása. A községi 

és hitfelekezeti tan í tók járandóságai. A nem állami 
népiskolák jogviszonya. A katholikus magyar 
iskolaegyesület. A katholikus taní tók segélyalapja. 
Az Eötvös-alap. A katholikus népszövetség. A 
katholikus sajtó és a katholikus taní tó stb. Minden 
katholikus tan í tónak legmelegebben ajánlhat juk 
a csinos és tar ta lmas Évkönyvet. 

§ J e g y z é k n a p l ó az elemi iskolai tanítók ré-
szére, az 1908 /9 . iskolai évre. Hajós Mihály 
székesfővárosi vezető-tanító által egybeáll í tott 
Jegyzéknaplónak kilencedik évfolyama jelent meg. 
E kilenc év alatt a Jegyzéknaplónak hasznos és 
célszerű beosztásával, változatos tartalmával sike-
rü l t az összes efajta, külföldön készült noteszokat 
kiszorítani az elemi iskolákból. Tartalma : Napi 
jegyzék, előjegyzési naptár, előjegyzések az 
1909/10 . évre, bélyegilleték, kivonat a pósta- és 
távirda-szabályzatból, az elmúlt óv, ingyenes nép-
oktatás, gazdasági népoktatás, az ú j ipartörvény, 
taní tás a szabadban, a gazdasági népoktatáshoz, 
a 12 pont az elemi iskolában, külföldi államok 
pénzei, jutalmak tanítók részére, életpályák, tudni-
valók. Címtár : országgyűlés, kormány, vallás- és 
közokt. miniszter, egyéb hatóságok, kir. tanfel-
ügyelők, Budapest , tanítóképzők, szakiskolák, 
emberbaráti intézetek, fővárosi elemi iskolák, 
egyéb iskolák, iparostanonc-iskolák, egyéb iskolák, 
teljes órarend, órarend és napló az elemi iskola, 
iparostanonc-iskola, iparostanonc rajziskola, gazda-
sági és háztartási iskola részére. A puha vászon-
kötésű, minden elemi iskolai taní tónak nélkülöz-
hetetlen notesz 1 koronáért kapható minden 
könyv- és papírkereskedésben 03 a kiadó Ádám 
Herman könyvnyomdájában, Budapest, I. ker. , 
Krisztina-körút 81 . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. A. Kismarton. Szabad-asztalért mindig szeptember 

10-ig kell az Eötvös-alap elnökségéhez fordulni. Egy 
részesjegy ára 50 K. — G. G. B.-bánya. Ilyen 
nyugdíjintézetet nem ismerünk. Valamely biztosító-
intézetnél biztosíthat magának évjáradékot. — Izr. 
tantestület, Nyíregyháza. Ha az iskolaszék a har-
madik korpótléknak: államsegéllyel való fedezése 
után megvonná önöktől azt a 100 K-t, mely tulajdon-
képen a második korpótlék kiegészítésére szolgál, for-
duljanak panasszal a közigazgatási bizottsághoz. — 
Kíváncsi. Ajánlhatjuk a Peres-félét, mely a Lampel 
által kiadott Népnevelők Könyvtárában jelent meg. — 
B. K. Mkliáza. Ily dolgokban, egyoldalú információ 
alapján, nem lehet véleményt nyilvánítani. — 
B. M. Tessék bármely budapesti takarékpénztárhoz 
fordulni. — Haladó. Ha az egyházi hatóság nem 
hagyta jóvá a határozatot, úgy a hitközség nem ad-
hatja meg a személyi pótlékot. Talán később újítsák 
meg határozatukat. A törvényszerűnél magasabb fizetés 
nem akadály a korpótléknál. Ezt meg kell adni. — 
Mocsár. Ebben a kérdésben f. évi 1. lapszámunk 
ugyanezen rovatában részletes útbaigazítást adtunk. — 
Sz. 15. Kishegyes. Lakáspénzkiegészítés címén állam-
segélyt nem kaphatnak. (Ugyan hányszor közöljük 
még ezt?) — Felvidéki tanító. Bár még nincs elin-
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tézve a II. évötödös korpótlék engedélyezése iránt 
fölterj esztett kérvényük, azért a III. korpótlékért be-
nyújthatják kérvényüket a közig, bizottság útján, mely 
azután hivatkozni fog előző javaslatára. De be is vár-
hatják az első kérelem elintézését, mely soká nem kés-
hetik. A tankötelesek nagyobb száma nem akadály.— 
Mszelei. Dr. Beke Manó : Vezérkönyv a népiskolai 
számtan oktatásához. Erdődi János : Vezérkönyv a 
népiskolai számolástanításhoz. — Sz. A. Pápa. Leg-
jobb, ha saját maga hasonlítja össze a könyvet a 
tanterv követelményeivel. Mi erre nem érünk rá. — 
H. A. Fhglak. Sajnálattal bár, de többször megizen-
tük már ebben a rovatban, hogy az olyan özvegy 
tanítóné, kinek félje még nem szolgált 10 évig, sem 
özvegyi ellátásra, sem végkielégítésre nem tarthat 
számot. Az árvák azonban részesülnek némi segélyben, 
ha az apa 5 évnél tovább szolgált. Az árvák gyámpénz 
iránti kérvényéhez csatolandók : az apa kereszt- és 
házasságlevele, összes szolgálati bizonyítványai, nyug-
díjlsönyvecskéje, utolsó jövedelmét feltüntető díjlevele, 
az apa elhunytáról szóló anyakönyvi kivonat, az árvák 
keresztlevele, a gyámkirendelő végzés, valamint az 
anya, illetve az árvák teljes vagyontalanságát igazoló 
hatósági bizonyítvány. — Gy. P. Pély. Az a leány, 
ki 14®, 4 éves korában féijhez ment, nem kötelezhető 
az ismétlő-iskola további látogatására. — Nyugdíjügy. 
I. Folyamodhatik. 2. A marhabiztosságot illetőleg 
teljesen járatlanok vagyunk. — K. I). 1. Miután saját 
kérésére nevezték ki állami állami tanítóvá, csak a 
legkisebb fizetésre (1000 K) van igénye ; de mivel öt 
évi szolgálata után joga lett volna évötödös korpót-
lékra, öt évi rendeB tanítói szolgálatának beigazolása 
után, korpótlekának megfelelő összeget, megkapja 
személyi pótlék címén. Ezért természetesen folyamodnia 
kell. E pótlékot addig fogja élvezni, míg a magasabb 
fizetési fokozatba előlép. 2. Abból kifolyólag, hogy 
előző szolgálatában magasabb volt a lakáspénze, 
mint mo-t, semmiféle kártalanítást nem kaphat. — 
H. JI. Az a kérdés, hogy díjlevelének vonatkozó tétele 
miképen szól ? Mert ha kifejezetten nincs az meg-
jelölve, hogy a fát házhoz szállítva és felvágva kell 
az iskolafenntír fi'nak kiszolgáltatni, akkor kár volna 
e tekintetben a .íüzig. hatóság beavatkozását kérni. — 
V. K. Az özvegynek törvényes joga van az évötödös 
korpótlék félévi összegére is. — B. I. Az illető lap 
feleljen érte, ha ilyen gyerekes mesékkel szórakoz-
tatja olvasóit. — Sz. M. Szatmár. 1. A községi és 
hitfelekezeti tanítók korpótléka nem helyhez kötött 
járandóság. Bármely ily jellegű iskolához választják 
mcj', szerzett igénye változást nem szenved. 2. Erre 
a kérdésére fönnebb megtalálja a feleletet. — 
A. Z. Minden lehető dologban útbaigazítjuk olvasóin-
kat ; de már ama kérésének, hogy az Eötvös-alap 
tisztikaráról, a volt jelöltekről és a segélyezett növen-
dékekről foglalkozás és vallás szerinti statisztikát 
adjunk, nem tehetünk eleget. — N. I. Ilölak. Ered-
ménytelen javítóvizsgálat esetén csak teljesen újból 
való vizsgálatnak van helye. A felhozott okok sem elég-
ségesek arra, hogy ezen szabálytól eltérni lehessen. — 
T. I. Félárú vasúti jegy váltására jogosító igazolványt 
csak hivatali eskü letétele után kaphat. Ha ennek 
eleget tett, a tanfelügyelőség útján folyamodhatik 
arcképes igazolvány kiállításáért. — Bellatiucz. Az 
átmeneti idő a tanítói lakásokra is kiterjed. Ha tehát 
az iskolafenntartó anyagi helyzete kedvezőtlen, úgy 
jogában áll a lakás törvényszerű rendezését, vagy a 
megfelelő lakáspénz megadását 1910 június hó végéig 
elhalasztani. — T. Törvényes rendelkezés erre vonat-
kozólag nincs ; de nem is lehetne a birtokost felelőssé 
tenné azért, hogy alárendeltjei a személyükhöz kötött 
szolgáltatásokat teljesítik-e, vagy sem? Ha valamiben 
hiányt szenved, akkor terelje az ügyet közig. útra. — 

M. S. Az Utasítás vonatkozó (46.) pontja értelmében 
a gazdasági tanítással megbízott tanító a közismereti 
tárgyak oktatása alól csak akkor van fölmentve, hogyha 
az iskolánál kettőnél több tanítói állás van és csak 
egy tanító van megbízva a gazd. oktatással. Eszerint 
ön a közismereti tárgyak oktatásában, a heti órák 
arányában, köteles résztvenni. — S. I). Páris. 11} en 
ügyekbe nem avatkozhatnánk még akkor sem, ha a 
tényállást mind a két részről ismernénk. — V. F. Az 
önálló gazd. iskolák szaktanítóit a gyakorlati terület 
tiszta jövedelmének 20° o-a illeti meg ; önnek azonban 
az évi 100 K tiszteletdíjon kívül más részeltetésre 
nincs igénye. — F. I. Kdörgicse. A szegény tanulók 
a tandíj fizetésének kötelezettsége alól fölmentendők. 
A munkaadónak nincs ahhoz joga, hogy cselédjének 
a béréből lefogja a tandíjat. — Vitatkozók. 1. A szol-
gálati idő mennyisége határoz. 2. Mindenesetre a több 
szolgálattal rendelkezőnek van előnye. 3. Nyilvános 
is lehet, meg titkos is, amint azt a napirenden levő 
ügy kívánja. — P. S. Helyszűke miatt az eljárást 
részleteiben itt nem ismertethetjük. Szíveskedjék ennek 
az Utasításban utána nézni. — D. R. Bármily okból 
szűnnék is meg az iskola, a minisztérium valószínűleg 
nyugdíjigényéuek megfelelő összeg kiszolgáltatására 
kötelezné az iskolafenntartót mindaddig, míg másutt 
alkalmaztatást nem kapna, illetve végellátásának ideje 
be nem következnék. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók névmagyarosítása. F. évi augusz-

tus hóban belügyminiszteri engedéllyel Kohn 
József budapesti tanító nevét Koltai névre 
magyarosította. (T. S.) 

— Halálozások. Esztergályos József róm. 
kath. igazgató-tanító, a kisbervidéki róm. kath. 
néptanítók egyesületének elnöke, 42 évi tanítói 
működés után elhunyt. — Varga Károly ágyai 
ref. kántortanító, életének 57-ik, sikeres tanítói 
működésének 39-ik évében elhunyt. — Szőke 
István székesfővárosi igazgató, a Budapesti Ta-
nítótestület elnöke életének 60-ik, működésének 
39-ik évében elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
G. (Versek.) Újabb verseivel nincs szerencséje. 

Mindenikben van tehetségre valló egy-két strófa, de 
van bennük egy-két zavaros strófa is. — Sz. (Franz-
feld.) Kívánsága szerint történt. — 0. A. A történeti 
könyv oláh, tót, német, szerb és rutén nyelvre van 
lefordítva. Valamennyi kapható lesz erre az iskolai 
évre. Az Athenaeum (Rákóczi-út 54.) adta ki. — 
K. M. Szeptember végétől Budapesten. — Cs. (Názá-
reti gyermekek.) Kedves kis történet. Jön. 

Tartalom : Egy tanulságos könyvről. — Tanfel-
ügyelőség- tanítóképzés rendezése. Szabó Elemér. — 
Osztályzat és notez. Palágyi Lajos. — Sok a tanító 
(-nő)képző-intézet. Bökényi Dániel. — Hivatalos rész. — 
Állami elemi iskolai tanítók lakáspénze. —- Szép-
irodalom : Liliputana. Kupcsay Felicián. — Könyves-
ház. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szer-
kosztői ürenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISM EK ET Elv. 
R o v a t v e z e t ő : F - A J E Í I C . A . S S Á N D O E . 

Hentschel és (írube. 
— M ó d s z e r t a n i ö s s z e h a s o n l í t á s . — 

írta: Volosin Ágoston. 
A számtani oktatás jelenlegi módszerét nem 

egy ember fedezte fel, hanem a fokozatos 
fejlődés útján jutott el mai fokára. Nem 
mondhatjuk, hogy ez a módszer a Pestalozzié 
vagy a Diesterwegé. A felfedezők, kiknek 
nevét a számtani módszertan története fel-
jegyezte, külön-külön csak egy-két értékes 
adattal, egy-egy hasznos újítással javították 
meg a századok folyamán kialakult müvet. 

Pestalozzi nem semmisítette meg az addigi 
számtani oktatás egyoldalú objektivitását, ha-
nem egy másik, nem kevésbé fontos elvet, 
a szubjektív szempontot állította melléje. E 
gondolatának nagysága elfeledteté vele az 
objektív szempont értékességét s ezért újítását 
szintén egyoldalúvá tette. Minden tekintetét 
csak a tanulóra, a tanítás fejlődő alanyára 
fordította ; a tananyag nála csak eszközzé 
alacsonyul, a tanuló alaki kiképzésénak esz-
közévé. 

Mindazonáltal ez az egyoldalú szubjektív 
irány nem tette túlhaladottá az objektív fel-
adatot, hanem csak megjavította azt a szem-
léltetés, a jegynélküli szám megismerésének 
elvével s ezzel alapot adott a legújabb kor 
módszerének kialakulására, mely a szubjektív 
és objektív szempontok békés összeegyezteté-
sére, mellérendelésére törekszik. 

Pestalozzi követői felismerték a mester újí-
tásának lényegét s annak nagy jelentőségét, 
de észrevették tévedéseit is s ezzel ráléptek 
a helyes útra, mely elismeri úgy a formális, 
mint a materiális célok jogosultságát, mely 
az értelmi erők kifejlesztése mellett a szám-
tani ismeret maradandóságáról és gyakorlati 
alkalmazhatóságáról is gondoskodik. 

A számtani módszer ezen reformátorai is 
csak egyes lépésekkel közelednek a megismert 
általános célok felé ; egyikük sem állítja fel 
a módszer oly elméletét, mely a tudomány 
mai állása szerint egészében elfogadható volna, 
hanem az egyik ezt, a másik azt a feladatot 
tudja helyesebben megoldani. 

Ezért a számtani oktatás mai módszerének 
megértésére nem elég péld. csak a Diesterweg 
vagy csak a Grube elméletét tanulmányoznunk, 

hanem több, egymást természetesen kiegészítő 
irányt kell megismernünk. 

A magyar tanítók többsége Grube mód-
szerét követi. Vezérkönyveink is eddig na-
gyobbára az ő elméletét dolgozták fel. Azon-
ban főkép az új tantervutasítás megjelenése 
óta megjelenő müvekben, az utasításban ki-
fejtett egészséges irányelvek hatása alatt, e 
módszer alkalmazásában több lényeges módo-
sítást találunk. Meg kell tehát ismernünk 
Grube eljárásának hiányait és hibáit és azokat 
más elméletekből kell pótolnunk, illetőleg 
megjavítanunk. 

A mai számtani módszer kidolgozásában 
legtöbbet tett kétségkívül Diesterweg ; ő ugyan 
új eszmét nem vitt be a módszerbe, de az 
előtte megállapított elveket összefüggő rend-
szerbe öntötte és az eljárás részleteit lélek-
tanilag indokolta. A legújabb, észszerű, a for-
mális és materiális célokat egyaránt szem előtt 
tartó módszer iránya legtisztábban Hentschel 
és Grube eszméinek összevetéséből alakul ki, 
ezért jelen dolgozatomban az ő elveik össze-
hasonlításával akarok foglalkozni. 

Hentschel-nek a számtan népiskolai tanítá-
sához írt vezérkönyve két részből áll ; az első 
az egész számokkal, a második a törtekkel 
foglalkozik. A felvett anyagot részletesen dol-
gozta fel, egyúttal módszeres utasításokat is 
ad a tanító részére. Módszerének főbb fokai 
a következők: 

Az első fokon, vagyis az 1—10-ig terjedő 
számkör ismertetésében a szemléltetésből indul 
ki ; vonalakkal, körökkel, négyszögökkel 
szemlélteti a számot és a műveleteket is; a 
szóbeli számolásról hamar áttér az írásbeli 
gyakorlásra. A számkör ismertetésében a kö-
vetkező tanítási menetet követi : 

1. Különféle tárgyakkal szemléltetve meg-
ismerteti a számokat, számláltat, a számokat 
előbb vonásokkal ábrázolja s azután mutatja 
be a számjegyeket. 

2. A számok kiírása után az összeadást és 
kivonást ismerteti. Ezt a két műveletet együtt 
tárgyalja és pedig a számoknak két össze-
adandóra való felbontásával. E szétbontást 
szemléltetve végezteti és pedig felöleli a szám 
minden lehető összeadandóját. 

Pl. a 7-est felbontja 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3 
stb. összegekre. Ezek segélyével kitaláltatja, 
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mennyit kell adnia a 6-lioz, 5-höz, 4-liez stb. 
hogy 7-et kapjunk, vagyis mennyi a 7 — 1, 
7 — 2, 7 — 3 stb. E számolásokra azután pél-
dákat is dolgoztat ki megnevezett és elvont 
számokkal s eközben az összeadásnál és kivo-
násnál használatos kifejezéseket is megnevezi. 
Végül ugyanazokat a feladatokat írásban is 
elvégezteti (előbb számokkal, később szám-
jegyekkel) s ekkor ismerteti meg a müveletek 
jeleit is. 

3. A szorzást és osztást szintén együtt ta-
nítja. Itt is a számoknak részekre bontását 
veszi a számolás alapjául. Előbb csak egyenlő 
részekre bontja fel a számokat. Pl. 6 = 6 X 1 ; 
6 : 1 = 6 ; 6 = 3 X 2 ; 6 : 2 = 3 stb. A felbon-
tást szemléltetve végezteti és szóbeli felada-
tokkal gyakorolja. Az osztást főkép e három 
kérdés sablonja szerint végezteti: Hányszor 
van meg egy szám a másikban ? Melyik szám 
van meg ennyiszer vagy annyiszor a felvett 
számban? Mely számban van meg valamely 
szám ennyiszer vagy annyiszor ? Mindezt alkal-
mazott példákkal, írásbeli feladatokkal gyako-
roltatja. A részekre való osztást szintén a 
számok felbontásával mutatja be. Pl. 3 = 3 X 1 , 
1 harmadrésze a 3-nak. Itt is három kérdés 
szerint fejti ki a műveletet: Mely számnak 
fele, harmad- vagy negyedrésze stb. az adott 
szám? Hányadrésze egyik szám a másiknak? 
Mennyi egy adott számnak fele, harmad-, 
negyedrésze stb. A művelet kifejtését itt is 
tárgyi feladatok, végül írásbeli gyakorlatok 
követik. 

A második fokon, vagyis a 100-ig terjedő 
számkörben a következőkép dolgozza fel a 
tananyagot: 1. Számlálás 100-ig. Es pedig 
előbb egész tízesekkel, szemléltetve ; azután a 
tízesek összekapcsolása egyesekkel; számlálás 
10-től 20-ig, 20-tól 30-ig stb.; a számok ki-
írása. 2. Összeadás. E fokon az egyes alapmü-
veleteket már külön-külön tárgyalja s a kellő 
megértetés után a műveletlen szereplő számo-
kat is megnevezteti. 3. Kivonás. Ügy az össze-
adást, mint a kivonást tárgyi feladatok szóbeli 
és írásbeli megoldásával gyakoroltatja. 4. Szor-
zás. Előbb az „egyszeregy"-et állítja össze 
szemléltetve, bemutatja a szorzó és szorzandó 
felcserélésének lehetőségét, majd mindezek gya-
korlásául különféle szóbeli feladatokat vesz 
fel ; végül oly szorzásokat is végeztet, melyek-
nek egyik tényezője 10-nél nagyobb, pl. : 15X4, 
2 5 X 3 (e szorzás tehát az „egyszeregy" körét 
túllépi), vagy amelyeknek több szorzója van, 
pl.: 2 X 3 X 5 . 5. Az osztást előbb a bennfog-
laltatás, később a részekre osztás módjával 
végezteti. Mindkét esetben a fentebb már meg-
említett három-három kérdés szerint halad. 

A harmadik fok magában foglalja a 100-nál 

nagyobb számkör kifejtését és az ezen szá-
mokkal végzendő alapműveleteket, miközben 
megállapítja a műveletek írásbeli végzésének 
szabályait is. Eddig ugyanis az írásbeli szá-
molás csak a fejben megoldott művelet szám-
jegyeinek feljegyzésére szorítkozott. Hentscliel 
tehát csak a 100-on felül számoltat az írás-
beli számolás szabályai szerint. E fokon is a 
számsort előbb tiszta százasokkal fejti ki, az-
után ezeket tízesekkel, végül tízesekkel és 
egyesekkel bővíti. A számsor kifejtése után 
kiíratja a számokat 1000-ig, 100.000-ig, mil-
lióig s feljebb. Az alapműveleteket külön-
külön tárgyalja, elvont és tárgyi példákkal, 
szóban és írásban. Az osztásnál megadja a 
tört fogalmát is. Végül bemutatja a számok-
nak tényezőikre való bontását, a legkisebb 
közös többes és legnagyobb közös osztó ki-
keresését. E részben már algebrai feladatokat 
is felvesz s ezek a későbbi fokokban is elő-
fordulnak. 

A negyedik részien a többnevű számokkal 
való műveletek után különféle példákon fejti ki 
az egyenes és fordított viszony fogalmát s 
megismerteti a hármasszabályt. Az írásbeli gy a-
korlatokat itt is szóbeliek előzik meg. 

Az ötödik részben a közönséges törtekkel 
foglalkozik. A törtszám keletkezése, a vegyes-
szám átváltoztatása áltörtté és viszont, egyenlő 
nevezőjű törtek összeadása és kivonása, törtek 
szorzása egész számmal, egy tört bennfoglaltatása 
egy más, azzal egyenlő nevezőjű törtben (egész 
számú hányadossal), tört osztása egésszel stb. 

(Folyt, köv.) 

Bevezetés a geológiába. 
I H a r m a d i k közlemény.) 

írta : dr. Kocli Ferenc. 

A dinamikai geológia következő részében 
az exogén erők hatásáról és pedig elsősor-
ban a víz hatásáról van szló. A víz rendkívül 
fontos geológiai tényező. Hatása egyrészt rom-
boló, másrészt pedig új kőzeteket létrehozó, 
tehát alkotó. Romboló tevékenysége főként a 
törmelék és a mállási termékeknek tovaszállí-
tásában (denudáló hatás) és a kőzetek lekop-
tatásában (erózió) nyilvánul. A Föld felületén 
levő víz folytonos körforgásban van. A száraz-
földre hulló csapadéknak mintegy harmadrésze 
újra elpárolog, egyharmada a Föld szilárd 
kérgébe szivárog, egyharmada pedig a felü-
leten folyik le. A víz geológiai hatását leg-
inkább úgy lehet tanulmányozni, ha körfor-
gásában követve, elsősorban a Földbe szivárgó 
vízzel foglalkozunk. Ezt teszi a dinamikai 
geológiának ezen része, amikor részletesen 
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tárgyalja a talajvizet, a forrásokat, az artézi 
kutakat és az ásványos vizeket. Á fontosabb 
tudnivalókat a következőkben adom. 

Talajvíznek vagy a Föld árjának nevezik a 
felszínhez legközelebb eső vízréteget. A kútak 
rendesen ebből kapják vizüket. A talajvíz 
nivója eltérő mélységű és hozzásimul a fel-
színhez ; rendes áramlásban van és folyók 
mentén állását befolyásolja ezek vízállása ; a 
felső talajrétegekben levő emberi és állati 
hulladékoktól könnyen inficiálódik. Az ilyen 
talajvízből táplálkozó kútak vize tehát az 
egészségre káros hatású. Forrásnak nevezik a 
Földünk szilárd kérgébe hatolt és újra a 
felületre bukkant vizet. Keletkezésüknek leg-
egyszerűbb esete az, amikor valami vizet át-
bocsátó kőzet vizet át nem bocsátón fekszik 
és a kettő érintkezési felülete a felszínre jut. 
Ezek a rétegforrások. Vannak azután túláradó 
források, midőn a víz víztartó rétegtől alko-
tott medencében addig gyűl meg, míg a szélen 
lefolyik és hasadékforrások, midőn a víz ha-
sonló medencében gyűl meg, de a víztől áthat-
lan réteget fedő rétegek behatoló repedésein 
nyomul fel. A források leszállók, ha a víz 
csupán nehézkedése következtében jut a felü-
letre és felszállók, ha vizük a hidrosztatikai 
nyomás folytán jut a felszínre. Ha a vizet 
tartó rétegek nagyobb mélységben fekszenek, 
artézi kútak fúrásával férkőzünk hozzájuk. Az 
artézi kútak lehetőségének feltételei, hogy 
egy vízgyűjtő réteg két víztartó réteg közé 
legyen zárva s hogy ezek a rétegek medence-
szerűen legyenek települve, miáltal a víz a 
középső rétegbe zárva maradhat mindaddig, 
míg mesterséges fúrólyukon át útat nem nyit-
nak neki. A víz ilyenkor hidrosztatikai nyo-
másánál fogva, ha t. i. a medence szélei jóval 
magasabbak, mint a fúrólyuk szája, magasra 
felszökik s mindaddig folyik, ameddig csak 
tart a víz a vízgyűjtő rétegben. A Nagy Alföld 
artézi kútjaiban a víz mintegy 110 m. tenger-
szín feletti magasságig emelkedik fel. Ahol 
tehát magasabban fekszik a fúrás, ott felszálló 
vizet nem várhatunk. Hideg források azok, 
melyek csak ama mélységen felül mozognak, 
ameddig a Nap melege még lehat, ami nálunk 
25—30 méternek felel meg. Ezek hőmérséke 
változó, télen hidegebb, mint nyáron. A meleg-
források nagyobb mélységből jönnek, hol már 
a Föld saját melegének vannak kitéve. Ezek 
télen-nyáron ugyanazon hőmérsékletűek. Hő-
forrásoknak rendesen azokat mondják, melyek-
nek hőfoka testünknek hőmérsékletét fölül-
múlja. Ilyenek pl. a budai hőforrások. 

A források vize mindig tartalmaz külön-
böző oldott anyagokat. Ha ezek csak kis 
mennyiségben vannak jelen, édes vízről 

szólunk, ha nagyobb mennyiségben, ásványos 
vízről. Ezek lehetnek tisztán savanyúvizek, 
alkálikus savanyúvizek, földes savanyúvizek, 
vasas savanyúvizek, keserű-, sós- és kénes 
vizek, stb. 

A Föld kérgébe szivárgó víz fizikai és 
kémiai hatásairól röviden a következők említ-
hetők. A fizikai hatás a kőzet szétrepesztésé-
ben és oldásában, a kémiai hatás a kőzetek 
alkotórészeinek átalakításában nyilvánul. Eze-
ket a folyamatokat közösen mállásnak nevezik. 
A mállás lehet egyszerű és összetett. Az egy-
szerű mállás alatt a víznek, széndioxidnak, az 
oxigénnek és az anorganikus anyagoknak be-
hatását értjük, összetett mállás alatt pedig 
azt, ha a vizek mint oldatok változtatják meg 
az ásványokat. A forrásokban oldva levő 
anyagok mennyisége a víz tömegéhez képest 
elenyésző csekély és mégis rengeteg anyag-
mennyiség az, amit a források évenként a 
Föld felületére hoznak. A budai hőforrások 
pl. kerekszámban évenként 1,250.000 méter-
mázsa szilárd alkotórészt, nagyobbrészt savanyú 
kálciumkarbonátot hoznak a felületre. 

A Föld felszínén tovafolyó vizek (pata-
kok, folyók, folyamok) hatásáról röviden a 
következő tényeket emelem ki. Itt főként a 
mekánikai hatás érvényesül, de azért, bár kisebb 
mértékben, mind a Földbe szivárgó víznél, az 
oldó hatás is nyilvánul. Az esővíznél az együt-
tes hatás eredményeit a barázdák, a karrmezők 
és földpiramisok, a barlangok képződésében 
és a karsztjelenségben látjuk. A folyóvizeknél 
az együttes hatás eredményei a folyók felső 
szakaszában a völgyképződés, a zuhogok, a 
karrvölgyek, a hegycsuszamlások stb., a folyók 
középső és alsó szakaszában a zátony- és ka-
nyarulatképződés, a meder feltöltése és meg-
változtatása, a terrasz- ós deltaképződés. A 
folyók által tovaszállított anyag mennyiségéről 
és a denudáció nagyságáról fogalmat nyújta-
nak a következő adatok : A Duna a legújabb 
számítások szerint évenként 60 millió köb-
méter anyagot visz magával. Csupán csak az 
iszap mennyisége, melyet a Duna évenként 
elvisz, 9 millió köbmétert teszen. A nagy-
mennyiségű szilárd rész, mit a folyók vize 
ily módon elszállít, részben a folyók medrében 
ülepedik le, ott, ahol t. i. sebességük csökken; 
részben a kiáradások alkalmával, az ártereken ; 
legnagyobb részben azonban a folyam torko-
latánál rakódik le, itt zátonyokat, szigeteket, 
deltákat alkotva. A Duna torkolatánál Kr. sz. 
óta lerakott földanyag 2000 négyzetkilométert 
tesz, melyet a szárazföld a tengertől elhódított. 
Igen fontos a szilárd halmazállapotú víz : a 
hó, a gleccserek és a belföldi jég geológiai 
hatása is. 

38* 
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A hó pl., mint rossz hővezető, melegen tar t ja 
a növényzetet, megköti a levegő portartalmát, 
mely a hó elolvadása után iszap alakjáhan 
marad vissza, erősen abszorbeál gázokat, aminek 
következtében a belőle keletkezett víznek sokkal 
nagyobb az oldó hatása, mint a közönséges 
esővízé. Magas hegységekben a mélybe rohanó 
lavinák az útjukban álló növényzetet elpusz-
títva, útat nyitnak a víz romboló hatásának. 
Az örökös hó határán felülnyúló hegységben, 
a laposabb felületeken az évről-évre összegyűlő 
hó firnmezőket alkot, ennek tömörüléséből 
azután először a firnjég és ebből glecserjég 
keletkezik. Ez a nehézségi erő behatása alatt 
a lejtőkön lefelé halad és rendesen völgyeket 
tölt ki. A glecserjég szemcsés szövetű, tele 
van hajcsövecskékkel és igen nagy a plaszti-
citása. Lefelé mozgása nem csúszás vagy 
sikamlás, hanem valóságos folyás, csakhogy 
aránylagigen lassú. Útja közben a hegyoldalakat 
és medrének alját súrolván, nagymennyiségű 
kőzetanyagot visz el magával. A hegy oldaláról 
lehulló kisebb-nagyobb kődarabok a jég hátán 
mint oldal-, közép- és végmorénák eljutnak a 
glecser alsó végéig, ahol a folytonosan le-
olvadó jégár előtt nagy halmokban összegyűl-
nek. A kőzetpor pedig, melyet a jégár szikla-
medréből lesúrol, a megolvadásból keletkező 
vízzel együtt lefolyik s vagy nagy tavakban 
ülepedik le, vagy a folyamok útján messze jut, 
a mélyebb helyekre. A jégárak tehát hosszú 
idő lefolytában roppant sok anyagot visznek 
el a magas hegyláncokból s igen mély völgye-
ket mosnak, illetőleg vájnak azokba. Meká-
nikai munkájuk tehát igen nagy. A sarkok 
körül, hol a hőmérséklet rendesen 0° alatt áll, 
örökös hó és jég van s ez, mint akármely 
más szilárd kőzet rendesen váltakozó rétegeket 
alkot bizonyos mélységig. Ezen jégtakaró felü-
letén törmeléket nem találnak. Annál hatal-
masabb a fenékmoréna. A tengerbe érő glecse-
rekből jéghegyek képződnek. Ezek vándorlásuk 
közben törmeléket visznek magukkal, mely, ha 
a jéghegy elolvad, a tengerfenékre hull. így 
jöttek létre korábbi korszakokban az úgyneve-
zett vándorkövek, melyek a mai jégárak hatá-
rán alul is messze, elszórtan fordulnak elő. 

A tavak geológiai hatásáról szólva, fontos a 
tómedrek keletkezésének módja, a tavak rom-
boló és üledéket képző hatása. A leginkább 
homlok- (vég) morénák által elgátolt völgyek-
ben keletkezett tavak a moréna-tavak. A 
Magas-Tátra tengerszemeinek egy része ilyen. 
Okozhatják az elgátolást hegycsuszamlások. 
(Gyilkos-tó). Elgátolás eredményei a kráter-
tavak is (Szt. Anna-tó). A szél által hajtott 
homoksáncok, a dünák szintén elgátolásra 
vezetnek. Tómedreket előidéző tényezők közül 

említhetők a tektonikai folyamatok. Tektonikai 
tavaknak nevezik a föld kérgének beszakadása 
vagy gyűrűdése által előidézett mélyedésekben 
levő tavakat (Balaton). A maarok vulkános 
explóziók által képződött mélyedéseket kitöltő 
tavak. Bizonyos tavak medrének a képződését 
a glecsereknek tulajdonítják. Más csoportba 
tartoznak azok a tavak, melyek kilúgozásnak 
az eredményei és földalatti üregek beomlása 
által keletkeznek. (Szováta.) 

A tavak mekanikai munkája arányban van 
azok nagyságával. A tavak hullámverése pad-
kákat, szinlőket, partvonalakat vés ki a par-
tokon, sőt eltérő keménységű kőzeteknél öblök 
és kiugró fokok is képződhetnek. 

A tavak mekanikai üledékei a szárazföld 
kőzeteinek törmelékéből keletkeznek és kavics-
ból, homokból, fövényből, agyagból, iszapból 
állanak. Az üledék lehet oldatokból való ki-
válás eredménye is, pl. a sós tavak üledéke. 
Növények is kitölthetik a tavak medreit és a 
tó láppá alakul át. 

A tengervíz kémiai és mekanikai hatása 
mérhetlenül nagyobb az édesvízénél, de a hatás 
eredményét nem áll módunkban oly könnyen 
megfigyelni. Beszélhetünk a tengerek fizikai 
és kémiai viszonyairól, tehát a víz és száraz 
eloszlásáról, a tengerfenék alakulásáról és mély-
ségéről, a tengerek hőmérsékleti viszonyairól, 
az áramlásokról, az árapályról és hullámzásról 
és a tenger vizének összetételéről. 

A tenger mekanikai hatása elsősorban a 
partokon érvényesül, ahol a hullámverés tetemes 
munkát fejt ki és hatása máskép nyilvánul 
meredek és máskép lapos partokon. Meredek 
partokon alámossa a kőzetet és a leszakadt 
részeket felaprózza. Ismét más helyeken, pl. 
mészkőből álló tengerparton, a tengervíz oldó-
lag is hat és barlangokat, sziklakapukat, töb-
röket vés ki. A lapos partokon a hullámverés 
nagyobb hatást csak vihar idején idéz elő. 
A tenger pusztító hatásának legszembeszökőbb 
példái a törmelékkőzetek alkotta szigetek, 
amelyeket folytonosan kisebbít és végre telje-
sen elmos. 

A tengerek üledékei között elsősorban említ-
hetők a kontinentális szegély-üledékek. Ezek-
ben megkülönböztethető a durva, mekanikai 
üledékek öve, a finomabb homok és homokos 
agyag öve és a kontinentális iszap öve. Ezután 
következnek a pelogikus lerakódások, vagyis 
a mély tengerek üledékei, melyek a kontinen-
sekről származó törmeléket nem tartalmaznak. 

A levegő is szerepelhet, mint geológiai 
tényező. Hatása szintén kémiai és mekanikai. 
A levegő kémiai hatása a vízzel kapcsolatosan 
nyilvánul, amennyiben pl. az esővíz oxigén-, 
széndioxid- és egyéb gáztartalmának nagy részét 
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a levegőből veszi. Mikor ilyen kémiai hatásról 
szólunk, akkor általában azt mondjuk, bogy 
a légbeliek vagy atmoszferiliák hatása ez. 
A kémiai változások felette fontosak és igen 
sokfélék. 

A mekanikai hatás részben romboló, rész-
ben pedig üledékek lerakódásában nyilvánul. 
A levegő mekanikai hatását áramlásai (sze-
lek) által fejti ki. Egyrészt a mállás által 
szolgáltatott törmeléket tovahordja, másrészt 
a tovahordott anyagok segélyével a kőzeteket 
lekoptatja. A szél által tovaszállított anyag 
leülepedése által az eolikus lerakódások jönnek 
létre. A löszt azelőtt a vízből lerakódott üle-
déknek tartották, újabb vizsgálatok kimutatták 
ennek eolikus eredetét. 

A szerves élet, mint geológiai tényező, szin-
tén fontos. Az állatok s növények igen nagy 
szerepet játszanak tetemes kőzetrétegek kép-
zésében s így a Föld felületének átalakításá-
ban. Hatalmas kőzettömegeket ismerünk, melyek 
kizárólag szerves lények közreműködésének 
köszönik eredetüket. így pl. organikus eredé-
sűek a mészkövek, a dolomitok, az éghető 
ásványos anyagok, a foszforit egy része és a 
guanó. Az organikus eredésű lerakódások 
anyaga részben az élő lények életfolyamata 
alatt képződik részben pedig az elhalt növények 
és állatok maradványainak bomlásaiból kelet-
kezik. A mészkőnek legnagyobb részét a ten-
gervízből állatok választották ki, melyeknek 
maradványai kővé válva, roppant mennyiségben 
találhatók benne. A gerinces állatok közt 
is vannak olyanok, melyek tömeges fellépé-
sükkel tetemes rétegek képződését idézik elő. 
A növények közül a kovapáncélos diatomóceák 
kovavázai finom por vagy összetapadó palós 
kőzet gyanánt több méter vastag, messzeterjedő 
telepeket alkotnak. Kihalt óriási zsurló-, páf-
rány- és harasztfélék, továbbá némely moh-
nemek, de virágos növények is helyenként 
oly tömegesen éltek és halmozódtak össze, 
hogy tetemes vastagságú széntelepek képződ-
hettek belőlük. Általában lehet mondani, 
hogy az összes réteges kőzeteknek legalább 
fele része állati vagy növényi szervezeteknek 
behatása folytán jött létre. 

Mint leghatalmasabb geológiai tényező sze-
repel a nagy idő. Alapos vizsgálatok arról 
győzték meg a Föld búvárait, hogy végtelen 
hosszú idő kellett arra, míg a Földnek összes 
réteges és tömeges kőzetei egymásután létre-
jöttek s hogy a természet erői korábbi időben 
sem voltak hatalmasabbak, mint ma, ámbár 
nagyszerű hatásaikból arra is lehetne követ-
keztetni. De látjuk mai napság is, hogy a 
legcsekélyebb tényezők, melyeknek hatása évek 
alatt sem vehető észre, mégis igen számba-

vehető eredményeket idéznek elő, mihelyt a kellő 
idő mennyiségét latba vetjük. Az idő tehát 
olyan tényező a geológiai hatások kiszámítá-
sában, melyet igen tág határok közt alkal-
mazhatunk, míg az erőket, mivel mindig 
állandók a természetben, csakis azon mérték-
ben vehetjük számításba a múltra és jövőre 
is, aminőnek azokat ismerjük a jelenben. 

IV. 
A petrogenetikai geológia az általános geo-

lógia negyedik fejezete. Miután a petrográfiai 
és dinamikai geológiában megismerkedtünk a 
Föld kérgét összetevő kőzetek petrográfiai jel-
legével és megismertük azokat az erőket, melyek 
a Föld kérgeinek képződésére és alakulásaira 
befolyással voltak és miután elképzelhetetlen, 
hogy valamely földi kőzetfaj az említett erők 
valamelyikéinek közreműködése nélkül képződ-
hetett volna, az a kérdés merül fel, hogy 
milyen módon jutottak a különböző kőzetfajok 
azon erők közreműködésével jelen állapotukba 
és mikép nyerték petrográfiai jellegüket ? Erre 
a petrogenetikai geológia, vagyis a kőzetek 
képződéséről szóló tan igyekszik megfelelni. 

Ismerkedjünk meg először az általános fogal-
makkal. A petrogenetikai okok figyelembe 
vételével a kőzetek lehetnek vulkániak vagy 
eruptívek, ha a Föld belsejéből kitóduló izzó 
tömegek megmerevedése útján jöttek létre és 
üledékesek, ha valami közegből fizikai vagy 
kémiai úton váltak ki. Ha azután az eruptív 
vagy üledékes kőzetek átváltoztató hatások 
következtében oly kőzetekké alakultak, hogy 
eruptiós vagy üledékes voltukat biztosan meg nem 
állapíthatjuk, metamorf kőzetekről beszélünk. 

Az eruptív kőzetek ismét lehetnek mélység-
beli kőzetek és effuzív vagy kiömlésbeli kőzetek. 
Mélységbeli kőzetek akkor keletkeznek, ha az 
izzó anyag nem jut a felületre, hanem a Föld 
kérgében üregeket^ hasadékokat töltve ki, ott 
a mélységben merevedik meg. Az effuzív kőze-
tek ellenben a Föld felületén elömlő és ott 
megmerevedő eruptív kőzetek. A mélységbeli 
kőzetek ismét vagy lakkolitokat alkothatnak, 
amikor t. i. a meglevő kőzetek közé hatolva, 
azokat részben felemelik és mint földalatti 
kúp merednek meg, vagy a lakkolitokból ki-
indulva, a mellékkőzetbe is behatolva, más-
nemű telepet képeznek, vagy végre szabálytalan 
tömegekben formálódnak. Az effuzív kőzetek 
ellenben elömölve takarókat vagy árakat alkot-
nak, de kúpokat is formálhatnak, különösen a 
nehezebben folyó eruptív kőzetek. (Csódi-hegy, 
Duna-Bogdány mellett.) Az ilyen kúpok belső 
szerkezete igen jellemző, amennyiben ezeknek 
eruptív kőzete pados vagy oszlopos elválást 
mutat. 
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A mélységbeli és az effuzív kőzetek képző-
dési viszonyai között is nagy a különbség. A 
föld mélyében nagy nyomás mellett a mélység-
beli kőzetek lassabban hűlhetnek, mint az 
effuzív kőzetek a föld felületén, kis nyomás 
mellett. A vízgőz az előbbiekből lassan, az 
utóbbiakból gyorsan távozik el. Kell tehát, 
hogy úgy az ásványos összetételben, mint a 
szövetben különbség legyen a mélységbeli és 
az effuzív kőzetek között. 

Megismerkedünk azután az eruptív kőzete-
ket szolgáltató magmákkal, vagyis a minden-
féle gőzzel telített izzó vulkáni anyagokkal, 
amelyek nem egyszerűen megolvadt tömegek, 
hanem oldatok. A bennük foglalt gőzöknek és 
gázoknak fontos szerepet tulajdonítanak, mert 
mint ásványképzők szerepelnek a magmában. 
Ilyenek különösen a klórhidrogén, a fluorhid-
rogén, a vízgőz és mások. Az ásvány-
kiválás a magmákból mint oldatokból nem az 
olvaszthatóság szerint, hanem más, megszabott 
kémiai és fizikai törvények alapján történik. 
Ezen fejtegetések, továbbá az effuzív kőzetek 
porfiros szövetének kifejlődésére szolgáló ma-
gyarázatok, valamint a sorrendnek a megálla-
pítása, mely szerint egy közös tűzhelyből eredő 
és egyes magmamedencéket betöltő magmákból 
az elkülönülési folyamatok behatása alatt az 
erupciók történtek, sok tekintetben még a hipoté-
zisek körébe tartoznak. Teljes megállapodásra 
e téren még nem jutottak. Egyes, jobban tanul-
mányozott területekre vonatkozólag azonban 
bizonyos valószínűséggel megállapíthatták az 
erupció sorrendjét. 

Szól azután ezen rész azon elváltozásokról, 
melyet az eruptív kőzetek előidéztek azokon 
a kőzeteken, melyekkel áttörésük alkalmával 
érintkeztek. Ezt kontaktmetamorfizmusnak ne-
vezik. Ha csak a hő hat az elváltozásnál, 
akkor az úgynevezett kausztikus kontaktról 
szólunk. Fontosabb annál a pneumatolitikus 
kontakt, amikor a mélységbeli kőzetekből ki-
szabaduló ásványképzők behatolnak a környező 
kőzetekbe és azokat átkristályosítják. Az erup-
tív kőzetek megszilárdulásuk után szintén min-
denféle átváltozásoknak vannak alávetve. Ezek 
a posztvulkánikus vagy bomlási folyamatok és 
értjük ezek alatt az erupciókat kísérő és 
követő víz, gőz, szénsav, kénsav és más 
exhalációk behatását a meglevő kőzetekre. 
Végre még a mállást említjük, amely alatt a 
levegő, az esővíz és az organizmusok behatá-
sát értjük a kőzetekre. 

Petrogenetikai alapon tehát az eruptív-kőze-
tek osztályában a mélységbeli kőzetekhez 
számítjuk a gránitot, a szienitet, a dioritot, 
a gabbrot és ezenkívül még több más, 
gyakorlatilag kevésbé fontosat, az effuzív-

kőzetekhez pedig a fontosabbak közül a por-
firokat, trachitokat, diabózokat, metafirokat és 
bazaltokat. 

Az üledékes kőzeteket aszerint, amint olda-
tokból kémiai vagy fizikai úton kiváltak, amint 
mekanikai úton valamely közegből leülepedtek, 
amint növényi vagy állati anyagok fölhalmo-
zódásából keletkeztek, vagy amint a vulkáni 
kitörésekkel kapcsolatosan kiszórt hamu és 
kőzetdarabok szolgáltatták az anyagot, a követ-
kező négy csoportba foglalják: 1. Oldatokból 
való kiválás útján keletkezett kőzetek. 2. Törme-
lékes kőzetek. 3. Organikus eredésű anyagok. 
4. Vulkáni törmelékes kőzetek. Az üledékes 
kőzetek, keletkezésüknek megfelelően, többnyire 
egyes lapokból, rétegekből állanak, amiért réte-
ges kőzeteknek is mondják. Az első csoportba 
tartoznak pl. a kősó, a salétrom, az anhidrit, a 
gipsz, a kén, a különböző kovasavas és kova-
savhidrátos kőzetek, a mészkő, a dolomit, a 
magnezit, a vaskövek, a foszforit. A második 
csoportba a homokos és agyagos kőzeteket 
soroljuk. A harmadik csoportban helyet fog-
lalnak a szén, a petroleum, az aszfalt. A 
negyedik csoport magában foglalja a vulkáni 
hamut és homokot, a lapielit, a bombákat, a 
vulkáni tufákat, tufás tereccsiákat és konglo-
merátokat. 

Külön helyet igényelnek az úgynevezett 
metamorf-kőzetek. Ezek eruptív- vagy üledékes 
kőzetek elváltozása által keletkeztek. A legtöbb 
metamorf-kőzet az elváltoztató tényezők beha-
tása alatt bizonyos kristályos szövetet és palás 
szerkezetet nyer, melynek alapján ezeket kris-
tályos paláknak is nevezik és két nagy cso-
portra osztják. Az első csoportba tartoznak a 
föld legrégibb üledékes kőzetei, a paleozói 
csoport rétegei alatt helyet foglaló, a második 
csoportba pedig a különböző korú kristályos 
palák. Metamorf-kőzetek : a gneisz, a csillám-
pala, a fillit vagy agyagcsillámpala, a főleg 
amfibolból és piroxénből álló kristályos palák, 
a kloritpala, a szerpentin, a szteatitpala stb. 
Az eolikus kőzetek képződésénél főleg a szél 
geológiai hatása nyilvánul. Ez viszi a vulká-
nikus hamú és homok olykor rengeteg mennyi-
ségét igen távoli vidékekre és alkalmat szol-
gáltat bizonyos tufák lerakódására, ez mozgatja 
tova a laza homoklerakodásokat és felhal-
mozza dünnákká, végül ez tart ja folytonos 
mozgásban a futóhomok-területeket és végre 
a szél által tovaszállított por szolgáltat alkal-
mat különösen steppéken, ahol a steppe növény-
zete a lerakott por továbbszállítását megaka-
dályozza, a lösz képződésére. 

Az általános geológia utolsó fejezete a 
tektonikai geológia. Feladata megállapítani, 
hogy a Föld szilárd kérgét alkotó eruptív- és 
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üledékes kőzetek miképen vesznek részt a 
kéreg felépítésében. Az eruptív-kőzetek és az 
üledékes kőzetek térbeli kifejlődése teljesen 
eltérő. Az üledékes kőzetek normális kifejlő-
désükben rétegekből állanak, míg az eruptív-
kőzetek lakkolitokat, tömzsöket, leneseszerü 
tömegeket, teléreket, lávaárkot és takarókat 
formálnak. 

A réteges kőzeteknek messze terjedő lapos, 
táblás részeit rétegnek nevezzük. Ezeknél meg-
különböztetjük a réteg lapjait és a rétegek 
fokát. A réteglapok közt a felsőt réteghátnak 
is nevezik. Valamely rétegre nézve a felette 
fekvőt röviden fedőnek, az alatta fekvőt pedig 
fekünek szokták nevezni. A rétegek vég nélkül 
nem terjedhetnek, valahol bizonyosan meg-
szakadnak. A megszakadás lehet fokozatos, s 
ezt kiékülésnek nevezzük, vagy rögtönös. 
Utóbbi esetben rendesen több réteg egy sza-
kadási síkon lecsúszott vagy fölemelkedett, 
úgy, hogy a rétegek folytatását vagy feljebb 
vagy lejebb kell keresnünk. Ezt az esetet 
vetődésnek nevezzük. De történhetik a rögtö-
nös megszakadás úgy is, hogy a réteg folyta-
tását elmosta a víz s ezt elmosásnak (denu-
dáció) mondják. 

A rétegek a vízből ülepedvén le, eredeti 
helyzetük természetesen vízszintes; a termé-
szetben azonban igen gyakran többé-kevésbé 
hajolt állásban, sokszor erősen összehajtogatva, 
gyűrve és ráncolva, sőt még fölállítva és által-
buktatva is látjuk őket, ilyen esetekben azt 
mondjuk, hogy kimozdultak. 

A település meghatározásán a réteg dőlését, 
a dőlés szögét és a csapást kell ismernünk. 
A dőlés a rétegnek a vízszinteshez való haj-
lása. A csapás a réteg hosszkiterjedésének 
iránya. A dőlés és csapás meghatározására 
szolgál a bányászati kompasz. 

Ha a rétegek gyűrődtek s egymással paral-
lel lefutási redők keletkeznek, akkor a völgye-
lést szinklinálénak, a hátat antiklinálénak 
mondjuk. Szimmetrikus a redő akkor, ha mind-
két oldalán egyforma a dőlés, míg ellenkező 
esetben asszimmetrikus redőről szólunk. A redők 
felső részét az erózió és denudáció sokszor 
elhordja. Az ilyen redőket légnyergeknek 
mondják. Olykor a redők úgynevezett legyező-
szerű szerkezetet nyernek. Ezek a földkéreg-
ben fellépő oldalos nyomás eredményei. 

A vetődések és gyűrődések a rétegek nor-
mális települési sorrendjét megváltoztatják és 
sokszor igen bonyolult viszonyokat idéznek elő. 

A nem réteges folytonossági állapotot mutató 
eruptív kőzeteknél a gyűrődés csakis akkor 
érvényesül, ha azok a gyűrődést előidéző nyo-
más lefolyása alatt, vagy pedig már előbb 
palássá váltak. Ez esetben azonban teljesen az 

üledékes kőzetek módjára viselkedtek. Jellemző 
azonban, hogy, ha azokon vetődések fordulnak 
elő, a csuszamlási viszonyok egyszerűbbek, de 
másrészt felette nevezetesekké szoktak válni 
azáltal, hogy utólag ásványok meg ércek szok-
tak tömegesen képződni. 

A tektonikai geológia foglalkozik azután a 
hegységek keletkezésének kérdésével. Ez külö-
nösen újabb időben sokat vitatott kérdés és 
számos elmélet látott napvilágot. Geológiai 
szerkezet és keletkezésük szempontjából a hegy-
ségeket mint eróziós, vulkáni és tektonikai 
hegységeket különböztetik meg. Eróziós hegy-
ségek azáltal keletkeznek, hogy vízszíntes, 
vagy csak kevéssé hajolt települési rétegekből 
álló területeken a víz eróziós hatása völgye-
ket, szakadékokat mos ki. A vulkános hegy-
ségek a vulkános tömegek felhalmozódásainak 
és kiömléseinek köszönik eredetüket. 

A tektonikai hegységek a földkéreg elmoz-
dulásai és pedig vagy annak gyűrődése vagy 
pedig törése, rögökre szakadása által jöttek 
létre. Ezen az alapon a tektonikai hegységeket 
rög- és lánchegységekre osztják fel. A rög-
hegység lehet egyoldalú röghegység és szim-
metrikus. A lánchegységek ismét lehetnek egy-
szerűek és összetettek és szerkezetük szem-
pontjából szimmetrikusok és asszimetrikusok. 
A legtöbb lánchegység asszimmetrikus szer-
kezetű. Az asszimmetrikus lánchegységeknél 
sokszor az egyik oldalon sülyedésekre, törés-
vonalakra akadunk, amelyek mentén sokszor 
vulkáni kitörések történtek. A Kárpátok ebbe 
a csoportba tartoznak. A hatalmas harmadkori 
andezit- és liparit-kitörések részben ezen hegy-
ség lesülyedt részeinek a mentén történtek. 
A lánchegységek igen komplikált szerkezetet 
nyerhetnek azáltal, hogy a földkéreg gyűrő-
dései gyakran ugyanazon a helyen vagy pedig 
régibb redőkhöz kapcsolódva ismétlődnek. 
A lánchegységek egymással hegyrendszerekké 
egyesülnek. így Közép- és Dél-Európában az 
úgynevezett alpesi rendszerrel találkozunk. 
A karszt és dinári Alpok a déli Alpesek, a 
Kárpátok az északi Alpesek folytatását képe-
zik. Az Appeninek és ezek folytatása az Atlasz, 
továbbá a Sierra-Nevada, sőt még a Krim hegyei 
és a Balkán által csatlakozó Kaukázus is az 
Alpesek hegyrendszeréhez tartozik. A hegy-
rendszerek azután ismét kapcsolatosak lehet-
nek egymással. 

A hegyképződés sokszor ugyanazon a helyen 
ismétlődik. Egyes területekre jellemző az álta-
nos nyugalom, másokra a folytonos hegykép-
ződés. A Kárpátok harmadkorban gyűrődtek fel. 

Az általános geológia öt fejezetében foglalt 
fontosabb alapfogalmak kiemelésével és az 
azokban lefektetett rengeteg anyag kivonatos 



24 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 87, SZÁM. 

ismertetésével könnyebben fogunk tájékozódni 
a történeti geológiában vagy stratigráfiában, a 
geológiának ezen legterjedelmesebb, de egy-
úttal legérdekesebb részében. 

Az ember anyagforgalma. 
(Harmadik közlemény.) 
írta : Quint József. 

b) Táplálóanyagokat feladó állomások. Míg 
a légnemű anyagok és azok bomlástermékeinek 
kicserélését a tüdő biztosítja, addig a tápláló-
anyagok felvételét is, a bomlási termékek 
lerakodását is, más-más helyen eszközli a vér. 
A táplálóanyagokat a vékonybél hajszálerei 
és a kilusedények hozzák a vérkörbe. A vér 
az így nyert táplálóanyagokat és a tüdőben 
megkötött oxigént az egész testben szétosztja. 

c) Táplálóanyagokat lerakó és bomlási ter-
mékeket felvevő állomások. Az ember szöveteit 
alkotó sejtek közt kis hézagok vannak, melyek 
a szövetnedvvel vannak megtöltve. Tehát összes 
sejtjeink tulajdonképen a szövetnedvben élnek, 
úgy, mint az egysejtű állati lények a pocsolya 
vizében. S valamint az egysejtű állatok is a 
pocsolya vizében oldott szerves anyagokból 
és gázokból táplálkoznak, a mi testünk sejtjei 
is a szövethézag-rendszer oxigénjéből és táp-
lálóanyagaiból élnek. Ugyanis a véredények 
mindenüvé szállítják a táplálékot s a hajszál-
erek falán át a szövetnedvbe bocsátják. A 
sejtek a szövetnedvből életszükségleteik szerint 
felveszik a táplálóanyagokat s azokat 37 J C 
hőmérséklet mellett lassan oxidálják és bo-
nyolult vegyi folyamatok szerint szétbontják. 
Ezen szétbontásnál felszabadult energia ered-
ményezi a sejt életjelenségeit (mozgást, kivá-
lasztást, érzést, növekedést, szaporodást, aszerint, 
amint az izom-, mirigy-, ideg- vagy szaporító-
szövetnek sejtje) és melegtermelését. Az izmok 
és mirigyek tömege a legnagyobb s azok álta-
lában a testi munka (izom) és az emésztés 
(máj, hasnyálmirigy, fültövi, állalatti, nvelv-
alatti mirigyek) energiájának fedezésére leg-
több anyagot bontanak s így legtöbb hőt ter-
melnek, melyet azután a véredényrendszer az 
egész testben egyenletesen oszt el. 

A sejtek által felhasznált táplálóanyagok 
bomlási termékei a szénsav, víz és ureum 
(húgyanyag) a szövetnedvben visszamaradnak 
s innen két úton kerülnek vissza a vérbe. 
Egy részük közvetlenül a vérhajszáledényekbe 
szivatik fel, más részük azonban a nyirokedény-
rendszer útján kerül a vérbe. A testünk min-
den szövetét átszövő hézagrendszer folytatását 
nyirokedények alkotják. A nyirokerek helyen-
ként (könyöknél, hónaljalatt, nyakon, lágyék 

táján stb.) babalakú kis nyirokmirigyekből 
nyirokcsomókat alkotnak s végül mind össze-
nyílnak a főnyiroktörzsekbe, melyek a vér-
edényrendszerbe torkolnak. 

A nyirokedény-rendszernek az említetten kívül 
más fontos szerep is jut a szervezet életében. 
A nyirokmirigyekben képződő fehér vérsejtek 
legönfeláldozóbb rendőrei a szervezetnek. Ahol 
valami veszély fenyeget, azonnal ezerszámra 
összegyűlnek s életük feláldozásával védik a 
szervezet érdekeit. Ha valami fertőzés éri kis-
ujjamat, azonnal ott teremnek a fehér vérsejtek 
előőrsei a fertőzés helyén. Azonban a nagyfokú 
fertőzés, megöli az előőrsöket s továbbter-
jed fölfelé; útját a megdagadt veres nyirokér 
mutatja. A fertőzés eljut a könyökig s itt a 
hadtest egy részét a könyök-nyirokcsomók fehér 
vérsejtjeit is mind megöli. Továbbterjed a fer-
tőzés s lehet, hogy a főhadiszálláson, a hónalj 
hatalmas nyirokcsomói diadalmaskodnak a fer-
tőzésen s az nem támadhatja meg az egész 
szervezetet. 

A szervezetbe jutott baktériumokat egy-
szerűen felfalják a fehér vérsejtek, ha számuk 
azonban nagyon felszaporodott, megölik a 
fehér vérsejteket s megtámadják a szervezetet. 

A szövetnedvből a vérbe került bomlási 
termékek a vér összetételét és sűrűségét meg-
változtatják. De van a testünkben egy fontos 
szerv, mely ezen zavarokat is megakadályozza 
s ez a vese. 

d) A vese, a szénsavat kivéve, az összes 
bomlási termékeket, különösen az ureumot, 
mely mérgező a test összes szöveteire, a vérből 
húgyalakjában kiválasztja s a húgyhólyagba 
szállítja, ahonnan azután időnként kiürül. 

A véredényrendszerbe ömlik a kilus, mely 
friss tápláló-anyagokat szállít, a nyirokedény-
rendszer, mely az elhasznált anyagok bomlási 
termékeit hozza, azonkívül közvetlenül a vér-
hajszáledények a bél falában táplálóanyagokat, 
vizet s mindenütt az egész szervezetben szövet-
nedvet szívnak fel s így a víz anyaga nagyon 
megszaporodhatnék. Tudjuk azonban, hogy a 
máj a cukrok s más anyagok raktára s azok 
állandó mennyiségét biztosítja a vérben. A 
vese pedig nemcsak a bomlási termékeket, hanem 
a fölösleges sós vizet is kiválasztja a vérből. 
A máj a szilárd anyagok raktározásával, a 
vese a folyékony anyagok kiválasztásával együt-
tesen biztosítják a vér állandó sűrűségét. 

Vannak szerveink, melyek bizonyos kémiai 
anyagokat választanak ki és ezen anyagok 
hiánya a szervezetben nagy zavarokat okozhat. 
Ezen szervekről, valamint a vér képződéséről 
s egyéb fontos tulajdonságairól más alkalom-
mal szólok. 
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ISKOLÁN KlYÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: JANCSÓ B E N E D E K . 

A szabadtanítás pécsi kongresszu-
sának Naplója. 

Május hó végén hagyta el a sajtót A sza-
badtanítás Pécsett 1907-ben tartott magyar 
országos kongresszusának Naplója. A hatalmas, 
628 lapos kötetet a kongresszus végrehajtó-
bizottságának jegyzője, Vörösváry Ferenc szer-
kesztette, a kongresszus főtitkárának, Pályi 
Sándornak közreműködésével. Ez a testes kötet 
az iskolán kívüli oktatásnak majdnem min 
denik kérdésével foglalkozik, és ha az előadá-
sokon kívül a rövid kivonatban közlött felszóla-
lásokat is tekintetbe vesszük, bátran elmond-
hatjuk, hogy nemcsak a legkülönbözőbb, 
hanem a legellentétesebb szempontokból is. 
Pusztán ezért is megérdemelné e kötet, bogy 
vela e rovat igazán szűkösen kimért hasábjain 
is egy kissé behatóbban foglalkozzunk. 

A pécsi szabadtanítási kongresszus annak 
idején meglehetősen nagy hullámverést okozott 
a magyar közvéleményben. Sokan, e kongresszus 
külsőségeiből és zajos vitáiból kiindulva, azt állí-
tották, hogy tárgyalásaiban két világnézet ütkö-
zött össze: a természettudományokra támaszkodó 
modern haladás és a multak hagyományos 
előítéleteihez görcsösen ragaszkodó reakció. 
A szabadkutatásra támaszkodó új szellem 
mérte össze nemcsak először, de döntően is 
fegyvereit a hivatalos tudománnyal. Az ifjú 
Magyarország jelent meg a küzdő homokon 
fiatalon, frissen, tettvágytól és életerőtől duz-
zadóan, hogy leverje a régi Magyarországot, 
amelynek nincs más fegyvere, mint a hazafias 
frázis és a modern tudomány szempontjából 
teljesen értéktelen ideológia, amelyben ma már 
csak a gyermekek, a papok s talán a vén-
asszonyok hisznek csupán. 

Most, a kongresszus után majdnem egy 
évvel később, végigolvasva e terjedelmes 
kötetet, csak megerősödött bennünk az a meg-
győződés, amelyet ott a helyszínén szereztünk, 
hogy ilyen nagy szellemi csatáról, világnézetek 
összeütközéséről csak költői nagyítással beszél-
hetünk a pécsi kongresszusra vonatkozóan. 
Mindössze is annyi történt, hogy a Pikler-féle 
szociólogus iskola, szövetkezve a magyarországi 
szociáldemokrácia egynéhány szellemi vezető-
jével, egy kis • tüntetést rögtönzött a koalíciós 
kormány általános belügyi, de különösebb köz-
oktatási politikája ellen. A marxizmus tudomá-

nyos és bölcseleti álláspontját az iskolán kívüli 
oktatás minden részletkérdésébe okkal, vagy 
oktalanul, belevitte. Ezzel és ugyancsak ez elmé-
let frazeológiájával zavarba hozta a többnyire 
tanár- és tudós emberekből álló előadókat, kik 
közül előzően alig foglalkozott valaki ilyesmik-
kel. Nem ismervén a marxizmusnak sem álta-
lános elveit, sem azok alkalmazását a tudo-
mányok és a nevelés konkrét kérdéseire, nem 
tudtak sem védekezni, sem támadni. Többen 
közülök azt a kényelmes védekezésmódot vá-
lasztották, hogy engedményeket tettek a marx-
istáknak, akként magyarázván ki magukat, hogy 
tulajdonképen ők is azt vallják és hirdetik, 
csakhogy más szavakkal, amit a marxisták. 

A tudós előadó tanárok e szociológiai tájé-
kozatlansága és politikai iskolázatlansága volt 
az oka, hogy helyettük a védekezés és támadás 
szerepe a keresztény szociálistákra hárítódott 
át, kiknek Prohászka püspökben, Giesswein 
dr. országgyűlési képviselőben és egynéhány 
igazán tudományosan képzett paptanárban 
igen kitűnő vezérkara volt képviselve e kon-
gresszuson. Felszólalásaikból s egész szereplé-
sükből kitűnt, hogy a szociáldemokrácia egye-
dül való igazi ellenfelének magát a katholikus 
klérus tekinti. Kitűnt, hogy ez a hatalmas 
szervezet felismerte az új idők változott köve-
telményeit. Hogy biztos helyzetében elbiza-
kodva, nem veti meg az előtte forrongó áram-
latokat, hanem a maga útján, a maga pro-
grammja szerint, ugyanazon társadalmi és gaz-
dasági reformok felé igyekszik, mint a szociál-
demokrácia. A két csatázó fél között a m agyai-
közművelődés igazi munkásai, a tudósok és 
tanárok háttérbe szorultak. Inter arma silent 
musae ! Régi mondás, de azért ez a hatalmas kötet 
mégis csak azt bizonyítja, hogy ami ezen a 
pécsi kongresszuson az iskolán kívüli oktatásra 
vonatkozóan érdemes és becses történt, az 
mind az ő előadásaikban foglaltatik. Míg a 
szociáldemokraták és a keresztény szociálisták 
vitatkozásában nem az iskolán kívüli tanítás 
tárgyairól és módszeréről volt szó, hanem esak 
az általános művelődés feltételeiről, a gazdasági 
viszonyok javításáról, a munkabér emeléséről, 
a tőke átkos voltáról, az osztályharcról, a 
kizsákmányolásról stb., addig e tudósok és 
tanárok előadásaiban tömérdek figyelemreméltó 
adat, eszme, gondolat, terv és javaslat volt 
az iskolán kívüli oktatás körére, tárgyára, 
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eszközeire és módszerére vonatkozóan. Míg a 
kongresszus nagy visszhangot keltett vitatko-
zásaiban háttérbe voltak szorítva, ebben a 
kötetben homloktérben az ő igazán becses 
munkásságuk áll. 

De mielőtt e könyv tartalmának ismerte-
tésére térnénk át, a következő kérdésre kell 
feleletet keresnünk: elérte-e, megvalósította-e 
e kongresszus kitűzött célját? 

E kongresszus célját annak elnöke, Beöthy 
Zsolt megnyitó-beszédében a következőképen 
határozta meg: „Meg fogjuk találni . . . 
a ma külön - külön, elszigetelten és ezer 
nehézség között működő népművelő-intézmé-
nyeinknek, a szabadtanítás egész országos 
munkája szervezésének legmegfelelőbb módját. 
Felhívásunk fejtegetései és előkészítő egész 
munkásságunk nem enged félreértést arra 
nézve, hogy milyen szervezést tartunk kívá-
natosnak. Semmi esetre sem olyat, mely az 
egyes intézmények szabad berendezkedését és 
munkásságát bármi tekintetben korlátozza, 
általánosságban]megállapított formákba szorítsa, 
hanem olyat, mely minden egyesben tanáccsal 
és támogatással tartsa ébren a munka és cél 
közösségének élénk érzését. Szervezetet akarunk, 
mely a szabad erőknek ne lekötője, hanem 
ösztönzője és segítője legyen." 

Az a Szózat, amellyel az előkészítő-bizott-
ság a pécsi kongresszus érdekében a nagy-
közönséghez fordult, ezeket mondja: „Hogy 
szervezhessük a szabadtanítást, arra szolgál 
az általunk tervezett kongresszus." Amit ez 
a Szózat csak általánosságban jelez, a kon-
gresszus főtitkára, Pályi Sándor az előkészítő-
bizottság egyik ülésén a következőképen 
határozta meg: 

„Ennek a kongresszusnak feladata volna : 
a) kölcsönös tájékozódást nyújtani arról, hogy 
hazánkban ebben az irányban mi történt eddig ? 
Minő intézmények működnek ezidőszerint, kik 
és hol foglalkoznak a felnőtteknek iskolán 
túli művelésével, milyen eszközökkel és milyen 
eredménnyel működnek ezek? b) A szétszórva 
működő erők egységes irányba terelése, terv-
szerű irányítása, a népnek sorozatos előadások, 
könyvtárak, hangversenyek, művészeti és egyéb 
kiállítások, kirándulások, ünnepélyek stb. által 
való művelése főbb elveinek, módjainak és 
eszközeinek megbeszélése és megállapítása." 

A pécsi kongresszusnak tehát a kezdőktől és 
a rendezőktől hivatalosan megállapított célja 
s kitűzött feladata : az iskolán kívüli oktatás 
(a szabadtanítás) szervezése volt. Jellemző 
azonban, hogy épen e tekintetben történt e 
kongresszuson a legkevesebb. 

Concha Győző ismertetve a külföldi politikai 
és államtudományi íróknak, Eötvös József báró 

állambölcsészeti müveire vonatkozó nézeteit, 
azt írja a Budapesti Szemle július havi szá-
mában, hogv a külföldi államtudományi és 
politikai írók többen és behatóbban foglal-
koztak Eötvös müveivel és állambölcsészeti 
eszméivel, mint idehaza az utolsó két évtized-
ben. E jelenséget a következő szavakkal igyek-
szik megmagyarázni : „ A mi tudományos búvá-
rainkat a szellemi tudományok terén a szoli-
daritás érzetének teljes hiánya jellemzi." A 
szolidaritás érzetének e teljes hiánya a leg-
nagyobb mértékben volt érezhető e kongresz-
szuson is. Bár Pályi Sándor idézett nyilat-
kozata szerint e kongresszus egyik feladata 
volt „kölcsönös tájékozást nyújtani arról, hogy 
hazánkban ebben az irányban mi történt eddig ? " 
— bár „A szabadtanítás történeti fejlődéséről 
és jelentőségéről általában, de különösen hazánk-
ban e címmel két előadás is (a Márki Hugóé 
és a Hegedűs Istváné) elhangzott az együttes 
üléseken, senki egy szóval sem emlékezett 
meg a Türr-Irányi-féle felnőttek oktatásáról, 
sőt még a vele kapcsolatos Jean Macéiéie 
francia iskola utáni oktatási mozgalmakról 
sem. Sőt az annyi szónoki szépséggel tündpklő 
elnöki megnyitó hazai összes ilyen irányú 
munkásságunkat a hetvenes években megindult 
angol University Extensionîéle mozgalmaktól 
származtatta, holott világos és nyilván tudott 
dolog, hogy a felnőttek oktatását — amely még 
nálunk is megelőzte az angol University Exten-
sion mozgalmakat — nem is számítva, nálunk a 
vidéki irodalmi, tudományos, múzeumi társu-
latok és közművelődési egyesületek — az angol 
mozgalmakról mitsem tudva — tiszteletreméltó 
tevékenységet fejtettek ki a középosztály 
műveltségi színvonalának a szabadoktatás segít-
ségével való emelésében már akkor, mikor az 
angol University Extension féle mozgalom még 
bölcsőkorát élte. 

A szabadtanítás szervezése cím alatt elhang-
zott ugyan egy előadás az utolsó együttes 
ülésben, de ez az előadás is csak a legszéle-
sebb körű általánosságban mozgott és inkább 
negatív dolgokat konstatált, mint pozitívumot. 
Ilyen konstatált negatívum először is az, hogy 
az angliai módszerrel, az University Exten-
sionnal a szabadtanítás kérdése sehol sem 
oldható meg, de legkevésbé nálunk. Más úton 
kell tehát nálunk megkísérlem a szervezést 
és pedig társadalmi akcióval, mert csak a 
társadalmi tevékenység alkalmazkodhatik és 
keresheti a nagyon különböző és nem mindig 
könnyen felismerhető szükségleteket. Közvet-
lenebbül érintkezhetik a művelődést keresőkkel; 
könnyebben belevonhatja őket intézményeibe. 
Csakhogy a szabadtanítás szervezése épen olyan 
anyagi erőket kíván, mint a tanításnak bármelyik 
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ága és így bármennyire is kívánatos, hogy a 
szabadtanítás szervezése társadalmi akció legyen, 
de félő, hogy társadalmunk anyagi ereje és 
áldozatkészsége nem képes a szabadtanítást 
a maga erejéből úgy megteremteni, hogy az 
közművelődésünknek számottevő tényezőjévé 
váljék. Kell tehát, hogy az állam segítségére 
siessen a társadalom ezirányú törekvéseinek." 

Eszerint tehát az iskolán kívüli oktatás 
olyan társadalmi akció, amelynek költségeit, 
ha nem is egészében, de nagyobb részében 
az állam tartozik viselni. Körülbelül, a mi 
különösebb hazai viszonyainkat tekintve, így is 
áll a dolog. De nem ennek az általánosságnak a 
konstatálása íoclolog a szervezés szempontjából, 
hanem először annak megállapítása, hogy mi 
módon lehet az iskolán kívüli oktatással fog-
lalkozó, különböző társadalmi szervezetek mun-
kásságában a céltudatos összhangzatot meg-
teremteni ? És milyeneknek kell lenni azoknak 
az intézményes biztosítékoknak, amelyeket az 
állam, amelyik a pénzt adja, az egyes társadalmi 
szervezetektől megkívánhat? Miféle jog illeti 
meg a költségek fedezése fejében a szabadtanítói 
társadalmi munkásság irányítását és ellenőr-
zését illetően a közoktatásügyi kormányt ? 
Ezekről a dolgokról az előadásban egy szó 
sincs, pedig ezek a fontos és a sürgősen 
eldöntendő kérdések. A felelet erre nem is 
lett volna olyan nehéz, ha az előadó, vagy a 
kongresszus vezéregyéniségei egy kissé tanul-
mányozták volna azt, hogy hazánkban a szabad-
oktatást illetően eddigelé mi történt ? Nem 
tették, tehát felelni sem tudtak a felvetett 
kérdésre. 

Még egy nagy hiánya volt ennek a pécsi 
kongresszusnak. A falusi nép továbbképzéséről 
alig is esett benne szó. Volt ugyan a pro-
grammba erre vonatkozóan is három előadás 
felvéve. Ezek közül azonban kettő elmaradt. 
Elmaradt a Kossutányi Tamásé a mezőgaz-
dasági ismeretekről és a Magyar Kázméré a 
szabadtanításról a tanya, a falu és a város 
gazdanépének. Csak a harmadik tartatott meg 
egyedül, a Waldapfel Jánosé, a falusi közmű-
velődési egyesületekről. Idevonatkozó volt még 
egy negyedik is, Petri Mór előadása az ifjúsági 
egyesületek szerepéről a népművelés terén. 
Ez utóbbi felett azonban a már kifárasztott 
figyelmű kongresszus az utolsó együttes ülésen 
szó nélkül tért napirendre. 

A falusi nép művelése helyett inkább a 
városi, iparos és gyári munkásság művelése 
állott a kongresszus tárgyalásaiban homlok-
térben. Kettős oka volt. Egyik a szociáldemo-
krata szervezett munkásság megbízottainak a 
kongresszuson való zajos és harcias szereplé-
sében kereshető. A másik pedig abban, hogy 

az előadók háromnegyed része a külföldi 
szabadoktatási intézmények, elsősorban az 
angol University Extension munkásságának 
hatása alatt gondolkozott. • A nyugati államok-
ban, különösen Angliában elsősorban csakugyan 
ez a népréteg jöhet tekintetbe, mikor az 
iskolán kívüli oktatás segítségével való nép-
művelésről van szó. Hogy nálunk egészen más 
a helyzet, ezt a kongresszusnak csak egy fel-
szólaló tagja, Szemenyei Kornél vette észre. 
Waldapfél Jánosnak a falusi közművelődési 
egyesületekről szóló előadása után támadt 
vitában felszólalván, a többi között ezeket 
mondotta: „Magyarországon a szervezett mun-
kások száma70—80.000. (Fölkiáltások: Sokkal 
több !) Legyen hát százezer, vagy még több. 
De ez még mindig meglehetősen kis része az 
ország lakosságának. __ Mennyi jár ezek közül a 
szakszervezetekbe? Ugy-e bár csak egy része? 
És ezek közül hányan vannak olyanok, akik 
az ott hirdetett világfelfogást annyira elsajá-
títják, annyira magukévá teszik, hogy attól 
életük kellemesebb, boldogabb lesz, vagy hogy 
abból nekik valami kézzelfogható hasznuk 
van? Én nem akarom megkérdezni, hogy ezek 
száma hány percentre rúg, de azt talán az 
urak sem tagadják, hogy ez a percent nem 
valami nagy. Ezzel csak azt akartam konsta-
tálni, hogy az ilyen irányú munkásság ered-
ménye nem ér fél a ráfordított fáradsággal. 
A szabadtanítás kongresszusán sokkal nagyobb, 
sokkal gyakorlatibb kérdésekkel kell foglal-
koznunk. Mi szükségünk van nekünk világ-
felfogások tisztázására, mikor Magyarorszá-
gon még nyolc millió ember nem tud írni-
olvasni." 

Igaza van Szemenyeinek. A magyarországi 
szervezett munkásság száma az 1907. év végén 
a szociáldemokratapárt vezetőségének hivatalos 
jelentése szerint 135.000-re rúgott. Igen szép 
és igen tekintélyes szám, de mégsem akkora, 
hogy az iskolán kívüli oktatás nagy közműve-
lődési akciójának megállapításában első sorban 
őket, vagyis még inkább, csak őket vegye 
tekintetbe és egészen megfeledkezzék a falusi 
nép millióiról, a magyar parasztról, a nemzet 
ez alapjáról és ez igazán legértékesebb alkotó 
eleméről. 

Igazságtalanok volnánk azonban, ha azt 
állítanék, hogy nem voltak, a már említetteken 
kívül, a kongresszus napirendjére tűzve olyan 
előadások, amelyek a falusi nép közművelődési 
érdekeivel szoros kapcsolatban vannak. Ilyen 
volt elsősorban Beke Manó egyetemi tanár 
előadása a szabadtanításról és a tanítókról, 
amelyben igen meggyőzően mutatja ki, hogy 
a szabadtanítás nálunk főként a tanítóság 
közreműködésével verhet gyökeret népünk 
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széles rétegeiben. Hogy az az igazi népművelt-
ség, amelyen a népszabadság szilárdsága és 
állandósága nyugszik, csak úgy jöhet létre, 
ha a tanítót felruházzuk mindazzal, hogy ő 
igazi nevelője lehessen a népnek az iskolán 
kívüli oktatás keretében. Ilyen volt Ferenczi 
Zoltán egyetemi könyvtárnok felolvasása a nép-
könyvtárakról. Ferenczi ez előadásában meg-
győzően mutatja ki, hogy népkönyvtár nélkül 
az iskolán kívüli oktatásnak nem lehet sem 
teljessége, sem állandósága. De legbecsesebb 
Ferenczi előadásának az a része, amelyben 
kimutatja, hogy a népkönyvtárak alapítása és 
terjesztése érdekében nálunk már nagyobb 
szabású mozgalom van, igen figyelemre méltó 
hatással és eredménnyel, hogy az iskolán 
kívüli oktatás országos szervezésének fel-
adatai közé fog tartozni a népkönyvtárakat 
a tervezett nagy közművelődési akció kere-
tébe bevonni s azokat a maga céljaira hasz-
nosítani. 

Az igazság érzete kötelez annak konstatá-
lására, hogy az iskolán kívüli oktatás középső 
és felső fokának anyagára, körére és mód-
szerére vonatkozó gondolatoknak, ismereteknek 
valóságos tárháza ez a Napló. Aki e két 
fokozat körében lezajló munkássággal, akár 
tanulmányszerüen, akár cselekvő, irányozó vagy 
ellenőrző szándékból vagy hivatásból foglal-
kozik, nem térhet napirendre azok felett, 
amik e kötetben foglaltatnak. Igen becses 
anyagát alkotják azok az elmélkedésnek és az 
okulásnak. E kötet komoly és értékes bizonyí-
téka annak, hogy a pécsi kongresszust mégis 
csak érdemes volt megtartani! 

Tanítók és gazdakörök. 
(Vége.) 

Akkor lenne eredményesebb a termelő munka, 
ha megtanítanók a földmívest ugyanazon terü-
leten többet, jobbat, de mégis olcsóbban ter-
melni s mindezt nyereségesebben értékesíteni. 

Eszerint a külterjesebb kisgazdaságban 
három hasznos munkatér kínálkozik a tanítónak, 
ú. m.: 1. az átlagtermések lehető felfokozása; 
2. a termelési üzemnek megolcsóbbítása, 3. az 
értékesítésnek szervezése. 

Többlet-termések elérésére a céltudatos és 
idejében teljesített földmunka, a talaj tápláló-
erejének fokozása és a helyes vetésforgó be-
tartása segít. 

A termelő egész tevékenysége arra irányul, 
hogy a természeti erők: fény, meleg, nedvesség 
és levegő okos kihasználásával, minél több 
hasznot tudjon a földről levenni. A gazdától 
három erő független ; tőle még legjobban függ 
a víz, mint a növények legfontosabb építő-

anyaga. Ezt a csapadékos évszakban felgyűjteni 
és takarékosan elhasználni — az egyes talaj-
munkák okszerű kivitelével áll módunkban. 

Télen át egy talpalatnyi földnek sem szabad 
feltöretlenül maradnia. Mert minél mélyebben 
és minél hantosabban szántjuk meg őszkor a 
talajt, annál jobban megszivakodik az hólével 
és a fagyoknak hatása alatt annál erélyesebben 
megindul benne a kívánatos szétmállási folya-
mat. Ha már most ilyen úton a termőrétegből 
tavaszra, úgyszólván, vízzel jól megszivakodott 
spongyát csináltunk : további gondunk arra 
irányuljon, hogy ez a felgyújtott víztömeg 
lehető takarékossággal megőriztessék hasznos 
növényeink testének fölépítésére. Ezt a célt a 
hajcsövesség erejének okos kihasználásával biz-
tosítjuk. Ez a hajcsövesség a termelés szem-
pontjából azért jelentős, mert a soha ki nem 
száradó altalaj nedvességét ez közvetíti a talaj 
felszínén táplálékot kereső gyökerekhez.Ugyanis, 
a föld szemcséi között mindig maradnak bizo-
nyos hézagok, melyeken át a talajvíz felnyomul, 
persze kicsiben, de épen úgy, mint az artézi 
kutaknál nagyban. Mikor tehát mi szántunk, 
kapálunk, vagy gereblyézünk, szóval a talaj 
felszínét felaprózzuk, mindannyiszor céltudatosan 
beleavatkozunk a hajcsövesség irányításába. 
Ugyanis mindenegyes talajlazításkor feldúljuk, 
mintegy elvagdossuk ennek a millió kis víz-
vezetékcsőnek a felső végét és arra sarkaljuk, 
hogy ezentúl a vízszállítást csak a végzett 
porhanyító munka alsó színtájáig folytassa. Itt 
ugyanis az elvagdosott csövek megszűnnek, 
tehát idáig vezethetik fel a vizet és tovább 
nem. így elérjük, hogy a víz csak a gyöke-
reknél, vagyis ott fogy, ahol szükség van 
rá ; ahol pedig nincs rá szükség, ott lecsök-
kentjük elpárolgását. 

A vetésforgóra nézve elég lenne a növények 
táplálkozásának alapos megismertetése. Minden 
növény ugyanabból a tizenkét elemből építi 
fel a maga testének szilárd alkatrészeit. Hanem 
azért ezek közül nem mindegyik egyformán 
fontos, mert a mi talajunkban a tizenkét 
alkatrész közül kilenc van jelen mindenütt, 
vagy ha nincs is jelen, a növények annak hiánya 
dacára lényegesen nem maradnak vissza a fej-
lődésben. A többi három azonban nélkülöz-
hetetlen minden növekedéshez és csak együt-
tesen, állandó készenlét esetén szolgál a sejtek 
eredményes fölépítésére. Ezek a káli, foszfor, 
és salétrom. Ezeket a talaj részben tartalmazza, 
részben a trágya útján pótoljuk benne. Ebből 
érthető, hogy a haszonhajtó termelésnek a 
nedvességgel egyenrangú tényezője a trágya, 
mely a talajlében feloldódó tápláló sókat szál-
lítja a gyökér örökös szopásra utalt szívó-
szerveinek. 
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A mai nyomorúságnak fele rögtön eltűnnék 
a magyar földről, ha a tanító a népet kiok-
tatná a trágya helyes kezelésében és elhasz-
nálásában. 

A tanítónak a műtrágyákat kellene meg-
ismernie, hogy azokat a nép között elterjeszt-
hesse. Amely ország műtrágya nélkül dolgozik, 
épen olyan, mint az a gazda, aki abrak nélkül 
nevel állatot. Különben is ráutal bennünket a 
műtrágyák felkarolására az a kényszerhelyzet, 
hogy az osztrákok és különösen a csehek nagy 
mértékben használják. Velük közös lévén a 
vámterület, vagyis a vásártér, el kell pusztul-
nunk a termelés versenyében, ha ők műtrágyá-
kat használva, kétszerannyit vesznek be egy 
holdról, mint mi. 

Amint a kukoricás-zsákkal kézben tartjuk a 
sertés testsúlyának szaporítását, úgy intézhetjük 
és kezelhetjük bizonyos fokig a műtrágyával 
hasznos növényeink hizlalását. Amint be van 
igazolva, hogy például egy q kukorica a sertés 
testében 20 kiló húst és zsírt termel, épen 
úgy kiszámítják már ma a műtrágya haszná-
latában biztoskezü németek, hogy például egy 
métermázsa szuper foszfát ugyanannyival fokozza 
holdanként a búzatermést. A különbség csak 
az, hogy a q szuperfoszfát a q búza mai 
értékének felébe sem kerül, tehát használata 
100 százalék tiszta hasznot hajt a gazdának. 

Teljesen így van ez az állattenyésztés terén 
is. Ott is etetünk, ami terem ; kaszálóinkat 
nem gondozzuk. Bátran el lehet mondani, hogy 
azok nem a míveléstől, hanem a mivélés 
dacára teremnek. Szőlőink átlagban harmadát 
sem termik meg annak, amit tőlük a külföld-
höz aránylag várhatnánk. Nem tudunk anya-
fát választani, metszeni, csonkázni, szüretelni, 
erjeszteni. Hogy mégis sok jó borunk van, ez 
a mi szerencsénk ugyan, de nem a mi érdemünk. 

IH. 
A termelés megolcsóbbítása és jobb értéke-

sítése, mikor kisemberekről van szó, a köz-
gazdasági formák mai keretében, kizárólag 
szövetkezeti tömörülés útján oldható meg. Ennek 
útján lehetséges a társaságba tömörült föld-
munkások rajainak nagyban, tehát olcsón sze-
rezni földbérleteket s ezzel az önálló gazdál-
kodás alapját biztosítani. 

Ezentúl a beszerzés, meg az értékesítés 
gondjai fontosak. Mindkettőt legcélszerűbben 
lehet eloszlatni szövetkezeti úton. Ennek fogal-
mát a törvény így határozza meg : A szövet-
kezet meghatározatlan számú tagokból álló 
társaság, mely kizárólag a saját tagjainak 
hitelét, keresetét és gazdálkodását szolgálja. 
Tehát lényegesen különbözik a magánüzlettől, 
vagy részvénytársaságtól, mely mindkettő a 

befektetett tőkének minél bővebb kamatozta-
tását vallja kitűzött céljául. Ezekkel szemben 
a szövetkezet megelégszik minimális üzleti 
haszonnal, szinte csak annyit keres, hogy 
magamagát életben tarthassa. Azontúl minden 
előnyt és hasznot a tagjai számára tartogat. 

A szövetkezet mint nagyvevő léphet föl, 
mindenkor az első és így legolcsóbb forráshoz 
fordulhat, teljes kocsirakományokban, vagyis 
legolcsóbb fuvarral dolgozhat. Vevőköre és 
annak szükséglete állandó és készfizetésre van 
szoktatva : tehát miattuk kockázatot nem visel. 
Eszerint birtokában van minden tényezőnek, 
amelyekkel a fogyasztási cikkek jutányos voltát 
biztosítani lehet. De hasonló célszerűséggel 
gondoskodik arról is, hogy ezek a cikkek 
hamisítatlan minőségben, igaz mértékben és 
legjobb tartalomban kerüljenek a vásárló bir-
tokába. 

Erkölcsi nevelő hatása a szövetkezetnek 
talán még nagyobb, mint anyagi haszna. Mert 
felkölti a tagokban és velük állandóan érez-
teti az összetartozandóság tudatát, ébren 
tartja bennük a takarékos háztartás hasznos 
voltát, tervezésre, számításra, beosztásra szok-
tat ja őket. 

Természetesen csak ott, ahol megvannak 
a faluban a kedvező tárgyi és alanyi föltételek. 
Az első alatt értendő a fogyasztóknak egy 
bizonyos zöme, amely egyszerre a főbb árúkból 
legalább egy vaggonra valót készpénzen ren-
delhet. 

Es itt érkezünk el a tanító személyének fon-
tosságához ! Ha ő ért a pénz és árú testének 
célszerű kezeléséhez, tud a gazdaságban könyv-
szerű rendet tartani s megszerzi azt a kevés, 
de hasznos kereskedelmi ismeretet, amelynek 
boldog élvezője az ő szellemi színtájától messze 
elmaradt szatócs és ügynök : akkor ő helyesen 
megindíthatja és célszerűen szervezheti a maga 
falujában az önsegélynek ezen kínálkozó for-
rását. A tudnivalók összege, hozzáértő mester 
útmutatását követve, olyan kevés, hogy a 
helyes alapelveket, a részletekre nézve is, el 
lehet érett fejjel sajátítani egy hét alatt. Az 
illetékes szövetkezeti középpontok, névszerint 
a hitelegyletekre nézve, az Országos Központi 
Hitelszövetkezet, a fogyasztásiakat illetőleg a 
Hangya, az erkölcsi, szervezési és közgazda-
sági kérdésekben a Magyar Gazdaszövetség, a 
maguk szakemberei és sajtója útján, hivatás-
szerűleg gondoskodnak arról, hogy az ilyen 
vezetők kétségükben tanácsot, szorultságukban 
segélyt, új kezdeményeikben erkölcsi bátorítást 
kapjanak s állandóan tovább képeztessenek. 
Ez az útja a drágább gazdasági g épek be-
szerzésének is. Ezek a gazdát gyors munká-
jukkal nagyban függetlenítik az időjárás sze-
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szélyeitől. Pótolják a ma egyre dráguló emberi 
erőt és amellett lehetőleg mentesítik a terme-
lést a gyakori sztrájkokkal járó fölösleges koc-
kázattól. A legtöbb gép azonban olyan, hogy 
kisember birtokában s az ő csekély üzemében 
használva, nem fizeti ki magát. Kóstolóul iga-
zoljuk mindezt a vetőgéppel. Egy 15—17 soros 
vetőgép, melyet két ló elhúz, belekerül jó 
minőségben 600 koronába. Szolgálati idejét a 
szokásos 10 évre véve föl, egy évre esik érték-
csökkenési hányadul 60 korona. Ezt szaporítja 
a benne fekvő tőke évi 6°/o-os kamata, 36 ko-
rona. Hozzá véve négy korona átlagos javítási 
költséget, évi 100 koronába kerül egy vetőgép 
birtoklása. Ha már most ezt egy 10 holdas 
kisgazda szerzi be, és egyedül használja, min-
den hold földjére 10 korona teher hárul, igy 
aztán a gép drága, mert alig hajt hasznot. 
Ha ellenben tíz ilyen kisgazda közösen hasz-
nálja — mert bátran használhatja — ezt a 
gépet, akkor egy holdra csak 1 korona költ-
ség hárul, amit a kapcsolatos hasznok sok-
szorosan tetéznek. Mert vetőgép használata 
mellett, a kézi vetéshez képest szükségelt 
magnak egynegyedrészét megtakaríthatjuk, 
tehát egy holdra 160 liter búza helyett csak 
120 liter lesz szükséges. A holdanként meg-
takarított 40 liter 100 holdnál 4000 litert, 
vagyis legalább 30 mm.-t tesz ki, mely a 
mai búzaárak mellett már egy évad alatt 
fölözné a gép egész árát. Ha tehát október 
elsején beállítunk egy gépet szövetkezeti hasz-
nálatra, az egy hónap alatt kifizeti a befek-
tetett tőkét kamatostul, azonkívül, hogy töké-
letesebb munkát végez, mint az emberkéz, és 
így dúsabb aratással is bíztat. 

Mindezen kézzelfogható előnyök dacára né-
pünk nagy többsége ma is kézzel vett, pedig 
a gép használata mellett jól járna ő is, meg 
a szegény magyar ipar is. Ë maradiságnak 
nincs más helytálló okfejtése, mint az a saj-
nos körülmény, hogy nálunk mindenki csak 
a maga fejét fájlalja s nem gondol azzal, hogy 
az általános jólét előmozdítása végső vonalban 
mindenkinek érdekében áll, másik oka talán 
az, hogy mozgató erő híján eddig a nép ter-
mészetes helyi vezetői nélkülözték az efféle 
szervező munkához kívánatos útbaigazítást és 
segédkezet. Most azonban a felnőttek oktatá-
sának szerencsés divatja és a Magyar Gazda-
szövetségnek ily szervezésre bármikor meg-
kapható alkalmazottja, nemkülönben „Szövet-
kezés" című harmadnapos lapjának szakszerű 
fejtegetései : mindmegannyi alkalmul és segéd-
eszközül szolgálnak arra, hogy a nép tanitói 
egyúttal a nép jótevőivé és gazdasági föllen-
dülésének tetterős tényezőivé váljanak. Meglesz 
ebből a maguk tisztességes polgári haszna is, 

mert ha lesz minden faluban — amint van 
a németeknél — hitel-, termelő-, fogyasztó-
és értékesítő-szövetkezet, akkor a tanítónak 
ezekben bőven kijut a becsületesen kiérdemelt 
munkabér. Magától értődő dolog, hogy aki 
eszével és munkájával anyagi hasznot biztosít 
másnak, az a haszon arányos hányadában is 
részesüljön. 

Különösen fokozódni fog ez a jutalék, ha 
az értékesítő-szövetkezetek elterjednek. A csepp 
Dánia ezeknek köszöni harminc év alatti meg-
gazdagodását. Erre azonban népünket még csak 
ezután kell előkészíteni. Mert ma, sajnos ! az 
élelmességet sok helyen összetévesztik a csala-
fintasággal. Pedig a kereskedésben is a leg-
biztosabb érvényesülési alap a föltétlen becsü-
letesség. Dániában ha rányomják a tojásra az 
ő születése napját, azt Angliában szentírásnak 
veszik és épen azért az árút busásan meg-
fizetik. Nálunk hiába fizet az ember friss 
tojást, annak több-kevesebb százaléka mindig 
pállott lesz. Szóval, a mi népünk a termelés-
ben, a kellő irányítás híján, a saját kárára 
elhanyagolja, sőt nem is ismeri a kereskedelem 
jogos követelményeit. így aztán állandóan a 
saját érdeke ellen dolgozik. Jellemzésül ki-
kapok a sok közül egy példát. Babunkat, 
mely a kukoricának rendes közöttes növénye, 
mint a világon legjobbat, a spanyol és francia 
világkikötőkben is nagyon keresik, nemcsak 
Németországban. De folyton felpanaszolják, 
hogy nem kapni belőle tömegesen egységes 
mintát, amit pedig jobban megfizetnének, mert 
már ismerik, főzővízét megtalálták s így ragasz-
kodnak az egyszer megtetszett fajtához. Ezzel 
szemben mit látunk ? Minden határban, sőt 
talán minden holdon különféle alakú, nagy-
ságú és színű babokat termesztenek. A gazd-
asszonyoknak az a betegségük, hogy minél 
többféle s minél tarkább babjuk legyen, melyek 
egyike már kásává főtt, mikor a másik még 
kocog. Ha a népet az ilyen idétlen játék káros 
voltáról felvilágosítanák, bizonyára elállana tőle 
a saját érdekében. Mert hiszen, semmi sem szól 
mellette, s minden ellene. 

Aki szereti a népet és a segítés módjára 
nézve egyetért velem, az forduljon részletekért 
a Magyar Gazdaszövetséghez. 

Dr. Molnár István. 

Az University Extension. 
Ez a szellemi irány tette a müveit angol 

társadalom szociális munkásságában lassanként 
diadalmassá azt a felfogást, hogy nem lehet 
ideálja az emberi tevékenységnek, ha „mindent 
gyártunk, csak igazi embereket nem. Ha gya-
potot fehérítünk, acélt edzünk, cukrot finomí-
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tunk, porcellánt égetünk, de hogy csak 
egyetlen szellemet is finomítsunk, reformáljunk 
és nemesebbé tegyünk, kívül esik a mi jöve-
delmezőségi számításainkon". Ez bírta rá 
Kingsleyt, hogy 1854-ben Londonban meg-
alapítsa a Working Men's College-1, azzal a 
céllal, hogy azt a munkásembert, kinek fel-
adata mindent gyártani, nemesebbé tegye, 
reformálja ; szellemét átalakítsa és finomítsa. 
Az első intézetet, amelynek célja a munkásokat 
nem arra előkészíteni, hogyan gyárthassanak 
jobban mindent, hanem az általános ismeretek 
és műveltség segítségével őket jókká, neme-
sekké és finomakká tenni, mint a gazdagabb 
társadalmi osztályok fiait. Ez a szellem viszi 
be Kingsley iskolájába az angol tudományosság 
olyan nagyságait, mint Huxley-t, Tyndall-t, 
hogy benne közreműködjenek a munkásosztály 
szellemének finomabbá tételében, erkölcseinek 
reformjában és jellemének megnemesítésében. 

Ez a megváltozott szellem, amely az egye-
temekről indult ki, visszatért oda és kopog-
tatott annak kapuján, hogy bebocsátást köve-
teljen mindazok számára, kiket onnan a maga 
merev konzervatívizmusával kizárt, mert nem 
a hivatalos anglikán egyház tagjai, vagy nem 
voltak elég gazdagok, hogy a college-ekben t 
meg bírják fizetni azt az összeget, amelybe az 
itjú gentleman eltartása kerül. Ezek a kapuk 
azonban lassan nyílnak fel. A cambridgei 
egyetem egyik tanára, Stuart János nein bírja 
bevárni az időt. Azt mondja: mi haszna lesz, 
ha meg is nyílnak az egyetem kapui, hisz a 
művelődésre szoruló, vagy vágyó tömeget úgy-
sem lehet az egyetemre hozni. De az egyetem 
odamehet a tömeghez és taníthatja. Egy nő-
egyesület meghívásának engedve, 1867-ben 
északi Anglia egyik vidéki városába utazik s 
ott megkezdi sorozatos előadásait arról, hogy 
miként kell tanítani ? 

Stuart János nem marad magában. Ot évi 
sürgetés és izgatás után (1872-ben) eszméjét 
a cambridgei egyetem magáévá teszi és szer-
vezi az University Extensiont. Öt évvel később 
(1877-ben) Oxford is követi Cambridge pél-
dáját. A cambridgei egyetemtől megindított 
munkásság azonban nem maradt a két egye-
tem körében, hanem kiterjedt és sokoldalú 
társadalmi tevékenység tárgya is lett. 

A nagyobb vidéki városok egymással ver-
senyezve kérik az egyetemeket, hogy náluk is 
tartsanak ilyen sorozatos előadásokat, melyek-
nek költségeit hajlandók magukra vállalni. De 
nemcsak a városok, hanem még az egyes mun-
káskörök is felkérik az egyetemeket ilyen 
sorozatos előadások rendezésére. A northum-
berlandi kerület kőszénbányászainak kérésére 
már 1879-ben négy helyen tartanak ilyen 

sorozatos előadást a kerületben. A költségeket 
maguk a munkások fedezik. Mikor 1883-ban 
a kedvezőtlen anyagi viszonyok miatt nem 
biztosíthatták a sorozatos előadásokat és a 
Trade Union sem adhatott segítséget, mert 
alapszabályai lehetetlenné teszik, a northum-
berlandi bányászok az alapszabályok megvál-
toztatására hívják fel munkástársaikat: „Ké-
szek vagytok-e — kérdezik e tárgyban kiadott 
felhívásukban — nekünk segíteni abban, hogy 
azt az árkot, amely a társadalom egyes osztá-
lyait egymástól elválasztja — kitölthessük ? — 
Akartok-e segítségünkre jönni, hogy magunk-
tól elhárítsuk a tudatlanság vádját, amelyet 
oly gyakran emelnek a munkásság ellen ? 
Vájjon nagy költőink, festőink, szobrászaink 
tanulmányozása csakis azon egyesek szaba-
dalma maradjon, akik elég vagyonosak jobb 
neveltetésük megfizetésére?" 

Az angol társadalom e nagymértékű közre-
működése teszi érthetővé, hogy az University 
Extension vidéki középpontjai gyorsan elszapo-
rodnak. A cambridgei egyetemnek 1873-ban 
még csak tíz ilyen vidéki középpontja volt, 
1890-ben már nyolcvanöt. Az oxfordinak 
1885-ben huszonkettő és tíz évvel később már 
száznegyvenhat. E munkásságban azonban a 
többi egyetemek is részt vesznek és pedig foly-
ton szaporodó vidéki középpontoktól támogatva. 

Az eljárás átlagosan a következő : az elő-
adásokat rendező egyetemi bizottságok az elő-
adások gondolatmenetét — tartalmát — kifejtő 
vázlatos programmot (syllabust) nyomtatásban 
jó eleve megküldik az egyes vidéki közép-
pontoknak, hogy a jelentkező hallgatóknak 
kiosszák. Az előadás után a tanár az elő-
adottakat megbeszéli a hallgatókkal és figyel-
mezteti azokra a könyvekre, amelyekben az 
előadás tárgyára vonatkozóan bővebb felvilá-
gosításokat találhat. E célra az egyetemek 
valóságos vándorkönyvtárakat rendeztek be. 
Hetenként a hallgatók írásbeli dolgozatokat 
csinálnak, amelyeket a tanár átnéz, kijavít és 
kellő javítások kíséretében visszaád készítő-
jének. A sorozatos előadások végével az ön-
ként jelentkezők vizsgálatot is tehetnek. 

Ezek a sorozatos előadások idő folytán 
kibővültek újabb intézményekkel is. így az 
oxfordi egyetem 1888 óta nyári tanfolyamokat, 
Summer meeting-eket rendez, amely abból áll, 
hogy laboratóriumait, gyűjteményeit és könyv-
tárait néhány hétre továbbképzés végett azok-
nak rendelkezésére bocsátja, kik valamelyes 
sorozatos előadásnak már hallgatói voltak. 
A tanfolyamokra való felvételre írásbeli dol-
gozat készítésével pályáznak a jelöltek. A 
cambridgei egyetem pedig 1890-ben kimon-
dotta, hogy magában az egyetem középpont-
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jában a természettudományokból és az iroda-
lomból egy négyéves, összefüggő, rendszeres 
sorozatos kurzus tartására vállalkozik. Aki ezt 
a négyéves kurzust elvégezte és sikeres vizs-
gálatot tett, beíratkozhatik az egyetemre 
rendes hallgatóul és nem három év után, 
mint a többi rendes hallgatók, hanem már 
kettő után elnyerhetik az egyetemi fokoza-
tokat. 

Az angol University Extension-féle intézmé-
nyek 1894-iki londoni kongresszusa a cambrid-
gei egyetem ez újítását magáévá tette és után-
zásra méltó példának jelentette ki. 1896-ban 
Readingben — az oxfordi egyetemhez tartozó 
egyik telepen — fel is épült az első Univer-
sity Extension College. 1897-ben az ilyen 
college-ek hallgatói azt kérték a parlamenttől, 
hogy engedje meg nékik is az egyetemi 
hallgató nevezet használatát. 

5. Az University Extension Bécsien. 
így fejlődött ki Angliában az University 

Extension intézménye, a modern szociálpeda-
gógiai törekvéseknek e kétségkívül leghatal-
masabb angol intézménye. De nem maradt 
otthon. Világhódító kőrútjában 1893-ban ami 
szomszédságunkba, Bécsbe is elérkezett. Ez év 
decemberében a bécsi egyetem 53 tanára, köz-
tük 37 rendes, az egyetem tanácsához emlék-
iratot nyújtott be, amelyben azt kérték a 
tanácstól, hogy küldjön ki egy bizottságot, 
amely a Bécsben is meghonosítandó University 
Extension alapszabályait kidolgozná, még pedig 
olyan értelemben, hogy annak vezetését az 
egyetem vállalná magára, felhasználván az elő-
adások tartására elsősorban az egyetem magán-
tanárait és hogy e cél megvalósítása érdekében 
kérjen az egyetem tanácsa a kormánytól hatezer 
forint segítséget. 

Az egyetem tanácsa magáévá tette az emlék-
irat tartalmát s azt jóváhagyás végett felter-
jesztette a minisztériumhoz. Gautsch miniszter 
az egyetem felterjesztését elfogadta s a szer-
vezendő University Extension céljaira 1895 
október 7-én a kért hatezer forint állami 
segítséget kiutalványozta. A maga, illetőleg az 
osztrák hivatalos közoktatásügyi politika állás-
pontját ez intézménnyel szemben 1897 január 
4-én tartott parlamenti beszédében a következő-
képen határozta meg : 

„Midőn a főiskolai oktatás kiterjesztéséről 
szólok, ama továbbképzési törekvésre kívánok 
utalni, mely a társadalom más osztályában, 
nevezetesen a munkások osztályában érvényesül. 
Kívánnám azonban, hogy megjegyzéseimet féke 
ne értsék. Én vagyok az utolsó, aki azt kívánja, 
hogy ez előadások, vagy bárminemű intézmé-
nyek a felületes felvilágosultságot bevigyék a 

nép közé. De akkor, midőn a választói jog 
lényeges kitágítása által a népesség nagy körét 
a politikai életben való részvételre felhívjuk és 
e köröktől elvárjuk, hogy saját érdekeiket mér-
tékkel és értelemmel képviseljék, ekkor nagy 
jelentőségűnek tűnik fel előttem, hogy a nép-
iskola útján szerzett ismeretek ezen körökben 
megerősödjenek, mélység és terjedelem tekin-
tetében növekedjenek . . . A kor ellentétei 
nagyok s azt hiszem, hogy épen azért annál 
inkább kell az ellentétek kiengesztelése végett 
fáradozni, azért, hogy egyik a másikat meg-
értse, vagy esetleg a meg nem értés miatt a 
másikat vakon ne gyűlölje. E célra bizonyára 
nem a legalárendeltebb értékű eszközök egyike 
a műveltség, ama valódi műveltség, amely az 
abban részesülőt az önálló ítélésre neveli, de 
szerénnyé is teszi." 

Az egyetem tanácsától szerkesztett s a kor-
mánytól elfogadott alapszabályok rendelkezései 
szerint az University Extension intézménye 
Ausztriában teljesen az egyetem ügye. Más 
főiskolákkal való közös működés a terjeszkedés 
esetére tervbe van véve, de csak esetről esetre 
történhetik meg. Az egyetem körében az ügyek 
intézése egy tizenegytagú választmány kezé-
ben van. A választmány hat tagját az egye-
temi tanács nevezi ki, ötöt pedig az egyes 
karok választanak. Mindenik egyet-egyet, de a 
bölcsészeti kar kettőt. A választás három évre 
szól. A tagság tiszteletbeli és ingyenes. Az 
irodai ügyeket a rektori iroda, a pénzügyi 
dolgokat pedig a quaestura intézi. Az előadók 
egyetemi tanárok. A rendes tanárok nem része-
sülnek díjazásban, csupán a magántanárok és 
az adjunktusok. Az előadások három időszakra 
terjednek. Az első sorozat karácsonyig, a második 
február végéig, a harmadik pedig húsvétig. 
Mindenik sorozat számára külön programmot 
kell kiadni. Az alapszabályok az előadások körét 
megszorítják, amennyiben kizárják a jelen 
politikai, vallásos és szociális küzdelmekkel 
kapcsolatban álló kérdéseket, vagyis minden 
olyant, amelynek tárgyalása agitációkra szol-
gálhatna alkalmul. Tehát épen azokat a kér-
déseket, amelyeknek objektív és tudományos 
megvilágosításától Angliában a szociális izga-
tások vadságának megszelidülését remélik. 

(Folyt, köv.) Jancsó Benedek. 

Tartalom. Tudományos Ismeretek : Bevezetés a 
geológiába. (III.), Dr. Koch Ferenc. — Hentschel és 
Grube. Völosin Ágoston. — Az ember anyagforgalma. 
(HI.) Quint József. — Iskolán Kívüli Közoktatás : 
A szabadtanítás pécsi kongresszusának Naplója. — 
Tanítók és gazdakörök. (Vége.) Dr. Molnár István. — 
Az University Extension. (Folytatás.) Jancsó Benedek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A tanitó urak és az iskolai helyi hatóságok szíves figyelmébe. 
Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a Lederer-féle Német 

ABC- és olvasókönyvet átdolgoztattuk. 

Átdolgozták : 

MOLNÁR JÓZSEF, SZEILER MIKLÓS, 
temesmegyei kir. segédtanfelügyelő. állami népiskolai igazgató. 

Hivatalos bírálata a következő: 
„Az eredeti Lederer-féle „ABC- und Lesebuch" c. könyvet a 2202/1905. e. sz. 

a. kiadott tanterv és utasítás alapján szakavatott pedagógiai ós etikai hozzáértéssel 
dolgozta át Szeiler Miklós és Molnár József. A gyermek lelkét jól megfigyelték, 
gondolat- és érzelemvilágát, érdeklődésének köré t ismerik és számoltak ezekkel. 
A könyv fokozatos, érdekes ós megfelel annak, amire szánva van. Apró állat- ós 
népmese, játék az I. osztály beszéd- és értelemgyakorlatának anyagából merített t á r g y ; 
mint elbeszélő, kedvderítő, de ismeretet is adó olvasmány, tréfás vers, csengő-bongó 
rím, alkalmas a gyermek érdeklődósét ébren tar tani . Hasznos új í tásnak tartom, hogy 
az írva-olvasás első nehézségeinek leküzdése u t á n a kis- és nagybetűk ismertetését 
összekapcsolták. E változtatást azért tartom szerencsésnek, mer t igen sok német kis-
és nagybetű hasonlósága megkönnyíti az összekapcsolt munkát és változatosabb, ter-
mészetesebb olvasási anyagot biztosít a főnevek felhasználásával ós helyeset a fő-
nevek nagybetűs alkalmazásával. A gyermek így már kezdettől helyes képet nyer 
és helyesírása biztosabb. Ezt biztosítja az eleinte következetesen alkalmazott szó-
tagolás is. Közmondások, sikerült apró versek már az ABC-ét is tarkázzák, egyálta-
lán sok a kötött, r ímes beszéd. A sok közt akad kissé erőltetett i s : pl. „Dem Jäge r 
war die Weile lang, dem Hasen war ums Leben bang". Hasonlók a 42., 46., 62., 
81., 89., 100. oldalon. Jó műfordításban találjuk a „Szózat", „Himnusz" és Petőfi 
költeménytöredékeit. Magyar népmesék fordítása is hazafias tar ta lmat ad az idegen 
nyelvnek. Az Istenbe vetett gyermeki bizalom ós imádás megnyilatkozása biztosítják 
a könyv valláserkölcsi értékét. Szerzők alkalmazkodnak a gyermek értelmi köréhez ; 
kevés e tekintetben a kifogás. Az olvasási gyakorlatban sok az elvont fogalom és 
szinonima; a 49. olvasmány nehéz a tanítás e fokán. A német nyelvet hibátlan 
biztossággal kezelik a szerzők. Byen és hasonló alig akad : „ihre eigene(n) 
Namen", „Fast jedes Haus besteht aus einem oder mehreren Stockwerken", „Oft 
haben die Häuser fast gar keinen Hof", „Wir finden auch grosse Bäume, welche 
wir Plätze nennen" . Az ú j német helyesírást alkalmazzák, csak az fg használatában 
nem következetesek. Láttam j$-et is egyik-másik olvasmányban. Bizonyára sajtóhiba 
„todt" (tot). A képek tiszták ós az olvasmány tartalmához alkalmazkodnak. A könyv 
külső kiállítása kifogástalan, tetszetős. Ara megfelelő. Mindezek alapján a Lederer-
Szeiler-Molnár-féle „Deutsches ABC- und Lesebuch" c. könyvet az I. elemi népiskolai 
osztály számára engedélyezésre ajánlom. Brassó, 1908 június 14-én. Makoldyné 
Molnár Hona, s. k. , 

Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 72.429/908. sz. alatt kelt rendeletével. 

Bolti ára 40, nettó ára 30 fillér. 
Bevezetés végett mutatványpéldányokkal szolgálunk. 

Az egyetemi nyomda, igazgatósága. 
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PÁLYÁZATOK. 
Jóhangú, szerény, mindent önállóan végezni tudó 

segédkántort keresek. Fizetés : havonként 40 korona 
és ágyneműn kívül teljes ellátás. Törökszentmiklós, 
1908 aug. 31. Csima Gyula, kath. kántor. 

(1247—II—2) 
Hontkiskéren szeptember 21-én róm. kath. kán-

tortanító választatik. Eddigi összes jövedelme többféle 
címen : 824 korona 32 fillér, melyből 370 korona állam-
segély. A kántortanítói fizetésnek 1000 koronáig való 
kiegészítése iránti lépések meg fognak tétetni. Sze-
mélyesen megjelenők előnyben részesülnek, de csak 
a megválasztottnak téríttetik meg útiköltsége. Folya-
modványok főtiszt. Bauer Antal h. plébánoshoz inté-
zendők. Nagykereskénv, u. p. Kiskereskény, Hont m. 

(1260—II—2) 
Zólyombereznal ágost. evang. iskolához okleve-

les tanító vagy tanítónő kerestetik. Tannyelv : tót-
magyar. Javadalom : államsegéllyel ezer korona és 
lakás. Jelentkezés Szlávik János, evang. lelkésznél, 
Dobronyán. (1267—II—2) 

Kalános, Beczkó leányegyházának ev. iskolaszéke, 
tót nyelvben jártas tanítót keres. Javadalma : állam-
segéllyel 800 korona, természetbeni lakás és fűtés. 
Fizetéskiegészítés folyamatban. Pályázati határidő : 
szept. 15. Bálent István, lelkész. Beczkó, Trencsén 
megye. (1250—II—2) 

Néptanítók Lapja folyó évi 32. számában 823. szám 
alatti pályázati hirdetménynek pályázati határideje 
1908 szeptember 20-ra állapíttatik meg, mely időn 
tál érkező pályázatok figyelembe nem vétetnek. Cserna 
Domokos. (1264—1—1) 

A l iptó-szélporubal evang. leányegyház kántor-
tanítót keres. Fizetése : 800 korona. Tanítás nyelve : 
tót. Jelentkezési határnap : szeptember 20. Szmvecsáni 
lelkészi hivatal. (1296—1—1) 

Abai (Fejér m.) református másodtanítóságra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma : államsegéllyel 1000 
korona, egy bútorozott szoba, lakás és kerthiány kár-
pótlásául 20—20 korona. Kötelessége : az osztályoknak 
az iskolaszék beosztása szerinti tanítása, orgonista-kántor 
akadályoztatása esetén helyettesítés, minden egyházi 
munkában tevékeny részvétel. Tanítónők és erdélyi 
származású tanítók pályázata figyelembe nem vétetik. 
Kérvények szeptember 23-ig Kulifay László lelkész-
hez adandók be. Választás napja: szeptember 20. 
Állás azonnal elfoglalandó. (1298—I—1) 

Okleveles kántor, ki a kántori teendők minden 
ágában teljes jártassággal bír, kántorsegédnek ajánl-
kozik. Megkeresések Bójás Dénes nevére, Szakos 
(Tolna m.), küldendők. (1299—1—1) 

A z a g y v a i tanítónői állásra szeptember végéig 
pályázat hirdettetik. Fizetése : egy évre a községtől 
100 korona, államsegély 900 korona, és egyszobás 
lakás. Kérvények alulírotthoz intézendők. Gleidura 
Géza apát-plébános, iskolaszéki elnök, Salgótarján. 

(1300-1—1) 
Az edelspacher-s lmándl (most létesült) államilag 

segélyezett községi népiskolánál egy tanítói állás van 
üresedésben. Javadalmazás : 900 korona állam-, 100 
korona községi segély, kétszobás lakás mellékhelyi-
séggel, kerttel. Csak okleveles tanítók kérvényei vé-
tetnek figyelembe. Választás : szeptember 21-én. Kér-
vények Lust Ferenc dr. iskolaszéki elnökhöz, Edel-
spacher-Simánd (Arad m.), intézendők. (1301—1—1) 

A kotorl községi elemi népiskolánál megüresedett 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
róm. kath., okleveles tanítónők. Javadalma : 600 korona 
a községtől, mely 1000 koronára államsegéllyel egé-
szíttetik ki és 200 korona lakbér. Kellően fölszerelt 
kérvények 1908 szeptember hó 22-ig Hajdú Lajos 
iskolaszéki elnökhöz küldendők, Kotorba (Muraköz). 

(1302-1 -1 ) 

Blatniczai (Túrócz m.) ág. hitv. ev. egyház egyik 
tanítói állására pályázatot hirdet. Fizetése : állam-
segéllyel 800 korona, melynek 1000 koronára való 
kiegészítése kérve van ; 20 korona kertilletmény ; 
lakás és 2 öl kemény tűzifa. Kötelessége : az I—II. 
oszt. tanítása. Tannyelv : magyar és tót. Kellően föl-
szerelt kérvények szeptember hó 20-ig a lelkészi 
hivatalhoz intézendők. (1303—II—1) 

A csatári (Bihar megye) ref. orgonista-fitanító-
ságra pályázatot hirdetünk. Javadalom : lakáson, kerten 
kívül 1200-1300 korona. Kötelesség: hatosztályú 
mindennapi, háromosztályú ismétlő-iskola vezetése, 
kántori és presbitériumi jegyzőséggel járó teendők ; 
kanonikus órákon és lelkész akadályoztatásakor prédi-
kálás. A földek adóját eddig az egyház fizette ; ha 
azonban az adófizetést a legközelebbi egyházmegyei 
közgyűlés fitanítóra hárítja, a jövő évtől kezdve ez a 
megválasztottat terheli. Enekpróba és választás szept. 
27-én délelőtt lesz, amikor a pályázók saját költsé-
gükön megjelenhetnek. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Fölszerelt kérvények szept. 25-ig Szűcs László lelkész-
hez küldendők. (1305—1—1) 

A szerepi ref. egyház leánytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma : pénz, termény- és földben 
863 korona 70 fillérre van becsülve. 1000 koronáig az 
állam kiegészíti, kérelmezés után. Lakás : két szoba, 
konyha, cselédszoba s melléképületek, kert. A földek 
után az adót az egyház fizeti. Fizetését az egyháztól 
kapja. Kötelessége : I—VI. osztályú elemi s az ismétlő-
iskola tanítása. Az állás azonnal elfoglalandó. Ha 
káplántanító pályázik, a káplánságért kapja az ezután 
megnyerendő káplántartási kongruát. Az okmányok 
beadandók szeptember hó 26-ig Fodor Sándor ref. 
lelkészhez, Szerep (Bihar megye). (1309—I—1) 

A géresi református kántortanítóságra a pályázati 
határidő, a harminchatodik számban közölt föltételek 
mellett, szeptember 19-ig meghosszabbíttatott. 

(1310—1—1) 
Az eszenyi községi tanítói állásra ezennel pályá-

zatot hirdetek. Fizetése : 1000 korona, lakbér 200 
korona. Teendője : a vezetése alá adandó osztályok 
tanulóinak az összes kötelező tantárgyak tanítása. 
Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítók vagy 
tanítónők. Kérvények f. hó 26-ig adandók be. Vá-
lasztás : f. hó 27-én. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Eszeny, 1908 szeptember 7. Szabó József, iskolaszéki 
elnök. (1311-1-1) 

Alattyán község (Szolnok megye) róm. kath. 
iskolaszéke tanítónői állomásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazása : államsegéllyel kiegészítve évi 1000 
korona, ehhez a község 100 koronával járul, a 900 
koronát pedig az államtól kéri, amelynek folyósítása 
iránt a kérvényezés folyamatban van. Úgy az iskolája, 
mint pedig lakása az 1908/09. tanévben ideiglenesen 
a fitanítói épületben lesz elhelyezve. Kellően fölsze-
relt kérvények szeptember 24-ig alulírotthoz külden-
dők.«állomását október 1-én foglalja el, mely nap-
tól fizetése is folyósíttatik. Justus József t. kanonok, 
esperes-plébános, elnök. (1315—1—1) 

Berkeszi (Szabolcs vármegye) református egyház 
kántortanítói állomása betöltendő. Javadalom : 1000 
korona készpénz, 3 öl kemény tűzifa, 30 korona 
ismétlő-iskola tanításáért, 30 korona faiskola-kezelés-
ért és szabályszerű stóla. Lakás és kert természetben. 
Az állás a választás után azonnal elfoglalandó. Okmá-
nyokkal fölszerelt pályázatok lelkészi hivatalhoz (pósta: 
Demecser) küldendők, szeptember 20-ig. (1316—I—1) 

Ásványon (Győr vármegye) róm. kath. osztály-
tanítói állásra szeptember 26-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetés : hitközségtől 200, államsegély 800 korona 
kérése folyamatban ; egy bútorozott szoba, ágynemű 
nélkül ; 1910-től negyed hold kert ; két öl puhafa, 
fölvágva. Az állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. 

(1321-1—1) 
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Pályázat a belvárdi reform, kántortanítói állásra. 
Fizetése : tisztességes lakás, kerttel ; minden pártól : 
egynyolcada búza tetézve, egynyolcada csutás kuko-
rica, 7 itce bor, egy kéve rőzse, 6 fillér ; párok száma : 
100; 4 kat. hold, 1460 • - ö l szántóföld, melyből két 
holdat az egyház megszánt és elvet; 1239 [_-öl rét; 
2 öl kemény tűzifa ; erdőilletmény 16 korona ; minden 
iskolásgyermektől kétnyoleada csutás kukorica, egy 
csirke, osztály szerint 60, 120, 260 fillér; >/* öl fa, 
melyből az iskola is fűtendő ; gyermek van 20—24 ; 
ismétlő-iskola tanításáért 42 korona Kötelessége: 
l—VI. vegyes osztály tanítása tanterv szerint, 
kántori teendők végzése, kanonikus órákon és lel-
kész akadályoztatásakor ennek helyettesítése. Az adó-
reform munkálatai folynak. Ha életbe lép, remél-
hető, hogy a szolgálmányok és termények készpénzzel 
váltatnak meg, mikor lakáson és kerten kívül a földek 
jövedelmével együtt a tanítói fizetés circa 1100 korona 
lesz. Hiteles okmányokkal fölszerelt kérvények f. hó 
26-ig alulírotthoz küldendők. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Belvárdon (Baranya m.), 1908 szeptember 6. 
Biró Mihály, ref. lelkész. (1312-1 -1 ) 

Mult tanévben képesített tanító sürgősen alkalma-
zást keres. „Alexandres",főpósta, poste restante,Nagy-
várad. (1318—II—1) 

A csanádapáczai r. k., Vi lmamajorban levő taní-
tói állás lemondás folytán üresedésbe jött. Pályázni 
óhajtók szeptember 25-ig nyújtsák be folyamodvá-
nyaikat. Javadalmazás : hitközségtől 200, államsegély 
800 korona. Megfelelő lakás, 400 • - ö l kert. A major 
a községtől 6 kilométernyire van, vasúti megálló. 
Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Csanádapácza, 
1908 szeptember 8. (1323—1—1) 

A roskoványi (Sáros m., u. p. Héthárs) róm. 
kath. egyház keres egy kántortanítót, akár nem ok-
levelest is, aki ideiglenesen, míg az iskola kiépül, 
végezné a kántortanítói teendőket. Jövedelme : körül-
belül 600 korona, 7 köböl gabona, fél telek föld, 24 
cúgos nap. Lakás kerttel és gazdasági épületekkel. 
Roskovány, 1908 szeptember 5. Laborczi Mihály, plé-
bános. (1324—II—1) 

Arad szab. kir. város községi polgári fiúiskolájához 
három rendes szaktanítói és egy rajztanári állásnak 
szabályszerű választás útján való betöltése végett 
ezennel pályázatot hirdetünk. A megválasztandó taní-
tók közül kettőnek a nyelv- és történettudományi, 
egynek a mennyiség- és természettudományi szak-
csoportból és a rajztanárnak a kellő képesítéssel 
kell bírniok s azonfölül az egyik nyelvésztől a felsőbb 
német nyelvre való képesítést is megkívánjuk. Ezen 
állásokkal a város közönsége részéről egyenként 1600 
korona évi fizetés, 600 korona évi lakbér és a fizetési 
szabályzatunkban előírt ötödéves (öt) korpótlék és az 
államtól a miniszteri rendelet értelmében nyerhető 
fizetéskiegészítési állami segély van egybekapcsolva, 
mely javadalmazások fejében az alkalmazandók he-
tenként legalább is 20—22 tanítási órát, a rajztanár 
pedig legalább heti 21 órát kötelesek tanítani. Meg-
jegyezzük, hogy a megválasztandó tanítóknak az 
ötödéves korpótlékok kiszolgáltatásánál csakis az aradi 
rendes tanítói működésük vétetik számításba s így a 
máshol eddig eltöltött szolgálati időnek figyelembe 
vételére nézve semminemű igényt nem támaszthat-
nak. Fölhívatnak tehát azon okleveles polgári iskolai 
tanítók és rajztanárok, kik ezen állások egyikét el-
nyerni óhajtják, hogy keresztlevelükkel, oklevelükkel, 
gyakorlati működésükről szóló bizonyítványaikkal és 
illetőségüket vagy honosságukat igazoló okmányukkal 
fölszerelt és kellő bélyeggel ellátott kérvényüket f. 
évi szeptember hő 26. napjáig bezárólag Arad szab. 
kir. város községi iskolaszékéhez címezve beküldjék. 
Aradon, 1908. évi szeptember hó 4. Varjassy Lajos, 
iskolaszéki elnök. Bonts Aurél, iskolaszéki jegyző. 

(1329-1 -1 ) 

Pályázati hirdetmény. Az elhalálozás folytán meg-
üresedett csíkrákos-göröcsfalvi róm. kath. segéd-
kántortanítói állásra szeptember 20-ig pályázat hir-
dettetik. Javadalom : aj 544 korona államsegély ; 
bj 150 korona tanítói pótfizetés ; ej 60 korona fapénz ; 
dj 246 korona kepe, ospora, stólából ; ej jogosultnak 
korpótlék államsegélyből ; f j tisztességes lakás, gazda-
sági épületek és veteményeskert. Az aj, b), f j alatti 
javadalom fél évig az özvegyé. A cj, dj, ej alatti java-
dalmat az iskolafenntartó községek 400 koronáig ki-
egészítik. Fél év után a megválasztott az összes java-
dalom élvezetébe jut. Kötelességek : A reábízandó 
mindennapi és ismétlő-tankötelesek valláserkölcsös 
tanítása. A gyermekeket istenitiszteletekre vezeti és 
ott rájuk felügyel. A szokásban lévő s jövőben is eset-
leg behozandó összes kántori teendőkben segédkezik, 
vasár- és ünnepnapokon a szent olvasót előimádkozza. 
A faiskolát a vármegyei szabályrendeletben előírt 
díjért kezeli. Megválasztott köteles állását azonnal el-
foglalni. Pályázati kérvények a csíkrákosi (Csík m.) 
plébániai hivatalhoz küldendők. Csíkrákos, 1908 szept. 
7-én. Fekete Imre, isksz. elnök. Fodor Miklós, isksz. 
jegyző. (1314-1-1) 

A mezőkövesdi (Borsod m.) róm. kath. népisko-
lánál egy önálló tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Választás : szeptember 24-én. Fizetése : 800 korona, 
az 1100 koronáig való kiegészítés iránt az eljárás 
folyamatban van. Természetbeni lakás, esetleg 200 
korona lakáspénz, 100 korona fűtési átalány, a tanulók 
után fejenként fizetendő 70 fillér tandíj. Kptelessége : 
a reábízott osztály, esetleg osztályok önálló vezetése. 
Vass Imre esperes-plébános, iskolaszéki elnök. 

(1313-1-1) 
Jóhangú, a kántorság minden ágában teljesen jártas 

segédkántort alkalmazok. Fizetése : havi 24 korona, 
ágyneműn kívül teljes ellátás. Havi 2—3 korona 
gyertyapénz, esetleg más mellékjövedelem. Hetenként 
kétszer éneket tanít. Makó. 1908 szeptember 7. Pin-
tér, kath. kántor. (1326—II—1) 

A poroszlói (Heves m.) reform, egyház pályázatot 
hirdet folyó tanévre segédtanítói állásra. Javadalma : 
lakás, az egyháztól 600 korona, a községi gazdasági 
ismétlőtől 100 korona, ezenkívül stóla. Kötelessége : 
az I—II. vegyes osztály tanítása, az orgonista-kántori 
teendők végzése minden második héten. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények Gaál Ferenc ref. 
lelkészhez küldendők. (1327—1—1) 

A v izso ly i ref. népiskolánál lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázat hirdette-
tik, 1908 szeptember 19-ike esti lejárattal. Javadalom : 
586 korona államsegély, a fizetés többi része 1000 
koronáig földben és terményekben, aztán lakás. Csak 
ref. egyének pályázhatnak. A fölszerelt kérvények a 
ref. lelkészi hivatalhoz címzendők. 1908 szeptember 6. 

(1328-1-1) 
Balassagyarmati róm. kath. elemi fiúiskolához 

5-ik tanítói állásra szeptember 22-ig pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 240 korona lakáspénz, 100 korona 
alapfizetés a hitközségtől, 1000 korona államsegély. 
Zenében és kézimunkában való jártasság kívántatik 
A kántort helyettesíteni köteles. Kérvények a rkath. 
iskolaszékhez küldendők. Az állás október 1-én elfog-
lalandó. (1350-1-1 ) 

A muraszi lvágyi , államilag segélyezett r. kath. 
elemi népiskolánál megüresedett tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetése : államsegéllyel 800 ko-
rona ; lakása két szoba és konyha. Határidő : szept. 20. 
A horvátul tudók előnyben részesülnek. Kérvények a 
bottornyai r. kath. plébánia-hivatalhoz küldendők. 
Bottornya (Zala m., Muraköz), 1908 szeptember 8. 
Iskolaszék. (1351—1—1) 

Nevelőtanító állást keres. Képezdét végzett növen-
dék. Cím: „Nevelő", Görgeteg (Somogy). I 

(1349-11-1) 
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A baktat ref. egyház 1909 április l-ig szabad-
ságolta elbetegesedett tanítóját. Erre az időre he-
lyettes tanítót keresünk. Fizetése : lakáson kívül 50 
korona havonként, az egyház pénztárából. Kötelessége : 
hatosztálytí elemi iskola vezetése az előírt tanterv 
szerint, az ismétlősök oktatása, kántori teendők vég-
zése, lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet 
végzése. Az állás szeptember 21-én elfoglalandó. Akik 
pályázni óhajtanak, okmányaikat szeptember 20-ig 
Gönczy Gábor ref. lelkészhez, Baktára (Abaűjtorna m.) 
küldjék. Személyes megjelenés, saját költségén, kí-
vánatos. (1331—I—1) 

A l lebllngl (Temes m., pósta helyben) ág. hitv. 
ev. egyházközség alsó vegyes népiskolai osztályának 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Tanítói java-
dalom : 500 korona államsegély, 250 korona az egyház 
pénztárából, 2'/a kat. hold szántónak (ez évben 100 
koronát kitett) jövedelme. Pályázhatnak tanítók és 
tanítónők. Föltétel : a magyar nyelven, ág. hitv. ev. 
valláson és tanítói oklevélen kívül : a német nyelvnek 
tökéletes ismerete. Pályázati határidő: október 15. 
Evang. iskolaszék. (1335—III—1) 

A nyomári (Borsod m.) ref. társegyház orgonista-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés : 15 kat. 
hold 690 O ö l szántóföld és rét (1912. évi szeptember 
l-ig árendába adva), évi haszonbére 688 korona, év-
negyedenként előre fizetve; körülbelül 15 köböl rozs; 
egyéb 50 korona ; tandíj 76 korona ; legeltetési jog 
6 db marha után ; 3 öl fa, beszállítva ; államsegély 
522 korona ; esetleges korpótlék szintén az államtól ; 
lakás. Kötelessége : tanítás, orgonálás és éneklésen 
kívül minden vasárnap egy prédikáció, köznapokon 
— kedd és péntek kivételével — könyörgés felolvasása, 
temetéseknél énf/klés. Mindennemű adót — díjlevél 
szerint — a tanító tartozik fizetni. A bérlet letelte 
után a tanító (ha akar) gazdálkodhat, de akkor földjét 
maga mívelteti. Pályázatok a hangácsi ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők, október l-ig. Választás után az 
állomás azonnal elfoglalandó. (1345—II—1) 

Szerény igényű, számtan-szakos tanítónő azonnali 
belépésre kerestetik. „Magán polgári leányiskola", 
Tasnád. (1348-1-1 ) 

Vlajkovecz községben, az államilag segélyezett 
községi tanyai iskolánál üresedésbe jött tanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Pályázati határidő : 1908 szept. 
hó 28-ika. Választás napja : 1908. évi szept. hó 30-án 
d. e. 10 óra. Javadalmazás : évi fizetés — a kérendő fize-
téskiegészítéssel együtt — 1000 korona, irodaátalány 
10 korona, iskolaszolgatartási évi átalány 72 korona, 
szabad lakás és kert. A választást a minisztérium 
hagyja jóvá. Az állás 1908. évi október hó 1-ón el-
foglalandó. Vlajkovecz, 1908. évi szeptember hó 9-én. 
Iskolaszék. (1352—1—1) 

À csuttal községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar 
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 
1908. évi szeptember hó 28-ig Krassószörény vármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. 
évi szept. hó 12-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(73/h-I—1) 
A Gyoma községhez tartozó Csudabala-pusztán 

most szervezett községi tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Pályázati határidő : szeptember 25. Java-
dalom : természetbeni lakás, kert, melléképület, 2 öl 
tűzifa és évi 1000 korona készpénz. Fölhívatnak a 
pályázók, hogy kérvényeiket okmányokkal dr. Nagy 
Ernő községi iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Az 
állás október 1-én elfoglalandó, fizetése is ez időtől 
folyósíttatik. Gyoma, 1908. évi szeptember 8. 

(1363-1—1) 

87, SZÁM. 

A lnnkaviczai községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar 
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 
1908. évi szeptember hó 28-ig Krassószörény vármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. 
évi szeptember hó 12-én. Berecz Gyula, kir. tanfel-
ügyelő. (74/h—I—1) 

Trencsónhosszúmezö róm. kath. iskolájánál Il-od 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Határidő : szep-
tember 25. Javadalmazása : 800 korona hitközségtől, 
fizetéskiegészítés az államtól kéretik. Egyszobás lakás, 
2 öl tűzifa az ismétlő-iskola vezetéseért. Tanítók 
előnyben. Iskolaszéki elnökség. (1358—I—1) 

Négy képezdét végzett ref. tanító, 5 évi gyakorlat-
tal, bármilyen szerény állást elfogad. Kovács Lajos, 
Debreczen, Darabos-u. 18. (1360—II—1) 

Erdöbényei (Zemplén) róm. kath. iskolaszék pályá-
zatot hirdet tanítói állásra. Javadalma : államtól 900, 
hitközségtől 100 korona, lakás kerttel. Kötelessége : 
I—II. osztályt önállóan vezetni, kántortanítót akadá-
lyoztatása esetén helyettesíteni. Csak okleveles, nőtlen 
tanító pályázhat. Választás szeptember 24. Állás 
október elsején elfoglalandó. Fölszerelt kérvények 
Maliceky József elnökhöz küldendők. 

(1364—1—1) 
y Nagybecskerekl róm. kath. árvaházegylet által 
fönntartott árvaházban betöltendő az árvaatyai állás. 
Az árvaházba egyelőre 12—15 gyermek lesz fölvéve. 
Kötelessége : a tanköteles korú gyermekeket otthon 
töltött idejükben szeretetteljes házi nevelésben és 
gondozásban részesíteni, számukra főzni, őket tisztán-
tartani. A gyermekek a közeli állami iskolába járnak. 
Az élelmezést az egylet házilag eszközli. Fizetése : 
500 korona készpénz, előleges havi részletekben fizetve, 
lakás, fűtés, világítás, mosás, a maga és neje részére 
élelmezés. Pályázhatnak nyugalmazott tanítók, tanító-
nők és okleveles óvónők. Pályázati határidő : szep-
tember 25. Az állás október 1-én elfoglalandó. Bélyeg-
telen kérvények, okmányokkal fölszerelve, Franz József 
László, árvaházegyleti elnökhöz küldendők. 

(1368—1-1) 
Az elbenthali községi elemi népiskolánál a taní-

tói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1.1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bé-
lyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 
1908. évi szeptember hó 25-ig Krassószörény vár-
megye közigazgatási bizottságához küldendők be. Róm. 
kath. vallás és a cseh nyelv ismerete igazolandó. 
Lúgos, 1908. évi szeptember hó 3-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (69/h-I—1) 

Betöltendő a beszterczenaszódvármegyel kir. 
tanfelügyelőségnél egy napi két korona fizetéssel java-
dalmazott díjnoki állás. Az állásra tanítói oklevéllel 
bíró magyar állampolgárok pályázhatnak, 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvénnyel, melyet a tanítói képe-
sítő-oklevéllel, illetőségi bizonyítvánnyal s a pályázó 
vallását, esetleges nyelvismereteit, különös képességeit 
(tornászat, gazdasági szak, zene Btb.), továbbá az el-
töltött szolgálati idő mennyiségét és minőségét, csa-
ládi viszonyokat (családi állapotot, gyermekek számát, 
nemét, korát) hitelt érdemlő módon igazoló okmá-
nyokkal fölszerelten, bezárólag 1908. évi szeptember 
hó 22-ik napjáig Beszterczenaszód vármegye alul-
írott kir. tanfelügyelőségénél kell benyújtani. Besz-
tercze, 1908. évi szeptember hó 8-ik napján. Téglás 
István, beszterczenaszódvármegyel kir. tanfelügyelő. 

( 7 1 / h - I - l ) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Fülpösdaróczi ref. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés: államsegéllyel 1000 korona. Pályá-
zatok szeptember 25-ig beküldendők fülpösdaróczi 
lelkészi hivatalhoz, Szatmár megye, pósta : Géberjén. 

(1240-1—1) 
Betöltendő a zs i tvaúj falui áll. óvónál egy 480 

korona fizetésből és 1 szobából álló lakás élvezetével 
egybekötött dajka-állás. Kellékek: menházvezetőnői 
oklevél, magyar honosság igazolása, esetleges előző 
szolgálat bizonylása, születési anyakönyvi kivonat. 
A bélyegeit kérvény a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez címezve, f. évi október hó l-ig Bars vár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtandó be. Budapest, 
1908 augusztus 29. A miniszter meghagyásából: 
Kacskovits, miniszteri tanácsos. (70/h—I—1) 

A seps i szentgyörgyi állami elemi iskolai tanító-
nőképző-intézetnél áthelyezés folytán megüresedett 
gyakorlóiskolai tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak oly okleveles, elemi vagy polgári isko-
lai tanítónők, esetleg tanítóképző-intézeti okleveles 
tanárjelöltek, kik huzamosabb és eredményes tanítási 
gyakorlatot képesek igazolni. Az állás a X. fizetési 
osztály 3 fokozatának megfelelő fizetésből, szabály-
szerű személyi pótlékból és lakbérből álló illetmé-
nyekkel javadalmaztatik. Pályázati határidő: folyó 
évi október hó 15. A kellőkép fölszerelt pályázati kér-
vények a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter-
hez intézve, Háromszék vármegye kir. tanfelügyelő-
jéhez küldendők, még pedig azon kir. tanfelügyelőség 
űtján, melynek területén a pályázó ezidőszerint mű-
ködik vagy tartózkodik. Budapest, 1908 szeptember 
hó 8-án. A miniszter meghagyásából : Náray Szabó, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. (72/h—1—1) 

A domasniai községi elemi népiskolánál a III-dik 
tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 K készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhai-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honos-
sági bizonyítvánnyal is felszerelt, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 1908. 
évi szept. hó 28-dikáig Krassó-Szörény vármegye köz-
igazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. 
évi szeptember hó 12-én. Berecz Gyula, kir. tanfel-
ügyelő. (75/h—I—1) 

A borloval községi elemi népiskolánál a tanítói 
iíllás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 K 
készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel, 
esetileg lakáspénz. A magyar nyelven szerkesztett, 
magyar honossági bizonyítvánnyal is felszerelt, sza-
bályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok f. évi szeptember hó 28-ig Krassó-Szörény 
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1908. évi szeptember 13-án. Berecz Gyula, 
kii-, tanfelügyelő. (77/h—I—1) 

A ságiijfalui (Nógrád megye) róm. kath. népisko-
lánál rendszeresített második tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : államsegéllyel 1000 korona és 
két szoba, konyha és kamrából álló lakás, bútor nél-
kül. Kötelmei: az első és második vegyes osztályt 
és az ismétlő-leányokat tanítani. Tannyelv : magyar. 
Kérvények az iskolaszékre címezve, szeptember 27-ig 
Joták István esperes-plébános úrhoz, Karancsságra 
küldendők. Az állás október elsején elfoglalandó. 

(1369—1—1) 
A molnosi (Nyitra m.) osztatlan, róm. kath. isko-

lánál megüresedett tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: törvény szerinti törzsfizetés, mely-
nek egy része államsegéllyel lesz fedezendő ; 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló és házikertből álló természet-
beni lakás. A tót nyelv ismerete kívánatos. A pályá-
zat határnapja : szeptember 20. A kérvények a nyitra-
alsóvárosi plébániai hivatal címére küldendők. 

(1332-1—1) 

1 "Az ó-moldoval községi elemi népiskolánál a tanító-
női állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 
K készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel, 
esetleg lakáspénz. A magyar nyelven szerkesztett, 
magyai1 honossági bizonyítvánnyal is felszerelt, sza-
bályszerű bélyeggel ellátott éa a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodvá-
nyok f. évi szeptember 28-ig Krassó-Szörény vármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők be. A szerb 
nyelv ismerete igazolandó. Lúgos, 1908. évi szept. 
hó 13-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(78/h-I—1) 
Betöltendő a m. á. v. északi fömtthelytelepi 

áll. el. iskolánál (Pest stb. vmegye) egy tanítói állás, 
valamint a beszterczei áll. el. iskolánál (Besztercze-
Naszód vmegye) egy igazgató-tanítói állás, a s zegedi 
külterületi áll. el. iskoláknál (Csongrád vmegye) 
11 tanítói állás, a szentesi külterületi áll. elemi 
iskolánál (Csongrád vmegye) egy tanítói állás, a 
szabadkai külterületi áll. el. iskolánál (Bács-
Bodrog vmegye) egy tanítói állás, a morovnói áll. 
el. iskolánál (Nyitra vmegye) egy tanítói állás, az 1907. 
évi XXVI. törvénycikkben biztosított illetményekkel 
egybekötve. A szegedi és szentesi külterületi áll. el. 
iskolához pályázók róm. kath. vallást és gazdasági 
képesítést tartoznak igazolni. A kellően felszerelt 
kérvények f. é. október hó l-ig bezárólag azon 
vmegye kir. tanfelügyelőségéhez nyújtandók be, amely-
nek területéhez az illető iskola tartozik. (79/h—I—1) 

A czeglédi községi tanyai iskoláknál két tanítói 
állomás betöltendő. Javadalom : 800 korona ; ötödéves 
korpótlék ; lakás természetben, '/< hold kerttel ; hét 
köbméter tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő. Tan-
terem takaríttatásáért 50 korona ; női kézimunka taní-
tásáért 24 korona. A pályázati kérvények nagyságos 
és főtisztelendő Horváth József prépost-plébános, is-
kolaszéki elnökhöz küldendők be, szeptember 24-ig. 

(1354—1—1) 
A beregszászi ref. egyházhoz választott segéd-

orgonista-énekvezér időközben önálló tanítói hivatalt 
nyervén, arra ezennel új pályázatot hirdetek. Köteles-
sége : a templomi éneklés, orgonázás ; temetés ; az 
állami elemi és polgári leányiskolában heti 10 órán 
egyházi énektanítás. Pályázóktól megkívántatik a jó, 
tiszta, iskolázott hang, az orgonázásban való teljes 
jártasság. Fizetése : a rendes orgonista-énekvezértől 
egy polgári évre 700 korona, lakáspénz 200 korona, 
havi utólagos részletekben. Magántanításért mellék-
jövedelemre is számíthat. Az állás október 1-én 
elfoglalandó s az iskolai év végéig el nem hagyható. 
Pályázni kívánók iskolai, erkölcsi, esetleg szolgálati 
s egészségüket igazoló bizonylatukat f. szept. 25-ig 
alantírotthoz adják be. Személyesen megjelenők, ha 
teljesen megfelelőknek találtatnak, előnyben részesül-
nek s utazási költségük megtéríttetnek. Beregszász, 
1908 szept. 10. Almásy Sándor, ref. énekvezér-orgo-
nista. (1370—1—1) 

Alsó-Hutkal róm. kath. tanítói állásra. Jövedelme : 
1. esztergomi papneveldétől 328 K, 2. hitközségtől 
310 K készpénz, 3. földek után 110 K, 4. Schuszter-
alapítványból 52 K, 5. a hiányzó 200 K-ért fog az 
iskolaszék folyamodni államsegélyért. A férfitanító 
előnyben részesül. Pályázati folyamodványok, okmá-
nyokkal felszerelve, Schimitschek Lajos plébánoshoz 
szept. 28-ig küldendők Lengyelfalva, u. p. Abaszéplak, 
mikor a választás is lesz. Személyes megjelenés szük-
séges Alsó-Hutkán. Tannyelv magyar. Schimitschek 
Lajos, plébános. (1374—II—1) 

Dallosi (Bars vármegye) községi római kath. nép-
iskolánál tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
államsegélyből 594 K, községi pénztárból 146 K, új 
lakás, iskolának államosítása folyamatban. Pályáz-
hatnak tanítónők is. Határidő: szeptember 24. Iskola-
széki elnök, Dallos. (1382—1—1) 
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A Uptókelecséni róm. kath. kántortanítói állásra 
szeptember 25-ig pályázhatni. Összjövedelem : 660 K, 
államsegéllyel kiegészíttetik. Tót nyelvismeret szük-
séges. Uzvay Ferenc, plébános. Liptókelecsén, u. p. 
Királylubella. (1293—II—1) 

A cservenkai „Magyar iskola- és óvodaegylet" 
elnöksége pályázatot hirdet okleveles, protestáns 
óvónői állásra. Fizetése: 800 K, 2 szobás lakás, fűtés-
sel. Határidő : szeptember 20. Kérvények fenti elnök-
séghez intézendők. (1341—I—1) 

Detki (Heves m.) községi iskolánál egy tanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona 
készpénzfizetés ; természetbeni lakás (2 szoba, konyha, 
kamra, pince). Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt 
tanteremben az 1907. évi XXVII. t.-cikkben előírt tan-
terv szerint tanítani, a faiskolát gondozni, az ismétlő-
fiúiskolásokat tanítani. A tanulókat a templomba ve-
zetni s ott reájuk felügyelni. Pályázni kívánók folya-
modványukat a szükséges mellékletekkel felszerelve : 
keresztlevél, oklevél, működési bizonyítvány, állapot-
beli (nős vagy nőtlen) bizonyítvány folyó hó 25-ig a 
detki községi iskolaszék elnökségéhez küldjék. Detk, 
1908 szeptember 9. Hamza József, iskolaszéki elnök. 

(1372—1—1) 
A t iszaderzsi ref. egyház kántor-fitanítói állására 

pályázatot hirdet. Fizetése : készpénz 140 korona ; 
15 hold (1200 ! -öl) szántóföld, adóját egyház fizeti, 
10 köböl kétszeres ; 10 köböl áipa, tandíj az egyház 
pénztárából minden gyermektől 4 korona ; idegen 
vallásúaktól 8 korona ; 3 öl puha tűzifa, stóla. Három-
szobás lakás, melléképületekkel. Értéke lakáson kívül 
1300—1400 korona. Kötelessége: I —VI. fiúosztály 
vezetése, ismétlősök tanítása, kántor-orgonistaság vég-
zése, legátustartás, lelkész esetleges helyettesítése. 
Pályázati kérvények fölszerelve szept. 20-ik napjáig 
beadandók. Próbaorgonázás szept. 27-én délelőtt tar-
tatik, útiköltség nem téríttetik meg. Gyüre László, 
ref. lelkész. (1373—1—1) 

A böhönyel róm. kath. II. sz. osztálytanítói állásra 
szeptember 24-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : a 
hitközség pénztárából 400 K, államsegélyből 600 K, 
1 szobából álló lakás, fűtés és tisztogatás. Kötelessége : 
egy tanterem vezetése és a kántori teendőknek, orgo-
nálás, úgy egyebeknek a lelkész felszólítására önálló 
végzése. Kérvények a róm. kath. lelkészi hivatalhoz 
intézendők. (1375—1—1) 

Bavaniste, volt határőrvidéki községben a magyar-
német tannyelvű községi iskolánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítói állásra f. évi szeptember hó 
26-iki határidővel pályázat hirdettetik. Évi javadal-
mazás: 1000 K törzsfizetés, 10 K irodaátalány, 200 
K lakbér, 24 köbm. kemény hasábos tűzifa és 400 O-öl 
pótkert. A pályázóknak ág. ev. vallásúaknak és az ág. 
ev. kántori teendőkben jártasoknak kell lenniök, ami 
okmányilag igazolandó. A kellően felszerelt és a 
magyar honosságot is okmányilag igazoló kérvény, a 
vall. és közokt. miniszter úrhoz címezve, Temes vár-
megye közigazgatási bizottságához a fenti határidőre 
beküldendő. Temesvár, 1908 szept. 7. Sebesztha 
Károly kir. tan., tanfelügyelő. (1376—1—1) 

Beíiczai róm. kath. kántortanítói állás elhalálozás 
folytán megüresedett, arra pályázat hirdettetik, mely 
állásra csakis képesített kántortanítók pályázhatnak. 
Próba és választás 1908 október 5-én délelőtt 8 óra-
kor tartatik meg. A szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek 1908 október hó 4-ig alulírott iskolaszék elnö-
kénél nyújtandók be. Javadalmazása : természetbeni 
lakás, mely áll két szobából, konyha, pince, kamara 
s a szükséges melléképületek, a házhoz tartozó kert-
tel. Készpénzfizetés : 600 korona, karcgabonaváltság 
180 korona, szokásban lévő vízkereszti és stóláris 
jövedelem és 13 katasztrális hold szántóföld haszon-
élvezete, mely után az adót tanító fizeti. Baranasics 
György, iskolaszéki elnök, plébános. (1377—I—1) , 

A Jakabfai róm. kath. tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : 690 K. Fizetéskiegészítés 
folyamatban. Kérvények alulírotthoz Szentgyörgy-
-völgyre nyújtandók be, e hó 21-ig. Dr. Berger Ignác, 
plébános. _ (1378-1—1) 

A d iósgyőri vasgyári róm. kath. kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelem: 1. 1600 
korona kezdőfizetés, havi előleges részletekben. 2. A 
megállapított stólajövedelem és pedig karinges gyer-
mektemetésért 50 fillér, palástos gyermektemetésért 
1 korona ; karinges felnőtt temetésért 1 korona 50 
fillér, minden más külön aktusért (koporsótétel, libera 
stb.) 50 fillér. 3. 150 korona fűtési átalány és termé-
szetbeni lakás. Ezen javadalmakért köteles a diósgyőri 
vasgyárban és a hozzátartozó telepeken az összes kán-
tori teendőket végezni, az elemi iskolában a gondnok-
ság által megszabott tanítási órákat és az ismétlő-is-
kola tanítását ellátni, valamint a szükséges írásbeli 
munkákat végezni. Jó hanganyaggal bíró és kántorság-
ban jártas, okleveles tanítók kellően felszerelt és arc-
képpel ellátott kérvényei szeptember hó 24-ig a diós-
győri m. kir. vas- és acélgyár főnökségéhez intézen-
dők. Diósgyőr, 1908. évi szeptember hó 11-én. Diós-
győri m. kir. vas- és acélgyár. Fleischmann Győző s. 
k. főfelügyelő, gyárfőnök. (1388—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ker., Szív-utca 26. szám alat t . 

Utasítások ingyen. (170-46-32) 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák az 
I., III. és IV. oszt. összes tantárgyainak tanításához 
osztályonként 5 K-ért, a II. osztályéhoz pedig 6 K-ért 
Zima János főv. tanítónál, Budapest, VII., Thököly-út 
45. sz. alatt rendelhetők meg. (1295—II—2) 

Aki még nem ismeri 
a HOROVITZ ADOLFNÁL Nagyszombatban megjelent 

AZ ÚJ RAJZFÜZETEKET, 
a sikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal 
mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos 
tanmenet szerint tervezte : Nagy József. Megjelent 
12 szám à 10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány-
sorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai 
modern rajzoktatás 50 fillér) 130 korona előleges be-
küldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. 

(1199-111—3) 
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Államsegély 

Új könyvek: 

kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
Magyarázófüzet (V. kiadás) 1 ko-

rona. 80 db nyugtaűrlap bérmentve 1'20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779—X—9) 

az ríj Tanterv szerint. Pálin-
kás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-

könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2 50, 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 2'—, Pálinkás 
B. : Tanítók adóügyi útmutatója 1'—, Alexy s Vezér-
könyv (eredmény tár) a földrajz tanításához 1'20, 
Szabó J. : Irvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve 1'30, Pálinkás B. : Köszöntések könyve, 
új, —"50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—4) 

HARMÓNIUMOT 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar ,v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készült összes húros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 
L e g n a g y o b b g y á r 

é s r a k t á r . 
Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50-51—37) 
T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f l i e t é s r e 
l eg ju tányosabb é rőn 

EHRENTREÜ ÉS FÜCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áijegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88-59. (193-40- 29) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. t t t d í 

berendezések 
gyára. 

Kívánutrn meg-
küldi újonnan 

kindott árjegy-
zékét, ingj én és 

bérmentve. 
(24—53—38) 

1\T'1 111 í\ a z iskolában végzett tananyagról, az összes 
l l tt[ll" szükséges rovatokkal. Szerkesztette : Ma-
tulay István. Ára csinos fekete kötésben városi isk. sz. 

(10 hóra) 3"50 K, falusi isk. sz. (8 hóra) 3 K. 

Lecketerv-nyomtatyány 
egy-egy osztály számára 60 f ; 70 f beküldése mellett 
(bélyegekben is) bérmentve küldi Horovitz Adolf, 
Nagyszombat. (1238—III—3) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók.' 
Harinóniumok, beszé-? 
lőgépek, gramofonok, | 
fonográfok bámulatos , 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitünőhúrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóezl-út 71. 

(585—26-12) 

Legcélszerűbb Haladási napló 
Horovitz Adolfnál, Nagyszombatban kapható. Ára csi-
nos fekete kötésben városi iskolák sz. 3 K, falusi is-
kolák sz. 2'50 K. Mutatványív kívánatra ingyen. 

(1304—III—1) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Dele j -u . II. (T i sz tv i se lő t e l ep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (313—26—21) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
-m ^ y» rajzzal ellátott 
-•- ™ " kézimunka - ár -
jegyzékemet éskérjenmintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

BÊRCZI D. SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. sz. 

Telefon 
109-0« 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t árúházában 

Telefon 
109-06 

Magyarország- Ä Ä = 
(16—52—38) 
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Kedyes Kartársaim! 
A marczali-segesdi tanítói kör Fonomimikálva írva-

olvasó módszeremet mint újítást üdvözölte és jegyző-
könyvileg kimondotta, hogy az nyereséget jelent a 
módszeres tankönyvirodalomra nézve. Bővebbet a szün-
idei lapokban. Bármely ABC-hez használható ! Az el-
küldött példányokról a dicséretek halmazával lát-
nak el kartársaim. Az első kiadás fogyófélben ! Há-
rom somogymegyei tanítói kör összes iskoláinak be-
szerzésre ajánlva ! Eeresztkötéses küldéssel 1 K 45 f 
utalványozandó. Segesdbogát, Somogy m., u. p. Felső-
segesd. Nóvák Gryula. (1355—1—1) 

Cserél - 1 áll. tanító, 4 tanerős községből, Erdélybe. 
Cím : Kanabé, Jászómindszent (Abaúj vm.). 

(1317-1-1) 

Okleveles tanítónőt keresek S í S 
nyom mellé. Kötelessége : a tiszántúli ref. egyház-
kerület tanterve szerint a Il-ik elemi osztály tananya-
gának elvégzése s év végén nyilvános vizsga adása a 
ref. iskolaszék előtt. Fizetése : teljes ellátáson kívül 
300 korona. Csak ref. vallású, oki. tanítónők pályáz-
hatnak. Pályázatok szept. 30-ig küldendők Gelsére 
(Szabolcs m., u. p. Mihálydi), Hetey Menyhért, föld-
birtokoshoz. (981—II—1) 

n-nwAl állami tanítónő, járási székhellyel, egyben-
1/ùCI Cl épített községből, Torontál megyéből Arad 
megyébe, esetleg máshová. Cím : „Állami tanítónő", 
Keglevichháza, Torontál m. (1319—1—1) 

Fajtiszta plimnt-csirkék S Â I Î 
(1320-1—1) kath. kántortanítónál, Újvidék. 

f o p r p l a ®város közelébe vagy Dunántúlra temes-
UoCICI megyei áll. tanítónő, 10 tanerős, magyar-
ajkúiskolától. Anyagi áldozatra kész. Ajánlatok : Rácz, 
igazgató-tanítóhoz, Szekszárd. (1361—I—1) 

Okleveles tanítónőt keresek J á S ft 
második elemista magántanulók mellé. Megkívántatik 
német nyelv és zongora perfekt tudása. Ajánlatok 
bizonyítványokkal, fényképpel és fizetési igénnyel 
Wejsick^ Károlyné, erdőtisztné címére Doboz, Békés 
megye. (1279—1—1) 

Okleveles tanítónőt keres 
mellé, Tiszakarádra (Zemplén) Fáczánostanya, pósta 
Sárospatak Teljes ellátás és havi 40 K fizetés. Déry 
István, földbirtokos. (1288-1-1) 

U o r p c p l r I r í n p 7 l 1 p c 7 t e s e t l e g okleveles taní-
ROlCfcOh. aopCAUCö/ ,1 , tót, aki 3 gyermekemet 
az elemi tantárgyakban módszeresen oktatni képes, 
vizsgakötelezettséggel. A fizetési föltételeket érdeklő-
dők megtudhatják Matusz Lajos földbirtokosnál, Felső-
mérán. (1289-1-1) 

Melyik t a n í t Ó 116 *sm-rn^ a híres Gábel-
féle ABC és olvasókönyvet ? 1 

Tót kiadása 
Horovitz Adolfnál, Nagyszombatban jelent meg, mely-
nek bolti ára 40 f és amelyet a kiadó a Vezérfonallal 
együtt (80 f) kedvezményes 1 K beküldése mellett 
(bélyegekben is) bérmentve küld. (1304—III—1) 

A polg. isk. harmadik osztályát * f l n U Ä + I r a r p c p b 
magánúton tanuló 2 fiam mellé I d U l l U l Ü.01 CûCtt. 
Ajánlatok a javadalmazás iránti igény közlésével 
alulírotthoz intézendők. Zachariás Dezső, községi 
jegyző, Zaránd (Arad megye). (1362—1—1) 

Róm. kath. nevelöt keresek 
azonnali belépésre, két elemi iskolás fiúgyermekemhez. 
Fizetése : havi 20 korona és teljes ellátás. Pályázatok 
Kvaszinger Ödön, uradalmi intéző címére, Olaszliszka-
Meszesmajor, Zemplén megye kéretnek. (1334-II-1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 80, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1380—XX—1) 

Tanmeneti (haladási) napló 
célszerű, új beosztású rovatokkal. Szerk. Belitzky 
Gusztáv. Kapható Kredens Béla könyvkereskedőnél, 
Losonczon. (1325—1—1) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-6) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszere i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító nraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

P Á R T O L J U K A H O N I I P A K T ! 
I J l n n -J-« r%r\ szállítja a miniszterileg ajánlott s 
C I d i i l t U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszelence % klg. 18 m* ter. kor. 7.— 

u '/» n */« . 9 m» ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Uj mázolás i és vonalozásl utasítással. 

(1147—V—4) 
Greschik Gyula, 

L Ő C S É N . 
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Gimnáziummal, polgári leányiskolával bíró várostól 
három kilométer- P e o r Ó l n Á t lehetőleg Dunán-
nyire működöm. v/ùGl Cl l lCl i , túlra, réf., áll. taní-
tóval. Cím : „Áll. tanító", Rozsnyórudna. (1322—1—1) 

Több oldalról jövő fölszólításnak engedve, végre 
elhatároztam másfél évtized alatt összeírt 

búcsúztatóim kiadását, 
azon esetben, ha t. kartársaim e szándékomban elő-
fizetésükkel támogatnának. A munka vaskos kötetre 
van tervezve, mely 101 előbeszédet, 164 búosúvételt, 
38 befejező fohászt g néhány síri beszédet tartalmaz, 
három főrészre osztva, s az egyes részek kor szerint 
csoportosítva. A kézirat a 600 lapszámot meghaladja. 
E terjedelmes kötet előfizetési ára 4 K 50 f. Kérem 
az előfizetni szándékozók mielőbbi szíves jelentkezését, 
hogy így a nyomatandó példányok száma felől tájé-
kozást szerezhessek. A könyv lehetőleg még ez évben 
meg fog jelenni. Alsónyék (Tolna m., u. p. Bátaizék). 
Bocskár Ferenc, ref. kántortanító. (1240 — 1—1) 

Szügyi József orgonamüvei. 
75 preliidium orgonára. Kapható szerzőnél, Békésen. 

Ára 2 korona 20 fillér. 
225 orgonaelőjáték. Freludium-gyüjtemény 07 

szerzőtől. Kapható Hegedús és Sándor könyvkeres-
kedésében, Debreczenben. Ára 6 K. 

Magyar ref. Cliorálkönyv, mely a magyarországi 
ref. egyház minden használt' énekét magában foglalja, 
orgona-karének kidolgozásban. Kapható Hegedűs és 
Sándor könyvkereskedésében, Debreczenben. Ára 8 K. 

(1294—1-1) 

Legújabban jelent meg! Legújabban jelent meg! 

KOZMA GYULA: 

KÉPES FÖLDRAJZI ATLASZA. 
Engedélyezési száma 49,967/1906. 

Az elemi népiskolák IY—VI. osztálya számára. Ara 1 K 20 f. 
Az „ „ I I I—VI. „ „ „ 1 K 60 f. 

Kozma atlasza eleven színeivel, temérdek képeivel valóságos életet visz be 
a földrajz tanításába. Ez az atlasz egyenesen elemi iskolák számára készült; egész 
beosztása, szerkezete tehát az elemi iskolai földrajzi tanítás céljait szolgálja. Igen 
jól és kellő fokozatossággal vannak rajzolva és összeállítva a főbb földrajzi alap-
fogalmak jelzésére szolgáló képek, az egyes földrajzi jellemképek, a különféle nép-
tipusok, építészeti művek, jellemzőbb növények és állatok képei, melyek közt sok 
szép színes kép is található, egytől egyig a tanítás és tanulás közben fölmerült 
földrajzi jelenségek megrögzítését fogják elősegíteni. Nem kevesebb, mint 105 ilyen 
jó képet tartalmaz Kozma atlasza. 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t. 
Budapest, IV., Egyetem-utca 4. ( 1 3 8 6 - 1 - 1 ) 

Az atlaszt kívánatra megtekintésre is küldi. A mutatvány-atlasz az iskolába való 
bevezetése, vagya rendelés beküldése esetén tiszteletpéldányul fog tekintetni. 

P o o r á l állami tanítónő Pest mellől vidékre. Cím : 
UûOl Cl „Cserélek", Budapest, főpósta p -r. 

(1383—1—1) 

l i p r p c p t ® ®ves leány 6 éves fiú mellé az 
lYCl CoCn. elemi osztályok tanítására róm. kath 
vallású, okleveles nevelönöt. Német és zongora elemi 
oktatása megkívántatik. Fizetés : negyven korona 
havonként és teljes ellátás. Az állás azonnal elfogla-
landó. Arcképpel ellátott megkeresések Mirgay Sándor, 
uradalmi intéző címére Puszta-Migor, u. p. Vésztő 
küldendők. (1307—II—1) 

f ç p r p l p l f Temesvár szomszédságából (9 km.), 3 tan-
v/oCI GiOlY e rő s iskolától, hegyes vidékre bárhová. 
Temeskovácsi. Schurka Antal, áll. tanító. 

(1381-1 -1 ) 

WoTTolnt I r o r û c o b k é t ötödik elemista fiam-
HCVOlUl aCICùOIV hoz. Havonta 40 korona, 
teljes ellátás. Dr. Pákh Albert, Óhaj, Bars megye. 

1353—I—I) 

Horovitz Adolf, Nagyszombat, ajánlja az 
tanterv szerint készült Vöröss F. féle 

A magyarok története és alkotmánytana 
kapcsolatban hazafias versekkel, 

melyet a kath. tanügyi tanács elismerő bírálattal en-
gedélyezett. Elsőrendű tankönyv. Ára 50 f, kötve 60 f. 
Mutatvány 60 f ellenében (bélyegekben is) bérmentve. 

(1304—111—1) 
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Cserélne Voith Ilona állami tanítónő Husztról. 
(1379—1—1) 

V í l f l a v l í W í p f pedagógiai és mód-
f d i l l r t j »ÍU/iOtíI szertani miivel: 

A Földrajztanítás Vezérkönyve, két kötet fűzve, 
7 kor. Részletes Tananyagbeosztás (Vaday-Szász) 
3 kor. 50 fill. A vizsgázás módszere és reformja 
(iránymű) 3 kor. 20 fill. Iskolai Beszédek, vezér-
fonal az összes isk. ünnepekre 2 kor. A madarak 
és fák napja, eredeti dalosfüzettel 2 kor. 
Megrendelhetők Vaday *[ f l o - w w á r a i l n n József ig.-tanító címén, l l d g j VdldUUD. 
(Isk. kézikönyveiről külön árjegyzék.) (1217-III-1) 

Horovitz Adolf, Nagyszombatban, l e g m e l e g e b b e n a j á n l 

tiszta rajzfüzeteket, 
amelyeket jó papiros, csinos kiállítás és rendkívüli 
olcsóság tesznek kedveltekké. 8 fehér lappal, a kék 
fedélen természeti és használati tárgyak rajzmintáival. 
Bolti áruk 6 f, tanítóknak százanként 4 50 K. Mutat-
vány kívánatra ingyen! (1387—III—1) 

l'í fnrintprt r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
Ív/ lUlimOIl ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 8 7 0 - 2 3 - 8 ) 

Az írás és olvasás játszva tanításának 
iij módszere kimerítő utasítással ellátott könyve : ára 
2 korona. Kapható a szerzőnél: Trettina Józsefné 
székesfővárosi tanítónőnél, Budapest, II., Batthyány-
utca 24. Számos elismerő-levél. (1284—V—2) 

100 gyönyörű magyar népdalt 
iskolai szép szöveggel, 2 szólamra hangjegyezve tar-
talmaz a „Kis Muzsikus". III. kiadás. Kir. tanfelügye-
lőktől is ajánlva. I. füzet 80 fill., II. füzet 80 fill. 
Kotta nélküli külön „Szövegkönyv" 100 dalszöveggel 
40 fill. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló, Heves m. 

(1178—VI—3) 

Tanító urak figyelmébe! 
Verő, a tornatanítás vezérkönyve a vallás- és közokt. 
miniszter által 1908/67.015. sz. a. néptanítóknak vezér-
könyvül engedélyezte. A legújabb miniszteri tanterv 
alapján 350 ábrával, ára 2 K 40 f. 2 K 80 f előzetes 
beküldése esetén bérmentve küldjük. Polatsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár. Gramma-László-Sebesztha 
magyar ABC-és könyvéből mutatvány példányt kívá-
natra azonnal küldünk. Bevezetésük esetén az olvasó 
falitáblákat i n g y e n adjuk hozzá. Polatsek-féle könyv-
kereskedés, Temesvár. (1073—VII —4) 

Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
m e r t REMÉNYI MIHÁLY műhegedű-készitő, 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („hangfokozó-
gerenda") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítményű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűművésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-l'éle új hegedűn sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87—84. 

Árjegyzék bérmentve. (447—30—17) 

• 
A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 

: ELŐFIZETÉSI ÁRA: -

Egész évre ÍO K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K SO f. 

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
kizárólag az egyetemi nyomda igazgatóságához küldendők be. 

Az E G Y E T E M I N Y O M D A igazgatósága. 
= BUDAPEST, I. kerület (Yár), Iskola-tér 3. sz. = 

EXT 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XLI. évfolyam. 39. szám. Budapest, 1908 szeptember 24. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É 8 K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek c 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 8 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korcna. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KER., BÉRKOCSI8-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEIL, ISKOLA-TÉR 3. 

PC é k i r a t o k a t n e m s i d u u k vis^vsa. 

Garázdálkodás. 
(D.) A mások által elkövetett ala-

csonyság, vétek vagy bűn sohasem ment-
ség a mi számunkra. Ha felebaváuom 
elveszti józanságát, higgadt értelmét és 
judiciumát, nekem annál inkább kellene 
vigyázni a magaméra. Ámde vannak ese-
tek, mikor ez a kívánság átlép a lehe-
tőség határán s az ép gondolkozású, 
józaneszű emberrel ez akkor történik 
meg, mikor valami hallatlan, képtelen, 
nagy igazságtalansággal, vagy vérlázító 
perfídiával áll szemben. 

A múltkori, vasárnapi tüntetés, mely-
ben a szociálisták nekirohantak egy áj-
tatosságát végző gyülekezetnek, szintén 
ilyen dolog. Az ember megdöbbenve áll 
meg a hihetetlen brutalitás előtt. De 
hát mi ez? A lelkeknek micsoda elvadu-
lása, az elmének és ítélőképességnek 
micsoda meghibbanása kell ahhoz, hogy 
ilyesmi megtörténhessék. Egy csoport 
ember ájtatosságát végzi, mert ez lel-
kének jól esik, mert ezt magára nézve 
üdvösnek tartja, vagy mondjuk ki egy-
szerűen és k u r t á n , mert neki úgy tetszik, 
mert éhhez mindenképen joga van. E g v 
másik csoport, mely folyton több szabad-
ságot követel és gaz elnyomatásról pa-
naszkodik, nekimegy a békésen imád-
kozó tömegnek és botokkal, meg kö-
vekkel bizonyítja be, hogy milyen libe-
rális, szelíd és humánus lenne az uralom, 

ha ők egyszer trónusra ülnének. Tiszte-
letreméltó, vallási kötelességeiket végző 
egyházi férfiakat véresre vernek s a 
diadai tüzétől csillog a szemük, meg-
mentették a gondolat és lelkiismeret 
szabadságát a gaz csuhásokkal szemben. 

Igazán komolyan el kell töprenked-
nünk ezeken az eseményeken. Mi több 
bennük, az alacsonyság, vagy az ostoba-
ság? Nem gondoltak ezek az úton-útfélen 
deklamáló urak arra, hogy milyen hit-
ványság a meggyőződésnek erőszakot 
követni el. Hiszen, ha valami elviselhetővé 
teszi ezt a mi modern életünket, úgy 
az nem egyéb, mint, hogy mindenki sza-
badon hihet és gondolhat, amit akar, 
szabadon a maga útján törekedhetik az 
örök üdvösség, vagy az örök világosság J 

felé, úgy, amint szíve, vagy elméje kí-
vánja. Nem gondolnak-e arra, hogy azon-
felül még határtalan ostobaság és bárgyú-
ság is, amit cselekszenek. Ok, akik az 
emberi jogokért, a gondolat és lelki-
ismeret szabadságáért indultak harcba, 
minden napon, minden órában sáros 
csizmákkal taposnak a zászlójukra ír t 
eszméken. Nem jut-e eszükbe, hogy az 
általuk zsarnoknak, gaznak és korrum-
páltnak hirdetett társadalom egyszer 
csak megunja az ilyenfajta eszmei harcot 
és szintén igazságtalanul ós helytelenül, 
de hasonló inzultussal felel. Volt egy idő, 
még nem is olyan régen, mikor egy 
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súlyos, kemény kéz nehezedett ezekre 
az urakra, kik ma már túlságosan vir-
goncak és bátrak. De ez a súlyos, kemény 
kéz korántsem követett el velük szem-
ben annyi igazságtalanságot, mint ameny-
nyit tőlük látunk nap nap után. Mert 
hiszen az imádkozó tömeg szétverése 
csak egy szimptoma, nem az első s nem 
is az egyetlen. De olyanforma, amilyenre 
a mindent megértő és megbocsátó ember 
sem találhat mentséget. Mert ha vala-
kinek olyan beteg az ízlése, vagy mond-
juk, a gondolkozásmódja, hogy egy 
imádkozó, vallásos kötelmeit teljesítő 
tömeg fellázítja, az még mindig segíthet 
magán, úgy, hogy lakásán marad, le-
ereszti függönyeit, becsukja ablakát és 
nem hall, nem lát semmit, de a gon-
dolat szabadságáért a másként gondol-
kozó fejeket beverni, a lelkiismeret füg-
getlenségéért a másként hivők vérét 
ontani, az emberi méltóság és jog nevé-
ben kővel dobálózni, ez csakis ezeknek 
a folyton tüntető embereknek a kivált-
sága, kik mostanában folyton kóstolót 
adnak nekünk abból, milyen szabadsága 
lenne érzelmeinknek, eszméinknek, lelki-
ismeretünknek az ő uralmuk alatt. 

Le nem foglalható tárgyak. 
(A végrehajtási törvényről.) 

— írta: K. Nagy Sándor. — 
Nem haragusznak meg, ha egy olyan új 

törvényről szólok, amely minden adósságát 
eszébe juttat ja az embernek? De nem fölös-
leges ismerni ezt a törvényt senkinek sem, mert 
kiérzi belőle, hogy a törvényhozás, számot 
vetve a világ szomorú folyásával, azon igyekszik, 
miként — hogy úgy mondjam — legalább a, 
betevő falat megmaradjon és a ruhát ne húzhas-
sák le, még akkor sem, ha az eladósodott ember 
könnyelműségét azzal akarná tetőzni, hogy a tör-
vény által biztosított jogairól is lemondjon. 

Egy törvéay, amelynek neve kellemetlen érzé-
seket idéz ug van elő az adósban, de biztosítja 
őt saját maga ellen is. 

A címből és az eddig mondottakból kitűnik, 
hogy az új végrehajtási törvényről vagy végre-
hajtási novelláról van szó, mely az 1908. évi 
XLl. t.-cikkbe van foglalva és szeptember 9-én 
lépatt életbe. 

Ha a t. olvasóknak személy szerint nincs is 
szükségük ennek ismeretére (gyakorlatilag ne 
is legyen !) : nem lehetetlen, hogy mint a vilá-
gosságnak a nép között terjesztőihez sötétben 
botorkáló emberek tanácsért fordulnak, s bizony 
hálára méltó munkát végeznek tanácsukkal. 

A törvénynek csak arról a részéről akarok 
beszélni, mely általában mindenkit érdekel, vagy 
a t. olvasók környezetére tartoztat. Ezekből 
is csak a fontosabbakat mondom el. 

Es legfontosabb az a kérdés, hogy a szomorú 
végrehajtás alkalmával mik menthetők meg a 
veszedelem árjától s törvény szerint milyen 
rendelkezések menthetik meg az adóst — leg-
alább egy időre — az éhenhalástól s védel-
mezik meg ruháit? Vagyis mik vannak kivéve 
a végrehajtás alól ? 

Erre így felel meg a törvény: 
2. §. A végrehajtás alól ki vannak véve és 

még a végrehajtást szenvedőnek beleegyezésével 
sem foglalhatók le : 

1. az istenitiszteletre és a házi ájtatosságra 
közvetlenül szánt tárgyak, az imakönyvek, az 
istenitiszteletre szánt helyiségekhez tartozó sze-
relvények, a sírok és sírboltok fölszerelése, 
valamint a végrehajtást szenvedő, vagy háznépe 
temetéséhez szükséges tárgyak ; 

2. a vallási ereklyék és a családi arcképek 
(de ezeknek keretei vagy foglalványai lefoglal-
hatok abban az esetben, ha az ereklyétől, vagy 
az arcképtől állagának sérelme nélkül elválaszt-
hatók [3. §]); 

4. a köz- vagy magánhivatalhoz, intézethez 
vagy üzlethez tartozó pecsétnyomók, bélyegzők, 
irományok, feljegyzési, üzleti és egyéb könyvek, 
valamint a köz- vagy magánhivatalhoz tartozó 
más fölszerelések ; 

7. a tisztviselőknek, köz- vagy magánhiva-
talnokoknak, lelkészeknek, tanároknak és taní-
tóknak, körjegyzőknek, ügyvédeknek, orvosok-
nak, mérnököknek, íróknak, művészeknek és 
általában tudományos vagy művészi hivatás-
körben működő személyeknek, valamint szü-
lésznőknek hivatásuk gyakorlásához szükséges 
könyrei, iratai, mintái, műszerei, segédeszközei ; 

10. a végrehajtást szenvedőnek és háznépé-
nek a háztartáshoz szükséges házi és konyha-
bútor, edények, főző- és evőeszközök, kályhák, 
tűzhelyek, a ruházkodáshoz szükséges tárgyak, 
a szükséges ágy és fehérnemű; 

11. a végrehajtást szenvedőnek, vagy ház-
népének betegsége vagy testi fogyatkozása 
okából szükséges gyógy- és egyéb szerek és 
segédeszközök ; 

12. a végrehajtást szenvedőnek és háznépé-
nek iskolai könyvei és taneszközei ; 
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13. a kereset folytatásához és a személyes 
biztonsághoz szükséges fegyverek ; 

14. kisiparosoknak, kézműveseknek, ipari 
(gyári) munkásoknak, napszámosoknak és álta-
lában azoknak, akik magukat kézi munkával 
tartják fenn, a keresetük folytatásához szükséges 
szerszámok, eszközök, műszerek és állatok, to-
vábbá a kisiparosok és kézművesek feldolgoz-
ható anyagkészlete, százötven korona érték 
erejéig ; 

15. a végrehajtást szenvedőnek és háznépé-
nek egyhavi időtartamra szükséges élelmi-, 
tüzelő- és világítósz irek, ezek hiányában pedig 
a lefoglalható készpénzből a beszerzésükhöz 
szükséges összeg; 

16. annyi készpénz, amennyivel a végrehaj-
tást szenvedőnek és háznépének szükséges lakás-
bére egynegyed évre fedezkető ; 

17. a végrehajtást szenvedőnek választása 
szerint: egy tehén, vagy négy juh, vagy négy 
kecske, vagy négv sertés, úgyszintén ezen állatok 
részére félévi takarmány, szalma, alom, ezek-
nek hiányában pedig a lefoglalható készpénzből 
a beszerzésükhöz szükséges összeg ; 

18. mezei gazdálkodással foglalkozók részére 
az általuk művelt vagy műveltetett, de leg-
följebb tizenkét kataszteri holdnyi szántóföld 
műveléséhez szükséges vetőmag, igavonó jószág, 
félévre szükséges takarmány, szalma, alom, 
továbbá gazdasági eszköz és trágya, vetőmag 
hiányában pedig a lefoglalható készpénzből a 
beszerzéshez szükséges összeg; 

19. azoknál a személyeknél, akiknek járan-
dóságai egészben vagy részben le nem foglal-
hatók, a náluk talált készpénzből olyan összeg, 
amely a végrehajtás foganatosításától a járan-
dóság legközelebbi esedékességig terjedő időre 
a le nem foglalható járandóság összegének 
megfelel (pl. egy tanítónak van 1200 korona 
fizetése, melyet évnegyedenként kap ; október 
2-án végrehajtást vezetnek ellene s találnak 
nála 400 korona készpénzt : akkor abból a kész-
pénzből csak 100 koronát lehet lefoglalni, mert 
évnegyedenként kapván fizetését, a legközelebbi 
évnegyed, amikor fizetése esedékessé válik, 
január 1-én lesz, addig psdig még 3 hónap 
van hátra s e 3 hónapra neki 300 korona jár : 
így csak az egynegyed évre járó 300 koronát 
meghaladó rész, vagyis 100 korona foglal-
ható le) ; 

20. azok a vagyontárgyak, amelyeket külön 
törvény a végrehajtás alól kivesz. (Ezek közül 
a kivételek közül megemlítem az 1884. évi 
XVI. t.-cikk 4. §-át, mely szerint a, szerzői jog 
addig, míg az a szerzőt, vagy örököseit, vagy 
hagyományosait illeti, végrehajtás tárgya nem 
lehet; továbbá megemlítem az 1885. évi IX. 

t.-cikk 24. §-át, amely szerint a postatakarék-
pénztáraknál eszközölt betéteknek csak a kama-
tozó ezer forintot meghaladó része foglalható 
le és csak erre szerezhető zálog- és megtar-
tási jog.) 

Fel tűnhetik, hogy a végrehajtás alól kivett 
dolgok felsorolásánál a sorszám hiányos. Az el-
hagyott számok alatt foglaltak olyan különleges 
intézkedések, melyek a tanítókra épen nem tar-
tozhatnak, azért mellőztem azoknak fölemlítését. 

De ha nincs szabály kivétel nélkül : itt sincs. 
A felsorolt dolgok csak közönséges adósságokért 
nem foglalhatók le, de minden dolgot le lehet 
foglalni végrehajtás útján e dolog vételárának 
behajtása végett, ha ezt a végrehajtást elrendelő 
bíróság — végrehajtató kérelmére — a végre-
hajtást elrendelő, vagy külön végzésben ki-
mondta. (Pl. N. rendel egy ágyat, egy szek-
rényt, egy asztalt, három széket és teljes 
konyhabútort, de nem fizeti ki az árát, s a 
bútorkereskedő beperli: ez esetben, ha ezeket 
nála megtalálják, mind lefoglalják tőle, ha üresen 
marad is a szobája és konyhája, de csak akkor, 
ha ez a fölhatalmazás benne van a bírósági 
végzésben, s ha nincs benne, úgy ezek nem 
foglalhatók le, valamint nem foglalhatók le a 
bútorkereskedő által kölcsönadott követelés 
fejében sem.) 

Említettem, hogy élelmiszerek hiányában 
ezeknek egyhónapi időre való beszerzésére, to-
vábbá egynegyed évi lakásbérre, a le nem fog-
lalható állatok részére félévi takarmány beszer-
zésére, 12 hold bevetéséhez szükséges vetőmag 
beszerzésére, a járandóság legközelebbi esedé-
kességéig terjedő időre szükséges összeg a le-
foglalható készpénzből fennhagyandó a végre-
hajtást szenvedő részére a közönséges adósságért 
történt foglalás esetében: azonban ezeknek a 
különben meghagyandó készpénzösszegeknek is 
lefoglalható a fele része olyan esetben, ha a 
végrehajtás a törvénytelen gyermek javára meg-
állapított tartásdíj behajtása végett, vagy annak 
javára, akinek tartására a végrehajtást szen-
vedett a törvénynél vagy törvényes gyakorlat-
nál fogva köteles. 

Állami, törvényhatósági és községi szolgálat-
ban levő tisztviselők és hivatalnokok, továbbá 
a lelkészek, állami, községi és felekezeti nyil-
vános intézeteknél alkalmazott tanárok és taní-
tók, a fegyveres erő, a csendőrség, valamint a 
letartóztatási és javítóintézetek személyzetéhez 
tartozó személyek stb. rendes fizetésének és 
fizetés természetével bíró, bármily címen élve-
zett pótlékának, valamint várakozási illetékének 
legföljebb egyharmada, és ez is csak úgy vehető 
végrehajtás alá, hogy a végrehajtást szenvedő 
részére évi kétezer korona a foglaláson túl is 

39* 
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érintetlenül maradjon ; ezeknek lakpénze csakis 
lakbérkövetelés fejében foglalható le, a szol-
gálat után járó más járandóságaik pedig egy-
általában le nem foglalhatók. (6. §.) 

Ugyanezeknek nyugdíja vagy kegydíja, úgy-
szintén a nyugalmaztatás folytán járó személyes 
pótdíja, valamint a lelkészek aggastyáni fize-
tése legfeljebb egyharmadrész erejéig foglalható 
le és ez is csak úgy, bogy a végrehajtást szen-
vedő részére évi ezerhétszáz korona a foglaláson 
túl érintetlenül maradjon. 

Ha e személyek nyugdíj helyett végkielégí-
tést, vagy ha a véderőhöz tartozó személyek 
katonai rangjuk elvesztésével kegydíjat kapnak : 
ez a végrehajtási foglalás tekintetében a nyug-
díjjá1 egyenlő. 

A felsorolt személyek (tehát a tanárok és 
tanítók is ide tartoznak) özvegyeinek nyugdija, 
kegydíja, végkielégítése, vagy nyugdíj meg vál-
tása, úgyszintén a nevelési járulék nem foglal-
ható le. (7. §.) 

De — mert itt is van de — ha a végre-
hajtás az adós ellen feleségét, fel- vagy lemenő 
rokonait illető, valamint törvénytelen gyermek 
javára megállapított tartás miatt intéztetik: 
akkor a föntebb felsorolt tisztviselőknek (tehát 
a tanároknak és tanítóknak is) fizetéséből csak 
ezer korona, nyugdíjából vagy kegydíjából csak 
hatszáz korona, az özvegyeik nyugdíjából vagy 
kegydíjából pedig fele rész marad csak mentes 
a foglalástól. (9. §.) 

Es a törvény azáltal biztosítja az adósokat 
saját maguk ellen, hogy nem is lehet ettől el-
térőleg egyezkedni, vagy e törvényes jogairól 
lemondani, mert az érvénytelen lenne. (10. §.) 

Habár e lap olvasóira szorosabban véve nem 
tartozik, mégis fölemlítem, hogy napidíjaknak 
csak a napi öt koronát meghaladó része von-
ható végrehajtás alá ; munkabéreknek, ha azokat 
napszám vagy hétszám szerint fizetik: csak az 
a része vehető végrehajtás alá, amely a napi 
öt koronát kitevő összegét meghaladja ; szak-
mánymunka (darabszám szerint meghatározott 
munka) után járó munkabér csak oly mérték-
ben vonható végrehajtás alá, hogy a kereseti 
idő minden napjára öt korona bér a végre-
hajtás alól mentes legyen. Mindezek azonban 
fele részben lefoglalhatok a végrehajtást szen-
vedőnek, vagy családjának élelmezéséből és 
lakbérletéből fölmerülő követelés miatt vezetett 
végrehajtás esetében. A katonai legénység járan-
dóságai végrehajtás alá nem vonhatók. (12. §.) 

Fölemlítem, hogy az ösztöndíjak, valamint a 
hatóság, intézet, egylet vagy szövetkezet által 
adományozott tanulmányi és utazási segélyek 
nem vonhatók végrehajtás alá. (13. §.) 

Fölemlítem, hogy a lefoglalt ingóságok becs-

értékét a végrehajtató és végrehajtást szenvedő 
kölcsönösen állapítják meg, s ha nem tudnak 
megegyezni, a becslést a kiküldött (végrehajtó) 
teljesíti, — de kérhetnek becsüst is — azonban, 
ha csak a végrehajtató kéri a becsüs alkal-
mazását, akkor ennek költségét ő fizeti. 

Hátra volna még az ingatlan-árverés, mely-
ből érdekesség gyanánt csak azt említem meg, 
hogy a házbéradó alá eső ingatlan az árverési 
hirdetményben megállapított kikiáltási ár felé-
nél, egyéb ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron az árverésen el nem adható. 
(26. §.) 

Ezek nagyjában azok a törvényes intézkedé-
sek, melyekre e lap olvasóinak szüksége lehet 
s nem árt tudni annak is, akinek nincs rá szük-
sége. 

Gyermekeink olvasmányai. 
írta : Vörös váry né Kittéit Mária. 

Napi útam egy könyvkereskedő kirakata 
előtt vezet el. A nagy kirakat csak úgy tar-
kállik a színes kötetü könyvek sokaságától, de 
azért ritkán látni előtte érdeklődő felnőtteket, 
annál nagyobb azonban a bámészkodó gyerme-
kek serege. 

Miként a méh a hímes virágot kerülgeti, 
úgy sereglik a gyerekhad a nagy ablaküveg 
elé s kipirult orcákkal, csillogó szemekkel 
nézik a rikító táblázatokat, szinte falják az 
érdekesnél érdekesebb egy, két sornyi címeket. 
Különösen a fiúcskák figyelmeztetik egymást, 
hogy nini Péterke, avagy Józsika : emitt van 
a Buffalo Bill-nek egy újabb kiadása. S a Józsika 
szakértő szemmel kémleli az újonnan megjelent 
könyv címlapját, majd büszkén zörgeti zsebé-
ben megtakarított filléreit, s mint egy győztes 
hadvezér körültekint táborán, úgy ő is végig-
néz társain s nagy garral beront a kereske-
désbe. Pár perc múlva a megkívánt füzetecskét 
kezében lobogtatva kijön s útat tör magának 
az őt körülölelő gyerekhadon, nem hallgat a 
kéregető szóra : ha elolvastad kölcsönözd nekem 
is, — csak siet haza, — hogy mohón neki-
foghasson szerzeményének elolvasásához. Szám-
talan ily jelenetet volt alkalmam végignézni 
s ez vitt arra, hogy magam is felcsaptam 
olvasóközönségnek. 

Volt alkalmam válogatni az érdekfeszítő 
címek tömegében, mint pl. Texas Jack a 
híres indiánvadász, avagy Nie Carter, Scherlock 
Holmes legújabb kalandjai stb. Egyik másik 
már az 50-ik folytatást is elérte. 

Texas Jack kedvenc lovának, Tornadónak 
megható történetét választottam. íme egy kis 
mutató belőle. 



87. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

Jack a híres indiánvadász, gyalogszerrel halad 
át a végtelen nagy „Prairieken". Ez ugyan 
egy kicsit különös, de természetes dolog, ha 
megtudjuk, hogy kedvenc lova egy hullalégy 
csípése folytán elhűlt. Mint igaz lovas, Jack 
sem nyugodott addig, míg kedvenc állatát el 
nem temette. Ez rém fáradságába került, de 
ezzel tartozott volt hü társának. A nap égető 
hevében kém elmesen elsétálgat a legközelebbi 
helységig, midőn éles füle különös zörejt észlel. 
Jack a földre veti magát, majd felugrik, fel-
kiáltott: „Egy vágtató ló közeleg s vonszol 
valamit maga után." E jelenetet rikító szi-
liekben illusztrálja a címlap. 

Alig ejté ki a szavakat, máris feltűnik a 
ló alakja. Belékapaszkodni s megállítani egy 
pillanat műve, de ekkor vissza is hökken Jack, 
mert a ló egy amerikai tiszt holttestét von-
szolta maga után. A tetemet a kengyelvasból 
kisegíteni, a földre fektetni s meghoszulását 
megígérni, szintén csak pillanat müve. De 
megható az, mikor Texas Jack kenetteljesen 
így kiált fe l : „Szegény, elhagyott tetem, én 
leszek gyilkosságod megtorlója", s ugyanakkor 
a háta megett álló ló keservesen felnyerít. 
Elámulva fordul vissza Jack s majd így szól 
a szép pejhez: „Megértetted szavaimat? hisz 
akkor méltó társa vagy Jumperemnek. (Jum-
per t. i. Jack legelső lova volt, s zárjel között 
melegen ajánlja a szerző a Jumper haláláról 
szóló füzet elolvasását.) S a hű állat igyek-
szik még egy tekintetet holt gazdájára vetni, 
szomorúan reátekint, majd megfordul s eléje 
áll, keservesen nyerít, megnyalja volt gazdája 
kezét, orcáit. Patáival türelmetlenül feltöri a 
földet, végül első lábaival a földre ereszkedik. 
Csak az kellene még, hogy gazdája lelki üd-
véért egy imát is elrebegjen. 

Jack le akarja a tisztet vetkőztetni, mert 
nézete szerint annak megboszulására a ruhákra 
is szüksége lehet. Amint munkához akar fogni, 
a ló keze után kap, meg akarja harapni, mert 
azt hiszi, hogy Jack gazdáját ki akarja fosztani. 

„Ertem, értem, — mondá Jack mosolyogva 
— te hü állat, rablónak nézel. Nézz csak 
reám, tolvajnak látszom én? Hisz e ruhákkal 
csak ki akarom kutatni gazdád gyilkosát." 

Jack levetkezteti a holtat, az egyes ruha-
darabokat megszagoltatja a lóval s e perctől 
kezdve nyugodtan bánhat el a tetemmel, a 
ló nem ellenkezik többé. 

Ily módon folyik tovább a történet, képte-
lenségekre képtelenségeket halmozva, s ez 
ifjúságunk kedvenc olvasmánya. 

Azt gondoltam, hogy tévedtem s újabb fü-
zeteket szereztem be, remélve, hogy élvezhe-
tőbb anyagra bukkanok. Ilyen volt a „Fekete 

zászló alatt" s Nick Carter-nek egynéhány hős-
tette. Az eredmény ugyanaz volt. E munkák 
tákolmányok, lehetetlenségekből s rémtettekből 
állanak. Főcéljuk az idegek felcsigázása, hogy 
ezáltal a könyvek kelendősége fokozódjék. 

De az ily lelketlen üzérek nem számítanak 
azzal, hogy a gyermek képzelődő tehetségének 
ferde irányt adnak, hogy ezáltal a hűn útjára 
terelik. Berlinben egy fiatal suhancokból álló 
társaság „fekete álarc" címen garázdálkodott, 
s mikor a banda fejét elfogták, kitűnt, hogy 
e bandának könyvtára is volt az ilyfajta 
híres történetekből s hogy e könyvtárt a 
vasúton szedte volt össze az utasok által el-
hagyott lectürekből. A kis gonosztevő apja 
ugyanis kocsitisztító volt. 

A közelmúltban itt Budapesten is egy ha-
sonló esetet eredményezett a Nick Carter-féle 
olvasmányok élvezése, midőn is egypár gyer-
mek összeállva, egy ismert fogorvos lakásából 
furfangos módon értéktárgyakat csent el. 

Valóban mindenki, ki szívén viseli az ifjú-
ság érdekét, törekedni fog arra, hogy e mé-
telytől tisztítsuk meg ifjúságunk irodalmát. 
Ne tiltsuk el őket kategorice e termékek 
olvasásától, mert hisz akkor kívánságunk ellen-
kezőjét érnők el. Tudvalevő dolog, hogy a til-
tott gyümölcs a legkedvesebb. Sőt ellenkezőleg, 
olvassunk fel nekik egyes részleteket e kép-
telenségeket tartalmazó könyvekből. Vezessük 
őket reá a valótlanságokra, figyelmeztessük 
őket arra, hogy mily bornírtnak kell, hogy 
tartsa a szerző olvasóját, ha ily sületlensé-
get tálal elé s a gyermek meg fogja útálni 
az ilyfajta könyveket s restelni fogja, hogy 
valaha is érdeklődéssel olvasott ily fércműve-
ket. Ha azonban már megfosztjuk a gyermeket 
egy általa eddig kedvelt terméktől, kötelesek 
vagyunk neki új tápot nyújtani. Az nem is 
eshet nehezünkre, különösen most, mikor ifjú-
ságunk irodalma oly termékeny. Szebbnél szebb 
művek állanak gyermekeink rendelkezésére, 
tekintettel a legzsengébb kortól az ifjú kor 
határáig. 

Van-e élvezetesebb olvasmány kicsinyeink 
számára Benedek meséinél ; Gaál hazafias 
s egyéb történeteinél. A serdültebbek számára 
ajánlható még De Gerando, Verne, Wohl, 
Büttner, De Amicis stb. művei. Szóval, van 
miből választanunk, s válasszunk is bölcseség-
gel s ne felejtsük el sohasem Eötvös e mély-
értelmű szavait: „Ki a gyermek képzelőtehet-
ségére hat, az egész valójának irányt ad." 
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Huszonöt év. 
— írta: Mező Dániel. — 

Ha a vándor útra indul, egyes pontokon 
meg-megpihen és innen vissza-visszatekint az 
elhagyott útra is. E nyugvópontokon újul-
nak föl lelkében az emlékek, itt elmélkedik 
afelett: vájjon jól választotta-e az útat, vájjon 
jól járt-e rajta és a hosszú utazás alatt meny-
nyiben változott a világ, van-e haladás, van-e 
fejlődés ? 

Minden pálya egy hosszú vándorút, a taní-
tói is. E vándorútamon elértem én is a 25 éves 
nyugvópontra, itt megülöm tisztán a lélek 
ünnepét. Visszagondolok, hálát adok és ameny-
nyiben lehet: a jövőbe nézek. 

Kolozsvárt, e kedves egyetemi városban 
kezdtem tanítói pályámat 25 évvel ezelőtt, 
hol tanulói éveimet is töltöttem. Abban az 
időben ott is a tanító volt a legkisebb ember 
a csizmadia előtt is, a diák előtt is, de az 
egyetemi tanár megbecsülte akkor is. Az egytem 
minden tanára tagja volt a tanítóegyesületnek, 
a tanítói gyűléseken előadásokat tartottak és 
a tanító társadalmi munkájában segítőtársak 
voltak. Szász Béla, Imre Sándor, Felméry Lajos, 
Jeney Viktor, Ferenczy Zoltán mindegyik 
barátai voltak a tanítóknak. A pedagógiai s 
a társadalmi kérdések nagy eszméit vetették 
föl tanítói körökben és amellett, hogy nagy 
népszerűséget szereztek maguknak, lelkesedésre 
is ragadták a tanítóságot. A tanítóság akkori 
lelkesedése ideális volt, harcolt az eszmékért 
és azért a megbecsültetésért, amelyet ma meg-
nyert más körök részéről is, de amely akkor 
csak a legnagyobbak részéről adatott meg. Ez 
az ideális harc távol állott a kenyérharctól. 
Részint, mert az ideálizmus ki is zárta ezt, 
részint, mert akkor még nem voltak rangosz-
tályokba sorozva a tisztviselők, nem volt olyan 
drága a hús, a kenyér és minden, de nem is 
őrjöngött úgy a divat. És azután, ha iskolába 
vitte a tanító a fiát, tandíjmentesen tanult, 
segélyt kapott, és a nagyenyedi meg a kolozs-
vári kollégiumok ki is taníttatták, míg pap, 
vagy tanár lett belőle. Megjegyzem : tanító-fiú 
akkor sem szívesen lett tanító. Nem igen 
rajongtak az ideális pálya után. Talán, mert 
a gyermek lelke is látta, hogy ez a pálya 
tövises és szegény, talán érezte azt a mostoha-
ságot és hálátlanságot is azok részéről, kik 
a tanítótól nyerték az első világosságot, de 
mikor nagyok és intézők lettek: a mostohák 
közé szegődtek. Talán érezték, hogy olyan a 
tanító, mint a szabadságharcosok voltak: ron-
gyosak, bár az égig ért föl lelkesedésük a 
szabadságért, a hazáért. 

Igazuk is voltak. Mert bizony hiába volt egy-

egy Pestalozzi mindenik, hiába volt az eszmék 
harcában egy-egy hős : sorsuk szomorú volt. 
De azért az ő lángoló lelkesedésük mégis 
megteremtette azt a világnézletet, azt a köz-
véleményt, hogy tanító nélkül nem lehet az 
ország, nem lehet el a nép: mert mindkettőnek 
ez a „kelet"-je, ez a virradása, ezek munkája 
ad más irányt, és a nagy Eötvös lánglelkének 
világánál iskolákat kezdettek építeni, a nép 
oktatásügye fenkölt eszme lett és nemzeti cél. 
Fájdalom, a politikai és társadalmi állapotok 
megint stagnálást idéztek elő a népoktatás 
terén, a tanítóság önzetlen lelkesedése leloha-
dott, lelke keserűséggel telt meg. Ez a tünet, 
a lelkek megsebzése országossá lett. Széttago-
lógott a tanítóság, meggyengült az egyesült 
erő. S minthogy a tanítók is csak emberek, 
szép kilátások fejében sokan elősegítették ezt 
a politikai szándékot, és a test tagokra hullott 
szét. 

Azután lett sokféle tanítóegyesület, a taní-
tói nyugdíjalap felügyelete kivétetett a tanítóság 
kezéből, föllépett a széthúzás szelleme és a 
szervilizmus beleplántálódott sok vezérnek látszó 
tanítói szívbe is. 

A tanítóság szíve sajgott ; de azután nagyra-
törő lelke nem engedte, hogy tétlenül üljön. 
Mozgalmainak akadtak vezérei, akárcsak egy 
szabadságharcnak. E vezérek teremtették meg 
a tanítók politikai tanügyi sajtóját; ezek hívták 
össze az egyetemes tanítógyüléseket, melyeken 
olyan határozatokat hoztak, hogy becsületére 
válik századok múlva is a tanítóságnak : ezek o " 
vezetése alatt létesült az Eötvös-alap, ebbe 
a korszakba esik a tanítói árvaházak létesí 
tése Débreczenben, Kecskeméten és ugyan-
ebbe a Budapesten és Kolozsvárt épült taní-
tók házai. 

Ezek mind nagyjelentőségű dolgok voltak. 
Ám, nem ment minden olyan könnyen. Sok 

harc folyt, míg létesültek és bizonyára voltak 
vértanúi is ennek a harcnak. Sokan ülnek bol-
dogan e régi idők harcainak a sikerein és 
nem is ismerik talán azt a multat, amelyiknek 
köszönhetik boldog jelenüket. 

A tanítóság lelkes harcának köszönhető az 
is, hogy a mai tanfelügyelet olyan magas szín-
vonalú és hogy a tanfelügyelői karban ülnek 
számosan tanítók. Ha senki sem ismerte volna 
és nem hozott volna áldozatokat a jogokért, 
— ki tudja, hol volnánk? 

Igen, ezt foglalja magában az a 25 év. így 
jutottunk odáig, hogy amit 25 évvel ezelőtt 
nem mertünk volna gondolni és hinni, magyar 
feliratok lesznek az iskolákon, magyar nemzeti 
szellemben foly a tanítás, mindenki ajakán 
csengeni fog a magyar szó, és ezek által 
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testvérek leszünk idebent, — egységes lesz a 
nemzet és a tanítóságnak van tisztességes 
kenyere. 

Ez a magyar tanítóság múltja ; lelkesedése, 
erélye, ellenállása, öntudatának, önérzetének 
a harc útján megszerzett gyümölcse. 

Megvannak tehát az útak, be vannak vezetve 
a községekbe, törvények állanak őrt ezek felett : 
a tanítóság egységesen álljon ezek védelmére, 
hogy minden vívmány, minden alkotás áll-
hasson, míg e nemzet él a világon. 

Ha a jövőbe nézek, hiszem, hogy a tanító-
ság a jövőben is tudni fogja a kötelességét 
önmaga iránt, a haza iránt és a népért! 

Azért hiszem ezt, mert átélve mint köz-
harcos e 25 évet, velem lelkesedett és dolgozott 
sok ezer társam. Ezért ünneplem én lélekkel 
ezt a mai napot. 

Magyar feliratú iskolapecsétek. 
írta: Bazsanth János. 

Az 1907. évi XXVII. t.-cikk végrehajtása 
tárgyában kiadott 7600. sz. miniszteri rendelet, 
illetve utasítás megjelöli mindazon iskolai fel-
szereléseket, melyekkel minden iskolának bírnia 
kell. Sajnos, hogy e felszerelések sorából hiány-
zik a hivatalos magyar feliratú iskolapecsét. 

Köztudomású dolog, hogy iskoláink leg-
nagyobb részének nincs is iskolai peesétje. Igen 
sok helyen, ha akár a tanítónak, akár az iskolás-
gyermeknek bizonyítványra van szüksége, azt 
a templom, plébánia vagy a hitközség pecsét-
jével látják el. De van ennél még nagyobb 
abszurdum is, s ez az, ha az anyaegyházhoz 
tartozó fiókegyházbeli tanítónak vagy iskolás-
gyermeknek bizonyítványát egy más község : 
az anyaegyház, a templom vagy plébánia, illetve 
lelkészi hivatal pecsétjével látják el s hogy 
azok latin, román, német, szerb, tót stb. felirattal 
vannak ellátva, s hogy a bizonyítványokat a 
lelkész nem mint „iskola-igazgató", de mint 
lelkész írja alá. Hogyan fest egy ilyen bizo-
nyítvány, álljon itt egy példa : Piripótyon 
iskolába járt gyermek bizonyítványát keltezik 
Piripótyon, aláírja a kakukvári lelkész s oda 
írja, hogy N. N. plébános, s megerősíti a 
„kakukvári templom" latin, román, német, 
szerb, tót stb. feliratú pecsétjével még akkor 
is, ha a bizonyítvány magyarul van kiállítva. 

Határozottan merem állítani, hogy az ország 
legelső vármegyéjében, Pest megyében is alig 
van iskola, melynek saját pecsétje s pláne még 
magyar feliratú pecsétje volna. Hát még másutt ! 
Erről igen könnyű meggyőződni, csak nézzük 
végig az állami segélyért folyamodó iskola-

fenntartók kérvényeit s azok mellékleteit, de 
különösen a tanítók működési bizonyítvá-
nyait stb. 

Nem tudok eléggé csodálkozni azon, hogy a 
hitfelekezeti iskolák igazgatói mért ragaszkod-
nak annyira a „plébános" vagy „lelkész"-féle 
aláírásokhoz. Sok tanító-társam azt vallja, hogy 
még az esetben sem írják oda az „iskola-
igazgató" szót, ha arra egyenesen felkérik. Ez 
a törvénnyel szemben formaliter nyílt állásfog-
lalás. Mert jóllehet a lelkészek a törvény sze-
rint hivatalból tagjai, sőt elnökei az iskola-
széknek s a hitfelekezeti népiskolai ügyre 
vonatkozó egyházi rendszabályok szerint igaz-
gatói a hitfelekezeti iskoláknak, de nem a lel-
készi, hanem egy más jogkörrel, t. i. az igaz-
gatói jogkörrel igazgatják az iskolákat. 

Mennyi félreértés, zavar és baj okozója lehet 
sokszor egy ilyen hivatalos irat vagy okmány, 
csak az tudja, akinek ilyenből már része volt. 

Különben is még azt is meg kellene hatá-
rozni, hogy a lelkészek mikor írják alá mint 
„iskolaszéki elnök"-ök és mikor mint „iskola-
igazgató"-k valamely okmányt vagy bizonyít-
ványt. Ha pl. tanítónak működési bizonyít-
ványra van szüksége, azt csak az iskolaszéknek 
volna szabad kiadnia s meg kellene jegyezni a 
bizonyítványban,hogy „az iskolaszékekkor meg 
ekkor tartott gyűlésének határozatából" stb., s 
csak oly bizonyítványt mondanék érvényesnek, 
amelyet két iskolaszéki tag hitelesít s az 
„iskolaszéki elnök" írja alá s azt „Az iskolaszék 
peesétje"-vel erősítik meg. 

Iskolai bizonyítványokat az osztálytanító és 
az „iskola-igazgató" s ha van, igazgató-tanítő 
írja alá s azt „Az iskola pecsétje "-vei erősít-
sék meg. 

Az ingyenes népoktatásról szóló törvény-
javaslatnak július hó 3-án a főrendiházban 
történt tárgyalásakor Apponyi Albert gr. kultus-
miniszternek Prohászka püspök, ama kifogására, 
hogy a bizonyítványok kiállításánál a közigaz-
gatásnak beavatkozása legyen, azt mondotta, 
hogy „a törvényjavaslat ezen intézkedése a 
képviselőházi tárgyalás folyamán a törvény-
javaslatból kiküszöböltetett. A miniszter be-
folyása csak arra terjed, hogy a mintákat álla-
pítsa meg, ami az egyöntetűség szempontjából 
föltétlenül szükséges ". 

Az egyöntetűség csakugyan igen szükséges, 
de nemcsak a minták megállapítása szem-
pontjából, hanem szükséges az, az 1907. évi 
XXVII. t.-cikk magyar nemzeti intenciójából 
kifolyólag, a magyar feliratú pecsét és a bizo-
nyítványok mikénti aláírása szempontjából is. 

A magyar nemzeti címer és zászló mellett 
nélkülözhetlen a magyar feliratú iskolapecsét! 
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SZÉPIRODALOM. 
Isten jár a lépcsőházban. 

írta: K. F. 

Rettenetes olykor-olykor átérezni testünk, 
lelkünk bűnösségét. . . Különösen néhanapján 
látjuk önmagunk előtt életünknek összes Szeny-
nyes tetteit, anélkül, hogy bűneinket külön-
külön megnevezni tudnók. A bűnösségnek, az 
általános, eredeti bűnösségnek a tudatsúlya 
nyom ilyenkor minket s az elkárhozás kike-
rülhetetlenségének az előérzete remeg végig 
rajtunk . . . Nincs menekvés ! Yeszve vagy ! 
— nyöszörög ilyenkor az ember. — Nincs 
kegyelem ! Nincs irgalom ! — kiáltja kétségbe-
esve s a pokolnak láthatatlan lángjai máris 
mintha nyaldosnák a húsát, a csontjait. 

Ilyesvalamit érzett Kapisztrán Vitálisz is egy 
este, kijövet a sarki korcsmából, ahol pálinká-
val próbálta elaltatni épen ezen a napon 
hangosan beszélő lelkiismeretét. Yajmi ritkán 
szólalt meg a lelkiismerete, de ha egyszer 
megszólalt, akkor aztán zúgott, zajongott, mint 
a vihar s j a j volt neki, ha ilyenkor valami 
újabb gaztett elkövetéséhez kezdett. . . Mert 
Kapisztrán Vitálisz tolvaj volt, sőt rabló, akit 
a rendőrség régóta keres. 

Heteken, hónapokon át nem törődött szörnyű 
tetteivel. Olyan természetesnek találta azt, hogy 
neki vétkezve kell leélnie az életét. De aztán 
néha egészen hirtelen megszállta valami furcsa 
hangulat, a lelkiismeret nyomása, ébredése. 
Lelkiismerete gagyogni, beszélni, majd lár-
mázni kezdett olyan hangosan, hogy majd bele-
őrült. Vétkei szellemárnyak alakjában követték 
mindenütt; ismerős alakoknak fantomjai átko-
kat súgtak a füleibe s ő ráismert e fanto-
mokban áldozataira. Kapisztrán Vitálisz, a 
kegyetlen, a gonosz ember megijedt, félt, ha 
meglepték az önvádak, a lelkiismeretfurdalások. 

Soha rosszabb időben nem lepték meg ezek 
az önvádolások, mint az elmúlt szombaton. A 
lelkiismeret hangjai gyengítik a rossz felé hajló 
akaraterőt. A lelkiismeret a szegénységet, a 
részvétet, a lemondást, a javulást hirdeti. A 
lelkiismeretlenség a bosszút, az állatiasságot, a 
vért, a telhetetlenséget szereti s a száraz 
szíveket. 

Kapisztrán Vitálisz épen azt vette tervbe, 
hogy szombatról vasárnapra virradó éjjel ki 
fogja rabolni az öreg francia guvernántot, 
mademoiselle Ivonnet. Volt tehát oka hara-
gudnia, amikor e szándéka ellen egyszerre csak 
felszólal a lelkiismerete. — Ne tedd ! G-ondold 

meg s ne tedd ! . . . Azt a szegény francia 
vén leányt nem sajnálod-e ? — zúgott benne 
a lelkiismeret szava már kora reggel. Kapisz-
tránt azonban valami, talán a bűn megszokása, 
mégis csak vissza, arrafelé tolta, ahol Ivonne 
kisasszony lakott: a Cso da fű-nie, áb a, az elé a 
nagy bérház elé, amelynek negyedik emeletén, 
egy kis udvari szobában, az öreg guvernánt 
teljesen egyedül töltötte a napjait. Úgyszólván 
egész nap a karosszékben ült. Össze volt már 
aszva, mint egy múmia. Két hónapban egyszer 
ha kisétált a Dunapartra, sütkérezni a napon. 

Beszélték róla, hogy sok pénze van. Nagyon 
sok. Még Londonban, Bécsben szerezte leckék 
adásával, s hogy minden pénzét otthon, az ágy-
párnákban őrzi. Kirabolni őt nem lesz nehéz 
munka. Egy ilyen öreg guvernántnak már erős 
hangja sincs. Nem fog kiabálni s végső eset-
ben betömöm a száját. Megfojtom, ha lármáz ! 
— határozta Kapisztrán Vitálisz. 

Ezzel az elhatározással surrant be sötét 
este a nagy kapun. Senki sem látta s egyelőre 
meghúzódott, meglapult a zeg-zugos lépcső-
házban. Várta az éjfélt . . . Nemsokára fél-
egyet ütött valamelyik lakónál az óra ; ütései 
az éjszakai csendben tisztán kivehetők vol-
tak . . . Síri nyugalom honolt az óriási épület-
ben, amely __ nappal lármás kaszárnyára emlé-
keztetett. Ügy látszott : mindenki aludni tért, 
már mindenki aludt. Az agg Ivonne-nál is 
sötétek voltak az ablakok. Kapisztrán Vitálisz 
elérkezettnek látta a cselekvés idejét. Előbújt 
rejtekéből. Még egyszer szimatolt, figyelt . . . 
És amint figyelt, hallgatódzott, egyszerre csak 
különös szuszogás, tompa nyöszörgés ütötte 
meg a füleit. Mintha valaki a lépcsőkön el-
esvén, súlyosan megsebesülve, aléltan segélyért 
esedeznék. Kapisztránnak a nyöszörgés akarat-
lanul is a szíve mélyéig hatott s ő érezte ezt, 
és haragudott is, hogy szíve ily érzékenykedő. 
Neki most bátornak, kőszívűnek kell lennie, 
s íme, mintha bátorságát a fájdalomteli sóhaj-
tozások lefokozták volna. Alig sikerült lelki-
ismeretének erejét pálinkával elaltatnia, a 
panaszos nyöszörgés ismét csak felébresztette 
azt. Bűnös akaratereje alábbszállt benne s lan-
kadást észlelt a sikerhez fűzött hitében. 

— Valóban nem tudom, ki fogom-e ma 
rabolni tudni azt a pénzes, vén boszorkát? — 
kérdezte önmagától. — A pokolba is, ma 
minden ellenem esküdött ! Rossz napom van, 
érzem. Talán jobb volna a merényletet el-
halasztani. 
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Amint így tűnődött, megszűntek segélyért 
susogni a panaszos hangok s ez Kapisztránra 
ismét bíztatóan hatott. Gyorsan, nehogy el-
szántságára ismét yalami bénítóan hasson, a 
lépcsőkön lábujjhegyen felfelé sompolygott, 
mereven maga elé nézve . . . De alig tett egy 
pár lépést, midőn valamiben megbotlottak a 
lábai. Egy asszonyi testben, valami vénasszonyé-
ban, aki tehetetlenül feküdt a lépcsőn. Ka-
pisztrán érezte, hogy az asszony karjaival 
hirtelen az ő lábaihoz kapkod, hogy görcsösen 
beléjük kapaszkodik, mintegy támasztékot ke-
resvén bennük a feltápászkodáshoz. Es eköz-
ben egy teljesen idegen nyelven, amelyet 
Kapisztrán sohasem hallott, fuldokolva hebegte: 
„V'la Dieu! Le bon Dieu à l'escalier! Le b t j 
Dieu, qui, m'aide ! . . . Isten van a lépcsőház-
ban . . . 0 megsegít. . . Eljött, hogy segítsen ! 
— s oly erővel karolta át a Kapisztrán lábait, 
hogy egy lépést sem tehetett. 

Kapisztrán szédült az elképedéstől, mely 
hirtelen erőt vett rajta. Majd lehajolt a tehe-
tetlen nőhöz. Átfogta sovány, csontváz dere-
kát s nagy nehezen talpraállította a resz-
kető asszonyt. Yalami megsúgta neki, hogy ez 
Ivonne, a vén guvernánt, akihez rabolni 
indult . . . A csillagok halovány fényénél fel is 
ismerte ő t . . . 

Mademoiselle Ivonne magyarul is beszélt 
egy kicsit s míg Kapisztrán karjaira dőlve, a 
lépcsőkön emeletről emeletre, lassan, felfelé 
haladt, elmondotta a lépcsőn történt balese-
té t : hogy francia órát adott egy kis leány-
nak a szomszéd utcában, az est folyamán ; 
hazatérve eltévedt az úton. — „Oh, nagyon 
rosszul látok ; csaknem vak vagyok ! Öreg, vak 
és nyomorék. Megértem már a halálra. Teg-
nap voltam hetvenkilenc éves. Már éjfél volt, 
mikor végre megtaláltam a Csodafű-utcát s 
eljutottam a nagy kapuhoz. Azt hittem, soha 
sem érek el odáig, a fáradtság miatt. A lép-
csőkön, itt, nem bírtam tovább. Összeestem, 
ahol megtalált . . . Köszönöm ! Jó ember, óh 
köszönöm, hogy eljött . . . Tudom, tudom, ön 
itt e házban lakik szintén. Ismerem. A két 
szeméből jóság, becsületesség látszik. A vélet-
len hozta önt. A nagy Isten küldte . . . On 
maga a jó Isten . . . Igen, igen . . . A nagy 
Isten a lépcsőházban megjelent, hogy szegény 
Ivonne-t felsegítse . . . Óh, a cselédek eltapod-
ták volna öreg testemet. Köszönöm. Merçi, 
merçi monsieur . . . 

Felérkeztek a harmadik emeletre s Kapisz-
trán úgy érezte, hogy rablási szándékát mára 
végképen fel kell adni. Talán holnap, talán 
máskor, de ma semmi szín alatt ! Az agg 
Ivonne sorsa nagyon meghatotta s ez a meg-
hatottság, ez a részvét erőtlenné tette, gyáva 

gyermekké formálta át . . . Végre feljutottak 
a negyedik emeletre s mademoiselle Ivonne 
remegő kézzel nyúlt a ridiküljébe, hogy elő-
vegye pénztárcáját s megjutalmazza gavallér 
emberét . . . 

Nehéz és sokáig tartó volt az út a lépcső-
kön fölfelé. Ivonne-nal gyengéden kellett bánnia, 
hogy a fárasztó lépcsőket kibírhassák elcsigá-
zott, remegő lábai. Mint jó fiú, az öreg édes-
anyját segítette fokról fokra fölfelé. Meg-
érdemli, hogy dús jutalmat kapjon. Még egy 
pár lépést tehettek előre, Ivonne kezében már 
megcsillantak a jutaimi koronák. De hirtelen 
a szívéhez kapott, felsikoltott s holtan esett 
össze a Kapisztrán karjai közt a végkimerü-
léstől. Kezéből és tárcájából csengve-bongva 
szétgurult a pénze. 

Sikolyára rendőröknek látszó férfiak ugrot-
tak hirtelen elő titkos rejtekeikből s egy 
pillanat alatt eszeveszett lárma, kiabálás tá-
madt a házban. Rablók ! Rablók ! Gyilkos ! 
Megölték mademoiselle Ivonne-t . . . Fogják 
meg a gyilkost! 

A bérháznak lakói a tornácokra gyűltek. 
Gyertyát, lámpást gyújtottak mindenfelé s 
megindult a hajsza Kapisztrán után, akit az 
ijedtség futni, menekülni késztetett. Elárul-
tak ! Elárult valamelyik irigy cimborám, vil-
lant meg benne a sejtelem. 

Végre önként megadta magát. A rendőrök 
pedig ujjongtak örömükben. Jó fogást csinál-
tak. Kapisztránra régóta vadásznak. A leg-
utóbbi gyilkosságot is ő követhette el s most 
minden bűnéért meglakol . . . r _ o 

— Ugy bizony, mégis csak hurokra kerül-
tél — hősködött az egyik rendőr. — Temér-
dek a bűnöd ! Nemsokára a bitófán fogsz 
lógni. Erre esküszöm ! S onnan egyenest a 
pokolba kerülsz. Sem a földön, sem az égben 
nincs számodra irgalom . . . 

* 

Az a rendőr, aki ezeket mondta, valóban 
a jövőbe, a túlvilágba látott. Minden úgy tör-
tént, ahogy megjósolta a rablónak. Kapisz-
tránt tényleg felkötötték, mint az emberiség 
átkát s a bitófáról a pokolba dobatott, ahol 
izzó vasszögek közt rettenetesen szenvedett. 
A testi kínokat valahogy csak megszokta volna, 
ha nem lettek volna lelki gyötrelmei is. Ha 
nem látta volna, hogy még a pokolba is 
lehatol az isteni irgalom s megkegyelmez 
azoknak, akikben a „jó"-nak bár egy paránya 
találtatott. Csak neki nem lesz a pokolból 
menekvése. Csak ő van örök szenvedésre kár-
hoztatva ; oly nagyok a bűnei ; oly undok volt 
egész élete. Egyetlen-egy jócselekedetet sem 
végzett földi pályája alatt. 
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— Semmi, semmi jót sem cselekedtem, — 
szólt szomorúan Kapisztrán az IJr angyalához, 
aki berepült hozzá, hogy a lelkét megvizs-
gálja: hátha annak mélyén mégis találtatnék 
valami, aminek fejében kegyelemre számít-
hatna odafenn. De az Úr angyala egyre csak 
gyóntatta Kapisztrán Yitáliszt ; faggatta és 
keresgélt élete redői közt, hátha egy jótettre 
bukkanhatna ott ? Csak egyetlen egyre ! Az 
üdvözüléshez ez is elég volna . . . 

— Semmi, semmi sincs ott. Hiába kutatsz, — 
ismételte Kapisztrán kétségbeesve. Mindig rossz 
voltam, mindig . . . Igaz, egyszer egy öreg nőt, 
aki a lépesőkön az aggságtól s a fáradtságtól 
összeroskadt, felemeltem s karonfogva, felvezet-
tem a ház negyedik emeletéig. Mindössze ez 
az, amit nem gonoszul cselekedtem. De hát 
mindez oly kevés, oly iszonyú kevés. És még 
csak „jó"-nak sem mondható . . . mert . . . 

— Tudom, már tudom, — szólt az Úr 
angyala s ujjongott szívében. — Azt az agg 
nőt Ivonne-nak hívták nemde ? Öreg guvernánt 
vo l t . . . Tudom az esetet . . . Meg lész mentve 
Kapisztrán Vitálisz ! Örülj. Megyek s jelentést 
teszek az úrnak. Es az angyal eltűnt a 
Kapisztrán szemei elől. 

És alig hogy eltűnt, megnyílt a mennynek 
boltozatja s hűsítő sugarak ömlöttek Kapisztrán 
sajgó sebeire. Pokoli gyötrelmei csillapulni 
kezdtek és látta, amint az ég és a pokol között 
hirtelen egy lépcsőt építenek föl az angyalok, 
épen olyan széles lépcsőt, mint aminőn egy-
szer, lent a földön, a negyedik emeletre 
vezette föl az öreg lvonne mademoisellet. 
Majd felülről egy roskatag, agg alak lép-
degélt lefelé s minél közelebb jött hozzá, 
annál szebbé, fiatalabbá változott. Annál ismerő-
sebbnek tűnt föl . . . Ivonne volt a leszálló, 
megifjuló alak, mademoiselle Ivonne. Midőn 
pedig a lépcső legaljára érkezett, karját nyúj-
totta Kapisztrán elé s mosolyogva szólt: „S'il 
vous, plait, monsieur, . . . ha úgy tetszik, föl-
vezetem az égbe. Isten megbocsátotta Önnek 
összes bűneit, egyetlen egy jócselekedetéért. 

És megindultak az ég felé . . . 

— Ideges gyermekek iskolája. Az ab-
normális fejlődésű, ideges, vagy kóros hajlandóságú 
fiúk számára a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium az idén a főváros budai részében oly 
intézetet fog nyitni, ahol a bennlakó növendékek 
elemi é3 középiskolai tanulmányaikat végez-
hetik, gondos orvosi felügyelet alatt. Az inté-
zetbe egyelőre tizenöt fizető növendéket vesz-
nek föl. 

Külföldi szemle. 
Az iskolai fegyelem reformjához . 

A berlini tanítóegyesület ülésén érdekesen 
fejtegette e kérdést Förster dr., Zürichből. 
Fejtegetéseiből a következőket emeljük ki: A 
bevezetésben az előadó anyagelvűséggel vádolja 
korunkat. Ennek a vádnak abban van alapja, 
hogy a szellem-erkölcsi hatalmak jelentőségét 
az életre nézve tagadják. Elfeledik, hogy min-
den, ami gyümölcsöző, tartós, a lélekből 
indul ki. Azonban már erős ellenáramlat kezd 
érvényesülni. Máris új irány mutatkozik az 
orvosi tudományban, amely a szellemi hatalmak 
jelentőségét a testi organizmusra előtérbe állítja. 
Végre mégis csak minden élet a szellemen 
alapul. 

Az iskolai fegyelemben is elhanyagolják a 
belső inspirációt a pusztán külső, gépies esz-
közök javára. Az iskolai fegyelem számos bal-
sikere is onnan származik, hogy nem eléggé 
vesszük figyelembe a gyermek szellemi erőit. 
Érvényt kell szerezni Nietzsche szavának: „A 
nevelő szabadító legyen, ne rabszolgatartó." 
Iskolánk mindinkább értelmet fejlesztő iskola 
lesz. Az iskolai fegyelem régi inspirációja, mely 
a külsőségeket is szellemi dolgokra vonatkoz-
tatta, mindinkább háttérbe szorul. Ezen inspi-
ráció eltűnésével háttérbe szorult a belső munka-
módszer is, a külsőleges javára. Az iskolai 
fegyelem vallásos alapjai eltűntek, anélkül, hogy 
valami újat tettek volna helyükbe. A borszellem 
követelménye, hogy a testi fenyítéket az iskolá-
ból kiküszöböljék, pedig az ifjúság fegyelmetlen-
sége, engedetlensége folyton nő. Az ifjúságot 
is áthatja a demokratikus szellem. Azért szük-
séges az iskolai fegyelem szellemi elmélyítése. 
A külső tekintély helyét foglalja el a belső 
tekintély az emberben. Mindenütt érzik az iskolai 
fegyelem reformálásának szükségét. Ohióban 
egy tanítónővel ismerkedett meg az előadó, aki 
az iskolai fegyelem különböző követelményeit 
etikailag elmélyíteni óhajtván, egy-egy csendes, 
nyugalmas órában 5—10 percig valamely etikai 
problémát fejteget; ennek hatását az iskolai 
fegyelemre észre is vette már. Azt mondották, 
hogy az iskola, mint ilyen, már etikai intéz-
mény. Ez azonban kétségbe vonható. Az iskolai 
élet a gyermekre nézve egész sokaságát mu-
tatja a kísértéseknek. A közösség nagy vesze-
delem a jellemre nézve. Áldássá csak akkor 
lesz, ha mindazokat az alkalmakat, melyek 
veszélyesek a jellem képzésére, az akarat gya-
korlására használják ki. Nagyon szükséges, hogy 
az akarat nevelése által az egyes tanuló a tömeg 
befolyása ellen megerősíttessék. Kell, hogy 
minden egyes felelősnek érezze magát az egész 
osztály szelleméért. 
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Hogy miképen gondolja az előadó az iskolai 
fegyelem reformját, a következőkből tűnik ki : 

Az iskolai fegyelemnek legnagyobb részben 
megelőzőnek (preventívnek) kell lennie. Főköve-
telmény a munkamotívumok új pedagógiája. 
Korunk idegessége nem onnan ered, hogy túl-
sókat dolgozunk, hanem inkább onnan, hogy 
sok íekintetben nem tudjuk, hogy miért dol-
gozunk. A pedagógia új iránya, mely a gyer-
mekeknek a munkát megcukrozza s nem tételezi 
fel róluk, hogy valami kellemetlent erősen és 
méltósággal ragadjanak meg, elvetendő. Korunk 
ideges nyugtalanságára jellemző a felületesség 
a munkában, a hiányzó akaraterő következ-
ménye. Azért a nevelő egyik főfeladata, hogy 
tervszerűleg ébressze a gyermek akaraterejét. 
Az ember jelleme a legkisebb dolgokban is 
megnyilatkozik ; azért a legkisebb dolgokból 
kiindulva kell befolyásolni a jellemet. Kiesi 
dolgokat azonban a nagyokkal kell viszonyba 
hozni és nagy nézőpontokból megfigyelni. 

Ellentétben Angolországgal, nagyon elterjedt 
Németországban az iskolai hazugság. Az iskolai 
hazugság sok jellemet ugyan érintetlenül hagy, 
sokat azonban gyökerében támad meg. A fe-
gyelem hibája az, hogy az iskolai hazugságot 
inkább rendőrileg, mint lelkészileg kezelik. Sok 
hasznát látta előadó annak, hogy a tanulókkal 
megbeszéléseket folytatott, függetlenül hatá-
rozott vétségekről, s igen érdekesen fejtegette, 
hogy mint sikerült neki tanulóinak a kénytelen 
hazugságról táplált véleményét alapjában meg-
változtatni. 

Szól azután a tanító tevékenységéről a fegyel-
mezésben. Az ember természettől nem jó, amint 
Rousseau állította. A pedagógiába nagyon is 
női szellem hatolt be, amiért bizonyos joggal 
az elkényeztetett gyermek pedagógiájáról lehet 
szólni. A nevelésben nem lehet beérni a spártai 
elem nélkül. A személyiség nem onnan ered, 
hogy a kedves ént saját tetszése szerint hagyják 
kifejlődni, hanem, hogy az egyéniség az enge-
delmességre kényszeríttessék. A nevelőnek arra 
kell bírnia a gyermeket, hogy ez engedelmes-
kedni akar. Az önfegyelemre való nevelés az 
iskolai fegyelem főelve, A gyermeket arra kell 
nevelni, hogy megtanulja azt, miképen törje 
meg a maga akaratát. Gazdag tapasztalataiból 
közli, miképen nevelte tanulóit a pontosságra. 
Végül elmondja, miképen kell a gyermekek 
közreműködését biztosítani saját igazgatásukban 
(fegyelmezésükben). New-Yorkban van egy iskola, 
amely annyira el volt hanyagolva, hogy a szüne-
tekben rendőrt kellett az udvarra állítani. Ekkor 
egy politikus arra a gondolatra jött, hogy a 
gyermekek megmentését a gyermekekkel kísérli 
meg. Az iskolában az öntörvénykezést vezette 
be. Egybehívták a tanulók választó-gyűlését, 

melyben polgármestert, jegyzőt, könyvtárnokot, 
egészségügyi tisztet stb. választottak. A tanulók 
hivataloskodása egy, a tanulók sorából tanulók 
által választott parlament ellenőrzése alatt állott. 
Csodálatos volt, mily ügyesen választották meg 
a tanulók az egyes hivatalnokokat. A merész 
kísérlet teljes sikerre vezetett s a city-school 
példája egész Amerikában utánzásra talált. Az 
előadó ezt az eszmét szóban és írásban Svájc-
ban is ajánlotta s egyes iskolákban ezt az ön-
igazgatást be is vezették, még faluhelyen is, 
ahol az iskolai községet a falusi község min-
tájára szervezték. Az előadó azt mondja, hogy 
ez a kísérlet itt is teljes sikerrel járt. A testi 
fenyíték teljesen fölöslegessé vált; ezt a moz-
zanatot annál is inkább hangsúlyozni kell, mert 
a testi fenyíték a valódi iskolai fegyelem leg-
mélyebb alapjait támadja meg. Az előadó e 
mondással végzi előadását: „Az a tanító, aki 
csak tudást közvetít, mesterember, de oly tanító, 
aki a jellemet neveli, művész." 

A szünidő u tán . 
Egy német tanító e cím alatt figyelemre-

méltó gondolatokat ír le saját tapasztalásai 
után. Egészen fölösleges újra és újra fejtegetni, 
hogy mily jótékony hatással van a szünidő a 
gyermekek lelki és testi állapotára. De a ta-
nító, aki a szünidő után ismét megkezdi mun-
káját, olyan hatásokat is észlel, melyek gon-
dolkodóba ejtik. Egyszer csak mindnyájan ta-
pasztalhattuk, hogy mily erősek voltak azok a 
képzetek, melyeket hónapokon át tartó verej-
tékes munkával a tanulók gondolatkörében 
keltettünk. Szó sem legyen ama lélektani tény-
ről, hogy minden hosszabb ideig tartó szünet 
után a léleknek kipihent része, mii t félig be-
rozsdásodott mozdony, csak lassan ébred ismét 
új életre. De hogyha egy népiskolai felsőbb 
osztályú tanuló a történelmi órában tanítójával 
el akarja hitetni, hogy a szünidő előtt nem 
Nagy Károlyról hanem I. Vilmosról és a francia-
országi háborúról volt szó, e gondolatösszesség 
sajátságos alkatában mégis olyasvalami rejlik, 
ami a pedagógiai gyógyítási mód anyaga lehet. 
Nem kevésbé aggályos dolog az, ha a leg-
csekélyebb földrajzi emlékeztető anyag vissza-
idézésére, fölelevenítésére minden fáradozás hasz-
talan. Egyszóval : aki ama tudás után ítél, 
melyet a gyermekek a szünidő után mutatnak, 
az, ha nem érti a dolgot, csak gáncsolhatja 
a tanító munkájának minőségét ; mint szakértő 
azonban újra bizonyságát láthatja annak, hogy 
didaktikai materiálizmusunkkal valami állandót 
el nem érünk. Gyermekeinkkel együtt felületes 
szótudás örökös begyakorlásában élünk, amelyet 
x-szakmákon keresztül 12 hosszú hónapon át 
cipelünk magunkkal a zsenge szellem nyugodt 
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elmélyedésének és formális képzéseinek rovására . 
Hiszen különbséget kell t e n n ü n k az abszo lú t 
szükséges és a pusz ta kel lemes között . A csont -
vázat, az abszolú t szükségest , mindeneset re 
gyakorlással és betaní tással kell a t anu lónak 
elveszthetetlen tu la jdonává l e n n i ; de ká r m i n -
den óráért, amelyrő l t ud juk , bogy csak lá t szó-
lagos eredményre áldoztuk. Egye t l en t an í tónak , 
egyetlen fe lnő t tnek sincs mind ig friss emléke-
zetében az az „emlékeztető anyag" , melyet a 
tan terv és a kedves szokás a tanulótól m e g -
követel. S ha azután a t a n t e r v még azt is e lő -
ír ja , hogy az előző osztályok tananyaga i smét -
lendő, akkor n e m csoda, h a az emlékezőtehet-
ség ágai úgy töredeznek, m i n t egy tú l t e rhe l t 
gyümölcsfa ágai . 

Talán csak el jő egyszer az az idő, mikor a 
tudás t a lárendel ik a műveltségnek? Mi m a r a d 
meg az egész pompás népiskolai képzésből, h a 
a tudás lehull s a művel tségre oly kevés g o n -
dot lehetett fo rd í t an i ? Mi készséggel do lgozunk 
s az okosan vezetet t és buzd í to t t tanuló szin-
tén, Azért a d j a n a k a t a n í t ó n a k és a t a n u l ó n a k 
is több szabadságot . Ezzel n e m a kötelességek 
csökkentését óha j t j uk . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Hivatalból. 1. Az államsegélyben részesülő tanítók 

megfelelően kiállított és bélyeggel szabályszerűen el-
látott nyugtáikat minden hónap 25-ig iskolánként egy 
boríték alatt „hivatalból, népoktatási ügyben, portó-
mentes" záradékkal ellátott levélben a kifizető állami 
pénztár címére póstára adják. így intézkedik az Uta-
sítás 36. §-a. Az illetőnek tehát nincs köze az ügyhöz. 
2. Tudtunkkal a hitközségi adó kivetése nem az 
iskolaszéki jegyző kötelessége. — K. S. Liliomos. 1. 
A nyugdíjintézetbe akkora nyugdíjigénnyel veszik fel, 
amekkora a tanítói fizetése. Ha ez 2000 K, akkor a helyes-
bítés iránt beadott kérvényére bizonnyal ennyiben is 
fogják megállapítani. 2. Ha ezt az összeget kezdettől 
fogva élvezi, akkor egyszermindenkorra csak 5°/o-ot 
kell fizetnie. A járulékok helytelen kivetése ellen 
szintén fölebbezhet. Az esetleges sérelmes határozat 
ellen mindkét>;esetben a közigazgatási bíróságnál élhet 
panasszal. — Orihodos. Ha az illető hiteles bizonyít-
ványt mutat fel arról, hogy ő abba az iskolába annak 
rendje és módja szerint beiratkozott, ön semmit sem 
tehet. A hatóság kötelessége ellenőrizni, vájjon az 
illető tanító helyesen járt-e el, vagy sem. — H. J. 
Mkeresztúr. A magyarországi latin és görög szer-
tartású róm. kath. hitközségek iskolaszékeinek szer-
vezetére és hatáskörére vonatkozó s a magyar püspöki 
kar által megállapított rendszabályok 15. §-a értel-
mében „a hitközségi iskolaszék elnöke a plébános, 
illetőleg a helyettes plébános, ki mellé az iskolaszék 
saját kebeléből egy világi elnököt választ". A plébános 
tehát hivatalból elnöke az iskolaszéknek és nem esik 
választás alá. — Kántor. A kántori jövedalem csak 
a hitfelekezeti tanítóknál számítandó be az alapfize-
tésnek 1000 koronáig való kiegészítésénél. A községi 
tanítókra, ha kántori hivatalt viselnek is, a törvénynek 
ez az intézkedése nem vonatkozik. — Tanszerek. 
Iskolai fölszerelés dolgában szívesen ad felvilágosítást 
a Tanszermúzeum elnöksége : Budapest, VII [., Szent-
királyi-utca 47. 

KÖNYVESHÍZ. 
§ S c h o p e n h a u e r A r t ú r m ü v e i a M a g y a r 

K ö n y v t á r b a n . (Életbölcsélet. Fordította : Szemlér 
Lőrinc. Paraenezisek és maximák. Ford í to t t a : 
Szemlér Lőrinc.) 

Eötvös József mondja egyik munká jában : 
„Voltam olyan helyzetben, midőn sorsomat iri-
gyelték, éltem napokat, midőn talán részvét 
tárgya valék, de csak egyet tanultam mindé ta-
pasztalásaimból, hogy megelégedésünk nem hely-
zetünktől, hanem annak felfogásától függ." Scho-
penhauer Artúr , a legkiválóbb német filozófusok 
egyike, ugyan nem hirdet i ezt a gondolatot, de 
Eletbölcseletének és Maximáinak olvasása után 
Eötvös bölcs mondása j u t eszünkbe. Az élet nem 
az örömök tanyája, — hangzik a nagy bölcsel-
kedő tanítása — de nem is tisztán a bánaté. 
Nagy részben az ember maga oka annak, ha élete 
szomorúan telik. Túlságos követeléseket állít föl, 
melyeket az élet nem siet teljesíteni. 

Nem mondhatjuk, hogy ennek a szomorú lelkű 
bölcselőnek mindenben igaza van, de nem is 
cáfolhatjuk le. Az ember boldogságának és bol-
dogtalanságának okait mindig magában hordja. 
Sem a tárgyakat , sem az eseményeket nem fog-
hatjuk fel a maguk igazi valóságában. Az emberi 
lélek valamilyen fátyolt borít a legapróbb ese-
ményekre is ; az egyik sötétet, szomorút, a má-
sik fehéret, vidámat. E fátyolon keresztül nézve, 
a tárgyak, az események, az inlulatok, az em-
berek másoknak és másoknak tűnnek föl min-
denki előtt. Schopenhauer talán túlságosan sö-
tétnek lát ta a világot, de el kell ismernünk, 
hogy elméletét vaskövetkezetességgel vi t te ke-
resztül. Hogy valami ízelítőt adjunk a Magyar 
Könyvtárban most megjelent Paraenezisek és maxi-
mák című munkájából, álljon it t a következő, 
felfogására rendkívül jellemző részlet. Az élet 
— ír j a e munkájában — tulajdonképen nem 
arra való, hogy átélvezzük, hanem, hogy átessünk 
rajta és befejezzük, jelzi ezt nem egy kifejezés 
is, mint : degere vitám, vita defungi, az olasz 
si scampa scozi, a németben man muss suchen 
durchzukommen, er wird schon durch die Welt 
kommen, majd csak átvergődik rajta s több eíféle. 
Csakugyan vigasztalásul szolgál az öreg korban, 
hogy az élet küzdelme mögöttünk van már. 
Legboldogabb sorsa tehát annak van, aki életét 
túlságosan nagy, akár szellemi, akár testi fájdal-
mak nélkül töltheti el, nem pedig annak, kinek 
a legnagyobb örömökben és a legnagyobb élve-
zetekben van része. Aki valamely életpályának 
boldogságát eszerint az utóbbi szerint akarja meg-
ítélni, hamÍ3 mértéket használ. Mert az élveze-
tek negatívek s azok is maradnak : az, hogy bol-
doggá tesznek, balhiedelem, melyet az irigység 
használ a maga tulajdon megbüntetésére. A fáj-
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dalmakat ellenben pozitíve érezzük : azért hiány-
zik a mértéke az élet boldogságának. Ha fájda-
lomtól ment állapotunkhoz még az unalomnak 
hiánya is hozzájárul, lényegében elértük a földi 
boldogságot : mert a többi csak chimaera. Kö-
vetkezik ebből, hogy sohase vásároljunk élveze-
teket fájdalom árán, ha mindjárt csak azok ve-
szedelme árán is ; mert különben negatív és 
ezért csak chimaerikus dologért pozitív, vagyis 
reális dologgal fizetünk. Stb. 

Schopenhauer a könnyen ér thető filozófusok 
közé tartozik. Ezek a kisebb munkái , melyek 
most jelentek meg magyar nyelven, elmélke-
désekből állanak. Ez elmélkedések az élvezetekre, 
szerelemre, gyűlöletre, barátságra, az egész lelki 
és testi életre vonatkoznak. Lesznek sokan, kik 
mindenben igazat adnak a német bölcsnek, lesz-
nek sokan, kik tanításait nem fogadják el, de 
azoknak is el kell ismerniök, hogy munkáinak 
elolvasása után nagyon sok dolgot más szem-
pontból ítélnek meg. 

§ Falus i iskolások olvasó- és tankönyve. 
Szerkesztette több vidéki tanító. Kiadja Lampel 
R. könyvkiadó-vállalata. A két kö te t közül az 
első az elemi népiskolák II. és III. osztálya szá-
mára készült, ára 80 f, terjedelme 228 oldal. 
A második kötet, melyet szerzői az elemi nép-
iskolák IV—VI. osztályának szántak, 494 oldalra 
ter jed és ára 1 K 60 f. Elemi iskoláink közül 
tagadhatatlanul az egy- és kéttanítós falusi iskola 
végzi a legnehezebb munkát, nemcsak azért, 
mert legtöbbször igen csekély eszközökkel nagy 
célokat kell szolgálni, hanem azért is, mert 
rendkívül mostoha viszonyai mel le t t ugyanazt 
az eredményt követelik tőle hivatottak és hívat-
lanok, mint a kedvezőbb, helyzetben levő több-
tanítós városi iskolától. Minél nehezebb valamely 
munka, annál tökéletesebb eszköz kell annak 
elvégzéséhez. Az osztott iskola tanítója ráér 
eszközeinek fogyatékosságát sokféleképen pótolni, 
amire az osztatlan iskola tanítójának nincs ideje. 
Neki minden perc drága, nincs vesztegetni való 
egyetlen pillanata sem. De eszköze sincs annyi, 
mint osztott iskolában működő kartársának ; az 
olvasókönyv úgyszólván mindene. Ha ez helyes 
alapelveken épült, hézagtalansága mellett taka-
rékosan bánik a szóval és az anyagot a gyermek 
lelkületének megfelelő formában nyú j t j a , akkor 
sok rögöt takarít el az útból. Az előt tünk fekvő 
két könyv névtelen szerzői ily ügyes szerszámot 
adnak az osztatlan iskola tanítójának kezébe és 
mi szívesen í r juk alá a hivatalos bírálónak 
— egy kiváló író és szakférfiú — elismerő 
sorait, amikor így nyilatkozik a szóbanforgó 
m ű r ő l : „Sokra becsülöm ezt a könyvet ; és 
őszinte örömmel köszöntöm a szerkesztőit, mert 
hasznos és okos munká t csináltak. Azok között 
a hasonló rendeltetésű népiskolai tankönyvek 

között, amelyek kezemen megfordultak, ez az 
első, amelyikben a pedagógus száraz és fölösleges 
fontoskodása nem fojtja meg a nevelő munkás-
ságot s az első, amelyikben a nyelvtan az 
olvasókönyvvel ós az egész tananyaggal egyesítve 
van és pedig olyan ügyesen összeszőve, hogy 
mindaz szintén észrevétlenül, hogy úgy mondjam : 
komoly já tékban adódik át a gyermek lelkének, 
mely a közismeretekkel együtt tanulja és gya-
korolja a nyelvet és érvényesíti annak törvé-
nyeit . Dicsérem a gondot és figyelmet, amivel 
a szerkesztők azt a nehéz feladatot megoldották; 
hogy szemlélhetővó tették a tananyagbeli igaz-
ságokat, még a nyelvtaniakat is s emellett a 
szórakozás és tanulás formáit oly szerencsésen, 
jóformán művészettel csoportosították, az anya-
got oly arányosan osztották be és dolgozták föl, 
hogy didaktikai nézőpontból a könyv ellenében 
alig lehet kifogást emelni. Ehhez a könyvhöz 
még a vezérkönyv sem szükséges, csak az, hogy 
a tanító megértse a szerkesztő intencióit . . . 
Ismétlem, hogy a könyvet nemcsak nagyon jónak, 
de igazán ki tűnőnek tartom, olyannak, ami a 
taní tás eredményességét előreláthatólag gyara-
pítani fogja ós amely a falu lelki világával össz-
hangzó. Mint ilyet, engedélyezésre nemcsak érde-
mesnek tartom, de arra melegen ajánlom is." 
Mi is melegen ajánljuk a könyvet, melynek 
didaktikai kiválósága, gondos, művészi szerkesz-
tése, tiszta, magyaros nyelvezete a szerzőket, 
tetszetős külső kiállítása pedig a kiadócég ízlé-
sét dicséri. 

§ A sienai eredetű Gallicns-család ós 
m ű v é s z e t e . (Adatot az Anjou-korbeli magyar 
kézművesség történetéhez. I r ta : JBerwaldssTty 
Kálmán. Megjelent Iglón.) 

Meg kell becsülnünk azokat a kevéssé jelen-
tékenyeknek látszó adatokat is, amelyek a magyar-
ság régebbi életére vonatkoznak. A tör téne t i 
események okai, befolyásai és következményei 
nagyobbrészt tisztázva vannak ugyan, de nem 
ismerjük még kellőleg a mult művelődéstörté-
netét . 

Mennél több adatot halmozunk föl, annál lehe-
tőbbé tesszük, hogy egy széles látókörű tudós 
megelevenítse számunkra a multat . 

Ha a régi családi életet, elmúlt korok embe-
reinek gyönyörűségét és fájdalmát, a társadalmi 
osztályok egymáshoz való viszonyát, a nép mű-
veltségét teljesen megismerjük, fogjuk csak igazán 
megérteni a nemzet tör ténetét . 

Berwaldszky Kálmán tanító is fontos adattal 
j á ru l t hozzá a magyarországi művészet történeté-
hez. Megírta a sienai Gallicus-család élettörté-
netét . Ez a család 1303 körül költözött hazánkba. 
A család feje Simon volt. 0 is, fiai is híres 
ötvösmesterek voltak. Jórészt nekik tulajdonít-
hatjuk, hogy a hazai ötvösművészet a XIII. szá-
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zad végén olasz hatás alá került. E mesterek 
törtek útat ná lunk a reneszánsz számára. A Nagy 
Lajos és Zsigmond idejében beköltöző olasz mű-
vészeket már tá r t karokkal fogadták. Mielőtt 
a Gallicus-család hozzánk költözött volna, — ír ja 
Berwaldszky — a pecsét- és éremvésők túlnyomó 
többségben Párisból kerültek ki. Igen nagy gon-
dot fordítottak a régi világban a pecsétekre. Az 
okleveleknek a pecsét adta meg a hitelességet. 
Kapzsi ós gonosz emberek sok visszaélést, hami-
sítást követtek el. A királyok úgy iparkodtak a 
hamisításokat meggátolni, hogy a pecséteiket 
rendkívül szoros őrizet alatt tar tot ták. Ha pedig 
pecsétjük elveszett, az úja t másformára készít-
tették. A művészeknek az volt a feladatuk, hogy 
minél szebb kivitelben, nehezebben utánozható 
formában készítsék el az újat . Róbert Károlynak 
pl. három pecsétje is volt. Első pecsételőjét a 
sok visszaélés miat t kénytelen volt megsemmi-
síteni, a második a Bazarád ellen vívott harcban 
került az ellenség kezébe. A harmadikat Gallicus 
Péter ötvössel készíttette. 

A Gallicus-család nemcsak királyi pecsétnyo-
mókat készített, hanem ereklyetartó kereszteket, 
kelyheket, oltárkereszteket is. 

Berwaldszky Kálmán tanulságos könyvében 
be is mutatja köziilök a következőket: Az iglói 
románus ereklyetartó kereszt (Gallicus Miklós 
műve), a felsőszalóki aranyozott ezüstkehely, a 
körtvélyesi réz cibórium, a szepesbólai réz 
oltárkereszt. 

A képek igen jól sikerültek, a könyvnek 
kiállítása csinos. 

§ J i í t é k m ó d s z e r e i l i az olvasás és írás játszva 
tanítására, az elemi iskola I. osztályában. í r t a : 
Trettina Józsefnó, székesfővárosi tanítónő. Ara 
2 K. Kapható a szerzőnél Budapesten, az Attila-
utcai elemi iskolában. — Hangos sikerek, akár 
anyagi, akár szellemi téren, felvillanyozzák a 
lelkeket és utánzásra csábítanak. Nem csoda 
tehát, ha Tomcsányiné Czukrász Bóza, ki fono-
mimikájával lázba ejtette az egész magyar tanító-
ságot, egész sereg utánzóra talált. Egyik ügye-
sebben, a másik kevésbé ügyesen alakított a 
mester művén, sőt akadt olyan is, aki egyszerűen 
lemásolta Czukrász munkájának egy részét és 
a legszemérmetlenebbül saját tanulmányaként 
árulta más szellemi termékét. Trett ina Józsefné, 
ha nagyjában követi is mesterét, nem puszta 
másoló ; a maga szellemi terméséből is n y ú j t 
egyet-mást. Ezenkívül szemléltető eszközökről is 
gondoskodik, melyeknek az volna a hivatásuk, 
hogy alakjukkal megrögzíteni segítsék annak a 
hangnak a képét (a betűt), melynek szolgálatára 
készültek. Ha a különben csinos kiállítású munka 
nem is fog talán nagyobb hatást kelteni, annyi t 
mindenesetre megérdemel, hogy, mint jóravaló 
törekvést, fölemlítsük. 

§ Három év Tibetbeu. (Irta Hédin Sven. 
Megjelent a Magyar Könyvtárban.) 

Ázsia belsejében még hatalmas terület van, 
melyet lakóinak vadsága s idegengyűlölete el-
zár az európai kutató elől. A térképeinken 
látható folyókra, tavakra, hegyekre s városokra 
vonatkozó adatok még helyesbítésre szorulnak. 
A mult század utolsó évtizedeiben és^ a leg-
utóbbi években is sok tudós nyomult Ázsiának 
eddig teljesen elzárt, veszedelmes vidékeire, 
hogy kutatásaival ismereteinket gyarapítsa. E 
kutatók közül egyike a legvakmerőbbeknek 
Hedin Sven. A sajtóban már többször fölbuk-
kant az a hír, hogy nyomtalanul eltűnt, de 
pár hónap múlva mindig megkerült a merész 
tudós. 

Kutatásainak eredményét több könyvben dol-
gozta föl. Egyik terjedelmes könyve már 
régebben megjelent magyar nyelven. Egy másik 
munkáját most adta ki a Magyar Könyvtár. 
Ez az útleírása inkább a nagyközönség szá-
mára készült, mint a tudomány embereinek. 
Vonzóan írja le mindazokat a jelentős és jelen-
téktelen dolgokat, melyek vele attól a pilla-
nattól fogva történtek, hogy embereivel föl-
szállt tutajára. Akik szeretik az útleírásokat, 
gyönyörűséget találnak ebben a kis művében is. 

Községi és egyéb helynevek. 
Szatmár vármegye. 

I. Csengeri járás: Angyalos=Szamosangyalos.— 
Csengerhez tartozó Juhoskerülőház (eddig Günther 
néven), Katztanya (eddig Fischer néven). — 
Szuhányikerülőház (eddig Jánosi néven). — Dara = 
Szamosdara községhez tartozó Aranyostanya (eddig 
Friedtanya néven), Kosárhát (eddig Mayertanya 
néven). — Ököritó = Szatmárököritó. — Sályi = 
Szamossályi községhez tartozó Kisgyenetanya 
(eddig Szegeditanya néven), Kovácstanya (eddig 
Zoltántanya néven). — Sima = Csengersima. — 
Tatárfalva Szamostatárfalva. — Tyúkod község-
hez tartozó Itonamajor (eddig Jánosi tanya né-
ven). — Ura községhez tartozó Bálinttanya (eddig 
Uray Balint tanya néven), Sándortanya (eddig 
Uray János tanya néven). 

II. Erdödi járás: Hirip községhez tartozó 
Angelatanya (eddig Papptanya néven), Antaltanya 
(eddig Papp Lajos tag néven), Csengeritag (eddig 
Szuhányitag néven is). — Lophágy := Laphegy. — 
Madarász =Nagymadarász. — 01áh-Hodos=Beltek-
hodos. — 01áb-Meddes= Meddes. — Oroszfalu = 
Oroszfalva. — Sándorfalu = Krasznasándorfalu. — 
Szoldobágy = Bükkszoldobágy. — Tóke-Terebes = 
Krasznaterebes. 

III. Fehérgyarmati járás: Borzova = Nemes-
borzova. — Csecse = Tiszacsécse. — Cseke = Szat-
márcseke községhez tartozó Bélatanya (eddig 
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Margittanya néven). — Czégény-Dányád =Dá-
nyád. — Fehérgyarmat községhez tartozó Bá-
bolnaitanya (eddig Spitz Dezső tanya néven), 
Cserháttanya (eddig id. Spitz Adolf tanyája né-
ven is), Ferenctanya (eddig Vitéztanya néven), 
Ilonagőzmalom (eddig Spitz Jenő gőzmalma néven 
is), Jenőtanya (eddig Spitz Jenő tanya néven), 
Józseftanya (eddig Spitz József tanya néven), 
Spitztanya (eddig if j . Spitz Adolf tanyája néven 
is), Sümegitanya (eddig id. Spitz Adolf tanyája 
néven is). — Istvándi = Túristvándi községhez 
tartozó Hargasitanya (eddig Kölcseytanya néven), 
Nyárasitanya (eddig Kistanya néven). — Jánk 
községhez tartozó Alsótanya (eddig Barkóczy 
alsótanya néven is), Felsőtanya (eddig Barkóczy 
felsőtanya néven is). — Kisnaniény községhez 
tartozó Pusztaricse (eddig Ruzicskatanya néven 
is). — Kisszekeres községhez tartozó Yállyitanya 
(eddig Völgyitanya néven is). — Kömörő köz-
séghez tartozó Szelestanya (eddig Kendetanya 
néven is). — Riese = Túrricse. — Tiszabecs köz-
séghez tartozó Bajnoktanya (eddig Kányatanya 
néven). — Tiszakóród községhez tartozó Kauf-
mantanya (eddig Kaufnian József tanyája néven 
is), Kertésztanya (eddig Kaufmann Albert tanya 
neven is). 

IV. Mátészalkai járás: Derzs = Nyírderzs — 
Gebe községhez tartozó Lévitanya (eddig Berger-
tanya néven), Zafirtanya (eddig Szilágyitanya 
néven). —- Iklód = Nyíriklód. — Kér = Szamos-
kér. — Mátészalka községhez tartozó Bendek-
tanya (eddig Weisztanya néven). — Nagydobos 
községhez tartozó Gizellatanya (eddig Dessewffy-
tanya néven), Gólyatanya (eddig Springertanya 
néven), Kenyerestanya (eddig Bogchatanya néven), 
Kuruczszállás (eddig Szőllőtelep néven). — Nyír-
csaholy községhez tartozó Pinczehegytanya (eddig 
Budaházytanya néven). — Nyír-Megyes = Nyír-
meggyes községhez tartozó Ilosvay Bálint tag 
(eddig Fehértanya néven), Ilosvay Tihamér tag 
(eddig Ilosvay Bálint tanya néven), Nemestót-
hikistag (eddig Kistanya néven), Vályitag (eddig 
Valyitanya, Majortanya ós Fülöpkút i tanya külön 
neveken). — Nyírvasvári községhez tartozó 
Gyengetanya (eddig Szlóri , Bóni- és Sándor-
tanya külön neveken is), Muszájtag eddig József-
tanya és Mandeltag külön neveken is). — Opályi 
községhez tartozó Gríínmájertanya (eddig Kos-
tanya néven), Vaytanya (eddig Hadik-Barkóczy 
tanya néven). — Pa ra sznya^ Nyírparasznya köz-
séghez tarlozó Erdőtanya (eddig Fodortan} a né-
ven), Péter tanya (eddig Győritanya néven). — 
Szamosszeg községhez tartozó Liszkaitanya (eddig 
Szuhányi tanya néven). 

V. Nagybányai járás : Györkefalu = Györke-
falva. — Hidegkút = Láposhidegkút. — Lénárd-
falu = Lénárd falva. — Miszt-Mogyorós = Miszmo-
gyorós. — Misztbánya — Miszbánya. — Monostor -

Szamosmonostor. — Nyegrefalu = Nyegrefalva. — 
Oláh-Ujfalu = Szamosújfalu. — T o m á n y a = T o -
mány. — Tőkés = Tőkésbánya. 

VI. Nagykárolyi járás: Dengeleg = Érdenge-
leg. — Erendréd községhez tar tozó Falussytanya 
(eddig Vonháztanya néven). — Esztró községhez 
tartozó Verestanya (eddig Tordi tanya néven). — 
Fény = Mezőfény. — Kaplony községhez tartozó 
Elóhátitanya (eddig Farkastanya néven), Kraszna-
parti tanya (eddig Elefántitanya néven). — Pór-
telek = Portelek. — Szent-Miklós = Krasznaszent-
miklós. 

VII. Nagysomkúti járás: Butyásza = Bucson-
falva. — Dánfalu = Dán falva — Fericse = Szamos-
fericse. — Gaura = Kővárgara. — Hosszúfalu = 
Kővárhosszúfalu. — Hovrilla = Hávord. — Ka-
ru lya = Karuly. — Koltó-Katalin = Koltó. —- Ko-
vás községhez tartozó Hegyalja (eddig Podur-
puszta néven), Láposköz (eddig Intrer iurpuszta 
néven). — Kővárremete községhez tartozó Kis-
remete (eddig Remecsorapuszta néven). — Lu-
kácsfalu = Szamoslukácsi. — Nagy-Nyires = Nagy-
nyíres. — O-Bozinta - Nagybozinta. — Sáros-
Magyar-Berkecz = Magyarberkecz. — Szakállos-
falu=Szakállasfalva. — Tölgyes =Szamostölgyes. — 
Törökfalu községhez tartozó Szilvástelep (eddig 
Runktelep néven. — Varalyu = Kőváralja község-
hez tartozó Malomvölgy (eddig Valeamari telep 
néven). 

VIII. Szatmárnémeti járás (eddig Szatmári 
j á rás ) : Aranyos-Megyes = Aranyosmeggyes. -— 
Berencze = Szamosberencze. — Dobrácsapáti köz-
séghez tartozó Csűröskertitanya (eddig Csehtanya 
néven). — Egri községhez tartozó Kádár Mihály 
t anya (eddig Kuczorgótanya néven), Sepsytanya 
(eddig Jávostanya néven), Veisztanya (eddig Su-
gár tanya néven). — Görbed = Szatmárgörbed. — 
Homok = Sándorhomok. — Kakszentmárton köz-
séghez tartozó Hut tontanya (eddig Sterntanya 
néven), Péterffytanya (eddig Keresztszeghytanya 
néven). — Kis-Hodos=: Kishódos. — Kispalád 
községhez tartozó Angyalositanya (eddig Kende-
tanya néven). — Krassó = Szamoskrassó. — 
Lippó = Szamoslippó. — Magosliget községhez 
tar tozó Kányatanya (eddig Hagaratanya néven), 
Svarcztanya (eddig Veisztanya néven). — Nagy 
Hodos = Nagyhódos. — Nagypeleske községhez 
tar tozó Elemértanya (eddig Rácztanya neven), 
Tatárerdeitanya (eddig Mózestanya néven. — 
Pálfalva = Szatmárpálfalva. — Pusztadarócz köz-
séghez tartozó Asztalostanya (eddig Vargatanya 
néven. — Sár - Kissár. — Sárköz községhez tar-
tozó Józsefmajor (eddig Újmajor néven). — 
Sárközújlak községhez tartozó Császykistag (eddig 
Kertésztanya néven), Császynagytag (eddig Mar-
kovicstanya néven), Kiszelytanya (eddi/ Lázár-
tanya néven), Rét tanya (eddig Czibere, Riskó és 
Ketszemtanva külön neveken), Saurektanya (eddig 
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Fényestanya néven), Szőketanya (eddig Yeisztanya 
néven). — Szamoskóród községhez tartozó Csonkai-
tanya (eddig Csehtanya néven), Nagyirtásitanya 
(eddig Furmanntanya néven). — Szárazberek köz-
séghez tartozó Mandeltanya (eddig Spiégeltanya 
néven). — Udvari = Szatmárudvari községhez tar-
tozó Jeremiástanya (eddig Böszörményitanya né-
ven). — Zaj ta községhez tartozó Forrásháti tanya 
(eddig Gocstanya néven). 

IX. Szinérváraljai járás (eddig Szinyérváraljai 
járás néven) : Borhid = Szamosborhid. — Komor-
zán községhez tartozó Dencsuczmalom (eddig 
Nyegránmalom néven). — Lekencze = Avas-
lekencze. — Ó-Huta - Alsóhuta. — Sebespatak = 
Kissebespatak Szinyér-Váralja = Szinérváralja köz-
séghez tartozó Káczaitanya (eddig a Róm. kath. 
egyház tanyája néven). — Turvékonya = Túr-
vékonya községhez tartozó Pásztorikistanya (eddig 
Paptanya néven). — Uj-Huta = Szelestyehuta. — 
Válaszút = Borválaszút. — Vámfalu községhez tar-
tozó Lászlótanya (e kettő eddig Vaytanya néven), 
Molnármalom (eddig Vaymalom néven), Vámfalvi-
tanya (eddig Paptanya néven). — Veresmart = 
Szamosveresmart. 

HIVATALOS KÉSZ* 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 105.144/908. sz.) 

A kir. tanfelügyelőségek részére a 70 .000 /905 . 
sz. a. kelt rendelettel kiadott Utasítás 81. §-ában 
foglaltakra való utalással fölhívom a kir. tanfel-
ügyelőséget a következőkre : 

Az állami elemi iskolák teljes benépesítése, a 
tanítás rendes menete és a szorgalomidőnek 
pontos megtartása a kir . tanfelügyelők legébe-
rebb ellenőrzését igényli. Szigorúan ügyeljen 
tehát Cím arra, hogy az állami iskolai gondnok-
ságok számára a 32 .055 /901 . sz. a. kelt rende-
lettel kiadott Utasítás 30. § ának rendelkezései 
minden tekintetben végrehajtassanak és ellen-
őrizze, hogy a mulasztási kimutatások kezelésé-
ben, a mulasztók bírságolásában az Utasí tás 33., 
34. és 35 . §-aiban foglaltak megtartassanak. 

A helyes osztálybeosztás, továbbá annak meg-
állapítása végett, hogy az egyes állami népisko-
láknál alkalmazott taní tók a beírt t anulók lét-
számával arányban állanak-e ; valamint annak 
elbírálása céljából, hogy mely állami népiskolák 
fejlesztendők elsősorban, felhívom Címedet, hogy 
a folyó tanévi beiskolázás adatait az idecsatolt 
nyomtatványmintán fel tüntetve, pontos végössze-
gezéssel ellátva és ügyelve arra is, hogy az 
összetartozó rovatok főösszegei megegyezzenek, 
minden sürgetés bevárása nélkül f. évi október 
hó végéig múlhatatlanul terjessze föl. 

A kimutatásban piros színnel aláhúzandók 
azon állami elemi népiskolák, melyeknél a nö-
vendékek száma, vagy pedig az iskolába még 
nem já rók száma mia t t fejlesztése, illetőleg ú j 
tanosztály fölállítása égetően szükséges. E tekin-
tetben arra figyelmeztetem Címedet, hogy csakis 
azon iskolák fejlesztését hozza javaslatba, ahol a 
tanterem legalább is 5 0 — 6 0 tanuló befogadá-
sára (1. az 1868 : XXXVIII. t -c . 27. §-át) ren-
delkezésre áll, vagy ilyen tanterem lehetőleg 
huzamosabb időre ju tányos bérösszeg mellett 
kibérelhető. Ezen esetben megjelölendő, hogy az 
állami szervezés föltételei értelmében a tárcát 
vagy az illető községet (hitközséget, vagy érde-
keltséget) terheli-e az elhelyezés kötelezettsége, 
vagy végre, ahol az iskolaépület, t an í tó i lakás 
célszerűen és az iskola, vagy tanító érdekeinek 
sérelme nélkül ju tányosán és gyorsan átalakítható. 

A fejlesztésre kijelölt állami iskoláknál az is 
fel tüntetendő, hogy megvan e a szükséges bútor-
zat ; ha az hiányzik és az állami elemi iskolai 
szervezés alkalmával lé t rejöt t megállapodásokhoz 
képest ezen teher a kir. kincstárra háramlik, 
megállapítandó, hogy mennyi szükséges a beren-
dezés költségeire? 

Ezen javaslatok mérlegelésével meg fogom 
állapítani a szükséges fejlesztéseket és feltéve, 
hogy a törvényhozás az arra szükséges fedezetet 
rendelkezésre bocsátja, az új tanítói és tanítónői 
állásokat 1909. évi j anuá r hó 1-től kezdve be 
fogom tölteni. 

Ha valamely többtaní tós állami elemi iskolába 
beír t mindennapi ( 6 — 1 2 éves) tanulók száma 
nincs arányban a tanítói létszámmal, illetőleg 
ha egy tanosztályra nem ju t legalább 50—60 
tanuló. A kimutatást kísérő fölterjesztésben a 
helyi és személyi érdekek gondos figyelembe 
vétele mellett tegyen Cím jelentést arról, hogy 
a tankerületben levő melyik más állami iskolá-
hoz volna a fölösleges tanító vagy tanítónő át-
helyezendő és hogy hajlandó-e az illető áthelyez-
tetését kérelmezni ? 

A hiányosan benépesített iskoláknál oly álta-
lános indokolásokat, hogy a tanulók számának 
emelkedése a jövőben várható, vagy hogy a 
tanulókon kívül a községben be nem iskolázott 
tankötelesek is vannak, elfogadni nem fogok s 
a hiányos beiskolázás végrehajtásáért elsősorban 
az illető elöljáróságot, azután Címedet fogom 
felelősségre vonni. 

Tájékoztatást óhaj tván szerezni egyút ta l arról 
is, hogy a múlthoz képest mennyiben emelke-
de t t az állami elemi iskolákkal kapcsolatos inter-
ná tusok és napközi otthonok száma, fölhívom 
végül Címedet, hogy ezen iskolákról külön kimu-
ta tás t terjesszen föl, melyben a növendékek száma, 
a fenntartás évi költsége, továbbá az is meg 
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legyen jelölve, hogy a fenntartási költség minő 
alapból vagy hozzájárulásból nyer fedezetet. 

Ha a tankerületben ily intézmény még nem 
rendszeresíttetett, erről nemleges jelentós teendő. 

Budapest, 1908. évi szeptember hó 8-án. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1908. évi 405G. ein. számú körrendelete 

a pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 
m. kir. miniszterelnök által 1908. évi 93.274. 
sz. a. az ausztriai veretű 100 koronás arany 
emlékérmék ismertetése tárgyában kibocsátott 

hirdetmény közzététele i ránt . 

H I R D E T M É N Y . 
Utalással az ausztriai veretű egykoronás ezüst 

emlékérmék ismertetése tárgyában 1908. évi 
február 20-án 140.308 —1907 . sz. y az ausztriai 
veretű 10 és 20 koronás arany emlékérmék 
ismertetése tárgyában 1908. évi május 1 én 
45.259. sz. a. és az ausztriai veretű ötkoronás 

A lapok pereme emelkedett és sima és azon 
belül gyöngysor (gyöngy gyöngyöt érintve) vonul 
végig. 

A százkoronás arany emlékérme átmérője 37 
milliméter. 

A szászkoronás arany emlékérmék rajza a 
je len hirdetményhez van mellékelve. Budapest, 
1908 augusztus hó 22. M. kir. pénzügyminisz-
tér ium. 

Budapest, 1908 augusztus 28-án. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánítot ta : dr. Semsey Andor 

főrendiházi tag, nagybirtokosnak, aki a jászóúj-
falui áll. óvoda részére 4000 K. ér tékű telket a 
r a j t a lévő épülettel együtt adományozott ; özv. 
Mura Györgyné tályai lakos úrnőnek, aki a 
tályai ref. el. isk. újjáépítési költségeire 10.000 
K-t adományozott s ezenfelül a tantermet a szük-

ezüst emlékérmék ismertetése tárgyában 1908. 
évi június 15-én 66.303. sz. a. kiadott hirdet-
ményre, közhírré teszem, hogy a birodalmi ta-
nácsban képviselt királyságok és országok kor-
mánya 100 koronás arany emlékérméket az alábbi 
rendelkezések szerint veret és bocsát forgalomba. 

A százkoronás arany emlékérme képlapján O 
Felsége mellképe látható, a következő körirattal : 
FRANC JOS. I. D. G. IMP. AUSTR. REX. BOH. 
GALL. ILL. ETC. ET AP. REX. HUNG. 

A hátlapon felhőkön ülő női alak látható, 
jobb kezében az 1848 —1908. számok között 
nyitott babérkoszorút tart , bal karja pedig ko-
ronázott kettős sassal ellátott pajzsra támaszko-
dik. Az érmefelület felső részét a felhőkből 
kiemelkedő sugarak töltik be, körülöttük pedig 
az 1 8 4 8 — 1 9 0 8 . évszámok és a 100 COR. érték-
jelzés láthatók. A pajzson alul a : DUODECIM 
LUSTRIS GLORIOSE PERACTIS felírás foglal-
tatik. 

Az érmék karimája sima és mélyített betűkkel 
e jelszót tartalmazza: „VIRIBUS UNITIS". 

séges bútorzattal és taneszközökkel saját költsé-
gén szerelte fel. 

K i n e v e z t e : Gold János nagykopáncsi róm. 
kath. el. isk. taní tót a nagyvarjasi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Csepy Lajos oki. tan í tó t a maros-
gombási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bedő Albert 
oki. tanítót a homoródkeményfalvai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Klinger Károly oki. tanítót a 
hévízi és Lévay E n d r e oki. taní tót a macsolai 
áll. el. isk.-hoz r. taní tókká; Fazekas Mihály 
oki. tanítót a nagysikárlói áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Darvai Győző pusztabereki róm. kath. 
el. isk. tanítót a gyulatelepi áll. el. isk.-hoz r . 
taní tóvá ; Várkonyi Kálmán oki. tan í tó t a papfai 
áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; Sperg Lajos letenyei 
róm. kath. el. isk. taní tót az egyedutai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Harmat Mendel oki. tanítót 
a borsasebespataki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bed-
nár Lajos és Bednámé Sediba Angyalka felső-
tölgyesi róm. kath. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt 
a magyarpécskai áll. el. isk.-hoz r . tanítóvá, ill. 
tanítónővé ; Pávay Andor, Krómy Vilma és 
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Fekete Ilona oki. tanítót, ill. tanítónőket a nap-
kori áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nőkké ; Bényi Miklós, Nagy Lajos és Hagara 
Ilona oki. tanítókat, ill. tanítónőt a lábat lani ú j 
áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. taní tónővé ; 
Geisinger János oki taní tót a boldogasszony-
falvai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. taní tóvá ; 
Boc Romulusz oki. tan í tó t a bogolti (v. határ-
őrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Jánó 
József oki. tanítót az örményesi (v. határőrvi-
déki) közs. el. iäk.-hoz r . tanítóvá ; Pavukné 
Sesztay Ju l ia beregsárróti gör. kath. el. isk. 
tanítónőt a beregszilvási áll. el. isk.-hoz r . tanító-
nővé ; Balajthy Ida oki. tanítónőt a vá r i áll. el. 
isk.-hoz r . tanítónővé ; Szolár Mária oki. tanító-
nőt a székelyzsombori áll. el. isk.-hoz r . tanító-
nővé ; Murányi Julia oki. tanítónőt a kis-
királyhegyesi állami elemi iskolához rendes 
tanítónővé ; Gyukkin Hajnalka oki. tanító-
nőt az alsólyubkovai (v. határőrvidéki) közs. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Bajkovics I da oki. 
tanítónőt a boldogasszonyfalvai (v. határőrvidéki) 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Bászkál Istvánka 
oki. taní tónőt a weidenthali (v. határőrvidéki) 
közs. elemi isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Vári Elek 
homoródkeményfalvi áll. el. isk. taní tót a felső-
rákosi áll. el. isk.-hoz ; Matos István vadászerdői 
és Szinok Balázs makói áll. el. isk. taní tókat 
kölcsönösen ; Kováts Imre mosniczai áll. el. isk. 
tanítót a pancsovai áll. el. isk.-hoz ; Frimmel Jakab 
morovnói áll. el. isk. taní tó t a brusznójaloveczi 
áll. el. isk. hoz; Szakáll Erzsébet l iptóújvári , 
valamint Andaházy Gizella abaújszántói áll. el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen ; Kiss Veronka 
piszkei áll. el. isk. taní tónőt a pátkai, Kovács 
Izabella bönyrétalapi áll. el. isk. t an í tónőt a 
piszkei áll. el. isk.-hoz ; Turesányi Katal in szé-
kelyszenterzsébeti áll. el. isk. tanítónőt a kidéi 
áll. el. isk.-hoz. 

Szolgálattételre k i rendel te : Magyar Gyula 
józseffalvi áll. el. isk. taní tó t a szatmárvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

N y u g d í j a t u t a l v á n y o z o t t : Pál Károly sepsi-
szentgyörgyi elaggott áll. polg. isk. tanítónak 
évi 3740 K-t ; Reseh György pecsenyédi elag-
gott közs. el. isk. tanítónak évi 1 8 6 0 K-t; 
Perger Ignác egri róm. kath. munkaképtelen 
elemi iskolai tanítónak évi 1860 K-t ; Tóth 
József rábahídvégi róm. kath. kántor taní tónak 
évi 1940 K-t ; Plachy János sámsonházai ág. 
hitv. ev. el. isk. munkaképtelen taní tónak évi 
1040 K - t ; id. Kanka János nagykosztolányi 
róm. kath. kántortanítónak évi 820 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Knor János szenteleki róm. kath . el. isk. 
tanító özv., szül. Svetics Jozefának évi 640 K-t ; 
néh. Paulinyi Sámuel bokori ág. ev. el. isk. 
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taní tó özv., szül. Kaszner Ágotának évi 640 K-t ; 
néh. Mocskonyi Ágoston nyug. szarvasi ág. hitv. 
ev. el. isk. tanító özv. szül. Mícsinay Amáliának 
évi 596 K-t; Csegezi Tamásnó szül. Csinádi 
Ilona ádámosi munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nőnek évi 680 K-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
d e l t e : néh. Seucsich Károly muracsányi el. isk. 
taní tó Aranka és Antal nevű árváinak a kecs-
kemétibe ; néh. Máté György szatmárzsadányi 
gör. kath. el. isk. taní tó Kornélia nevű árvájá-
nak a debreczenibe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A finn pedagógiai szlöjd. 

Helsingfors, szept. 
A kézügyességi (szlöjd) oktatás őshazája Finn-

ország. Csaknem egyidőben vezették be isko-
láikba a svédek. Később a dánok, ma jd a néme-
tek ismerték föl nagy jelentőségét s taní tot ták 
iskoláikban. A németektől végre mi is átvettük. 
Csakhogy a slöjd e vándorlásában annyira mó-
dosult, hogy hozzánk jutva, eredeti célja egészen 
megváltozott. A finnek azt mondják ugyanis, 
hogy készítsük a gyermekeket az ipari munkára, 
de azért ne képezzünk iparosokat. Legyen a szlöjd 
alapvető oktatás, épen úgy, mint az írás vagy 
a számolás. Legyen a kézügyességi oktatásnak 
nevelő hatása, különösen mellyel a gyermekeket 
rendre, pontosságra és gondosságra szoktatja. 
Vezessük azt továbbá úgy, hogy a gyermek 
testének egészséges fejlődését mozdítsa elő. 
Szoktassuk vele a növendékeket munkára , kitar-
tásra, keltsük föl és tartsuk ébren érdeklődését. 
A kézügyességi oktatásnak első és legfontosabb 
szempontul a pedagógiát kell tek in teni s csak 
másodsorban lép előtérbe a m u n k a nemzet-
gazdasági célja. 

Míg Finnországban megmaradtak az eredeti 
alapeszme mellett s a szlöjd tanításánál még 
most is hasonló cél lebeg szemük előtt, addig 
már Dániában is háziiparnak tekintet ték, mely-
lyel a hosszú téli esték hasznos munkával való 
betöltésére gondoltak. Nálunk, a természet áldotta 
Magyarországon, még tovább mentek s ellentét-
ben az anyagilag szegény Finnországgal, nem az 
erkölcsi hasznot keresték elsősorban, hanem kere-
setforrássá iparkodtak tenni. Bátran merem mon-
dani, hogy leghelyesebben úgy cselekszünk, ha 
a szlöjd-oktatásban a finneket követ jük s azt a 
célt tar t juk szem előtt, mely őket is ez oktatás-
ban vezeti. A valódi céllal együtt a szlöjd anya-
gát ós módszerét is átvehetjük tőlük. Mert az 
az évek tapasztalata alapján jól átgondolt össze-
állításban, módszeresen rendezett anyagot ölel 
föl. Tanítás közben a pedagógia legelemibb, de 
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egyszersmind legsarkalatosabb alapelvei kiválóan 
érvényesülnek. Az egész rendszer bizonyos meg-
határozott, egymástól tisztán megkülönböztethető 
gyakorlaton alapszik. Szóval, a finn szlöjdminta-
csoport, mely 42 darab, a gyakorlat és tapasz-
talat u tán oly jól van összeállítva, hogy sem a 
pedagógia, sem a módszer tekintetében semmi 
kívánnivalót nem hagy fönn. 

Igaz, hogy ha valamit átveszünk, azt a hazai 
viszonyokhoz kell alkalmaznunk; csàk ne legyünk 
ebben túl lelkiismeretesek. Szerintem, a már 
nálunk is elég régi kézügyességnek sokkal na-
gyobb eredménye lenne, ha iparkodnánk tanítá-
sunkat alkalmazni a szlöjd szülőhazájáéhoz. Át-
vehetnénk bátran a famnnkát is, mely praktiku-
san vezetve sokkal többet eredményezne, mint 
a papír-, vagy akár az agyagmunka. Az az ellen-
vetés, hogy hisz nálunk nincs annyi erdő, mint 
Finnországban, kicsiny ok. Mert mint a papirost, 
úgy a fát is be lehet szerezni. A fővárosban 
épen úgy, mint a felső vidékeken s nyugaton 
különösen, de még az alföldön is könnyen és 
jutányosán beszerezhető a fa. A hazai viszonyok-
nak csak annyiban kellene módosítania, hogy a 
finnek útmutatása szerint a mintacsoportot úgy 
kellene összeállítani, hogy az egyes vidékeken a 
hasznos és használatos gazdasági és házieszkö-
zöket készítenék. A famunkát fiatalon s minden 
előgyakorlat nélkül is el lehet kezdeni. Nehéz 
elhinni, hogy Finnországban a 4 — 5 ves gyer-
mekek is mily ügyesen bánnak a fúró-, faragó-
eszközökkel. A helsingforsi „kisdedek" szlöjd-
iskolájában a tanítónő egy darab deszkát ád a 
gyermekek kezébe s egy szépen sikerült tárgyat 
kap vissza. Rendkívül kedves látvány ez ! Úgy 
vezessük a szlöjdöt, mint ahogy egy finn tudós 
ajánlja : Ne tűzzük ki célul a mesterségben való 
kiképzést, de mint nevelőeszközt, szem előtt 
tartva úgy tanítsuk, hogy végeredményben mégis 
csak azt ér jük el. 

Ha e szempontok vezetnek bennünket a szlöjd-
oktatásban, akkor föltétlenül elérjük azt, hogy 
nem nevelünk ugyan mestereket, de az ifjúság-
ban az iparos pálya iránt nagyobb kedvet és 
hajlamot keltünk és ez által a szellemi proletá-
rok számát csökkentjük. Japánovits Sándor. 

— Fogaras megye közigazgatási bizott-
s á g á n a k szeptember havi ülésén a kir. tanfel-
ügyelő jelentette, hogy a vármegyei egyes köz-
ségek népoktatásügyi helyzetének javítására és 
a törvényes rendeleteknek betartására irányuló 
munkásságát a románság némely vezetői és a 
brassói román lap téves magyarázgatásokkal tö-
rekszenek érvénytelenné tenni, amely félrevezető 
befolyás ellensúlyozására az előterjesztendő egyes 
iskolai ügyekben a legerélyesebb eljárás folya-
matba tételét kéri. Egyúttal jelentette, hogy 
augusztus hó folyamán 7 felekezeti ós községi 

tanító részére összesen 3840 korona államsegély, 
Heller Frigyes fogarasi róm. kath. tanító részére 
pedig 200 korona személyi pótlék utalványozta-
tok , továbbá, hogy tárgyalást folytatott az alsó-
árpási gör. kel. el. iskolának államkezelésbe való 
átvétele iránt. Ezen jelentés után a bizottság 
román tagjainak ellenindítványai mellőzésével a 
tanfelügyelői javaslatok változatlanul elfogadtat-
tak ós pedig : Galacz és Felsővenicze községben 
a közs. el. iskolának hatósági kényszer ú t j á n való 
fölállítása elrendeltetett, a strézakerczisórai gör. 
kel. el. iskola bezárását tartalmazó s megfelebbe-
zett főszolgabírói véghatározat jóváhagyato t t ; a 
vármegyebeli közs. iskolaszékeknek a kir. tan-
felügyelő ad 174/1908. sz. körlevele ellen egye-
temlegesen benyúj to t t panasza elutasít tat ot t s 
köteleztettek az iskolaszékek, hogy az iskolaszéki 
ülésen fölvett jegyzőkönyveket, mint egyéb be-
adványaikat is kizárólag magyarul tar toznak a 
kir. tanfelügyelőséghez beterjeszteni ; a külső 
magyar fölirattal nem bíró iskolák iskolaszéki 
elnökei ellen a kihágási eljárások folyamatba 
tétele elrendeltetett . A közigazgatási bizottsági 
ülés befejezte után a fegyelmi választmány a 
magyar nyelvtanítás elhanyagolásáért a törcsvári 
gör. kel. el. iskola három tanítóját marasztalta 
el, és pedig : az egyik taní tót dorgálásra, a 
másik taní tót fizetése 5 % át kitevő pénzbírságra, 
a tanítónőt pedig fizetése 1 0 % - á t kitevő pénz-
bírságra ítélte. 

— Az első erkölcsnevelésiigyi nemzet-
közi kongresszus f. hó 25—29-én tartja ülé-
seit a londoni egyetem épületében. Védnökei : 
Anglia és gyarmatainak, továbbá az Egyesült-
Államoknak közoktatásügyi miniszterein kívül a 
belga, francia, porosz, bolgár, görög, török, hol-
landi olasz, román, orosz, spanyol, japán és mexi-
kói közoktatási miniszterek. Magyarországot .dr. 
Molnár Viktor államtitkár, dr. Pikier Gyula és 
dr. Schneller István egyetemi tanárok képviselik. 
A kongresszus majdnem 1000 tagja között a 
világ összes nevesebb pedagógusai, mint előadók 
vagy fölszólalók résztvesznek. Magyar részről : 
dr. Balogh Jenő egyetemi tanár, dr. Gzettler 
Jenő, az állatorvosi főiskola előadója, dr. Gaál 
Jenő műegyetemi tanár, Geőcze Sarolta igazga-
tónő, dr. Giesswein Sándor orsz. gyül. képviselő, 
Ginewerné Győry Ilona írónő, dr. Kármán Mór 
egyetemi tanár, dr. Prohászka Ottokár püspök, 
dr. Schneller István kolozsvári bölcsészetkari 
dékán szerepelnek mint előadók. A kongresszus 
programmjából közöljük a következőket : 25-én 
d. e. megnyitóülés, üdvözlések és a morálpeda-
gógia alapelveinek tárgyalása. D. u. a tancél és 
a különféle tanmódszerek eszközeinek és fölada-
tainak megvitatása. 26-án d. e. együttes ülés. 
Tárgy: hogyan eszközölhető a jellemképzés, fe-
gyelmezés, befolyásolás, környezet ú t ján ? D. u. 
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az erkölcsi oktatás problémái. Este a magyar 
kiállítás megtekintése. 28-án d. e. szakosztályi 
ülés. A) szakosztály: a vallási és erkölcsi neve-
lés ; B) szakosztály : különleges problémák ; C) 
szakosztály : a különböző etikai tárgyak oktatása. 
29-én d. e. Az erkölcsi ós ettől különböző alap-
elveken nyugvó nevelésnek egymáshoz való vi-
szonya. D. u. a határozatok kihirdetése ; a má-
sodik erkölcsnevelésügyi kongresszus, a nemzet-
közi iroda és a folyóirat fölötti tárgyalás. C) 
szakosztály : az erkölcsi nevelés feladatai a külön-
böző korúak és hivatásúakkal szemben. D) szak-
osztály: élettan és morálpedagógia. 

— Taní tó i jub i leum. Bocsek György tren-
cséni állami iskolai tanító, a vármegyei tanító-
egyesület elnöke, az elmúlt héten töltötte be a 
városnál 25 éves tanítói működését, mely alka-
lommal a kir. tanfelügyelő, a városi hatóság ré-
széről : a polgármester, meleg szavakban emlékez-
tek meg nevezettnek a népoktatás terén szerzett 
kiváló érdemeiről. Bocseknek jelentékeny része 
volt abban, bogy a ma már állami kezelésbe 
vett községi elemi iskola tisztán magyar tan-
nyelvűvé alakult s ezzel nagyban előmozdította 
a vármegye székhelyén a magyarság térhódítását. 
Mint a vármegyei tanítóegyesület elnöke, a me-
gye tanítóságát jelleg különbség nélkül egy 
egyesületbe tömörítette s fáradhatatlan tevékeny-
ségével elérte, hogy egyik legszegényebb vár-
megye tanítósága középiskolába járó tanuló 
fiainak szép palota áll rendelkezésére. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter az internátus meg-
alapítása után, a megyei tanítóság kérelme 
folytán, annak vezetésére Bocseket rendelte ki. 
Az internátus aránylag szerény anyagi eszközei 
mellett az ily célból alakult intézetek között 
egyike a legjobbaknak. 

— E g y í t é l e t . Néhai V. A. székesfőv. tanító 
1902. évi okt. 27-én 12 évi szolgálat után el-
halálozván, a főváros a félévi fizetés és lakás 
megtagadásával a férj legutóbb élvezett 1600 K 
fizetése után 560 K. végellátást szavazott meg 
az özvegynek. E sérelmes határozatot az özvegy 
megfelebbezte a vallás- és közokt.-ügyi minisz-
ternél, kérve nemcsak a félévi fizetést és lakás-
pénzt, hanem — az 1891: XLIII. t.-c. alapján— 
ellátásának 680 K-ra való felemelését is. A 
miniszter indokoltnak találván e kérelmet, meg-
ítélte az özvegy követelését, mire a főváros pa-
nasszal élt a közigazgatási bíróságnál. A panasz-
irat szerint az 1868: XXXVIII. t.-c. 140. §-a, 
melyen ez a különleges özvegyi illetmény alap-
szik, „csakis azon tanítók özvegyeire irányadó, 
akik az elhalálozás idején az országos (tanítói) 
nyugdíj- és gyámintézetnek tagjai" ; ellenben a 
székesfővárosi alkalmazottaknak, valamint ezek 
özvegyeinek és árváinak igényeit illetően a tör-
vény és a miniszteri felhatalmazás alapján ki-

bocsátott külön fővárosi nyugdíjszabályzat a 
kötelező. A közigazgatási bíróság azonban 1908. 
évi január hó 29-én tartott nyilvános ülésében 
6618—1907 k. sz. a. panaszával elutasította a 
fővárost és kötelezte a félévi fizetés és lakás 
kifizetésére és az özvegy járandóságait 560 K-ról 
680 K-ra emelte. 

— Vizsgálatok a Pedagógiumban. A buda-
pesti áll. polgári iskolai tanítóképző intézetben a 
magán-osztály vizsgálatok f. hó 29. és 30. napján, 
a képesítő vizsgálatok pedig október 5. és 6. napján 
lesznek. Akiknek ezen vizsgálatokra jogosultságuk 
van, az igazgatóságnál kellő időben jelentkezzenek. 

— H a l á l o z á s . Kéler Gyula kecskeméti közs. 
isk. tanító f. évi szept. 18-án, életének 44-ik tanítói 
pályájának 20-ik évében elhunyt. Áldás emlékére ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. (Család és iskola.) Iskolai dolgozat, nem egyéb, 

Kisebb igényű lap talán hasznát veheti. — M. I. L. 
„Okulás" végett megírja egy tanító házasságának a 
iefolyását. A tanító gazdag leányt vett feleségül. Egyéb 
okulás nem tűnik ki a leírásból. Azt hisszük, erre 
elég e szerk. üzenet is. - G. (Rózsaszirmok stb.) Mutat 
némi versíró-készséget mind a két vers, de egyik sem 
üti a mi mértékünket. — R. I. Alkalmas pontja volna 
egy felolvasó-estének. Cikkeink nagy tömege miatt 
aligha tudnánk sort keríteni reá. — Sz. I. K. így ír 
a hegyről : „Ott az oldaladban — Egy kis dombot 
képzesz" — így nem szabad verset írni. Különben va.n 
egy-két jó sora. — lí. (Beíratáskor.) Bizony, nem 
találtuk jónak. A költészetnek nyoma sincs a versben. — 
R. (A tanítóképesítő-vizsgálat átalakítása.) A hozzá-
szólásoknak s különösen az ilyen rövides, felületes 
hozzászólásoknak nem vagyunk barátjai. Reform-kérdé-
sekben csak alapos, nagy gonddal megírt cikknek 
adunk helyet. — K. (A tanító a természetben.) Jön a 
gazdasági mellékleten. — R. (Első óra a gazd. ism.-
iskölában.) Mintaleckék közlésére nincs terünk. — 
O. (A delfi jósda Magyarországon.) Jogos a felháboro-
dása, ha csakugyan hatósági engedelemmel jósolgat 
a kis törpe. Forduljon egyenesen valamelyik napi-
laphoz. Mire a mi lapunkban megjelennék a felszóla-
lása, ki tudja, hol jár a népbolondító ? — S. (Osz.) 
Azt hisszük, bátran búcsút mondhat a verselgetésnek. — 
Ny. S. Fejledező tehetség, komoly tanulmányozással 
még viheti valamire. A mi lapunkban közölhetőt nem 
találtunk versei közt. Egyik-másiknak a témája sem 
tetszik. Tanítóember ne énekeljen perditákról. Ami 
költészet itt található, azt már a költők amúgy is ki-
aknázták. — Sz. H. (Dévény.) Tárcának nem tárca, 
tudósításnak nem tudósítás. Szóval : nem nekünk való. — 
A. M. (Trencsén.) Tessék az illető lap címén írni, az utca 
megnevezése nélkül is megtalálja a póstás. — Többek-
nek. A szerkesztő most már állandóan Budapesten van. 

Tartalom : Garázdálkodás. — Le nem foglalható 
tárgyak. K. Nagy Sándor. — Gyermekeink olvas-
mányai. Vörösváryné Kitti Mária. — Huszonöt év. 
Mező Dániel. — Magyar feliratú iskolapecsétek. Ba-
zsanth János. — Szépirodalom : Isten jár a lépcső-
házban. K. F. — Külföldi szemle. — Tanítók tanács-
adója — Könyvesház. — Községi és egyéb helynevek. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A tanító urak és az iskolai helyi hatóságok szíves figyelmébe. 
Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a Lederer-féle. Német 

ABC- és olvasókönyvet átdolgoztattuk. 

Átdolgozták : 

MOLNÁR JÓZSEF, SZEILER MIKLÓS, 
temesmegyei kir. segédtanfelügyelő. állami népiskolai igazgató. 

Hivatalos bírálata a következő: í 
„Az eredeti Lederer-féle „ABC- und Lesebuch" c. könyvet a 2 2 0 2 / 1 9 0 5 . e. sz. 

a. kiadott tanterv és utasítás alapján szakavatott pedagógiai és etikai hozzáértéssel 
dolgozta át Szeiler Miklós és Molnár József. A gyermek lelkét jól megfigyelték, 
gondolat- és érzelemvilágát, érdeklődésének körét ismerik és számoltak ezekkel. 
A könyv fokozatos, érdekes és megfelel annak, amire szánva van. Apró állat- és ' 
népmese, játék az I. osztály beszéd- ós értelemgyakorlatának anyagából merí tet t tárgy ; 
mint elbeszélő, kedvderítő, de ismeretet is adó olvasmány, tréfás vers, csengő-bongó 
rím, alkalmas a gyermek érdeklődósét ébren tartani. Hasznos új í tásnak tartom, hogy 
az írva-olvasás első nehézségeinek leküzdése után a kis- és nagybetűk ismertetését 
összekapcsolták. E változtatást azért tartom szerencsésnek, mert igen sok német kis-
és nagybetű hasonlósága megkönnyíti az összekapcsolt munkát és változatosabb, ter-
mészetesebb olvasási anyagot biztosít a főnevek felhasználásával és helyeset a fő-
nevek nagybetűs alkalmazásával. A gyermek így már kezdettől helyes képet nyer 
és helyesírása biztosabb. Ezt biztosítja az eleinte következetesen alkalmazott szó-
tagolás is. Közmondások, sikerült apró versek már az ABC-ót is tarkázzák, egyálta? 
Ián sok a kötött, r ímes beszéd. A sok közt akad kissé erőltetett ia: pl. „Dem Jäge r 
war die Weile lang, dem Hasen war ums Leben bang". Hasonlók a 42., 46., 02., 
81., 89., 100. oldalon. Jó műfordításban találjuk a „Szózat", „Himnusz" és Petőfi 
költeménytöredékeit. Magyar népmesék fordítása is hazafias tartalmat ad az idegen 
nyelvnek. Az Istenbe vetett gyermeki bizalom és imádás megnyilatkozása biztosítják 
a könyv valláserkölcsi értékét. Szerzők alkalmazkodnak a gyermek értelmi köréhez ; 
kevés e tekintetben a kifogás. Az olvasási gyakorlatban sok az elvont fogalom és 
szinonima; a 49. olvasmány nehéz a tanítás e fokán. A német nyelvet hibátlan 
biztossággal kezelik a szerzők. Ilyen ós hasonló alig akad: „ihre eigene(n) 
Namen", „Fast jedes Haus besteht aus einem oder mehreren Stockwerken", „Oft 
haben die Häuser fast gar keinen Hof", „Wir finden auch grosse Bäume, welche 
wir Plätze nennen" . Az ú j német helyesírást alkalmazzák, csak az f j használatában 
nem következetesek. Láttam jj-et is egyik-másik olvasmányban. Bizonyára sajtóhiba 
„ todt" (tot). A képek tiszták és az olvasmány tartalmához alkalmazkodnak. A könyv 
külső kiállítása kifogástalan, tetszetős. Ára megfelelő. Mindezek alapján a Lederer-
Szeiler-Molnár-fóle „Deutsches ABC- und Lesebuch" c. könyvet az I. elemi népiskolai 
osztály számára engedélyezésre ajánlom. Brassó, 1908 június 14-én. Makoldynó 
Molnár Bona, s. k. 

Engedélyeztetett a yallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 72.429/908. sz. alatt kelt rendeletével. 

Bolti ára 40, nettó ára 30 fillér. 
Bevezetés végett mutatyánypéldányokkal szolgálunk. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Blatniczai (Túrócz m.) ág. hitv. ev. egyház egyik 

tanítói állására pályázatot hirdet. Fizetése : állam-
segéllyel 800 korona, melynek 1000 koronára való 
kiegészítése kérve van ; 20 korona kertilletmény ; 
lakás és 2 01 kemény tűzifa. Kötelessége : az I—II. 
oszt. tanítása. Tannyelv : magyar és tőt. Kellően föl-
szerelt kérvények szeptember hó 20-ig a lelkészi 
hivatalhoz intézendők. (1303—II—2) 

Mult tanévben képesített tanító sürgősen alkalma-
zást keres. „Alexandres",főposta, poste restante,Nagy-
várad. (1318-11—2) 

A roskoványi (Sáros m., u. p. Héthárs) róm. 
kath. egyház keres egy kántortanítót, akár nem ok-
levelest is, aki ideiglenesen, míg az iskola kiépül, 
végezné a kántortanítói teendőket. Jövedelme : körül-
belül 600 korona, 7 köböl gabona, fél telek föld, 24 
cúgos nap. Lakás kerttel és gazdasági épületekkel. 
Roskovány, 1908 szeptember 5. Laborczi Mihály, plé-
bános. (1324—II—2) 

Jóhangú, a kántorság minden ágában teljesen jártas 
segédkántort alkalmazok. Fizetése : havi 24 korona, 
ágyneműn kívül teljes ellátás. Havi 2—3 korona 
gyertyapénz, esetleg más mellékjövedelem. Hetenként 
kétszer éneket tanít. Makó. 1908 szeptember 7. Pin-
tér, kath. kántor. (1326—II—2) 

A l l ebl ingl (Temes m., pósta helyben) ág. hitv. 
ev. egyházközség alsó vegyes népiskolai osztályának 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Tanítói java-
dalom : 500 korona államsegély, 250 korona az egyház 
pénztárából, 2'/* kat. hold szántónak (ez évben 100 
koronát kitett) jövedelme. Pályázhatnak tanítók és 
tanítónők. Föltétel : a magyar nyelven, ág. hitv. ev. 
valláson és tanítói oklevélen kívül : a német nyelvnek 
tökéletes ismerete. Pályázati határidő: október 15. 
Evang. iskolaszék. (1335—III—2) 

A nyomári (Borsod m.) ref. társegyház orgonista-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés : 15 kat. 
hold 690 CJ-öl szántóföld és rét (1912. évi szeptember 
l-ig árendába adva), évi haszonbére 688 korona, év-
negyedenként előre fizetve ; körülbelül 15 köböl rozs ; 
egyéb 50 korona ; tandíj 76 korona ; legeltetési jog 
6 db marha után ; 3 öl fa, beszállítva ; államsegély 
522 korona ; esetleges korpótlék szintén az államtól ; 
lakás. Kötelessége : tanítás, orgonálás és éneklésen 
kívül minden vasárnap egy prédikáció, köznapokon 
— kedd és péntek kivételével — könyörgés felolvasása, 
temetéseknél éneklés. Mindennemű adót — díjlevél 
szerint — a tanító tartozik fizetni. A bérlet letelte 
után a tanító (ha akar) gazdálkodhat, de akkor földjét 
maga mívelteti. Pályázatok a hangácsi ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők, október l-ig. Választás után az 
állomás azonnal elfoglalandó. (1345—II—2) 

Négy képezdét végzett ref. tanító, 5 évi gyakorlat-
tal, bármilyen szerény állást elfogad. Kovács Lajos, 
Debreczen, Darabos-u. 18. (IStíO—U--2) 

Alsó-Hutkal rom. kath. tanítói állásra. Jövedelme : 
1. esztergomi papneveldétől 328 K, 2. hitközségtől 
310 K készpénz, 3. földek után 110 K, 4. Schuszter-

. alapítványból 52 K, 5. a hiányzó 200 K-ért fog az 
iskolaszék folyamodni államsegélyért. A férfitanító 
előnyben részesül. Pályázati folyamodványok, okmá-
nyokkal felszerelve, Schimitschek Lajos plébánoshoz 
szept. 28-ig küldendők Lengyelfalva, u. p. Abaszéplak, 
mikor a választás is lesz. Személyes megjelenés szük-
séges Alsó-Hutkán. Tannyelv magyar. Schimitschek 
Lajos, plébános. (1374—U—2) 

A llptókeleoséni róm. kath. kánt ói-tanítói állásra 
szeptember 25-ig pályázhatni. Összjövedelem : 660 K, 
államsegéllyel kiegészíttetik. Tót nyelvismeret szük-
séges. Uzvay Ferenc, plébános. Liptókelecsén, u. p. 
Királylubella. (1293-11-2) 

Nevelőtanító állást keres. Képezdét végzett növen-
dék. Cím : „Nevelő", Görgeteg (Somogy). 

(1349—II—2) 
Köpösdl (Nyitra megye) róm. kath. kántortanítói 

állomás betöltendő. Javadalom : lakás, 3 hold szántó-
föld 90 korona ; 12 ürméter tűzifa 72 korona ; párbér-
megváitás 140 korona ; szolgálmányok 80 korona ; 
ismétlő-iskola 40 korona; tanítói fizetés 450 korona; 
alapítványok 11 korona; stóla 100 korona; offertóriu-
mokból 12 korona ; harangozás 150 korona. Tannyelv : 
magyar-tót. A folyamodványok oklevéllel beküldendők 
október l-ig Ligday József elnökhöz. (1313—1—1) 

Gyergyócsomafalv i (Csík vármegye) róm. kath. 
elemi népiskolához két tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Javadalma: az iskola pénztárából 100—100 
korona, államsegéllyel 1000—1000 koronára kiegé-
szítve, egyelőre egy-egy szobás lakás, közös konyha 
és kamrával az iskolahelyiségben. Pályázati határidő : 
szeptember 25. Az állomás október 4-ig elfoglalandó. 
Török Ferenc, iskolaszéki elnök. (1371—1—1) 

Pályázat ombodl ref. orgonista-fitanítói állásra. 
Kötelessége: 1. hatosztályú elemi és ismétlő-iskola 
tanítása. 2. Templomban és temetéskor orgonázás, 
éneklés. 3. Énekkar vezetése. 4. Kanonikus órákon, 
szükségből egyébkor is, istentisztelet végzése. 5. Gyü-
mölcsészet tanítása. 6. Egyházi jegyzőkönyv vezetése. 
Fizetése: lakás, mellékhelyiségekkel és gyümölcsös-
kerttel ; 1350 korona háromhavi előleges részletekben, 
azonban ha kezdőember választatnék, próbaév és 1150 
korona fizetés. Választás október 4-én lesz, amikor 
orgona- és énekpróbára pályázók saját költségükön 
eljöhetnek. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok 
október 4-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők Ombodra, 
Szatmár megye, pósta helyben. (1391—I—1) 

Jóhangú segédkántort keresek, havi 30 korona 
fizetéssel ; teljes ellátás mosás, ágyneműn kívül, külön 
szoba harmóniummal, gyertyajövedelem havi 10—16 
korona. Ha esetleg a helyi szokások ismeretlenek is, 
finom zenei érzék, biztos kottaolvasás, orgonálásbani 
gyakorlottság is elég. Azonkívül május végéig alkal-
mazok egy jóhangú gyakornokot fizetés nélkül, ellá-
tással ; begyakorlása után hasznavehetősége arányában 
kap később havi díjazást ; gyertyajövedelme lesz már 
az első hónapban is. Kiskunfélegyházán, 1908 
szeptember hó. Ulrich Antal, főkántor. (1392—11—1) 

Nevelőnőnek ajánlkozik okleveles óvónő, aki a ma-
gyar és német nyelvet teljesen bírja. Szíves meg-
keresések Graiziger Koméi tanárhoz, Felsőlövő, 
Vas m. intézendők. (1393—1—1) 

Magyar és német tannyelvű iskolákra jó oklevéllel 
evangélikus tanító állást keres. Szíves megkeresések 
Graiziger Kornél, tanár, Felsőlövő. (1394—1—1) 

Tarnaméra (Heves vármegye) község róm. kath. 
elemi népiskolájánál segédtanítói állásra pályázni 
akaró okleveles tanítók az iskolaszékhez írt kérvényü-
ket a szükséges okiratok hitelesített másolataival 
együtt szeptember 27-ig alulírotthoz küldjék. Java-
dalmazása : évi 400 korona készpénz, havi előleges 
részletekben, ágyneműn és mosáson kívül teljes ellátás 
a kántornál. Kötelessége : az I. és II. vegyes osztályt 
önállóan vezetni és a gazdasági ismétlő-iskola leány-
növendékeit tanítani. A megválasztott tartozik állásat 
azonnal elfoglalni. Tóth Gyula lelkész, iskolaszéki 
elnök. (1391a—l- l ) 

A medgyesegyháza l ág. hitv. ev. egyház hit-
oktatót keres. Fizetése : az áll. elemi és a gazdasági 
iskolákban való vallástanításért az egyháztól és a? 
államtól 930, a kántori teendőkért 220 (összesen 1150 
korona), ezenkívül temetési stólák. A tót nyelv helyes 
ismerete is szükséges. Az állá« azonnal elfoglalandó. 
Pályázhatnak evang., okleveles tanítók alulírotthoz, f. 
hó 30-ig. Medgyesegybáza, Arad m., 1908 szept. 1«. 
Zsilinsíky Endre, ev. lelkés«. (1396—1—j ) 
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A csernyei (Veszprém vm.) evang. egyházközség 
újonnan szervezett negyedik tanítói állására azonnal 
pályázhatnak, kik a kántoriakban is teljesen és rá-
bízhatóan jártasak s a tót nyelvet bírják. A veze-
tendő osztály megállapítása az iskolaszéktől függ. 
Ismétlők oktatása. Fizetés : 1000 korona, egyszobás 
lakás. Kellően fölszerelt kérvény a lelkészi hivatalhoz 
nyújtandó be. (1395—1—1) 

A kőteleki (Jász-Nagykún-Szolnok megye) közeégi 
iskolaszék a Kőtelek községhez tartozó hunyadfalvi 
telepen lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A megválasztandó róm. kath. val-
lású tanító fizetése évi 400 korona közpénztárból és 
600 korona államsegélyből. Lakása : 2 szoba, 1 konyha, 
1 kamra és 400 Q-öl kertből áll. Kötelessége : a tele-
pen és környéken, valamint a tanyákon lakó minden-
napi iskolásgyermekeket 1—VI. vegyes osztályig ok-
tatni úgy a vallástanból, mint egyéb tárgyakból és 
az ismétlő-iskolásoknak gazdasági irányban való el-
méleti és gyakorlati oktatása, a részére átadott kert-
ben. Keresztlevéllel és tanképesítést igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt kérvény 1908. évi október l-ig 
bezárólag iskolaszéki elnökhöz intézendő. Kőtelek, 
1908 szept. 13-án. Goór László, községi iskolaszéki 
elnök. (1397—II-l) 

A l egyesbénye i (Zemplén megye) róm. kath. 
jellegű iskolánál a másodtanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme : 800 korona államsegély, 200 ko-
rona tandíj ; 2 szoba, konyha, kamarából álló lakás. 
Tanítók, személyesen megjelenők és gör. kath. pá-
lyázók előnyben részesülnek. Pályázati határidő : 
szept. 30. Választás okt. 1-én Legyesbényén. A kér-
vények a szerencsi róm. kath. plébániára küldendők. 

(1398-1—1) 
Nagyhalászban (Szabolcs) második tanítóságra 

pályázat hirdettetik. Fizetése : ezer korona, havonként 
előre fizetve. Kitűnő lakás, kert és melléképületek. 
Kötelessége : az egyháztanács által kijelölt osztályok-
nak a tiszántúli egyházkerület tanterve szerinti taní-
tása, kántor akadályoztatása esetén, helyettesítése. 
Most első osztályt tanít. Gazdasági ismétlők tanítá-
sáért községtől száz korona. Csak okleveles, reformá-
tus vallásúak pályázhatnak. Személyes jelentkezés 
előnyös. Kérvények október l-ig ref. lelkészhez kül-
dendők. Állás azonnal elfoglalandó. (1399-11—1) 

A p a r a s z n y a l ref. egyház kántortanítóságra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés : 892 korona államsegély, 1000 
koronáig kiegészítve ; 21 hold föld, tandíj, párbér, 
egy öl tűzifa, lakás és kert. Kötelessége : I—VI. oszt. 
vegyes iskola vezetése, kántori teendők végzése, lel-
kész akadályoztatása esetén helyettesítése. Pályázók 
okmányaikat alulírt lelkészhez szept. 27-ig küldjék. 
Személyes megjelenés kívántatik, próbaéneklés szept. 
27-én. Állás azonnal elfoglalandó. Pósta Nagydobos, 
Szatmár megye, Sárközy Ignác. (1403—I—1) 

Pályázat tanítói állomásra, a farbasdi ref. egy-
házban (Nyitra m.). Fizetése : egyháztól 60 korona, 
ismétlők egy osztálya tanításáért 40 korona, lakásul 
külön szoba fűtéssel, államtól 900 korona. Köteles : a 
rábízott iskola növendékeit tanítani, kántor helyett 
vagy szószékben segédkezni. Orgonálni és énekkart 
vezetni tudók előnyben részesülnek. Pályázati kérvé-
nyek okt. 10-ig az esperesi hivatalhoz, Deáki, Pozsony 
megye küldendők. (1409—I—1) 

A l iptózsári evang. leányegyház tőt iskolájához 
tanító kerestetik. Fizetése : 1000 korona készpénzben 
és terményekben. Pályázatok szept. 25-ig a liptó-
szmrecsáni lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1410-1-1) 
A liptószmrecsáni evang., tót anyanyelvű egyház 

kántortanítót keres. Fizetése : 1000 korona készpénz-
ben és terményekben. Jelentkezési határnap : szept. 25. 
Szmrecsáni lelkészi hivatal. (1411—I—1) 

Jeles oklevéllel bíró óvónő kisebb gyermekek mellé 
nevelőnőnek ajánlkozik, esetleg segédóvónőnek is. 
Szíves megkereséseket Mészáros M., Teschen, Bahú-
hofstrasse Nr. 11., Szilézia címre kérek. (1405-1-1) 

A lábl (Pozsony m.) róm. kath. népiskolához osz-
tálytanítói állásra férfitanító kerestetik, aki az ének 
és orgonáláshoz is ért. Tannyelv : magyar-tót. Fize-
tése : 1000 korona ; 7 méter fa, 42 korona értékben; 
egy szoba, a legszükségesebb bútorral ; esetleg vala-
mivel nagyobb lakás is. Pályázatok szeptember 30-ig 
Grátzer Ferenc iskolaszéki elnök, plébánoshoz inté-
zendők. _ (1407—1—1) 

A kecze l i róm. kath. elemi népiskolánál két ta-
nítói állás állandóan, esetleg ideiglenesen betöltendő, 
melyekre férfiak és nők pályázhatnak. Fizetésük : 
részint a hitközségi pénztárból, részint államsegélyből 
egyenként évi 1000 korona, havi előleges részletekben, 
családos tanítóknak évi 300 korona, magános tanítók-
nak vagy nőknek 160 korona lakbér, negyedévi elő-
leges részletekben, esetleg lakás természetben, 20 ko-
rona kertilletmény, továbbá a törvényszabta ötödéves 
korpótlék. Tannyelv : magyar. A megválasztott tanító 
és tanítónő tartozik a hitközs. tanács által rábízott 
bármely osztályt vezetni, a kalocsavidéki tanítói egye-
sületnek tagjává lenni, esetleg a gazdasági ism.-isko-
lában — ha reá bízatik — évi 100 korona díjazás 
mellett tanítani, miért is a gazd. tanfolyamot végzett 
pályázók előnyben részesülnek. A kellőképen fölszerelt 
kérvények a keczeli róm. kath. hitközs. képviselő-
testületre címezve, folyó évi okt. hő 5-ig alulírotthoz 
küldendők. Az állások f. évi okt. hó 15-én elfoglalan-
dók. Keczel (Pest m.), Szabadi Ferenc plébános, 
iskolaszéki elnök. (1314—1—1) 

A balmazújvárosi községi iskolaszék pályázatot 
hirdet egy állandó gyermekmenházi dajkai állásra. 
Javadalom : szabad lakás, 480 korona készpénz, 72 
korona cselédtartási átalány, havi előleges részletek-
ben, a község pénztárából. Pályázati határidő : szept. 30. 
Választás : október 1-én. Állás azonnal elfoglalandó. 
Kérvények, kellően fölszerelve, Szabó Antal iskola-
széki elnökhöz küldendők. (1415—1—1) 

A hankvágásal (Sáros vármegye, u. p. Margonya) 
róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás : a lakáson kívül 600 korona 
fizetés, alapítványból 52 korona, stóla 30 korona, ostya-
sütés templomba 10 korona, tűzifára 80 korona, szántó-
föld 5 köbölre. Az államsegély folyamatban. A tót nyelv 
ismerete szükséges. Választás szeptember 28. nt. Mar-
tanyi Andor, ker. m. esperes-plébános elnöklete alatt 
tartatik meg. Pályázati kérvények a hankvágásai 
iskolaszékhez küldendők be. Személyes jelenlét szük-
séges. A megválasztott állását október 1-én köteles 
elfoglalni. Állását év közben nem hagyhatja el. Az 
iskolaszék. (1428—1—1) 

A jászdózsal róm. kath. népiskolánál az I-ső leány-
osztály tanítói állomására pályázat hirdettetik. Java-
dalma : a templompénztárból évnegyedenként előle-
gesen fizetendő 680 korona törzstizetés, 60 korona 
lakbér, a közjövedelmi pénztárból lakáspénz 80 korona ; 
a fizetésnek 1000 koronáig való kiegészítése állam-
segély kiutalványozása végett kérelmezve van. Köte-
lessége : osztályát önállóan vezetni, velük a szent-
misén és egyéb ájtatosságon részt venni és az ismétlő-
leányosztályt tanítani. Fölszerelt kérvények október 
5-ig főtiszt. Bozóky János, iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők. Az állás választás után azonnal elfogla-
landó. (1429-1—1) 

Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek. Fizetés : havonként 20 korona, 
lakás, élelmezés, gyertyajövedelem leszen. önállóan 
végezni kell minden misét, litániát. Azonnal elfog-
lalandó. Oklevél nem szükséges. Kek Béla. 

(1434-1-1) 
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A habovkai ( Á r v a m.) I I . r óm. ka th . t a n í t ó i ál lo-
másra f. é v i ok tóber hó l - r e pályázat h i r d e t t e t i k . 
Javadalma : 1000 korona, lakás, 20 ko rona k e r t i l l e t -
mény és egy k i s fa. H a kántorságban segí t , m e l l é k -
jövedelem. T a n í t j a a felsőbb osztá lyokat és i smét lő -
söket. T ó t n y e l v ismerete szükséges. K e l t H a b o v k á n , 
1908 szeptember 17-én. Iskolaszék. (1339—1—1) 

Az i láncsai (volt határőrvidéki) községi szerb tan-
nyelvű elemi iskolánál újonnan szervezett tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Ezen tanítói állással a 
következő illetmények vannak egybekötve : évi 1000 
K törzsfizetés, három öl tűzifa, természetbeni lakás és 
házikert. Felhívatnak a pályázni óhajtó okleveles 
tanítók, hogy a vallás- és közokt. m. kir. miniszter 
úrra címzendő, kellően felszerelt és bélyegeit folya-
modványokat legkésőbb 1908. évi október 25-ikéig 
Torontál vármegye közigazgatási bizottságához Nagy-
becskerekre küldjék be. A magyar állampolgárság 
okmányilag igazolandó. A kinevezendő tanítónak a 
szerb nyelvet oktatóképességgel kell bírnia. Pancsova, 
1908. évi szeptember hó 16-án. Dr. Radvány Ferenc, 
Mr. segédtanfelügyelő. (80/h—I—1) 

A szentmártonkátai ref. egyház harmadik rendes 
tanítói állására pályázatot hirdet. Fizetése : állam-
segéllyel 1000 korona és lakás. Orgona- és énektudás 
szükséges, hogy a kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíthesse. Pályázatok alulírott iskolaszéki elnök-
höz küldendők, október l-ig. Dr. Székely József, ref. 
lelkész. (1401—1—1) 

A roskoványi (Sáros megye) róm. kath. plébániához 
tartozó vörösalmai kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: fél telek föld, 9 véka rozs, 
ugyanannyi zab, 160 korona a községtől, 454 korona 
államsegély, mely most tovább fog kiegészíttetni. 
Űj lakás, új tanteremmel, gazdasági épületek, kert. 
Kelt Roskovány, 1908 szept. 19. Laborczi Mihály, 
plébános. (1430—III—1) 

A pányi ref. előkönyörgő-tanító javadalma, laká-
son kívül: 9 k. hold földbirtok mívelve, adóját egy-
ház fizeti; 115 korona értékű párbér, 36 korona pénz, 
államsegéllyel ezer koronára kiegészítve. Pályázatok 
iskolaszéki elnök Csecs címre, október 9-ig kéretnek. 

(1433-1-1) 
Másodéves ref. papnövendék, tanítói oklevél meg-

szerzése végett, helyettes vagy segédtanítói állást 
keres, azonnali belépéssel. Cím : „Teológia", főposta, 
poste restante, Budapest. (1436—1—1) 

A pestvármegyei, v isegrádi róm. kath. iskolaszék 
ezennel két tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fize-
tésük : fel nem emelhető 200—200 korona lakbér ; 
200—200 korona fizetés a hitközség pénztárából ; 
800—800 korona államsegély. Kötelességük: a reájuk 
bízott osztályt önállóan vezetni, a gazdasági ismétlő-
iskolát ellátni. Zenében és énekben jártasak előnyben 
részesülnek. Német nyelv ismerete és személyes meg-
jelenés kívánatos. Felszerelt, a letett törvényes esküt 
igazoló folyamodványok okt. 3-ig a róm kath. iskola-
széknek címezve, a plébániai hivatalhoz küldendők. 
Választás okt. 4-én. (1444—1—1) 

Pusztaberki filiális községbe, róm. kath. kántor-
tanítói állásra, pályázatot hirdetek. Javadalom : termé-
szetbeni jó lakás mellékhelyiségekkel, kerttel. Díjlevél 
szerint készpénz és párbér 1100 koronát meghaladja. 
Kevés tanuló, nyugalmas hely, méhészetre kiválóan 
alkalmas hely. Kántori teendők. Okleveles tanítók 
október 4-ig pályázhatnak. Állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Borsosberény, Nógrád m. Iskolaszéki 
elnök. (1447-1 -1) 

Csornák Gábor, kecskeméti főkántor, egyik segédi 
állásra pályázatot hirdet. Évi fizetése : 1000 korona ; 
lakás ; fűtés ; világítás. Csak olyan ajánlkozzék, ki 
jóhangú és a kántori teendők minden ágában jártas. 
A próbaéneklés szept. 29-én délelőtt lesz. Csak a je-
lenlevők közül választunk. (1449—1—1) 

Újbarsi református kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma :gl05 korona pénz ; 15 hl. 72 el. 
búza ; 1 szekér széna ; 1 szekér árpaszalma ; 7 öl fa, 
melyből 3 öl iskolafűtésre adatik, vágatja az egyház; 
7 hold szántóföld, ennek mívelésére adatik 18 ko-
rona ; fél telek után erdőilletőség ; egy darab kender-
föld ; minden iskolásgyeimek után 1 véka árpa, 1 
sonka, 1 csirke és 80 fillér ; számuk 65 körül ; húsz 
fuvar az egyházmegye területén bárhová. Kötelesség : 
hat osztályt, ismétlő-iskolát vezetni, lelkészt a szokott 
időben és akadályoztatásakor helyettesíteni, orgona 
beállításakor az éneklést orgonával kísérni. Oklevél, 
szolgálati bizonyítvány, eskütételről szóló bizonyít-
vánnyal mellékelt kérvények október 15-ig alulírt es-
pereshez Alsó-Szeese, u. p. Alsó-Várad, Bars m. kül-
dendők. Állás 1909 szept. 1-én foglalandó el. Patay 
Károly, esperes. (1448—1—1) 

U I R H C T C C C I / n l n U t 1 L o L K . 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustiess-
szel portalanítandók, a tüdővész terjedésének meg-
gátlása céljából. A rendelet értelmében e szert 

szétküldi egyedül a gyártó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI. ke r . , Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-33) 

A második osztály tanítója, 
J U H Á T A N T A L gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az ú j t a n t e r v és u tas í tás szer in t Z U I A 
J Á N O S sz.-főv. tanítónál, Budapest, V I I . , Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1446—IV—1) 

I S i l t l I i i l i l l i l l l f R i ^ i 111111131 
Melyik tanító ne' ismerné még a híres Gábel-

féle ABC és olvasókönyvet ? I 

k i a d á s a 
Horovitz Adolfnál, Nagyszombatban jelent meg, mely-
nek bolti ára 40 f és amelyet a kiadó a Vezérfonallal 
együtt (80 f) kedvezményes 1 K beküldése mellett 
(bélyegekben is) bérmentve küld. (1304—III—2) 

V n f l o v l í V / C A Í ' pedagógiai és V a U a j •8UAOC1 szertani min 
és mód-

művei : 
A F ö l d r a j z t a n í t á s Vezérkönyve , két kötet fűzve, 

7 kor. Részletes Tananyagbeosz tás (Vaday-Szász) 
3 kor. 50 fill. A vizsgázás módszere és r e f o r m j a 
(iránymű) 3 kor. 20 fill. I s k o l a i Beszédek, vezér-
fonal az összes isk. ünnepekre 2 kor. A madarak 
és fák napja, eredeti dalosfüzettel 2 kor. 
Megrendelhetők Vaday *r„ (yVyrÁ r 9 J 
József ig.-tanító címén, HdgJ VdldUUII. 
(Isk. kézikönyveiről külön .árjegyzék.) (1217-III-2) 



3 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 

Oki. tanítónőt keresek, 
gorán már haladót oktatni tud : III. polgári osztályos 
leányka mellé, keresztény házhoz. Ajánlkozhatni, az 
igény megjelölésével, Székedy Domokosnál, Puszta-
szentmihály (pósta : Hídalmás). (1308—II—1) 

Biztos eredmény! Ä ^ Ä S 
Iáknak 40 f. Külön utasítás. Vezérfonal az I—II. oszt. 
számvetéshez 3 szeml. táblával 80 fill. Fűzi Márk ny. 
tanító, Kassa. (1432—11-1) 

Legcélszerűbb Haladási napló 
Horovitz Adolfnál, Nagyszombatban kapható. Ara_ csi-
nos fekete kötésben városi iskolák sz. 3 K, falusi is-
kolák sz. 2'50 tv. Mutatványív kívánatra ingyen. 

(1304—III—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X V . k i adás . 256 o l d a l . Ú j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 flllér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(1380—XX—2) 

k é s z p é n z é r t vagy r é s z l e t f i z e t é s r e 
l eg ju tányosabb é rőn 

HHRENTREÜ ÉS FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ker . , T e r é z - k ö r ú t 8 / k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193 -40 -30 ) 

WûTTplnnnt kp rp<3f» t f e l a ô b b leányiskola I-s5 osz-
llCV v l U l l U l K.CI CàClV tályát végző két leányom 
mellé, aki szerény, házias, a zongorát is képes taní-
tani és a német nyelvet is tökéletesen bírja. Malcher 
László, földbirtokos. Bacskó (Zemplén m.), u. p. Gál-
szécs. (1336—1—1) 

Beszélgetések 
nem magyar anyanyelvű tanulóknak. I. füzet 30 fill., 
II. füzet 30 fill., HI. füzet 36 fill., IV. füzet 36 fill., 
V. füzet 40 fill., VI. füzet 40 fill., módszeres útmutató 
40 fill. Ezen füzetek használata ott is lehetővé teszi 
a magyar nyelv megtanítását, ahol a tanító maga 
sem beszél tökéletesen magyarul. R i c i n g e r I g n á c , 
áll. tanító, Sopronbánfalván. (1431—II—1) 

CIMBALMOK 

Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok és a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. írták : FARKAS SÁNDOR és KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák V—YI. osztályai számára. í r ták: FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára SO f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r ta : FARKAS SÁNDOR. Boltiára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r ták: DR. BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bolti, ára 1 K, nettó-ára 75 f. 

V. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR- BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz árában azonban 40 f beküldését kérjük. 

legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
m eg sem közelítheti. Tel-
jes j ó t á l l á s s a l , rész le t -
f izetésre i s k a p h a t ó k . 
H a r m ó n i u m o k , beszé-
lőgépek , g r a m o f o n o k , 
f o n o g r á f o k bámu la tos 
szép h a n g g a l . H e g e d i i k , 
harmonikák, fuvolák, 

cite rák, kitűnő húrok stb. 
T a n í t ó k n a k és t a n í t ó -
n ő k n e k 10°/o enged-
mény v . j u t a l é k . Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a I n g y e n 
k ü l d : M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A in . k i r . szab. bang -
sze rgyá ra , Budapes t , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ú t 71. 

(585-26—13) 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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| 7 p „ p _ p l , 8 éves leány és 6 éves fiú mellé az 
H C l OoCK. elemi osztályok tanítására róm. kath. 
vallású, okleveles neve lőnöt . Német és zongora elemi 
oktatása megkívántatik. Fizetés : negyven korona 
havonként és teljes ellátás. Az állás azonnal elfogla-
landó. Arcképpel ellátott megkeresések Mirgay Sándor, 
uradalmi intéző címére Puszta-Mágor, u. p. Vésztő 
küldendők. (1307—II—2) 

1K f o r i Ti t á r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
1 J IUI 111 ICI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
úriszabó-üzlete, VIII. ker. , Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—9) 

Templomi orgonák, z i z 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat bármely 
vidéken legmérsékeltebb áron lelkiismeretesen elvál-
lal öt évi jótállás mellett Mezey János, m. kir. állami-
lag kedvezményben részesült orgonakészítő, Budapest, 
Rákóczi-út 55. (1426—1—1) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
t a n s z e r b e l i f ö l s z e r e l é s e k 

legjobb beszerzési forrása : 

ERDÉLY és SZABÓ laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Telefon 42—05. ( 1 0 4 6 - 1 0 - 3 ) 

SCHÜNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . ( 2 1 - 7 ) 
Föüslet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Haimóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Cserél ' I áll. tanítónő Erdély második csoporthoz tar-
tozó székhelyről, Pesthez közel vagy alföldi 

I. Cím : Sipos János lelkész, Belényes-Űjlak. 
(1427—í—1) 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár 

STOWASSEB, J. 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a 
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

B U D A P E S T . 
Főüzlet : II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket. 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb 
Org.-harmóniumok 70 „ „ 
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon. 

Tanerőknek k e d v e z m é n y . 
Arjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik. 
Kiv i t e l n a g y b a n ép k i c s i n y b e n . (50-51-38) 

i s : 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
-m « « xk rajzzal ellátott 
• ™ ^ " kézimunka-ár-

jegyzékemet és kérj en mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. sz. 

T e l e f o n 
1 0 9 - 0 6 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 
s a j á t á r ú h á z á b a n 

T e l e f o n 
1 0 9 - 0 6 

M í í o - v a v n r s j ' / í í o ' l e g n a g y o b b kézi-l T l d g J c l I U I t í Z í l g munka-üzlete. = 
( 1 6 - 5 2 - 3 9 ) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (873—26—22) 



89. SZAM. JNEFfANITOK XjAFJA. 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. ^ T ó v o X 

berendezések 
gyára. 

Kíránutra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
xekét , ingyen és 

bérnientre. 
124—62—39) 

Horovi tz Adolf , N a g y s z o m b a t b a n , l egmelegebben a j á n l 

tiszta raj zilizeteket, 
ame lyeke t j ó papi ros, csinos k i á l l í t á s és r e n d k í v ü l i 
olcsóság tesznek kedve l tekké. 8 fehér lappa l , a k é k 
fedélen te rmésze t i és használat i t á r g y a k r a j z m i n t á i v a l . 
B o l t i á ruk 6 f , t a n í t ó k n a k százanként 4'50 K . M u t a t -
vány k ívána t ra i n g y e n ! ( 1 3 8 7 — I I I — 2 ) j 

P Á K T O I i J U K A H O N I I P A R T ! 
Í 4 * t » o -r» r*r\ »«ál l í t ja a min isz te r i l eg a j án lo t t s 
J? 1 d í i l u U többszörösen k i t ü n t e t e t t , m é l y f eke te , 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
E g y ' / i bádogszelence •/« k l g . 18 m ' ter. kor . 7 . — 

, V» » •/« » 9 m» ter. „ 3.60 
„ d rb isk.-táblamáz-ecset „ 2 .— 
„ p ick . I f . h i g . p i ros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

- Rakasz, szál l í tó levél „ —.40 
U j m á z o l á s i és v o n & l o z á s i utasítással. 

Greschik Gyula, 
( 1 1 4 7 — V — 5 ) L Ő C S É N . 

Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
m a g y a r hangszer te lepének h a r m ó -
n i u m r ó l szóló á r jegyzéké t át n e m 
olvasta, m e l y i n g y e n és bérmentve 
k ü l d e t i k Budapest rő l , V I . , K i r á l y - u 5 8 . 
G y a k o r l ó pedálos o r g o n á k a l e g o l -
csóbb g y á r i á r a k o n . R é g i hangszerek 
cseré lése, vé te le és j a v í t á s a , kezes-
ség m e l l e t t . Te le fon 87—84. 

( 4 4 7 — 3 0 - 1 8 ) 

m w 

Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁB: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. — fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók I^apja kiadó-

hivatalához küldendők be. 
m»m 

A m. ki r . tud.-egyetemi nyomda igazga tósága . 
Budapest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 



Szerény igényű, lehetőleg németül is tudó, tehetséges 
tanítót torosok 3 ®a m elemibe menő 
I d l I l l U l ÜClCbCÜ leányom mellé, I-ső és Ill-ik 
polgári, IV-ik elemi osztályt tanítani és jó eredmény-
nyel levizsgáztatni. Fizetés : havi 30 korona és ellátás. 
Kiss Ferenc, g. intéző Melinda-major (pósta : Tót-
komlós). (1390—1—1) 

f iCPrÓlnol r állomástól 4 km Kolozsvárhoz, Szamos-
t/öOlClllClV újvárhoz közel, kies vidékről, 2 tanerős, 
áll. iskolától bárhová, külön-külön is : tanítónő és tanító, 
ki ref. kántor is. Kendilóna. (1384—1—1) 

Nyelv- és történettudományi 
giumba jegyzetek kaphatók állami tanítónál, Szeged 
5., postrestant. (1108—1—1) 

N p v p l n n n °k ' e v e l e s tanítónő vagy óvónő ke res -
IlC VC1U11U, t e t i k október elsejére egy kisfiú mellé, 
az elemi első osztály tanítására. Fizetés : havi 30 
korona. Szerény igényű, ki a háztartásban is segéd-
kezik, ki németül tud és a gyermeket is tanítja németül 
beszélni, előnyben részesül. Arcképpel ellátott bizo-
nyítványmásolatokat küldjék Veres Istvánnénak,Verseg 
(Pest megye). (1347—1—1) 

Okleveles tanítónőt keresek S l l í í -
nyom mellé. Kötelessége : a tiszántúli ref. egyház-
kerület tanterve szerint a Il-ik elemi osztály tananya-
gának elvégzése s év végén nyilvános vizsga ad^ísa a 
ref. iskolaszék előtt. Fizetése : teljes ellátáson kívül 
300 korona. Csak ref. vallású, oki. tanítónők pályáz-
hatnak. Pályázatok szept. 30-ig küldendők Gelsére 
(Szabolcs m., u. p. Mihály di), Hetey Menyhért, föld-
birtokoshoz. ' (981—II—2) 

r .CúvÓli inV ^ tanerős iskolától tanítópárral vagy 
UÄC1 ClUlltV külön. Férfinak lakbér, kinek r. kath. 
vallásának kell lenni. Mellékes 500 korona. Aradtól 
6 kilométer. Cím : Karlik J. Szentleányfalva. 

(1416—1—1) 

Nevelönöt keresek L ^ T é . e t T m : 
elemit fogja tanulni, a másik 5 éves. Német nyelv 
tanítása ós házias magaviselet kívántatik. Ajánlat 
Kovács Kálmánhoz, Ráczalmás, intézendő. 

(1359—1—1) 

HoTta l i rb 'nmrTT pontosan a legújabb tanterv és 
UaMdljr&UllJf V, utasítás alapján. Tartalma : óra-
rend, fölvételi, előmeneteli, mulasztási, látogatási, ha-
ladási naplók, statisztikai kimutatások, 10 mulasztási 
kimutatás. 77 tanulóra kötve 3"20, 105 tan. 3'60, 
133 tan. 4'20 Kovács Gyulánál, Nagybányán. 

(1421—1—1) 

á l l a m c o r f ó l í r kéréshez nyomtatványok 1 korona. 
Â l i a l U à C g C l J M a g y a r á z ó f ü z e t ( V . k i a d á s ) 1 ko-
rona. 80 db nyugtaűrlap bérmentve 1'20 korona. 
Lengyel Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (779— X—10) 

H í l r ö m í i r o l / • a z T a n t e r v s z e r i n t . P á l i u -
UJ ÍVUllJ VCK. . líás B. : Beszéd-, ért.-gyak. vezér-
könyve I. oszt. anyaga, az új tanterv szerint 2'50, 
'Pá l inkás B . : Elemi iskolai tanítástan 2' — , P á l i n k á s 
U. s Tanítók adóügyi útmutatója 1"—, A l e x y : Vezér-
kflnyv (eredménjtár) a földrajz tanításához 1'20, 
Szabó J. : írvaolvasás, számolás, rajz, agyagmunka 
vezérkönyve 1'30, P á l i n k á s B . : Köszöntések könyve, 
új, —'50. A pénz beküldése esetén portómentesen küldi: 
Kovács G y u l a , Nagybánya . (1086—16—5) 

Róm. kath. nevelöt keresek 
azonnali belépésre, két elemi iskolás fiúgyermekemhez. 
Fizetése : havi 20 korona és teljes ellátás. Pályázatok 
Kvaszinger Ödön, uradalmi intéző címére, Olaszliszka-
Meszesmajor, Zemplén megye kéretnek. (1334-II-2) 

Horovitz Adolf, Nagyszombat, ajánlja az 
ú j t a n t e r v s z e r i n t készü l t Vöröss F. féle 

A magyarok története és alkotmánytana 
kapcso la tban hazaf ias v e r s e k k e l , 

melyet a kath. tanügyi tanács elismerő bírálattal en-
gedélyezett. Elsőrendű tankönyv. Ára 50 f, kötve 60 f. 
Mutatvány 60 f ellenében (bélyegekben is) bérmentve. 

(1304—III—2) 

100 gyönyörű magyar népdalt 
iskolai szép szöveggel, 2 szólamra hangjegyezve tar-
talmaz a „Kis Muzsikus". III.- kiadás. Kir. tanfelügye-
lőktől is ajánlva. I. füzet 80 fill., II. füzet 80 fill. 
Kotta nélküli külön „Szövegkönyv" 100 dalszöveggel 
40 fill. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló, Heves m. 

(1178—VI—4) 

É p e n m o s t j e l en t m e g a M a k k a y - f é l e „ T a n a n y a g -
beosztás" m á s o d i k k iadása , m e l y b e n 

Minden tanító 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását, óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan ! 
Árak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. III—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont oszt. 1'50 K ; az egyes oszt. 1'20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „ E r z s é b e t " k ö n y v n y o m d á b a n , D i csőszen tu iá r t on . 

(1422—III—1) 

Seregélyeshez tartozó Szeren- . r . k 
csén-pusztara egy ispánhoz oly MIUIIUI. n-cicacn., 
ki annak egy fiát a polgári iskola I—II. osztályára és 
négy fiát az elemi iskola különböző osztályaira elő-
készítené. Fizetés : teljes ellátás és havi 30 korona. 
Drávay László ftanító, Seregélyes (Fejér megye). 

(1408-1-1) 

Áll. tanító és tanítónő szab. kir. városból / í í i a i « a | 
ajánl. Cím : Áll. tanító Újbánya, postrest. VI) 

(1412-1-1) 

Az irás és olvasás játszva tanításának 
ú j módsze re kimerítő utasítással ellátott könyve : ára 
2 korona. Kapható a szerzőnél : Trettina Józsefné 
székesfővárosi tanítónőnél, Budapest, II., Batthyány-
utca 24. Számos elismerő-levél. (1284—V—3) 

Tanító urak figyelmébe! 
V e r ő , a to rna tan í tás vezé rkönyve a v a l l á s - és k ö z o k t . 
miniszter által 1908/67.015. sz. a. néptanítóknak vezér-
könyvül engedélyezte. A legújabb miniszteri tanterv 
alapján 350 ábrával, ára 2 K 40 f. 2 K 80 f előzetes 
beküldése esetén bérmentve küldjük. Polatsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár. Gramma-Lász ló -Sebesz tha 
m a g y a r ABC-és könyvéből mutatvány példányt kívá-
natra azonnal küldünk. Bevezetésük esetén az olvasó 
falitáblákat ingyen adjuk hozzá. Polatsek-féle könyv-
kereskedés, Temesvár. (1073—VII—5) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted réssét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, YII1. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n l t v i s s z a . 

A király. 
(—r) Gyönyörű történet szól arról, 

hogy mily nagy hatással van a magyarra 
a megkoronázott király személye. Mikor 
Imre király ellen Endre öccse pártot 
ütött, és a főurak zöme Endre táborá-
hoz csatlakozott: királyi, merész tet tre 
határozta el magát az elhagyott király. 
Egyedül, egy vesszővel kezében behatolt 
öccse ellenséges táborába és ezt kiál-
to t ta : „Majd meglátom én, ki merészli 
szentségtelen kezét fölemelni fölkent ura 
és királya ellen!" A pártütő harcosok 
erre útat nyitottak neki és engedték, 
hogy vezérüket, Endrét, kivezesse sátorá-
ból̂  és elzárassa. 

íme, a magyar nép lelkében régen él 
már — tán nem az élő, a hatalmát és 
kegyeit gyakorolható uralkodó, hanem 
inkább a magyar királynak történeti 
eszméje. Az a nagy eszme, mely Szent 
István aranykoronájából, Nagy Lajos 
bíborpalástjából és Hollós Mátyás dicső 
kardjából van összeszőve és amely eszme 
szemlélhetőbben mint sérthetetlen, fényes 
alak él lelkünkben és közjogunkban egy-
aránt. A nép dala, adomája, meséje mind 
szeretettel és hűséggel beszél erről az 
alakról. Igaz, örök óhajtásunkként énekli 
a költő a legelső magyar emberről : 
„fény nevére, áldás életére!" 

Két ízben homályosult csak el törté-
nelmünkben a király eszméje. A török-

világban, mikor a nemzeti király esz-
méje egy időre az erdélyi fejedelem címé-
ben rejtőzködött; és másodszor az osz-
trák beolvasztási törekvések korában, 
mikor a király eszméjét a császári eszme 
iparkodott nehéz, véres áron lelkűkből 
kitörölni. Ez az ellenséges eszme oly 
erős volt, hogy még napjainkban is 
kísért i t t-ott egy-egy percre a Jancuk 
és Hórák — császárja. Eszünkbe jut 
Heine költeménye: A két gránátos. A 
francia rajongása nem hal meg a sírban 
sem: fölkelnek onnan is védeni a csá-
szárt, a császárt. Micsoda ellentét ! A 
francia elfeledte királyát és szeme meg-
fényesedik erre a szóra: császár; a ma-
gyaré elhomályosul. A francia minden 
dicsősége s a magyar minden keserűsége 
vegyül ebbe az egy szóba. Csak egy 
a hasonlatosság: ott a szeretet, i t t a 
gyűlölet egyaránt nem hagyja sírjában 
pihenni a császárt. 

A hajmáskéri síkon egy üdearcú, de 
már ősz, öreg ember gyönyörködött 
mostanában az őszi napfény ragyogásá-
ban. Szomorú élte derűs alkonyán a 
magyar tanítók nevében mi is fölkeres-
sük hódolatunkkal az alkotmáuyos ki-
rályt, aki új fényt adott a nemzeti király 
eszméjének. Tesszük ezt két okból is. 
Az első ok általános: örvendünk, hogy 
itthon a király; örvendünk, hogy lá t ja 
a királyi főváros és az ősi Veszprém 
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igaz lelkesedését; örvendünk még annak 
is, ha látjuk esténként, miként világo-
sodnak meg a budai várpalota ablak-
sorai és miként hintenek piros csilla-
gokat az alattuk elfolyó Dunára. 

De különös okunk is van, hogy le-
rójuk hálánkat a mi szeretett, jó kirá-
lyunk iránt, aki — habár csak indirekt 
úton is — a közelmúltban kifejezést 
adott annak, hogy a magyar tanító mun-
kája megérdemli a legnagyobb elismerést. A 
legelső magyar ember kifejezést adott 
annak, hogy a magyar nyelv terjeszté-
sére és tanítására ebben az országban 
nemcsak szükség van, de a legmagasabb 
jutalmat — a királyi elismerést — is 
kivívja az, aki odaadó szívvel tanítja 
nyelvünket. Nem arról a királyi döntés-
ről beszélünk, mely megköveteli, hogy 
az ország legfőbb papi méltóságait vi-
selőknek a magyar nyelvet érteniök és 
beszélniök kell; hanem azok a meleg és 
hálás szavak kötötték le figyelmünket, 
amelyeket királyunk Erzsébet királynő 
egykori magyar tanítójának fiához intézett. 
Néhai Falk Miksáról szólunk, kinek 
legnagyobb sikere a magyar nemzet 
szemében az volt, hogy felejthetetlen 
királynőnk lelkében igaz magyar érzé-
seket és nemes gondolatokat keltett 
áldásos életre. A politikustól és újság-
írótól nem lehet elválasztani a magyar 
nyelv tanítóját. Lehetetlen tehát, hogy 
a király elismerése — mely épen Erzsé-
bet királynő halálának évfordulója ide-
jén és akkor kelt, mikor a királynő 
emlékezetére fölépült örök-imádás tem-
plomát fölszentelték — csak a politikus-
nak és újságírónak szólott volna. Igenis, 
ez a királyi elismerés szólt Falk Miksá-
nak, a magyar nyelv lelkes tanítójának 
épen úgy, mint annak a kárpátaljai 
derék tanítónak is, ki tán tótok, t án 
románok közt — tán segítve valakitől, 
tán elhagyatva — szívében a haza örök 
szerelmével terjeszti és zengő szóval hir-
deti a magyar nyelvet. 

Hatalmas királyt és szegény tanítót 

így állítja egymás mellé az állani nyelve 
iránti közös tisztelet és szeretet. És amíg 
a gyönyörű magyar ősz szelíd melegét 
i t t köztünk élvezi szeretett, jó királyunk, 
addig emlékezzenek meg minden magyar 
iskolában I. Ferenc Józsefről, aki hivatva 
volt és hivatva van a nemzeti király 
eszméjét új fénnyel és régi erővel életre 
kelteni. 

Levelek egy néptanítóhoz. 
írta : Gaal Mózes. 

L 
Mikor ezelőtt négy esztendővel tudattad 

velem, hogy tanító akarsz lenni, még pedig 
néptanító, aki nem városba, hanem falura vágya-
kozik, megírtam neked, hogy elhatározásod ör-
vendetes volt az én szívemnek. Megírtam azt 
is, hogy nehéz munka vár reád, megírtam azt 
is, hogy ez a munka nagyon szép és sok lelki 
örömet hozó azoknak, akik a népnek igaz tanítói 
tudnak lenni. 

Most, hogy a szíved kívánsága szerint vá-
lasztott élet-úton elin dúlsz, melléd állok, meg-
fogom a kezedet, szólok hozzád, mint társamhoz 
a munkában, mert mindenki társunk, aki mun-
kával szerzi meg a kenyerét, az egyszerű kubi-
kostól fel a legnagyobb állású emberig. Nekünk, 
akik dolgozunk, s a munkában megnyugvást, 
vigasztalást, örömet keresünk, akik a minden-
napi kenyeret szellemi vagy fizikai erőnk meg-
feszítésével szerezzük : föltétlenül éreznünk kell, 
hogy közösek vagyunk ; egy hatalmas nagy 
munkának a részesei. Hadd beszéljek neked, 
társam, erről a hatalmas munkáról úgy, amint 
egy emberöltőn át gondolkoztam róla, lelke-
sedtem érte, s mindenha vallottam, hogy nincs 
dicsőbb, fölemelőbb, nincs kívánatosabb életcél, 
mint részt kérni belőle s az osztályrészt, mely 
nekünk jutott, nagy tisztességgel elvégezni. 

Sok évvel ezelőtt, egy forró júliusi napon, 
Dévától Boiczáig vitt az útam. Akkor csinálták 
a Maros első hídját, Déva és Maros-Solymos 
között, azelőtt kompon jártak át egyik partról 
a másikra. Az útat is akkor szabályozták, kö-
veket törtek a hegyoldalból, talicskákon hordták, 
mintegy kétszáz ember dolgozott, félmeztelenre 
vetkőzött emberek, hátukra forrón tűzött le a 
nap, csaknem megsültek, vérvörös volt a hátuk, 
arcukról szakadt le a verejték, hangjuk rekedt 
volt, nyögtek a nehéz kövek súlya alatt. Ki-
mondhatatlan szánalom fogott el és szégyeltem 
magamat. Szerettem volna közéjük állani, hadd 
süssön engemet is a nap, hadd verejtékezzem 
én is, hadd tudjam, mi a munka, melynek dicső 
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kívánatos és fölemelő voltáról elmélkedem. 
Eszembe jutottak az egyiptomi gúlák, az egyip-
tomi rabszolgák, elvonult lelkem szeme előtt 
az emberiség sok ezer éves története, melyben 
az emberek élete annak minden örömével és 
szenvedésével megismétlődik ; elgondoltam, bogy 
napszálltakor az a kétszáz ember kezéből le-
teszi a munkának szerszámát, leheveredik egy-
egy útszéli fa tövében, előveszi tarisznyáját és 
a kenyér, a szalonna, a málé, egy-két fej 
hagyma, a csorgó friss vize, az éjszakai nyugo-
dalom erőt ad neki arra, hogy holnap újra 
kezdje, ugyanazt megtegye s örvendjen annak, 
hogy megteheti. Aki valaha munkában elfára-
dott s utána pihent, az tudja, hogy a pihenés 
édességét csak a munka fáradalma árán tudta 
megszerezni ; aki fáradott s utána szerény vacso-
ráját jóízűen költötte el, az tudja, hogy az ételt 
a munka tette jóízűvé. 

Azóta többször jártam a Déva és Boicza 
között vivő úton, sok ezer meg ezer ember, 
szekér, hintó ment át a Maros hídján, melyet 
előbb hatalmas fagerendákból róttak össze s 
legutóbb vasszerkezettel újjáépítettek, Az út-
építő, hídkészítő munkában résztvett emberek 
mind egy szálig hozzájárultak ahhoz, hogy a 
közlekedés biztosabb, gyorsabb, kényelmesebb 
legyen; évtizedeken át vágyakoztak jó útra, 
erős hídra az emberek, égető szükségletté vált, 
s íme, a közös, tervszerű munka ezt a szük-
ségletet kielégítette. 

Minden hasznos emberi munka: legyen az 
elme vagy a testi erő munkája, előbbre viszi 
az emberiséget; gyakran észre sem vehető, 
olyan, mint a fűszál növéséé, mértékét nem 
tudjuk, eredményének naponként örvendünk, 
hiányát megérezzük. A munkák megszámlál-
hatatlan sorozata a legszigorúbb okozati össze-
függésben együttesen adnak tartalmat az emberi 
életnek, szolgálják a fejlődést, melyről az em-
beriség történetében csak a korszakos esemé-
nyeket szokták följegyezni s csupán azoknak 
a nevét őrzik meg, akik megalapozzák, irányít-
ják, célszerűségét elősegítik, módját megköny-
nyítik. Ámde ennek a fejlődésnek, az egységé-
ben nagyszerű, részleteiben a művelődés foko-
zódásával folyton több és több irányban elágazó 
tevékenységnek minden dolgozó ember a részese, 
aki tudja, hogy miképen kapcsolódik bele a maga 
munkája az emberi tevékenység óriási gépe-
zetébe, annak éreznie kell ember-mivoltának 
fölemelő tudatát, annak lelkesednie kell a mun-
káért, annak szeretnie kell a munkát, el kell 
ismernie, hogy minden ember méltó a tiszte-
letre, aki bizonyos irányban az emberiség hasznos 
irányú fejlődésének egyik tényezője. A műépí-
tész, pallér, kőmíves, asztalos, ács, lakatos, 
kárpitos, szerelő, bádogos, szobafestő, tégla-

hordó, napszámos mind azzal a gondolattal 
nézhet egy-egy hatalmas palotára, mint akinek 
része volt a fölépítés munkájának dicsőségében, 
mert dicsőség a munka elvégzése, olyan dicső-
ség, amelyre vágyakozni, törekedni kell ; jutal-
mazó is a munka elvégzése, csak a jutalmat 
meg kell érezni, gyökerét magunkban kell ke-
resnünk. 

Látod, édes öcsém, reád is abból a nagy 
tevékenységből, amely előbbre viszi az emberi-
séget s ebben a tág keretben azokat, akikhez 
hagyomány, nyelv, közös örömek és szenvedések 
emléke fűz: nemzetedet s a földet, mely tevé-
kenységednek színhelye, melyet megszerettél, 
magadénak vallasz, hazádat : abból a nagy tevé-
kenységből egy részecske vár, ismerd meg a 
láncolatot, amely a te parányi munkád és az 
egyeteme s nagy munka között van, s midőn 
hozzá fogsz, a nagy munka eszméje ihlesse meg 
lelkedet. Ha ez megihlet, akkor megtalálod a 
vértet minden kisszerű kísértés ellen, munkád 
eszköze serényebb, hatékonyabb, élesebb lesz, 
szándékod megnemesül, érzelmed elveszti labilis 
voltát, örömed megtisztul, látásod mélyebb, 
szereteted azok iránt, akiknek célja a tiedhez 
hasonló, igazabb, életed tartalmasabb, elvégzett 
munkád áldásosabb lészen. 

Hogy minő munka vár reád s miként kap-
csolódik az bele a nagy, egységes munkába: 
arról a következő levelemben. 

II. 
A tanítók munkájáról sok szó esett a múlt-

ban, sok szó esik ma is. Hangzatos szólamok 
is keletkeztek róla, a magyar társadalom egy-
más fölé rakott s rangsorok numerusaival meg-
jelölt rétegei között meglehetősen alul kell 
keresni, nagy és hatalmas réteg, területileg az 
egész hazára kiterjed, olyan a munka, melyet 
a néptanítók végeznek, mint a földmíveseké : 
a földmíves felszántja a termőföldet, magot hint 
beléje, s mint a költő mondja: „a fekete rög-
ből fehér cipót tördel", a néptanító felszántja 
a nép elméjét, magot hint beléje, s ebből a 
magból sarjad ki az első ismeret; a művelő-
désnek alapozó munkáját végezi a néptanító, 
melyre reáépíti mindenki a maga tudásának 
különböző nagyságú és minőségű hajlékát. Ez 
a munka egész embert kíván, egész embert és 
egész életet, ez a munka a tudáson kívül nagy 
szeretetet és még nagyobb lelkesedést kíván. 
Ennek a munkának okosnak, szilárdnak és tel-
jesnek kell lennie. 

Én úgy képzelem el a jó néptanítót, mint 
a falun élő emberek legtökéletesebb mintaképét. 
Ô a tanácsadó, munkavezető, irányító, az ő 
példája a hívó szó, a megnyugtató hit. A jó 
néptanítónak olyanná kell válnia, mint az ősidők 
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patriárkája lehetett, a reábízott s érről évre 
szaporodó nemzedékek tőle tanulják meg az 
élet művészetéhez szükséges tudnivalókat, a 
tanító szorgalmas kezét lássa a falusi gyermek 
mindazokban a munkákban, amelyek reá az 
életben várnak, bízzék meg benne s induljon 
utána, tegye azt abban az erős hitben, hogy 
útja jóra viszi. A jó néptanító maradjon azoké, 
akiknek nevelésére egész életét szánta, marad-
jon holtáiglan a népé, mert csak így válhatik 
azzá, amivé válnia kell: a falun élő emberek 
legtökéletesebb mintaképévé. 

Gondolkoztál-e ezen,öcsém? Festettek-eerről 
neked tiszta és igaz képet ott, ahol tanítóvá 
neveltek? Ne nekem, hanem magadnak felelj, 
s vedd fontolóra, hogy meg tudsz-e ennek a 
valóban nehéz feladatnak felelni. Érzed- e 
annak a tisztnek nehézségét, amely reád 
vár ? Kívánom, hogy elboruljon az areod és 
gondolkozóba essél, mert akkor hiszem, hogy 
komoly a te szándékod, megvan benned a törek-
vés arra, hogy jó tanítóvá légy. 

A társadalom leghatalmasabb rétegének meg-
munkálása nyilván a legerősebb és leglelkesebb 
munkát kívánja meg. A néptanító önmagának 
neveli az embereket, évről évre eleven képek 
mutatják meg munkásságának az eredményét, 
akik keze alól kikerültek, javarészt keze alatt, 
szeme előtt maradnak. A gyermekből szeme 
előtt válik siheder, ott van az esküvőjén, látja, 
mint önálló fiatal gazdát, néhány esztendő múlva 
az apa elhozza a maga fiát s reábízza ; a nép-
tanítónak módjában áll az, hogy minden tanít-
ványának az apját, anyját megismerje, a gyer-
mek jellemző tulajdonságaiban megismétlődnek 
az apa és anya jellemző sajátságai s hova-
tovább az egész falu tanítványa a tanítónak, 
kialakul egy szellemi köztársaság, melynek feje, 
patriárkája a tanító. És ekkor hozza gyümölcsét 
az a fa, melyet a tanító ültetett, ápolt egy 
egész emberöltőn át, ekkor tetszik ki, hogy 
minő szociális munkát végzett a tanító s mi-
képen kapcsolódik bele ez a munka a nagy, 
általános fejlődést előidéző tevékenységbe. 

Jártál faluban, hol az útakat gyümölcsös 
vagy más árnyékos fák szegélyezik? Hol gaz-
dag veteményeskertek, szép gyümölcsösök, 
méheskertek vannak? Hol a felnőtt ifjúság 
vasárnaponként összegyűl, énekel, játszik ? Hol 
a korcsmák nem zajosak, az emberek tisztes-
ségtudók ; hol a községi bíró értelmes, igaz-
ságos ember ; hol a községi gyűléseken komoly 
a szó, jól megfontolt a határozat; s hol az 
emberek arca derült, szava nyájas? Ha jártál 
ilyen faluban, akkor menj be a tanítóhoz s 
mondd meg, hogy ezer embernek a munkás-
ságát okosan és szépen beleillesztette abba a 
nagy munkába, amely szükséges az előhala-

dáshoz; ezer embernek a sorsát jó irányba 
terelte, az életet kedvessé és kívánatossá tette 
nekik, mert minden községnek a belső arcu-
latáért azok a felelősek, akik ezt az arculatot 
formálják. 

Ugy van, öcsém, a jó néptanítót nem a tan-
felügyelők hivatalos jelentéseiből ismerjük meg, 
hanem a falu belső arculatából. Aki egy falu 
lelkének értéket tud adni : az nagy és dicséretes 
munkát végez a nemzeti művelődés szempot-
jából, s ezt a munkát jól elvégezni : méltán 
lehet életcélja mindenkinek ; ezt a munkát csak 
a szűklátókörű elbizakodottság, vagy a tudat-
lanság kicsinyelheti. 

Ám menjünk tovább ! 
A jó néptanító önmagának neveli a népet. 

Amint az egyes nemzedékek kikerülnek az isko-
lából, ők is nevelőkké válnak, mert ne feledjük, 
hogy az egyetlen nevelőeszköz a példa. Mert 
hasztalan volna a tanító minden szava, minden 
buzdítása, ha a gyermek otthon, az utcán, a 
mezőn, a korcsmában, a községházán olyant 
hallana és látna, ami a tanító példájának hatá-
sát lerontja, viszont gyökerében megerősödik 
a gyönge palánta, ha az iskolán kívül is jóté-
kony a hatás. A jó néptanító csupa munka-
társat nevel magának, mind mélyebb gyökereket 
ágaztat szét s ezek összetartják, maradandóvá 
teszik a fát. Csak annak a belátására kell 
embertársainkat reávezetnünk, hogy a tisztes-
séges munka, a kölcsönös, jóakaró támogatás 
nem egyéb, mint a magunk munkájának foko-
zása, eredményességének biztosítása : akkor már 
a legegészségesebb szociális érzést plántáltuk 
be a szívbe s még hatalmasabb kapoccsal kö-
töttük az egyén munkáját az általános, nagy 
munkához; csak azt kell velük megértetnünk, 
hogy minden tisztességes munka eredményét 
örömmel kell néznünk s nem irigységgel, mert 
minden tisztességes munkában a példának vonzó 
ereje s minden ilyen munkának az eredményé-
ben a hitnek a csírája van. Sajnálom én azt 
az embert, aki irigykedni tud csupán, dicsérem 
én azt az embert, aki másnak a sikerén újra 
meg újra felbuzdul s azt mondja: 

— Nekem is úgy kell tennem, nekem is fog 
sikerülni ! 

A jó néptanító egy lelki folyamatnak az irá-
nyítója, amely egészséges, megtisztító és föl-
emelő érzések felé viszi az embereket. Az elé-
gületlenség, a panasz és kishitűség szürke 
mezejéről napsütötte tájakra, hol vidám emberek 
egymást bíztatva dolgoznak s egymás előhala-
dásának örvendenek, hol az embereket a közös 
munka jobbá, a közös szenvedés részvevőbbé 
s a munka eredménye elégedettebbé teszi. 

Minő feladat vár a néptanítóra, ha e lelki 
folyamatnak irányítója akar lenni? 
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A választói jog és az analfabéták. 
írta: Varyyas Endre. 

Nyílt titok már, hogy az ú j képviselő-
választási törvényben az általános választói 
jog sarkköve az írás és olvasás ismerete lesz. 
Ezen az alapkövön fog fölépülni s előrelátha-
tóan ezen az alapon fog tető alá is jutni gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszter törvény-
tervezete, mely hivatva lesz az ú j áramlatok-
kal szemben megerősíteni nemzeti alkotmá-
nyunk sáncait. Az értelmi alapcenzusnak ezzel 
a dogmaszerű elvével egyszersmind csattanója 
is lesz a népoktatási törvénynek, amennyiben 
mindazok, akik kivonták magukat az általános 
iskolakötelezettség alól: ki lesznek zárva az 
általános szavazati jog kedvezéséből is. így 
válik a népoktatási törvény polgári jogok 
forrásává : radix jurium. 

Ámde lássuk csak, vájjon a magyar nemzeti 
jelleg megóvása szempontjából hogyan fest 
majd ez az új törvény a gyakorlati életben ? 

Magyarországban a 24 éven felül való lét-
számban összesen 3,852.610 felnőtt férfi van. 
Ebből a létszámból az írni, olvasni tudó férfiak 
száma 2,621.894. A magyar írástudók száma 
1,608.779 (61-47o). A nem magyar ajkúak 
közül: német 387.440, tót 301.965, oláh 
188.599, rutén 11.139, horvát 31.543, szerb 
59.445 egyéb 32.984, vagyis a nem-magyar ajkú 
írástudók száma összesen 1,013.115 (38'6Vo). 
Eszerint a magyar írástudók többsége 595.664. 

írástudatlanság miatt a választói jogosult-
ságból a nem-magyar ajkú polgárok közül ki 
fogna esni: oláh 495.666, tót 131.500, rutén 
70.054, szerb 48.749, német 22.726, horvát 
12.611, egyéb 42.733. Összesen kiesik tehát 
az írni, olvasni nem tudó, nem magyar ajkú 
férfiak közül 824.041 felnőtt. Ezzel a szám-
mal szemben az írástudatlanság miatt kimaradó 
magyar felnőttek száma 406.675. Vagyis fele-
annyi magyar, mint más-ajkú állampolgár. Mind-
össze kimaradna a választói jogból 1,230.716, 
az újabb országos adatgyűjtések szerint pe-
dig 1,270.924 analfabéta. Hát ez bizony óriási 
tömeg ! 

Az új választási törvénnyel szemben elő fog 
állani tehát annak szükségessége, hogy az 
iskolakötelezettség hatályosabb végrehajtása 
mellett a felnőtt analfabéták oktatása meg-
kezdődjék mielőbb az egész vonalon. Mostani 
kultuszminiszterünk már akkor, midőn első-
ízben tárgyalta a képviselőház, tárcájának költ-
ségvetését, egyik beszédében kimondotta, hogy : 
„Az analfabéták ijesztő számát tűrni nem 
lehet." Nyomban utasította is az országos köz-
oktatási tanácsot, hogy az ügy rendezésére 
nézve adjon szakvéleményt, esetleg készítsen 

törvénytervezetet. Hogy mennyire haladt ennek 
a kérdésnek tanulmányozása a tanácsnál, nem 
tudom. De azt gondolom, nem teszek fölösleges 
munkát, ha a gyakorlati élet tapasztalatai 
alapján elmondom nézeteimet. 

Szerintem okvetlenül törvény keretén belül 
rendezendő az ügy. A puszta jóakaratra bízni 
az ügyet nem lehet. Bármi lelkes rábeszélés 
és buzdítás mellett is, a legnagyobb részt 
visszatartja az álszemérem. Igen sok be nem 
ül senki kedvéért az iskolapadba, gyerekek 
csúfjára, falu szégyenére. Ha azután nem sza-
vazhat, hát nem szavaz. De annál telibb torok-
kal szidja majd a jogfosztókat. Más végén kell 
tehát megfogni a bot végét. Tudvalevő dolog, 
hogy ez a többnyire nyers tömeg semmitől 
sem irtózik jobban, mint az adótól, bármily 
csekély legyen is az. Nos, hát ki kell mon-
dani minden hímezés-hámozás nélkül, hogy 
mindazok, akik szellemi adójukat le nem róják 
a közműveltségnek, pénzbeli adóval sújtatnak. 
És erre az analfabéta-adóra, erre a szégyenadóra 
kell fektetni azt a törvényt, különben még a 
század végén is ott leszünk, hogy hemzsegni 
fog az ország az analfabétáktól. 

Annak a törvénynek mindenekelőtt ki kell 
mondani azt, ami eddig törvényben, expressis 
verbis, kimondva nem volt, hogy az írás és 
olvasás alapismereteinek elsajátítása az általános 
népműveltségnek elengedhetlen föltétele levén, 
ezeket az alapismereteket egyetlen épelméjű 
magyar állampolgárnak sem szabad nélkülözni. 
A népiskolai törvény kimondván az általános 
iskolakötelezettséget, egyszersmind szigorú pénz-
bírságokat is állapít meg a törvénymeg nem tar-
tóival szemben. A népiskolai törvény további fo-
lyományaként szerintem az új törvényben a kö-
vetkező intézkedések lennének megállapítandók : 

Minden szülő, gyám és gazda, kinek gyer-
meke, gyámoltja, illetve tanonca vagy házi 
cselédje a népiskolai törvény életbelépése, vagyis 
1868. év óta, az iskolakötelezettség teljesítése 
alól magát bármi módon kivonta s élete 15-ik 
évének betöltéséig, illetőleg a törvényes iskola-
kötelezettség időtartama alatt, írni, olvasni meg 
nem tanult, köteles utólagos büntetés gyanánt 
gyermeke, gyámoltja, illetve tanonca vagy cse-
lédje után, annak tizenötödik életévétől, illetőleg 
alkalmaztatásának idejétől kezdve annak nagy-
korúságáig, illetve fölszabadulásáig vagy alkal-
maztatásáig, évenkint 4 korona analfabéta-adót 
fizetni. Minden felnőtt nagykorúságától kezdve 
élte fogytáig ezt az adót önmaga köteles fizetni, 
amely adó a királyi adóhivatalnál közadók 
módjára kezeltetik. Ha valakin ez az adó végre 
nem hajtható, köteles a szülő vagy nagykorú 
felnőtt évenkint megfelelő közmunka - szolgá-
latot teljesíteni. 
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Az írni, olvasni nem tudók egész összessé-
gükben s név szerint a tíz-tízévenként meg-
tartatni szokott népszámlálás alkalmával tűnvén 
ki, az 1910-ik évi népszámlálástól kezdődőleg 
kötelezni kell minden községet, hogy az írni, 
olvasni nem tudók névjegyzékét a népszámlálás 
alkalmával külön is összeállítsák. Ezenkívül 
köteles lenne minden község elöljárósága az 
iskolaköteles gyermekeknek házról-házra való, 
évenként történő összeírása alkalmával egyszer-
smind összeírni az írni és olvasni nem tudó 
felnőtteket is kor és nem szerint, s köteles 
lenne az összeírás egy példányát a törvény-
hatóság közigazgatási bizottságához s egy pél-
dányát, előírás és kirovás végett, az illetékes 
királyi adóhivatalhoz beterjeszteni. 

Az analfabéta-adóból befolyó összeg az írni, 
olvasni nem tudó felnőttek oktatására lerne 
fordítandó. Ebből a célból minden év október 
hó 15-től kezdődőleg március hó 15-ig, az 
írni, olvasni nem tudó felnőttek oktatása vé 
gett, a helybeli népiskolákban téli tanfolyamok 
rendezendők, melyeknél az oktató népiskolai 
tanítók az illető adóalapból megfelelő díja-
zásban részesítendők. A díjazás tömeges taní-
tásnál, minden egyes felnőtt után, akit az 
illető tanító magyarul írni és olvasni meg-
tanított, 5—5 koronában állapítandó meg. 
Amennyiben az adóból befolyó összeg erre a 
célra elegendő nem lenne, a hiány az állam-
pénztárból nyerne fedezetet. 

Az, hogy valaki időközben írni, olvasni meg-
tanult, az illető tanító által kiállított s az 
iskoláí-zéki elnök, illetve gondnoksági elnök 
által is aláírt bizonyítvánnyal igazolandó, amely 
bizonyítvány csakis a helybeli iskolaszék vagy 
gondnokság előtt leteendő sikeres vizsgálat 
alapján lenne kiállítható. Ennek az igazolvány-
nak megszerzése után lenne az analfabéta-adó, 
a királyi adóhivatalnál törlésbe hozható s 
csakis ennek a bizonyítványnak alapján lenne 
az illető a választói lajstromba felvehető. 

Egy ily törvénynek az lerne a haszna, hogy 
a haladást gyorsabb tempóra ösztökélné, mert 
iparkodna mindenki mielőbb szabadulni ettől a 
szégyenletes adótól. Egy ily törvény úgyszólva 
egy csapással hatalmas lendületet adna tehát 
a népműveltségnek. Emelné a monarkia védő-
erejének értelmi színvonalát is s így harcké-
pességét is, miután a hadseregnél is ezidő-
szerint 2 0 % az analfabéták száma. Másrészt 
emelné a néptanítók évi jövedelmét is, ami az 
új fizetésrendezés mellett is, még mindig rájuk 
fér. Könnyen is végrehajtható lenne, úgyany-
nyira, hogy egy évtized leforgása alatt ritka 
lenne Magyarországban az analfabéta, mint 
Európában — a bölény. 

Az analfabéták tömeges oktatása nyomán, 

természetesen szaporodni fog majd a választói 
jogosultsággal bírók száma is. Szaporodni fog-
nak a fajmagyar választók ; de szaporodni 
fognak a másajkú népfajok írástudói is, úgy-
annyira, hogy a magyarság szavazatainak fenti 
61 "4% aránya alig javulna a magyarság szám-
arányának előnyére. Pedig a magyar elem 
számszerű arányának túlsúlya, a magyar hege-
móniának, melyhez a magyarságnak mint állam-
alkotó elemnek föltétlenül szüksége van, nél-
külözhetlen biztosítéka. 

Azért bizonyára gondoskodás is fog történni 
az új választási törvényben arról, hogy a ma-
gasabb értelmi s gazdasági tényezők többes 
szavazata s a választókerületek célszerűbb 
beosztása legyen az a kisegítő mód, mely biz-
tosítsa, szilárd alapon, a parlamentben a magyar 
állam magyar jellegét. Miként hajdan a pusz-
tában vándorló zsidó nép éjjelenként az előtte 
iránytmutató tűzoszlopra szegette tekintetét : 
nekünk is van egy tűzoszlopunk, melyet soha 
szem elől tévesztenünk nem szabad, és ez — 
hazánk magyar jellege. A magyar meg tudta 
óvni hegemóniáját évszázadok zivatarai között, 
meg kell óvni tudnia a még eljövendő száza-
dokra is. Különben a költő aggodalma szerint : 
mint oldott kéve — széthull nemzetünk. 

A Székelység Aranykönyve. 
(Székely nemzeti alap.) 

A folyó évi augusztus 24-én Székelyudvar 
helyen tartott Székelykongresszus megismervén 
az erdélyi magyarság nehéz helyzetét, egyhan-
gúlag elfogadta azt az indítványt, hogy — 
mikép az ősök — mi is lusztrálást rendezzünk. 
Vegyük számba az összes élő székelyeket, 
hogy tudjuk, kik és hányan vagyunk, kikre a 
nemzetvédő munkában, az erdélyi magyarság 
ügyének teljes diadalra vitelében számíthatunk. 
Evégre egy törzskönyv : a Székelység Arany-
könyve szerkesztését határozta el és egyúttal 
kimondotta, hogy egy Székely Nemzeti Alapot 
alkot, melyhez reméli, hogy az összes élő szé-
kelyek mindenike, legalább 1 koronával járul. 
Ezzel megindítjuk az erdélyi magyarság gazda-
sági fölsegítésének munkáját. 

Abban mindnyájan egyetértettünk, hogy az 
erdélyi magyarság veszedelemben van. Vesze-
delemben, melynek elhárítása iránt való teen-
dők nem holnap, nem is ma, hanem azonnal 
megállapítandók. A megállapított irányban való 
cselekvést pedig azonnal meg kell kezdeni. 

Azt is megállapítottuk, hogy az erdélyi 
magyarság megmentése csak a székelység által 
történhetik. Ha a Székelyföldön kívül Erdély-
ben levő magyarság nem menthető meg, vilá-
gosan tudja mindenki, hogy utána pusztul a 
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székely is és a bástyái nélkül szűkölködő 
Magyarország sem tarthatja meg sem önálló-
ságát, sem hazáját. 

De, hála Istennek, ennyire nem vagyunk. 
A székelységben élő és munkáló őserő képes 
arra, hogy a nemzetalkotó, az ú j honfoglaló 
munkára vállalkozhassék és azt diadalmasan 
véghez is vigye. Ebben a munkájában, mely 
az egész magyar nemzet létérdeke, számít 
először önmagára, arra a szívósságra, mely-
lyel több mint ezer éven át a népeket és 
nemzeteket irtó viharokat is dicsőségesen 
kiállotta és ha oly szegényen is vagyon-
ban, mint hajdanán, de époly gazdagon tett-
erőben, hazaszeretetben, áldozatkészségben és 
sokkal erősebben számban mint bármikor ki-
bontja a zászlót, melyre az ősök szent jel-
mondata: „Hazánkért, nemzetünkért és sza-
badságunkért ! " van fölírva. 

De számít második sorban az erdélyi ma-
gyarság minden tagjára, kiknek gazdasági 
érdekeiért indul küzdelemre és számít a nagy 
magyar társadalom jóindulatú támogatására, 
hiszen a magyar nemzet ügye a Maros és 
Küküllők s az Olt és Szamosok folyamvölgyei-
ben dűl el. 

Hogy mégis megkezdhessük a küzdelmet, 
tudnunk kell, kikre számíthatunk. Álljon közi-
bénk, aki székely. Jöjjön ide, aki férfiú, hadd 
lássák, hogy nem fajult el még a székely ; jöj-
jön ide a szerető hitves és ara, hogy báto-
rítsa a küzdelemre indulót ama boldog óra 
reménységével, melyet majd az elért diadal 
után a biztos, édes otthon nyújt; jöjjön ide 
a gyermek látni és tanulni lelkesedést, mely-
ben neki is élni kell, hogy fölvehesse a ke-
zünkből harc közben kihulló zászlót és fejezze 
be munkánkat; jöjjenek ide az aggok, hogy 
megáldják a mi kezdésünket és azzal a tudat-
tal húnyjanak sírjaikba, hogy a székely őrt-
áll, küzd és győzni fog ellenségein és győzelmi 
zászlóját nem az ellenség füstölgő hajlékának 
romjaira, hanem apái holttesteinek nyugvó-
helye által megszentelt földjének visszavívott, 
biztosított bérceire, tornyaira, házaira tűzi ki. 

A tanügy összes munkásai, akik sorainkat 
olvassák, véssék lelkükbe, hogy mi igazi hon-
foglalást akarunk végezni, honvédelmet szer 
vezni. Ebben a munkában számítanunk kell 
minden tanítóra, lelkészre és tisztviselőre, aki 
székely vagy velünk érez. Fölhívunk azért 
mindenkit, akit ez illet, vegye figyelembe föl-
kiáltásunkat és segítsen megalkotni nekünk a 
Székelység Aranykönyvét és összerakni a Szé-
kely Nemzeti Alapot. A Székelyföldön, a törté-
nelmi hagyományoknak megfelelően, az ősi 
szekelyszékek és városok körül fogjuk csopor-
tosítani a szervező- és gyűjtő-bizottságokat, a 

Királyhágón innen Budapest, Arad, Debreczen, 
Miskolcz, illetve az itt és később másutt is 
alakult és alakuló székelytársaságokra háramlik 
a gyűjtés és szervezés feladata. 

Az adományok beszolgáltatására később 
megjelöljük a megfelelő útat, de addig is, 
míg az egész ügy szervezve lenne, a Székely-
udvarhelyen ottlevő debreczeni és miskolczi 
képviselők úgy állapodtunk meg, hogy a deb-
reczeniek megcsináltatják magát az Arany-
könyvet, a miskolcziak pedig, amennyire lehet, 
összegyűjtjük a Királyhágón innen élő és 
Székelyföldről a hosszú idők folyamán ide ki-
származottak ivadékait: kicsinyeket és nagyo-
kat. Es< ezennel fölhívjuk azokat, akik célunkat 
helyeslik, hogy a Székely Nemzeti Alap részére 
adományaikat a „Miskolcú M. Kir. Állami 
Felsó Kereskedelmi Iskola Igazgatós ga" címére 
a küldő származási adataival s hozzátartozói, 
családtagjai nevének és származási adatainak 
följegyzésével küldjék be. A következő székely-
kongresszus 1909-ben, Debreczenben piros pün-
kösd napján lesz, erre az alkalomra mi el 
akarjuk készíteni az Aranykönyvet és le akar-
juk tenni Debreczen székházának asztalára a 
Nemzeti Alapnak azt a részét, melyet Csaba 
népének az évszázadok alatt ide kiszármazott 
ivadékai segítségül visznek. Megsokasodva tér-
nek vissza az ivadékok az ő honsze/el műkben 
és áldozatkészségükben, harcoló, segítő csapa-
tokként a nagy nemzeti küzdelemhez. Akik 
fölhívásunkat olvassák, vegyék számba a híve-
ket, buzdítsák és értesítésüket nekünk küldjék 
be. Mivel a kezelés költségeit lehetőleg el kell 
kerülnünk, levelekre csak lapok útján válaszo-
lunk, hol a kimutatásokat is közzé fogjuk tenni. 

Az Aranykönyvet 1909 január 1-én kezdjük 
meg, betűsorban fogjuk beiktatni a jelentkező-
ket s az egyenlő nevűek közül első helyen a 
családfőket és egyenlők között azokat írjuk, 
akik a legnagyobb összeggel járulnak a nem-
zeti alaphoz. Az Aranykönyv megfelelő lapjá-
ról kivonatokat is fogunk később készíteni, 
melyek a jelentkezők költségén díszesen kiál-
lítva, igazoló bizonyítékául szolgálnak annak, 
hogy az illető a Székely Nemzeti Alaphoz 
hozzájárult és a nemes székely nemzet tagja. 

De szerkesztünk emellett egy másik könyvet 
is, mely a jelzett ügy pártfogóinak jegyzéke lesz 
és föl fogja jegyezni azt a segítséget, mit a ma-
gyarság a szent ügyért hozni szükségesnek lát. 

Az egész mozgalom ellenőrzésére az eddig 
megalakult és ezentúl megalakuló Székelytár-
saságokat kérjük föl. 

Honfiúi szeretettel kérjük testvéreink segít-
ségét, a nemzeti nagy cél érdekében. 

Miskolcz, 1908 szeptember 15 
Gálffy Ignác. 
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SZÉPIRODALOM. 
Nekem is v o l t . . . 

Nekem is volt álmom, 
Nekem is volt vágyam, 
Nekem is letépték 
Fehér, könnyű szárnyam, 
Engem is tiportak 
Sötét, nehéz gondok 
S elgondoltam akkor, 
Hogy akik búsulnak, 
Azok mind — bolondok. 

Eloszlik a bánat 
S jön helyette másik, — 
Hajnali ég alján 
Fényes csillag látszik . . . 
Reszkető világa 
Imádság és élet . . . 
S valamire várok, 
Valamitől félek, 
Könnyes szemmel kérdem : 
Leheleké boldog? 
Hisz akik szeretnek, 
Azok mind — bolondok. 

S látjátok, oly édes 
Ez a gyötrő bánat . . . 
Langyos szellő tépi 
Hajamat, ruhámat, 
Megfüröszti csókkal 
Könnyes szemem párját, 
Altatja szívemnek 
Ezer búját, gondját . . . 
— ügy e, édes szívem, 
Ne cseréljünk gondot, 
Maradjunk szerelmes, 
Búsuló — bolondok ! 

Dr. Itadványné Jtutikay Emma. 

Emlékek. 
Kisgyermek korunkban együtt nevekedtünk, 
Egy homokrakáson, mintha most is látnám : 
Házat építgettünk. 
János bácsi voltam. Te meg Juci néni. 
Korsó füle volt a tehenünk, bárányunk... 
Öröm volt azt nézni ! 
Istenem, de jó voln' az olyan örömöt 
Még egyszer megérni ! 

Ahogy cseperedtünk : pusztult gazdaságunk. 
Gyom lepte a házat, gazdátlan kallódott 
Tehenünk, bárányunk. 
Am a lugas árnyán ifjú képzeletünk 

Néma egyezéssel tündérvárat emelt . . . 
Hogy teli volt szívünk ! . . . 
Vájjon a másvilág olyan boldogságot 
Fog-e adni nékünk ! 

. . . És az enyém lettél. Miért is kérdezed ? 
A kis lugas helyén veteményes kertet 
Csinált gondos kezed. 
S bár a tündérvárból semmi egyéb nincsen, 
Csak a gólyafészkes, nádfedelű kis ház : 
Megáldott az Isten. 
Hiszen van igazi tehenünk, bárányunk, 
Jancsi, Juci, minden ! 

S új élet virult fel a homokrakásra, 
Amiről álmodtunk, annak az örömnek 
íme, ott a mása . . . 
Hogy nincs feltámadás, ne mondjátok nekünk ! 
Azt se mondja senki : itt boldogság nincsen. 
Két szöszke gyermekünk : 
— Édes elmúlt idők eleven emléki — 
Kész boldogság nekünk ! 

Farkas Imre. 

Szombat délután. 
— írta: Tömörkény István. — 

Harangszóra azért nem szokás ebédelni kint 
a homoki részeken, mert kevés ahhoz a harang, 
hogy mindenfelé elhallatszon. Van ugyan óra, 
amely a delet üti, jóformán minden tanyában, 
de nincsen akinek üsse, mert dologidőben a 
tanyaházban tartózkodni senki sem szokott. 
Oda vannak. Nein úgy vannak oda, mintha 
tökéletesen oda lennének akár a boldogságtól, 
akár a szerencsétlenségtől, hanem csak úgy 
oda vannak a földben, dolog irányában. Az 
asszony a fák alatt babrál, szőlőt is kötöz, ahol 
szükség van rá, az ember a herét foltozza, 
mivelhogy hiányos, a gyerekek szántanak őszi 
alá, az idősebb fogja az ekeszarvát, a kisebbik 
a lovakat vezeti, a lány pedig a libáknál van 
és szövi a hangtalan mezőn azokat az álmokat 
tovább, amiknek a kezdetét az éjjel álmodta 
(csillogó fényességekben mutatkozott valami : 
hogy az egyazon istenség-e, vagy a mesebeli 
királyfi, már bizonyosan nem lehet tudni). 

De azt bizonyosan lehet tudni, hogy az asz-
szony egyszer, anélkül, hogy ütött volna neki 
az óra, bemegy a tanyába, hogy ebédet készít-
sen. Azután bizonyos idő múlva, harangszó és 
hívás nélkül is beér oda a különböző helyekről 
mindenki, épen arra az időre, amidőn az étel 



4 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

az asztalon áll. Terítetlen asztalon tányérok 
vannak, mellettük bádogkanalak, a fakanalak 
kimenvén ugyanis a divatból. Középütt az asz-
talon egy nagyobb tálforma edény tartózkodik, 
ebben meg szintén tartózkodik az étel. Meg-
eszik ; keveset beszélnek is, ha van miről, 
azután megint mennek széjjel, szótalan. Yalami 
sok beszélnivaló ugyan nincsen, mert miről is 
lehetne? A foglalkozás mindig ugyanaz, új 
események a környéken ritkán történnek, ami 
pedig azon kívül esik, az rájuk nézve senki és 
semmi, az az ő számukra nem él, távoli ese-
mények zaja ide nem hatol : csöndes élet ez, 
a megszokások nyugalmas, lassú élete, amely-
nek során minden idején elkövetkezik, hogy 
azután elmúlván, idővel megint újra kezdődjön. 

így az emberek harangszó, óra ós hívás 
nélkül érkeznek be ebédre a különböző foglal-
kozásokból a tanyába, mert mindenik megérzi, 
hogy mikor van annak az ideje, mikor kell 
táplálkozni, hogy utána megint a munka foly-
tatódjon. 

Ez így van hétfőtől kezdve szombatig egy-
formán és rendesen. A szombat változatot hoz. 
A szombat nem olyan nap, mint a többi; a 
többitől abban különbözik, hogy a szombatnak 
a második fele már nem hétköznap, hanem 
fél ünnep. Miért ? nem tudni. Yalami régi szo-
kás ez, amelynek az eredete a múltba vész 
ugyan, de ma is él. A tanyai iskoláknál még 
a szokásos csütörtöki szünet is a szombati napra 
esik. És szombaton délfelé az asszony a szőlő-
ből vagy a zöld, égeskertből, ahol foglalatos-
kodott, egy jó órával későbben megy be a 
tanyába, hogy ebédet főzzön. Hasonlóképen a 
többi tanyabéli is egy jó órával későbben gon-
dolja rá magát arra, hogy a dolgot abban-
hagyva, lovával, szerszámjával, libájával a ta-
nyába betérjen. Mert ilyenkor ebéd előtt egy 
kevéssel többet kell dolgozni, mint más napon, 
mert délután már kezdődik az ünnep s a kint-
való dolgok szünetelnek. Vagyis hogy : miután 
délután már úgy sem dolgozunk semmit, hát 
délelőtt dolgozzunk a szokottnál egy kicsit 
többet. 

Szóval, ez bevezető az ünnepbe. Az ünnep 
eleje, mint ahogy eleje a háznak az ereszetalja. 
De csak a szombatra vonatkozik és csak a 
vasárnap előtt járja. Ha hétköznapra esik vala-
mely ünnep, akármilyen nap is, annak az előtte 
való napja délutánja nem ünnep. Egyedül a 
szombat délután ilyen kivétel. Miért? Mert 
szokás. Miért szokás? Nem tudják. A szokás 
öröklődik, az eredetére nem lehet rájönni. 
Faggatások sem érnek semmit, 

— Nem lehet az ilyesmit tudni, — véli 
Bujdosó Ferenc. — Azt is tudjuk jól, hogy ki 

a király, de nem tudjuk mögmondani, hogy 
kitül hallottuk legelőször . . . 

Hát persze, hogy persze. Nem lehet tudni 
az ilyesmit. Valami nyoma volt a régi iparos-
ságban is, még mielőtt a szocializmusról, nyolc-
órás munkáról csak harangoztak volna is vala-
mit. Még megvolt a hetvenes, nyolcvanas évek-
ben is, hogy szombaton délután csak addig 
dolgoztak, ameddig napvilág mellett lehetett 
látni. Gyertyagyújtat után az ipart folytatni 
vétekszámba ment. Jó. Az iparosszokások a 
nyugatról támadtak, de a föld művelése ősi 
parasztmunka, mit tudni, honnan került bele 
az a szokás, hogy a vasár napja előtt való 
délután pihenő van? József napján mért nem 
dolgozik a tanyai ember ? Pedig nincsen piros 
betűvel beleírva a kalendáriumba. Mégis, Jó -
zsef napján a földet semmiféle vassal bántani, 
hasogatni nem szabad, sem lapáttal, sem ásóval, 
sem kapával, sem ekével. Mert József a föld-
nek atyja és védőszentje. Pedig ácsmester volt 
s nem földnmes, és valóban hivatalosan az 
ácsoknak a védőszentje. De eltulajdonították 
maguknak a gazdálkodó életet élő alföldi ma-
gyarok. No, aligha vesznek össze rajta, a jó 
József szent elbírja, hogy ácsok és földműve-
sek egyaránt tiszteljék. De a szent kisajátítása 
mégis különös. Mert a földből élő életnek; van 
más hivatalos szentje, van három is, de az egy 
sem kellett nekik. A földműveseké volna szent 
Izidor, a szőlősgazdáké szent Orbán, a pász-
toroké, legeltető embereké szent Vendel. Az 
Izidor meg a Vendel nem tetszett nekik, nem 
magyaros nevek. Ugyan az Orbán sem az. Rá-
adásul az Orbán napja a szőlősgazdára vesze-
delmes időpont, mert az szokta hozni az utolsó 
fagyot. Nem lehet hát alkalmas az olyan védő-
szent, akinek a napjától úgy ^ kell félni, hogy 
a jégveréstől sem különben. így tehát erre a 
célra József választatódott, hogy hol, mikor és 
kik által, azt szintén nem lehet tudni, de Jó-
zsef napja a tanyákon épen olyan ünnep, mint 
bármelyik másik. 

így van a szombat délután is. Nem olyan, 
mint a vasárnap; a vasárnap más. Az inkább 
mozgalmas, emez meg csöndes. Vasárnap dél-
előtt az emberek elmennek a tanyai körbe, 
amely a korcsmában van, hírt adni egymásnak 
és hírt venni egymásról. Ott megtudható, hogy 
bent a város piacán minek mi az ára. Akinek 
kocsija nincsen, mennyiért kaphat fuvart? Mi 
lesz a napszám ára a jövő héten ? Ugyanott 
fogadhatók mindjárt a napszámosok. Továbbá 
ott van a tanító is és a gazdasági újságból 
elmondja, hogy mit, hogy kellene csinálni. 
Azután vasárnap délelőtt az asszony a főzéssel 
van. Délután, ha már arravalók a gyerekek, a 
tánchelyre mennek. Az asszony, tisztába öltöz-
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ködvén, szomszédolni megy a komámasszonyok -
hoz, a sógorasszonyhoz, meg az átgyihoz. Az 
ember, a lóhajtó ostort magához véve, szintén 
útra indul gyalog és papucsban valamely 
tanyába, hogy volna-e malacnak való faaljalom 
eladó, meg más miegyéb kérdések tétetnek 
ilyenkor, mert a hasonló üzleti dolgok elinté-
zésére szolgál a vasárnap délután. 

Ellenben a szombat délutánon a nyugalom 
esöndessége uralkodik. Lassan járnak-kelnek, 
ülnek, pipáznak, nézelődnek az emberek. A fiúk, 
akik egész héten szántottak, most a tanyaföld 
másik felére sétálnak, megtekinteni a szőlőt, 
hogy mennyire haladt egy hét alatt. Az ember 
előkeresi a leveles dohányt, ha van s az ud-
varban a nagy eperfa alá ülve az ócska malom-
kőre, megvágja a jövő hétre való dohányt. De 
ez mind nem úgy megy, mintha szorgos dolog 
volna, mert mindez úgy megy, hogy mulatság-
ból és időtöltésből történik. A lány vasalja a 
vasárnapra való szoknyát, az asszony a me-
szelővel a kezében eligazítja a tanya fehér 
falát, ha a hét folyamán valamely szépséghiba 
esett volna rajta. A. tanyaudvar télsöprődik, a 
ház környéke rendbeszedődik, bogy, ha holnap 
hajnalban feljön az égre a nap s az udvarba 
szokása szerint beletekint, lássa, hogy itt ren-
des, tiszta magyar népek laknak. Ugyanezen 
okból a borotválkozás is elintézendő. 

Ez így történik bent a házakban, mindenki 
otthon van, a külső térségeken és útakon nem 
mozog senki. Nagy hangtalanságok uralkodnak, 
mert nem lévén mire ugatni, a kutyák is leg-
inkább aludni szoktak ilyenkor, éber álmukban 
kapdosván olykor a legyek után. Körülbelül 
mindössze csak az a zaj van, amit a légy 
zümmögése csinál. (Az idén jó sokat teremtett 
belőlük az Isten, minélfogva lehetősen kövérek 
is a fecskék s az egyéb apróbb égi madarak.) 
Olykor a malaczok társalkodnak az ólban s a 
nap szelíden suhan a mezőkön átal, futó felle-
gek árnyékát vetvén a semjékekre. Néha kevés 
szellő mozdul s kissé megborzolja a nyárfák 
leveleit. Az alkonyat közeleg. A tűzhelyen a 
vas háromláb alatt lángra gyúl a rőzse s a 
kémény füstje, kellemes ételszaggal elegy, a 
szőlő tőkéi között s a gyümölcsfák alatt lassan 
szétlegel. 

Es Öreg Dobó Mihály, a maga nyolcvan 
esztendőjével, csak úgy tiszta fehérben és pa-
pucsban, sétál a közön. Es halad arra, ép 
unokalátogatóban lévén, Szürszabó Takács Ádám 
is, könnyen lépegetvén, mivelhogy mindössze 
csak hetvenöt esztendős. 

— No, hogy van kend, Mihály bácsi ? — 
mondja. 

— Hát — mondja Öreg Dobó Mihály — 
csak úgy legényösen, öcsém. 

— Ejnye — véli az Ádám — ha kend még 
mindig legényködik, ugyan mennyi ideig akar 
kend még élni? 

— Hát — feleli Mihály — még úgy valami 
húsz esztendőcskét. 

— Hej-haj — évődik az Ádám — nem lössz 
sok? 

Hát ! — tetteti a haragot Mihály — sok? 
Már mér volna sok ? A nyolcvan csak több, 
mint a húsz ! Ha a nyolcvanat kibírtam, rá-
adásul húszat még csak kibírhatok? 

. . . Nevetnek. Mert hiszen csak tréfabeszéd 
ez, tréfa, tréfa. Látják ők, hogy a nap már 
tűnőben van s erősen alkonyodik . . . 

KÖNY1ES1IÍZ. 
§ Nyári rege. (írta : Heltai Jenő. Singer és 

Wolfner kiadása. Ara 1 korona.) 
A házmesterlakásokat és a színházakat az élet 

meg a regényírók képzelete régen összekötötte 
egymással. Az irodalomban már szinte hagyo-
mánnyá vált, hogy a sötét házmesteri lakásból 
a leányok egyenesen a ragyogó színpadra lépnek. 
Heltai regényének hősnője, a szép Kalotaszegi 
Vilma is addig hidalta át képzeletében szűk szo-
bájából a színpadra vezető hosszú útat , míg az 
élet beváltotta vágyait s ott találta magát egyik 
fővárosi színházban, mint drámai művésznőt. A 
sors látszólag mindent megadott neki. Az igaz-
gató kisebb-nagyobb szerepekhez ju t ta t ta , a sajtó-
ban egy rajongó szerelmese dicsőítette, s meg-
érkezett az is, ki fényes álmait megvalósította. 
Egy gróf, egy igazi gróf, hatalmas vagyonnak az 
ura, kényelmes es gondtalan életet biztosított 
számára. De a szép és okos Kalotaszegi Vilma 
nem boldog. Valami ti tkos vágy nyugtalanít ja. 
Visszavágyódik abba a csendes szobába, honnan 
évekkel ezelőtt a dicsőség elérésére megindult. 
A dolog nem nagyon komoly. Csak a kéthavi 
nyári szünetet akarja régi lakásában tölteni, hogy 
a szegénységgel, a köznapisággal kacérkodjék. 
Mert épen abban a tudatban van a gyönyörű-
sége, hogy bármikor otthagyhatja a szegénységet 
s visszaköltözhetik fényes lakásába. 

A gróf ismeri az embereket s le akar ja be-
szélni tervéről. Attól fél ugyanis, hogy abban a 
forgatagban, melybe a leány .visszakerül, meg-
találja azt a férfit, akit igazán fog szeretni. Érzi, 
hogy iránta csak szimpátiát érez. Vilma azonban 
haj thatat lan Visszatér abba a házba, hol a dicső-
ségről álmodozott. Sőt visszatér abba az üzletbe 
is, hol mint kalaposleány dolgozott. Az illúziója 
teljes, de nyugtalansága mégsem mult el teljesen. 
Ekkor érkezik meg háziasszonyának festő-fia 
Parisból. Kabátja kopott, önérzete megcsappant, 
de fiatal s mindjárt szerelemre gyúlad szép lakó-
j u k i ránt . A leányt, ki szerelmes volt magába a 
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szerelembe, megindítja, majd viszontszerelemre 
gyúj t ja a fiú szenvedélyes szerelme s pár hétig 
őszinte nagy boldogságban van részük. De köze-
ledik a szeptember. A fiú el akarja venni a leányt 
feleségül s magával szándékozik vinni Párisba, 
de a leány visszariad a nyomortól, a színház is 
csalogatja s végét szakítja a nyári kalandnak. 
Szeptember elsején berukkolt a színházhoz, s mint 
egy kedves álomra, úgy gondol vissza az elmúlt 
nyárra. Vágyai, a dicsőségre való szomjúsága ú ju l t 
erővel ébrednek fel s már mosolyogva fogadja 
a nála látogatást tevő grófot. A józanság legyőzte 
a szerelmet. 

Heltai regénye kellemes olvasmány, bár sze-
replői gyakran úgy cselekszenek, mintha erkölcsi 
tartalom és akarat nélkül a sors szeszélye ra-
gadná őket erre vagy arra. Kellemes olvasmánnyá 
teszik e regényét mégis az érdekes mese, a 
gyakran igen erős mértékben megnyilatkozó meg-
figyelőképesség. Aztán mennél komolyabbak va-
gyunk, mennél nehezebben határoznánk el ma-
gunkat, könnyelmű cselekedetekre, gyakran mégis 
érezzük, hogy érdeklődünk a gond nélkül élő, 
ingatag, máról holnapra változó emberek sorsa 
iránt. 

§ Egy ka r r i e r t ö r t éne te . (írta: Pakots 
József. Grill Károly könyvkiadóvállalata. Ara 
4 korona.) 

Egy sápadt, fekete fiú lopózik be a parlament 
hatalmas épületébe. Ruhája rongyos, gyomra üres, 
de akkora szívósság van benne, hogy diadalt kell 
aratnia. A minden áron, minden úton érvénye-
sülők fajtájához tartozik. A fényes folyosón eleinte 
tétován bolyong, majd hirtelen elhatározással be-
lép az újságírók termébe. I t t kilesi a legelső 
alkalmas percet, hogy felajánlhassa szolgálatait. 
Szívesen dolgozik, sokat, kitartóan, ingyen. Egy 
becsületes újságíró mellé áll be önkéntes segéd-
nek. Ezzel már megtet te az első lépést ama bizo-
nyos magaslat felé, honnan a dicsőség, a vagyon 
mosolyog reá s csábítja ellenállhatatlan erővel. 
A becsületes újságírót k i tú r ja állásából, majd 
képviselő lesz, minisztert buktat , vagyont szerez. 
Rohamosan elér mindent, amit ember megszerez-
het, még a társadalmi érvényesülést is. Fényes 
estéjén megjelennek a legzárkczottabb arisztokra-
ták s befejezésül még erkölcsbíró is lesz. 0 , aki 
a bűn tengerén tör te te t t előre s karrierjét annak 
köszönhette, hogy hajójából kidobta a becsületet, 
a humanizmust, a szeretetet, ő, aki sikereit ret-
tenetes szívósságán kívül azzal érte el, hogy 
erkölcsi felfogása sohasem állított gátakat eléje, 
élete delén már ragadozómadárképen csap le egyik 
megvádolt képviselőtársára. 

Pakots könyvének tárgya mindenesetre érdekes. 
A demokratikus államban sok kalandor emelkedik 
fel a semmiből a legmagasabbra. Aki egy ilyen 
karriert jól megrajzol, értékes munkát végez. 

Felnyitja embertársai szemét s megtaní t ja őket 
arra, hogy siessenek lerombolni a hamis bálvá-
nyokat, megtaní t ja arra, hogy ne mindig a föl-
színen, a magasban levőket imádják és ta r t sák 
a legértékesebbeknek, hanem vizsgálják meg azt 
az útat , amelyen az illető a magasba tö r t . Sok 
nagyság omlanék össze, ha kiemelkedésének esz-
közei előt tünk állanának. Pakots Józsefnek nein 
volt azonban elég ereje az érdekes tárgy kidol-
gozásához. Hősében nem nyilvánul meg az elmé-
nek az az élessége, a ravaszságnak az a meg-
döbbentő félelmessége, az az ötletesség, amelyet 
megkívánunk azoktól az emberektől, kik ily 
gyorsan csinálnak karriert. Ellenfelei naivok, nem 
látnak át a legegyszerűbb ravaszkodásán sem. 
Aztán igen kiábrándítólag hat az olvasóra, hogy 
nagyon gyorsan fut ja meg pályáját . Az a gondolat 
támadt bennünk, hogy ezeknek az embereknek 
is meg kell lenniök a maguk ellenfeleinek, kik 
ravaszságra ravaszsággal, lelkiismeretlenségre lelki-
ismeretlenséggel felelnek. Pakots hőse ilyenekkel 
nem találkozik. A regény többi alakjai mintha 
csak azért szerepelnének minden egyéniség nélkül, 
hogy odatartsák vállukat a főhősnek, amelyeken 
magasba kapaszkodhassék. 

Sokan lesznek mégis, kik érdeklődve fogják 
olvasni e regényt. Ennek oka pedig a t á rgy 
érdekességében rejlik. A sok csalódott, kiábrán-
dult, letört ember szívesen r ingatja bele magát 
abba a hangulatba, hogy nemérvényesülésének 
nem a tehetséghiány, vagy ' sorscsapás az oka, 
hanem az, hogy leszorították az olyan emberek, 
amilyen Pakots regényének főhőse. 

§ Vezérkönyv a leszed- és értélemgyakor-
latok tanításához, az elemi népiskola második 
osztálya számára. (írta : Pálinkás Béla. Kovács 
Gyula könyvkereskedő kiadása, Nagybányán.) 

Szeretnők tudni, mi indí tot ta a szerzőt könyve 
megírására ? Mit tart rossznak az eddig megje-
lent beszéd-értelemgyakorlati vezérkönyvekben? 
Mely módszertani vezérgondolatok vezették írásá-
ban ? Ezekről sem előszavában, sem másu t t nem 
világosít föl bennünket. 

Erdeme, hogy híven ragaszkodik az ú j taní tás-
tervben kívánt anyaghoz. Földolgozása azonban 
sem érdekesség, sem módszeresség tekinte tében 
nem jelent haladást. A nevelői szempontot kö-
vetkezetesen mellőzi. A játszva cselekedtetésnek 
sehol semmi nyoma. Ki-kibúvik hébe-hóba a 
szemléltetésnek egy-egy kis csücske, de hiányzik 
a folytonos és következetes eljárás. Kérdéséi 
okszerűtlenek. Sem az értelmet, sem a beszéd-
képességet nem fejlesztik. Leginkább úgy 
kérdez, hogy a felelet „igen" vagy „ n e m " . 
Ez ellenkezik a magyar nyelv természetével. 
„Az udvar hozzátartozik a telekhez? Igen." 
(9. 1.) stb. ehelyett, hogy : hozzátartozik. Szereti 
az ilyen kérdést is : „Oss/el tehát a fák leve-
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lei — ?" (19. 1.) (Szinte hall juk a folytatását: 
Na ? Na le ? Jó l van, lehullanak.) Az is az érte-
lemfejlesztés rovására esik, hogy többször és 
többet beszél, mint kellene. Sajnos, akárhány-
szor helytelenül is. „Helyitek* (10. stb. 1.) »Sok-
féle kutakkal." A veteményekről : „Mert a ho-
mok melegen t a r t j a őketu (22. 1.), Lakna (24. 1.), 
fázzon (37. 1.), terjeszkedjen (44 . 1.) stb. Semmi 
kétség, Pálinkás j ó t akart. Mi azonban minden 
jóakarata ellenére, minden jóakaratunk mellett 
sem buzdíthatjuk vezérkönyvek írására. 

Végül még egyet. Szerző a könyvét a gya-
korlatok tanításának szánta. Gyakorlatokat nem 
lehet tanítani. Ebből nem csupán Pálinkás ért-
het, hanem más is, ki tanítani szokta a beszéd-
és értelemgyakorlatokat. (II. I.) 

§ Az Athenaeum iskolai naptárai. Az 
Athenaeum az iskolai év kezdetén négy naptár t 
bocsátott ki a tanügy embereinek használatára. 
Egy-egy naptár szól a tanároknak és tanítónők-
nek, kettő a tanítóknak. A tanároknak szánt 
naptárt az idén is Kutrucz Rezső főgimnáziumi 
igazgató szerkesztette. A szorosan vett naptár i 
és az osztályzásra szánt részen kívül megtalál-
hatjuk benne a középiskolára vonatkozó fontosabb 
utasításokat és rendeleteket. Az új érettségi 
Utasítást külön mellékletben közli. A Néptanítók 
zsebnaptárát Ember János győri tanfelügyelő, 
a Tanítók nap tá rá t Papp Sándor tanfelügyelő 
szerkesztették. Ugyancsak az u tóbbi szerkesztette 
a Tanítónők naptárá t is. E három naptárban a 
naptári és a tanulók névsorának bejegyzésére 
szánt részen kívül sok olyan közlemény található, 
melyeknek ismeretére a taní tóságnak szüksége 
van. A rokon-iskolák ismertetésén kívül meg-
találjuk e naptárakban a tanítószemólyzet jogaira 
és kötelességeire vonatkozó törvényeket és ren-
deleteket. Úgy, mint ahogy az előző években 
megvoltak. A Néptanítók zsebnaptárában a taní-
tókra vonatkozó cikkek címei pl. a következők : 
A tanítók javadalmazása (a) az állami taní tók 
illetményei, b) a községi és felekezeti tanítók 
illetményei és jogviszonya), nyugdíjügy, a taní tó 
mint katona, a tanítók fegyelmi ügyei, a gond-
noksági utasítás, számadás és költségvetés, föl-
vételi és tandí jak beszedése, a tanulóknak tan-
könyvekkel ellátása, az iskolák egészségügye, az 
iskolai mulasztások, ismétlő-iskola, magántanulás, 
iskolai vizsgálatok, tanítóképzés, az állami taní tó 
személyi ügyei stb., stb. A Taní tók naptára közli 
az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről szóló 
törvényt s a gazdasági népoktatásról szóló tör-
vényjavaslatot is. Mind olyan dolgok olvashatók 
ezekben a naptárakban, melyeket ugyan megtalál 
a tanítóság m á s u t t is, de a nagyobb gyakorlattal 
nem rendelkezőknek csak hasznára lehet, ha egy 
kis kötetben állandóan zsebükben hordják a 
jogaikra és kötelességeikre vonatkozó rendeleteket. 

IH0DAL0M ÉS MŰVÉSZET. 
K é t költő emlékezete. 

(Vajda János és Oyöngyösy István.) 
Egy csöndes fehérmegyei faluban szobrot emel-

tek az ú jabb irodalom egyik legnagyobb lírai 
költőjének, Vajda Jánosnak. I t t van helye ennek 
a szobornak, nem a nagyváros zűrzavarában. 
A váli erdőből illatot hozó szellő, a váli ré ten 
mosolygó virágok életében is megbékítették a 
nagy embergyűlölőt, valahányszor az emberiség 
lázasan küzködő csoportjában felülkerekedni lát ta 
az értéktelent, a romlottat. Volt benne valami 
a régi prófétákból, kiknek szavai tüzes ostorként 
sújtottak le bűnbemerült népükre ; vólt benne 
valami az ábrándos ifjúból, ki el akar szaladni 
az emberi társaságtól, hogy önmagával foglalkoz-
hassék ; de legtöbbször uralkodott raj ta a ki-
ábrándultság, a lehangoltság, mely szinte kény-
szerítette, hogy szakadjon el a hazug várostól s 
tér jen vissza az igaz természethez. Tálérzékeny 
lelke gyakran kapott sebeket, s még be sem gyó-
gyultak, máris újakat ü tö t t ra j ta az élet. Azok 
közé az igazán lírai lelkű költők közé tartozott, 
kik fogékonyak minden apróbb esemény iránt 
is, mintha a természet arra rendezte volna be 
őket, hogy a külvilág apró-cseprő eseményeiből 
képzeletük óriásokat neveljen. A görög istenek 
színes ködbe burkolva jelentek meg a halandók 
szeme előtt. Vajdát is ilyen láthatatlan ós érzé-
kelhetetlen köd burkolta be, melybe akaratlanul 
is bele kelleLt ütközniök embertársainak. Vala-
hányszor beleütköztek, a költőt szomorúság fogta 
el, mert megzavarták azt a birodalmat, melyet 
ő képzeletével benépesített, de ez az őt körül-
vevő köd volt oka annak is, hogy sötétnek, kiet-
lennek látta az életet. 

Költeményei egy magános úton járó embernek 
panaszos sikoltásai. Föllázad mindazok ellen a 
bilincsek ellen, melyeket az ember évezredek óta 
rakott magára, hogy utódjainak is megakadályozza 
szabad mozgásukat. Föllázad a vallás, az erkölcs, 
a társadalmi törvényeket készítő és kijátszó 
emberiség ellen. Közönsége mindig csekély volt, 
mert kevés volt a hozzá hasonló ember. Ez a 
csekély közönség azonban a megérdemelt polcra 
emelte. Nem volt divatos költő, de neve élni 
fog mindaddig, míg olyan emberek lesznek, kiket 
a természet kifürkészhetetlen kegyetlensége el-
felejtett felruházni olyan fegyverekkel, melyek 
segítségével diadalmasan megvívhatják harcukat 
az élet:el. 

Egyik, ránézve legjellemzőbb költeményéből 
közlünk alább két szakaszt, az első és utolsó 
strófát. Az ősz, a természet hervadása vegyül 
össze bennük a múlandóság gondolatával. A végén 
a sötétség eloszlik, a kietlenség megszűnik s a 
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költő művésziesen használja föl a természet ké-
peit háborgó lelke lecsillapítására. 

Az égen a felhő egymást űzi, hajtja, 
Suhogva a parton hajlong a sikár. 
Csóválja fejét a hegyélen a makkfa, 
Hogy oda megint az örömteli nyár ! 
Gyülemlik a holló, varjú kavarogva, 
A cinege fázik a tüskebokorba. 
A kerti haraszton zokogja a szél : • 
Elhervad a rózsa, lehull a levél. 

Az égen a felhő egymást űzi, hajtja, 
Lemegy a nap, a nyáj hazatér, 
Távolba vesz el halk, méla kolompja, 
Kiált a kuvik, száll a denevér. 
Sírhalmot ölelve az anya zokog. 
— Majd kigyúl a csillag, kisüt a hold, 
S ott fenn a keresztfán suttogja a szél : 
Kinyílik a rózsa, kihajt a levél. 

Radváncz községben Gyöngyösy Istvánnak, a 
XVI. század híres költőjének szülőházát jelölték 
meg emléktáblával. Gyöngyösy a szerencsés poé-
ták közé tartozott. Nevét nemcsak kortársai em-
legették, hanem olvasta műveit a következő század 
is. Megérezte, megértette, hogy mi kell korának. 
Munkáit, ezeket a versekbe szedett novellákat 
és regényeket, az örökös fegyverzörgés közepette 
élő, állandó bizonytalanságban levő magyarság 
nagy gyönyörűséggel olvasta. Gyöngyösy művein 
pihent meg, ha az élet ránehezedett. Az ő ver-
ses regényeiben az igazi szerelmesek, ha hosszú 
küzdelem árán is, egymáséi lettek, az ő művei-
ben győzött a kitartás, a hűség. Mesék voltak, 
nagy emberek számára. Mesék, melyekben a 
magyar nyelv eddig nem hallott tökéletes-
ségben jelenik meg, mesék, melyek nem fárasz-
tanak, nem akarnak tanulságos olvasmányok 
lenni, hanem tisztán gyönyörködtetésre készültek. 
Ma már szerkezetet, egyéni jellemzést, követke-
zetességet, lélektani megokolást várunk a verses 
regény készítőitől ; Gyöngyösy tehát elveszítette 
olvasóközönségét, de mindig sokan lesznek, akik 
pompázó leírásaiban, színes hasonlataiban, alakjai 
szerelmének megnyilatkozásában gyönyörködni 
fognak. Gyöngyös y költészete már a múlté, de 
akik ismerik a multat s a jelen irodalmát egy 
hosszú fejlődés természetes folyományaként te-
kintik, Gyöngyösy költői munkásságát választó-
vonalnak látják, mely a mult darabos, költőietlen 
nyelve és a jelen költészete között van. 

A két költő tiszteletére sokan gyűl tek össze 
Válón és Radvánczon. Különösen Gyöngyösy tisz-
teletére jelentek meg sokan, mint az irodalmi 
társaságok képviselői. Vajda szobrának leleplezé-
sén kevesebben képvisellették magukat. Ez az 
ünneplés mintegy jelzi a "két költő között levő 
különbséget. Az egyik az egész országnak volt valaha 
ünnepelt költője, a másik közönsége csekély, de 
a nemzet legértékesebb rétegéből való. 

* Rudolf királyfi szobra. A feledhetetlen 
Rudolf királyfinak szobrot emel az Uránia Tudo-
mányos Egyesület. A szobrot a Városligetben 
állít ják fel s október 12-én leplezik le. Az ün-
nepségen jelen lesz a király is. Az ünnepi be-
szédet Molnár Viktor államtitkár, az Uránia el-
nöke tartja, kinek kezdésére és lelkes akciójára 
valósult meg a szobor : hirdetője annak a mély 
szeretetnek, mellyel az egész magyar nemzet 
körülölelte Rudolf királyfit, s hirdetője annak a 
nagy veszteségnek, mely e nemzetet Rudolf 
halálában sújtotta. 

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

K i t i l t o t t a : az „Obrazkovy slabikár a prvá-
citanka pre ákoly evanjelické a v. Sostanil a 
znova vejdal Ján Bezó" című ábécéskönyvet az 
összes magyarországi népiskolákból. 

Szolgálattételre k i rendel te : Fábián Teréz 
ideigl. nyugdíjazott felsőszálláspataki áll. el. isk. 
taní tónőt a brusznó-jaloveczi áll. el. isk.-hoz. 

Je len állásában végleg megerős í te t te : 
Helyin Zsivojin krusiczai közs. el. isk. rendes 
taní tót . 

K i n e v e z t e : Viszolajszlcy Béla oki. tan í tó t a 
zázrivai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Balázs 
József oki. tanítót a balázsfalvai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Gál Imre, Gálné Virágh Erzsébet 
és Ssobota Katalin oki. tanítót , ill. taní tónőket 
a székelyudvarhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónőkké ; Stutz Róza oki. taní íónőt a 
starcsovai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; La 
Borda Ilona oki. tanítónőt a kispest-erzsébet-
telepi áll. el isk.-hoz r. tanítónővé. 

Je len minőségében áthelyezte : Vesmás 
Sándor balázsfalvai áll. el. isk. tanítót a málomi 
áll. el. isk.-hoz ; Brunyi Ottó miavablahói, Boga 
Janka starcsovai, özv. Gál Perencné magyar-
csesztvei áll. el. isk. tanítót , ill. taní tónőket a 
székelyudvarhelyi áll. el. isk.-hoz ; Pálinkás Béla 
fiumei áll. el. isk. taní tót a győr-gyárvárosi áll. 
el. isk.-hoz ; Joanovics Döme pancsovai áll. el. 
isk. taní tót a kispest-erzsébettelepi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Begedy Béla egyedutai áll. el. 
isk. tanítót a dunavecsei áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat uta lványozot t : Dobrovics Pál 
szuhbarankai gör. kath. munkaképtelen el. isk. 
taní tónak évi 1120 K ; Stibló János kemenczei 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1440 K- t ; Molnár György nagylámi munka-
képtelen ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t ; 
Kieső János vágcsütörtöki elaggott róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1340 K ; Keresztury János 
felsőkázsmárki munkaképtelen ref. el. isk. tanító-
nak évi 920 K- t ; Benyó János perei munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 1060 K-t ; 
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Tóth Miklós szalacsi ref. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1260 K-t ; SoÓS Károly szokolyai 
ref. el. isk. elmebeteg tanítónak évi 1240 K- t ; 
Szűcs Tamás alsófügedi gör. kath. munkaképte-
len el. isk. tanítónak évi 440 K- t ; Sándor 
Romulusz felsőfügedi munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 520 K-t ; Luchin Miklós temes-
monostori gör. kel. román mnnkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 1000 K-t ; Tóth Antal tosoki ref. 
el. isk. tanítónak évi 1340 K- t ; Koczóh Lajos 
ágyai munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 
1320 K-t; Kuzma Pál szkacsányi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1280 K - t ; Nagy Elek 
külsővathi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 
1340 K-t ; br. Bánffy Károlyné szül. Lázár 
Ilona diesőszentmártoni áll. polg. isk. munka-
képtelen kézimunka-tanítónőnek évi 1640 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyeze t t : 
néh. Horváth János nyug. losonezi róm. kath. 
tanító özv., szül. Zalánfy Lujzának évi 555 K- t ; 
néh. Kern Kázmér salamonfalvai róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Haszlinger Annának évi 
640 K-t ; néh. Fülöp G-áspár nyug. kérői taní tó 
özv., szül. Kántor Annának évi 392 K-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
d e l t e : néh. Patay G-ábor volt tápiószelei ref. 
el. isk. tanító Gábor nevű árvájának a kecske-
métibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
H . I . és t ö b b e k n e k . A Tanítók Tanácsadójának 

teljesen átdolgozott (Y-ik) kiadása technikai nehéz-
ségek miatt október hó második felében fog meg-
jelenni. Hátráltatja kiadását még az a körülmény is, 
hogy az Ingyenes Népoktatásról szóló törvény ezideig 
még nem lett szentesítve. A munka különben magá-
ban fogja foglalni a tanítókat érdeklő összes népok-
tatási törvényeket, magyarázatait adja az egyes tör-
vényszakaszoknak s felöleli mindazokat a tárgyakat, 
melyek a tanító hivatalos ténykedése körében előfordul-
hatnak. Természetesen magában fogja foglalni a tanítók 
javára tett alapítványokat is. — N . K . N . - L a k . Mult 
lapszámunk ezen rovatában azért nem találta meg 
válaszunkat, mert a leadott kéziratoknak egy része, 
a nyomdába való szállítás alatt, elveszett. Szíveskedjék 
tehát kérdését újból megismételni. Egyszersmind ve-
gyék ezt tudomásul azon olvasóink is, kik e helyen 
választ várnak és azt a megjelölt okból eddig meg 
nem kapták. — O. D. Az igazgatóság a befizetett 
tandíjat nem köteles visszatéríteni. — F. M. Szíves-
kedjék az illető szerzőhöz fordulni felvilágosítás végett, 
mert mi nem tarthatjuk azt nyilván, hogy egyesek 
munkái hol és melyik kiadónál jelentek meg. — 
Szenna. Névtelen levelekre nincs válaszunk. — 
G. E —k. Miniszt. rendeleteknek e helyen való leközlé-
sére nincs terünk ; de nem is vagyunk arra felhatal-
mazva, hogy a közzététel végett kiadott általános érdekű 
körrendeleteken kívül legtöbbnyire csak egyeseket 
érintő leiratokat, bár kivonatosan is, ismertessünk. — 
Szviiliczai. Azt már minden tanítónak tudnia kellene, 
hogy a teljesen betöltött tíz évi szolgálat után a 
nyugdíjba beszámított illetményeinek 40°/o-át és min-
den további egy év után 2°/o-ot kap nyugdíj gyanánt. 
Önt tehát 33 évi szolgálata után nyugdíjigényének 

86°/o-a illeti meg. Feltűnőnek kell jeleznünk, bogy 
hosszas szolgálatának ideje alatt a nyugdíjtörvények 
azon szakaszaival sem ismerkedett meg, melyek a 
kezei között levő nyugdíjkönyvecskéjében bennfog-
laltatnak. — S . P . Sz i l l i a . Ha a felekezeti iskola 
szükséget pótol és a törvény követelményeinek egyéb-
ként is megfelel, akkor semmi ok sem forog fenn 
arra, hogy új, községi jellegű iskola felállítása esetén 
a felekezeti tanító eddig nyert államsegélyét elve-
szítse. De föltéve, hogy azt elveszítené valamely lénye-
ges ok riliatt, a község semmieeetre nem kötelezhető, 
hogy a felekezeti tanítót, általa fenntartott iskolához 
átvegye. Megteheti ugyan, hogy a felekezeti tanítót 
megválasztja, de a fizetéskiegészítési államsegély enge-
délyezéseért, mivel ez más javadalmi jegyzőkönyv 
alapján bírálandó el, újból kell folyamodni ; vagyis 
a tanító az ugyanott szervezett másjellegű iskolához 
államsegélyét át nem viheti. — Tanyai. Sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy lapunk ezen rovatát nem 
kíséri figyelemmel, mert oly kéréssel jön elénk, melyre 
nézve nem régen többször adtunk részletes útbaiga-
zítást. Kivételesen megismételjük, hogy 4 évi és 7 
hónapi felekezeti és 5 havi állami szolgálata után, 
mivel saját kérésére neveztetett ki állami tanítóvá, az 
1400 K-s fizetésre nincs igénye, ö tév i szolgálata után 
esedékes korpótlék helyett azonban kaphat 200 K 
személyi pótlékot, mely a következő előlépésnél a 
magasabb fizetésébe beszámíttatik. A személyi pót-
lékért a tanfelügyelőség útján folyamodnia kell s 
kérvényéhez csatolja működési bizonyítványait. — 
K. C. Kvárda. Közvetlenül is folyamodhatik, de 
ezt a módot nem ajánljuk. Tessék pályázni. — 
V e s z p r é m . Állami elemi iskolai tanítói (tanítónői) 
állásokat a minisztérium csak lapunkban hirdettet. — 
E l ö ü z e t ö . Ha a kérdezett állások pályázatra vannak 
bocsátva, akkor a pályázatok csakis lapunkban van-
nak hirdetve. — E. Z. Debreczen. Az iparostanonc-
iskolai tanfolyamokat, cikk keretében, részletesen 
ismertettük a folyó évben is. Szíveskedjék annak utána-
nézni, mert összes kérdéseire, helyszűke miatt, itt 
úgysem válaszolhatnánk. — Óbecse. Ebben a kérdés-
ben kialakult eljárás nincs. A mi véleményünk az, 
hogyha a meghatározottnál valamivel kisebb a kertjük 
és annak jövedelme a kertilletményül megállapított 
20 K-n alul marad, jövedelemhiány fejében joguk volna 
bizonyos összeg megtérítéséhez, amely összeg a kert 
jövedelmével együtt a 20 K-t tenné ki. Ha a kert 
jövedelme az illetményül megállapított 20 K-t meg-
haladja, nem lehet jogi alap arra, hogy a rendel-
kezésre adott, bár a meghatározottnál valamivel ki-
sebb kiterjedésű kert haszonélvezete esetén kertillet-
mény is járjon. Oly magyarázatot adni a törvénynek, 
hogy kisebb terjedelmű kert mellett 20 K kertillet-
mény is jár, fölötte önkényes és a község minden-
esetre nem is fogja ezt az érvelést elfogadni. Mert ha 
megadja a kertilletményt az önök kívánságára, akkor 
a kert használatát meg fogja vonni, amihez törvényes 
joga is van. — B . I . P o c s a j . Minden tanítónak alkal-
maztatási helyén kell laknia. Ha azonban az iskolaszék 
az említett okból hozzájárul a szomszédos községben 
való lakáshoz és ez az iskolának nincs hátrányára, 
más ez ellen kifogást nem emelhet. (Zárjel között 
megjegyezzük, hogy lapunk komolyságával nem fér 
össze, hogy „kis fekete, alamuszi", meg hasonló címe-
ken levelezzünk.) — P. S. Kbrézó. Petri Mórnak az 
Ifjúsági Egyesületekről szóló művét a Lampel-cég 
(Andrássy-út 21.) adta ki. Ugyanott megrendelheti 
1 K-ért. — Peg. A nyugdíjintézetbe való fölvétele 
csakis azon összeg után eszközölhető, mint amennyit 
a díjlevelében megállapított eddigi fizetése kitesz. 
Majd ha fizetése államsegéllyel kiegészíttetik, maga-
sabb nyugdíj illetékét hivatalból állapítják meg. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Továbbképző - tanfolyamok Finnországban. 

Helsingfors, szept. 
Nem hiszem, hogy élne még egy népben any-

nyira a továbbképzés vágya, mint épen a finnek-
ben. Iskoláik mintaszerűek, úgy külsőleg, mint 
belső életét, működését tekintve modernek, kor-
szerűek és sok tekintetben utánzásra méltók. 
Iskolakényszer nincs, mégis mindenki elvégzi az 
elemi iskola 2 alsó osztályát ot thon és a felső 
tagozat 4 osztályát nyilvános népiskolában. Bár 
e hat év alatt rendszeres kiképzést nyer ós bir-
tokába j u t a szükséges ismereteknek, mégis 
módot és alkalmat keresnek az iskolán kívül is, 
hogy szerzett s meglévő ismereteiket gyarapítsák, 
kiegészítsék. S e nemes vágy kielégítéséről az 
állam, egyesületek, de magánosok is bőven gon-
doskodnak. Mindjár t az elemi iskola fölé s annak 
folytatásaként van szervezve a Továbbképző-
iskola az elemi iskolát elvégzett leányok részére, 
hol tandíj s minden anyagi kötelezettség nélkül 
rendszeres kiképzést nyernek a varrásban és 
szövésben, továbbá a főzésben. Ezzel párhuza-
mosan, természetesen, elméleti oktatásban is 
részesülnek, bár fő a gyakorlat. Ez iskolákat az 
állam vagy a város állítja, mely egyszersmind 
gondoskodik fölszereléséről és fejlesztéséről. E 
tanfolyamok csak városban vannak és az oktatás 
8 hónapig tart. A helsingforsiban az utolsó évben 
részt vett 148 növendék, öt csoportra osztva 5 
tanítónő foglalkozott velük. Az inasokat elő-
készítő iskola, mely hasonló célt szolgál, mint a 
leányoké, csakhogy a fiúk számára van szervezve. 
Beosztása, anyaga is tehát más. Az oktatás d. u 
4—8-ig tar t és a tanulók 2 csoportra vannak 
osztva. Az egyik gyakorlati, a másik elméleti 
tanítást nyer, mely azután naponként változik. 
A gyakorlati osztály ismét két részre, a famun-
kások és fémmunkások csoportjára oszlik. Míg 
e két ismétlő-iskola legfőképen a városi i f jú-
ságra van tekintettel , addig a tulajdonképeni 
nép előmeneteléről a Népegyetemek gondoskod-
nak. Ezek sem egyebek, mint továbbképző - tan-
folyamok, csakhogy rendszeres szervezettel ellá-
to t t intézetek, melyek megállapított szabályok, 
törvények és előírt utasítások szerint végzik 
áldásos működésüket. Nem azonos a mi Erzsébet-
népakadémiánkkal, sem a Szabad Líceumokkal. 
Célja általánosítani a műveltséget, mélyíteni a 
hazaszeretetet és megtanítani a népet az önmű-
velésre. E lapok hasábjain bőven ismertettem a 
népegyetemek mai szervezetét, i t t csak azt emlí-
tem meg, hogy az alig 3 millió lakosságú Finn-
országban 26 népegyetem van, mely egyszer-
smind mutatja, hogy mily nagy gondot fordít 
ez az állam a nép művelésére. 

A felnőttek továbbképzéséről az Ismétlő-tan-

folyamok gondoskodnak, melyeket egyetemi hall-
gatók rendeznek szünidők alkalmával. Ugyanis 
karácsony t á j án az egyetemen IV2 hónap vaká-
ció van. I lyenkor a hallgatók elszélednek az 
ország minden részébe, de nem ülnek tét lenül, 
hanem összegyűjtik a község apraját, nagy já t és 
beszélgetés alakjában közlik velük a legutóbb 
történteket. Vagy épen arról tartanak előadást, 
amiről egyik vagy másik hallgató tudakozódik. 
Nemkülönben egy tervszerű programinot, is elő-
adnak. Van azonkívül még a Népszerű nyári 
tanfolyam, melyet tanárok, tanítók, kereskedők 
és iparosok látogatnak. Mindezeknél azonban na-
gyobb jelentőségűek a finn tanítók továbbképző-
kurzusa, melyet különösebben fővárosi taní tók 
részére rendeznek, de vidékiek is részt vesznek 
rajta. A tanfolyam egész éven át tart és az elő-
adásokat a népiskolai tanítás után, tehát több-
nyire d. u. ta r t ják . Az előadó tanárok egyetemi 
professzorok, híresebb népnevelők, művészek. 
Hónapról hónapra részletes programmót ad ki a 
tanfolyam vezetősége, mely az előadások idejét , 
helyét és vezérfonalát tartalmazza. A szeptemberi 
programmból néhány előadás címét ide jegyzem. 
1. Finnország művelődéstörténete a h i tú j í t ás 
idejében. 2. Az őskeresztény irodalomról. 3. A 
népköltészet fejlődéséről és tanulmányozásáról, 
valamint a Kalevala tanításáról. 4. A népképvi-
selet különböző időben és különféle népeknél. 
5. A játék-taní tás fontossága. 6. A népiskola 
fejlődése a XIX. században. 

Igen nemes missziót teljesítenek azonkívül a 
vándoregyesületek, amelyeknek tagjai faluról 
falura járnak és az ifjúsági egyesületek helyisé-
geiben összegyűjtik a község lakóit s vagy a 
gazdaságtan, vagy az egészségtan köréből tar ta-
nak népies modorban' előadást, amit azután vitat-
kozás, eszmecsere követ. 

Előadások rendezésével és tanfolyamok tar tá-
sával szintén a népműveltség előbbvitelét segít ik 
elő a már emlí tet t ifjúsági egyesületek, melye-
ket, minden községben megtalálunk s az orszá-
gos népművelő - társaság és a mértékletességi 
társaság. Ispánovits Sándor. 

— Elveszett kéziratok. A mult heti, 39. 
számba eredetileg szánt összes kéziratokat a 
szolga elveszítette s ez a magyarázata, hogy 
a Tanácsadó-ban csak néhány kérdésre volt 
válasz. Minthogy a kéziratok nem kerültek meg, 
kérjük mindazokat, akik az elmúlt hetekben 
hozzánk intézett kérdéseikre választ nem kap-
tak, szíveskedjenek megismételni kérdésüket. 

— A közoktatásügyi t á rca költségvetése. 
A képviselőház szept. 22-én nyí l t meg ú j r a s 
mindjár t az első ülésen Wekerle miniszterelnök 
bemutatta a jövő évi költségvetést. Sorban ismer-
tetvén az egyes tárcák költségvetését, a köz-
oktatásügyi tárca költségvetését a következőkben 
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jelezte: 8,107.000 koronával emelkednek a vallás-
és közoktatásügyi tárcának rendes kiadásai, ami-
ből 970.000 K a felső tanintézetek, 971.000 K 
a középiskolák és 3,598.000 K a népiskolákra 
lesz fordítva. (Élénk helyeslés.) 290.000 K több-
letet vettünk föl ezenkívül művészeti célokra a 
múzeumok dotációja és 70.000 K többletet tu-
dományos, irodalmi és egyéb közművelődési 
célokra, 1,665.000 K-val emeltük az egyházi 
segélyeket. Habár a kezelésben előálló drágulá-
soktól, fölszerelési és építkezési kiadásoktól el-
tekintve, ezen kiadási többleteknek nagyobb része 
személyi természetű, amint általában a vallás- és 
közoktatásügyi tárcában előálló többszükségletek-
nek jelentékeny része a dolog természetéből fo-
lyólag mindig a személyes szükségletek kielégí-
tésére szolgál ; mégis fölemlíthetem, hogy meg-
találjuk ebben a tárcában úgy a felsőbb, mint 
középiskolai tanintézetek tanerőinek a szükséghez 
mért szaporítását, megtaláljuk 500 új néptanító 
dotációját, és megtaláljuk a középiskolai tanárok 
illetményeinek fokozatosan keresztülviendő javí-
tását és előmeneteli viszonyaik rendezését. Ha 
összehasonlítást teszek a múlttal, fölemlítendőnek 
tartom azt, hogy a kormányzatunkat megelőző 
legutóbbi költségvetéshez, az 1904. évihez viszo-
nyítva, 32 millió K-val emeltük a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca rendes kiadásait (Élénk he-
lyeslés), ami az akkori szükséglet 82 százalékát 
meghaladó összegeket tesz ki. (Élénk helyeslés.) 
Tudom, hogy sokan vannak, akik ezt elégnek 
nem tartják, de azt hiszem, hogy ezen számada-
tok kétségtelen bizonyítékai kultúrális fejlődé-
sünknek (Igen ! Úgy van !) és ezen féjlődés kö-
vetkezetes és öntudatos gondozásának. 

— A dunántúl i re f . egyházkerület Pápán 
tartott közgyűlése Apponyi miniszternek a nép-
iskolai tanítói fizetés kiegészítéseért elismerést 
és köszönetet szavazott. A közgyűlés nagy öröm-
mel vette tudomásul azt is, hogy Tisza István 
gróf, az egyházkerület főgondnoka, a pápai 
leánynevelő-intézet céljaira 40.000 koronás ado-
mányt tett. Ennek hatása alatt a gyűlés tagjai 
közül többen több ezer korona adományt aján-
lottak föl. 

— Ki tün t e t e t t taní tónő. Bogovich Anna 
gattajai állami népiskolai tanítónőt Temes vár-
megye Kultúrális Bizottsága a magyar nyelv ós 
a hazafias szellem terjesztéseért dicsérő okirattal 
tüntette ki. 

— Halálozások. Buisz János németszent-
gróthi nyug. róm. kath. kántortanító 64 éves 
korában, több mint 40 évi működés után meg-
halt. — Lukácsy György dr. temesmegyei 
segédtanfelügyelő 28 éves korában Vácott meg-
halt. A kiváló tehetségű fiatalember hivatásának 
lett áldozata. Lelkiismeretesen járta sorra a 
temesmegyei községeket, miközben gyönge szer-

vezete megtört, utazá3 közben meghűlt, tüdő-
bajt kapott é3 rövid szenvedés után elhunyt. 
Halálát nagyszámú, előkelő rokonság gyászolja. 
Vácott temették nagy részvéttel. — Mállár 
Imre áll. isk. igazgató-tanító szept. 21-én, mun-
kás életének 57-ik s boldog házasságának 31-ik 
évében elhunyt Csermőn. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
P. (Szabadka.) Azt az ujságközleményt nem olvas-

tuk, el sem is olvassuk. Annyit tudunk róla, amennyit 
ön a cikkében megírt s amennyit egyik-másik bará-
tunk elmondott. Ennyi épen elég ennek a kijelenté-
sére : Jövőben is közlünk minden olyan bel- és kül-
földi újságcikket, amely komolyan, tárgyilagosan 
ismerteti vagy bírálja a kultuszminiszternek a köz-
oktatás embereit érdeklő működését. Ezzel nem a 
miniszternek, hanem olvasóinknak tartozunk. Ellenben : 
jövőben sem nyomatjuk le a kultuszminiszterről, hogy 
„lánglelkű" stb. vezér, mivelhogy e címek a szomorú 
emlekű darabont-világ idején lefoglaltattak Lukács és 
Tost urak részére. Jövőben is közlünk minden hozzánk 
beküldött könyvről ismertetést, természetesen, a szer-
kesztő könyveiről is, mivelhogy a szerkesztő sem azért 
írja a könyveket, hogy a kiadók polcán maradjanak. 
Vajha összes napi-, heti- és havilapjaink követnék a 
példánkat, mert azt már nyugodt lélekkel merjük 
állítani, hogy ezidőszerint egyetlen magyar lap sem 
fordít annyi gondot a könyvismertetésekre, mint a 
Néptanítók Lapja, s nagyon kevés lap mondhatná el 
magáról, amit mi elmondhatunk : minden könyvről 
hozzáértő emberek írnak, és kiadóktól beküldött rek-
lámot egyáltalán nem közlünk. És jövőben is, ameny-
nyiben hely jut, bátor lesz a. szerkesztő maga is írni 
az általa szerkesztett lapba, abban a jóhiszemben, hogy 
talán az ő írásai is érdemesek az elolvasásra. Ezek 
után mondanunk sem kell, hogy az ujságközleményen 
való felháborodásában írt cikkét nem közöljük, mivel-
hogy rosszakarattal szemben úgyis hiábavaló az igaz-
ság megállapítása. Haladunk tovább a magunk becsü-
letes útján. — S. J. (Párdány.) Azt kérdi, közlünk-e 
„nem tanüggyel bíró, illetőleg foglalkozó egyénektől" 
dolgozatokat s díjazzuk-e azokat ? Mindenkitől közlünk 
cikket, ha nekünk valót ír s természetesen, díjazzuk is. 
Furcsa fogalmazású levele azonban nem jogosít valami 
nagy reményre. — J. (Jó gyermekek fogadalma.) Jól 
teszi, ha tanítványaival elmondatja, de mi mintának 
nem közölhetjük, mivelhogy a versek nem eléggé — 
versek. — M. (Emlékkönyvbe.) Emlékkönyvbe jó 
versecske, mi azonban szigorúbb mértékkel mérünk. 
A hitről, a hithez való fordulásról sok szép költeményt 
írtak a nagy költők, nem volna tehát indokolt, hogy 
azoknak egy halovány mását közöljük. — Dr. K. 
(Nagyölved.) Kérjük beküldeni a könyvet. Amíg nem 
láttuk, nem közölhetjük a róla írt ismertetést. A kéz-
iratot egyelőre félre tettük. — M. (Versek.) A három 
közül az utolsó az értékesebb, de ez is több strófában 
ellaposodik. Általában hiányzik verseiből a művészi 
gond, s az itt-ott felcsendülő költői hangot elnyomja a 
prózai hangok tömege. 

Tartalom : A király. (— r) Levelek egy néptanító-
hoz. Gaal Mózes. — A választói jog és az analfabéták. 
Vargyas Endre. — A Székelység Aranykönyve. Gálffy 
Ignácz. — Szépirodalom : Nekem is volt . . . Dr. 
Badványné Buttkay Emma. — Emlékek. Farkas Imre. — 
Szombat délután. Tömörkény István, — Könyvesház. — 
Irodalom és művészet. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KKOLOPP ALFHÉD. 

Az a 1 k o II o 1. 
(Obláíh Rikhárd könyve : Az alkoholizmus élettani és 

ethikai hatásai.) 
(—ó—) A legújabb korra különösen jel-

lemző az a küzdelem, melyet az egyesületek 
egész serege vív az emberiség általánosan ismert 
és titkos ellenségei ellen. Az emberek csata-
sorba állanak, hogy diadalmasan visszaverjék 
a bújkálva, alattomosan közeledő betegségek 
táborát, s ha már a halál ellen nem is tudnak 
orvosszert nyújtani, kiterjesszék az emberi élet 
határát a lehető leghosszabbra, elérjék azt, 
hogy a földi élet örömét, boldogságát ne sor-
vassza el a testi és lelki nyomorúság, az 
örökös halálfélelem. Ha néhány egyesületünk 
túlságba megy is a zászlójára írott cél meg-
valósítása érdekében, ha nagyon merész re-
ményeket fűz is céljának megvalósításához, 
nem vehetjük tőlük rossz néven. Fanatikusok 
ők, kiknek szeme egy pontra van függesztve, 
fanatikusok, kik egyedül üdvözítőnek a zászló-
jukra írt jelmondat megvalósulását látják, de 
az emberiség e fanatizmusnak köszönheti, hogy 
lépésről-lépésre megközelíti az ígéret földjét. 
Harsogó hangjuk fölveri az emberiségre boruló 
néma és kietlen éjszaka csöndjét, kürtjeik 
harsogására ha nem is dőlnek egyszerre romba, 
de omladoznak azok a gátak és falak, melye-
ket az emberi faj haladása és 1 oldogulása elé 
épített az évezredes előítélet, az emberben 
lappangó állati ösztön, a tudatlanság, a nyomor. 

Ez előítélet, ösztön, tudatlanság és nyomor 
ellen küzdő egyesületek közül a legnehezebb 
harcot talán az antialkoholisták egyesülete 
vívja. Az alkoholizmus, ez a sápadt és sá-
pasztó szörnyeteg ránehezedett az egész vi-
lágra. Lopva halad előre útjában, benéz a kis 
nádfedeles házikók, beles a fényes paloták 
ablakain ; ha örömöt, ha bánatot lát, hely van 
az ő számára, megkeresi a fájdalomtól dúlt arcú, 
az örömtől repeső szívű embert, meglesi az unat-
kozót, az elhagyottat, a nyomorban sínylődőt, 
tudja, hogy itt igen gyakran jó fogadtatásra talál. 

Egyedül jön, mint bánatoszlató, mint öröm-
fokozó. A nyomában járó hadsereg türelmesen 
várakozik sorára. Ha azonban állandóan jó 
fogadtatásra talál, kísérői rácsapnak a házra ; 
megjelenik a nyomor, a szenvedés, a bűn, a 
betegség, a halál. Nagyobb, alattomosabb, 
félelmesebb ellensége nincs az emberiségnek 
az alkoholnál. Kegyetlenebb sincs. Néha az 
alkoholista kemény szervezete megbirkózik a 
méreggel, ez a kegyetlen ellenség azonban 
áldozatot követel, rácsap az utódokra s meg-
bünteti az atyák vétkeit a fiakban. 

Az alkoholellenes küzdelemben nagy hivatás 
vár mindazokra, kik a nép széles rétegeivel 
érintkeznek. Nagy hivatás vár a lelkészre, a 
tanítóra, a közigazgatás embereire. Az ő kö-
telességük felvilágosítani a népet ennek a 
méregnek nem rögtöni, de borzalmas hatásáról, 
az ő hivatásuk visszatartani az ifjúságot attól, 
hogy megszokja testének e lassú pusztítását. 
Nem vagyunk hívei annak, hogy a tanítási 
időből egy napot kiszakítsunk az alkohol 
pusztításának ismertetésére, de nagyon üdvös-
nek tartanánk, ha olvasókönyveinkben néhány 
művésziesen megírt olvasmány ismertetné az 
emberiség legnagyobb ellenségét. Ezt sem úgy 
képzeljük, hogy néhány többé-kevésbé unal-
masan megírt olvasmány keretében megismer-
tessük a gyermeket statisztikai adatokkal, vagy 
felemlítsük azokat a különös megbetegedése-
ket, melyek csak az ivót támadják meg. Ettől 
nem várunk eredményt. Elég volna pl. egy 
ilyen tudományos színezetű olvasmány, de 
ezenkívül szükség volna néhány olyanra, melyek 
igazán művészileg vannak megírva, felnőttnek, 
gyermeknek egyaránt a képzeletére hatnak, 
lelkébe mélyen bevésődnek, s valahányszor 
poharat emel kezébe, felújulnak, s lehanyatlik 
a fölemelt kar. Kis novellákat gondolunk, 
melyeknek alakjai kitörölhetetlenül fészkeljék 
be magukat a gyermek lelkébe. Sikert ettől 
várunk és nem „alkoholnaptól". Hányszor 
figyelhettük és figyelhetjük meg magunk is, 
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hogy hirtelen föltámadt vágyunk ugyancsak 
hirtelen elalszik, mert hallott vagy olvasott 
történetek elfonnyasztják. A hatást talán 
lehetne fokozni azzal is, hogy az alkoholistá-
nak valamelyik megtámadott szervét egy egész-
séges embernek ugyanazzal a szervével kap-
csolatban megrajzoltassuk és a nagyobb gyer-
mekek osztályaiban kifüggesszük. 

Az antialkoholisták azt állítják, hogy az 
oiv.zág nagy részén már az elemi iskolás gyer-
mekek isszák a pálinkát. Mi azt hisszük, hogy 
ez csak szórványos eset, a visszariasztás azon-
ban sokkal könnyebb ezen a fokon, mint 
akkor, mikor a gyermek szervezete megszokta 
a mérget. A középiskolában az iskolaorvos és 
a természetrajztanár a siker reményével vehe-
tik föl a harcot. 

De hogy tanítóink sikeresen küzdhessenek 
az alkohol ellen, nekik is alaposan meg kell 
ismerkedniök ennek a méregnek a hatásával. 
Több könyv jelent meg újabban, amely az 
ivás következményeivel foglalkozik; a legújab-
bak közül való Obláth Rikhárdé. (Az alkoho-
lizmus élettani és etnikai hatásai. Megjelent 
Ungvárt.) E könyv olvasása adott alkalmat 
nekünk is e cikk megírására. Obláth könyvéből 
közlünk alább néhány olyan részecskét, mely 
az alkoholnak a szervezetre gyakorolt hatását 
rajzolja, de ismételten megjegyezzük, hogy ez 
a kis részlet korántsem elegendő arra, hogy 
valaki az alkoholellenes küzdelemnek jó kato-
nája lehessen. 

„Az alkohol — írja Obláth — csak igen 
rövid ideig marad a gyomorban, már néhány 
perc, sőt másodperc mulya az agyban van, 
mert igen könnyen hatol át a sejtfalakon és 
minden életnek a székhelyét, a protoplazmát 
bénítja, tehát elsősorban protoplazma-méreg, 
sőt sajnos, legelőször a legkomplikáltabb, leg-
finomabb szerkezetű sejteket (az agy- és ideg-
sejteket) támadja és öli meg. A halálos adag 
1 kg. testsúlyra átlag 8 gr. alkohol, inkább 
kevesebb, mint több, sőt az amyl-alkoholból, 
amely semilyen pálinkából sem hiányzik, ötször 
kisebb mennyiség is halálos. Ne gondoljuk 
azonban, hogy a testnek bármely szervét is 
megkíméli, hiszen plazma-méreg, mely egy 
sejten sem haladhat át nyomtalanul. Mindjárt 
a gyomorban is ugyancsak alapos pusztítást 
visz véghez, ott ugyanis vérbőséget okoz (me-
legség érzése a gyomorban, közvetlenül lenye-

lése után) s az emésztéshez szükséges gyomor-
nedv túltermelését eredményezi ; s ezért az 
emésztést gátolja. A gyomorból a vérbe fel-
szívódva, hálás tere nyílik újabb tevékenysé-
gének. A vérben és a véredényekben valóságos 
orgiákat ül. A véredények kezdetben csak a 
falaik ruganyosságát veszítik el s kitágulnak ; 
ha azonban gyakrabban veszünk magunkhoz 
alkoholt, a véredények tágulása állandó lesz; 
az erek elmeszesednek. Általánosan ismeretes, 
hogy az érelmeszesedés a mértékletes ivóknik 
is állandó betegsége. Az ú. n. nagy ivóknál 
még nagyobb a rombolás, a véredények meg 
is repedhetnek. Ha ez az agyban történik, 
gutaütés áll be. Tudjuk, hogy igen sok alkoho-
listának okozza hirtelen végét a gutaütés. 
Magának a vérnek vegyi összetételét is meg-
változtatja a szesz élvezete, a vörös vértes-
tecskék összezsugorodnak tőle s veszítenek 
hemoglobin-tartalmukból, pedig ez a vér leg 
fontosabb alkotórésze ; de egészen fel is oldód-
hatnak a vörös és szétesnek a fehér vértes-
tecskék. Mivel az alkohol a test összes ned-
veinek vegyi alkotását megváltoztatja, azért 
az alkoholizmus átöröklődik. 

A vér azonban tulajdonképen csak az útja 
az alkoholnak, amelyen keresztül a különböző 
szervekhez jut. Talán nincs is szerv, amely 
ne mutatná romboló hatását. Lássuk legelőször 
az idegrendszerre, az agyra, és az értelemre 
gyakorolt befolyását, amely leginkább jellemzi 
az alkoholt, mint mérget. A gyógyszertanok 
rendesen az ideg- és agymérgek között szokták 
az alkoholt tárgyalni. Néhány pillanattal a 
bor stb. megivása után már az agyban van 
az alkohol. Boncolások alkalmával ott talál-
hatni az agygyomrocskákban az abszolút al-
koholt. Erről minden boncolóorvos tanúskod-
hatik. Agyunknak ép legkifejlettebb részét, a 
nagy agykérget támadja meg leginkább, pedig 
tudjuk, hogy ennek az ép voltához vannak a 
legfőbb lelki és értelmi működések kötve ; 
azért ez a hatása a legfontosabb, úgy orvosi, 
mint gyakorlati szempontból. Kezdetben né-
hány percig élénkebb a szellemi tevékenység, 
jókedvre derít, felszabadítja a képzeletet, amely 
játszva oson át ilyenkor egyik tárgyról a má-
sikra. Ez az állapot rövid ideig tart, s ha 
többet nem iszunk, az álmosság és lehangolt-
ság, ha pedig iszunk, a mámoros részegség 
következik." 

Obláth ezekután tovább kíséri az alkoholt 
romboló útjában. Kimutatja, hogy az élvezete 
után tapasztalható hízás beteges tünet, mely 
már együttjár az agysejtek, a szív, a máj el-
zsírosodásával. A rendszeres ivónak halálát 
gutaütés, vesebaj, májbaj szokta előidézni. 
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Kimutatja azt is, hogy az alkohol nem táplál, 
sőt fogyasztja a test meglevő erejét. Pillanatnyi 
meleget ad ugyan, de utána beáll a reakció. 
Érdekes példaképen hozza föl, hogy az orvosok 
épen lázcsillapításra használják az alkoholt. 

Kicsiny részleteket mutathattunk csak be 
Obláth könyvéből. Szeretnénk, ha minél na-
gyobb siker kísérné útjában. Magyarország 
tanítóinak és lelkészeinek pedig figyelmébe 
ajánljuk, hogy tanulmányozzák az alkohol pusz-
tító hatását s vegyék föl ellene a harcot. 

Szociális kérdések. 
Irta : Gyulai István. 

Hazai fogalmaink szerint a szociális kérdése-
ket tisztán bérharcnak tekintik. Nehéz megél-
hetési viszonyaink között az idegenből plántált 
hamis jelszavak csak szítják az elégületlen-
séget. A tömeg kenyeret kíván, de a kenyér-
szerzést nem azonosítja a munkával. Lelkében 
a mindenkit egyformán eltartó közös állam 
ideája lebeg, de hiányzik belőle a nemzeti 
öntudat, a munkakedv és az önérzetes törek-
vés. Sajnos, a kor szelleme is kedvez ezeknek 
az áleszméknek, amelyek lavina módjára, lát-
szólag akadály nélkül terjeszkednek. 

A társadalmi békének és jólétnek biztosítása 
elsőrangú állami érdek. Magától értődik, hogy 
az intéző körök minden lehetőt elkövetnek az 
ország anyagi izmosodásának fejlesztése érde-
kében. A családfenntartó szerepét azonban ott 
nem vállalhatják, ahol a családtagok közös 
munkaerejüket a cél szolgálatában nem egyesítik. 

A szociális bajok orvoslása céljából az ország 
vezető körei a társadalommal karöltve törek-
szenek a kérdés kedvező megoldására. Az adó-
reform, gazdasági, ipari és kereskedelmi intéz-
ményeink fejlesztése, állami birtokvásárlások 
és azok kedvező parcellázása, kultúrpolitikai 
reformok, munkásjóléti intézmények stb., mind 
ezt célozzák. 

A társadalom akciója ezzel szemben főképen 
csak a szociális kérdések ferde kinövéseinek 
nyesegetésére szorítkozhatik. Fölvilágosító és 
oktató előadásokban igyekszik a téves eszmé-
ket helyes irányába terelni. A magyar ipar-
pártolásban megindult hazafias mozgalom szin-
tén e bajok enyhítésére törek-zik. 

A bajnak tövestől való kiirtása, a gyökeres 
orvoslás azonban csakis a hazai tanítóság buzgó 
és vállvetett munkájától függ ; mert aki a munka 
és kötelesség boldogító igéit legelőször írhatja 
a gyermeki szív tiszta lapjára, aki buzdító 
szavával és példaadásával irányt szabhat a né-
pek jólétének: azé a jövő, azé a diadal. Ez 

az apostoli küldetés tehát a magyar tanító-
ságra vár. 

Az amúgyis bő iskolai anyagot nem kell 
emiatt külön szaktárggyal gyarapítanunk, csu-
pán a tanítóság ismert hazafias érzésének és 
erkölcsi világának lelkes beolvasztása szüksé-
ges az oktatás és nevelés keretébe. A vallás, 
amely hitre és erkölcsös életre képesít, a haza-
szeretet, amely a magyar földhöz való ragasz-
kodást rögzíti meg szívünkben : mindkettő ke-
mény páncél, amelyekről a kísértések mérges 
kígyói tehetetlenül hullanak vissza. 

Gyakori dolog, hogy némely tanuló már a 
családban magába szívott métely csíráival lép 
az iskolába. Ezt se sorozza a tanító a romlot-
tak közé. Tekintse ilyenkor a szeretet szavát 
oltókésnek, mellyel a meggyőzés hangján nye-
segetheti le róla a dudvákat. Hiszen az oly 
családban, ahol a haza fogalma ismeretlen, 
ahol Istenfélelemre nem oktatják a gyerme-
ket, ott boldogság, béke sem honolhat. Ebből 
a kietlen pusztából kikerült tanuló az iskolá-
ban olyan oázisra talál, ahol lelke szomját a 
tanítás igéivel mohón elégíti ki. És ha a tanító-
ban megtalálja a szeretettel övezett tekintélyt, 
akkor az iskola teljesen ellensúlyozza a család 
hibás irányú nevelését. 

Az iskola — a lelkes tanító kezében levő 
iskolát értem — maga a miniatűr állam, a 
szűkebbkörű haza képe. A tanító kezében 
összpontosul a kormányzó és végrehajtó hata-
lom. A tanulók az iskola törvényeinek alá-
vetett állampolgárok. A tudás, az életre való 
képesítés, amelyet az iskola nyújt, ellenszolgál-
tatások a tanuló kötelezettségeivel szemben. 

Ha a tanuló az iskolában jövendő boldogu-
lásának kiindulópontját látja, vagy csak sejti ; 
ha a tanító, mint a kormányzó hatalom kép-
viselője, a nevelés és tanítás igéivel a szeretet 
és hála, valamint a hazafiság érzetét kelti föl 
növendékeiben: akkor az iskola lesz a haza 
fogalmának sziklaszilárd alapköve, amelyen 
a hazájához ragaszkodó munkás állampolgár 
önmagától fejlődik ki a lelkes hazafi rendít-
hetlen ideáljává. 

Leszűrt igazság, hogy a hazaszeretetet szabá-
lyokba foglalva nem lehet tanítani. Az erkölcsi 
érzelmek kifejlesztésére maga a katekizmus 
még nem elég. Ide igazi erkölcsi tartalommal 
telített és a hazáért melegen dobogó szív 
kell. Tudjuk, hogy csakis a lelkes érzelmek 
sugarai képesek a gyermeki szív talaját meg-
termékenyíteni ; szintúgy erkölcsi tartalom 
híján szilárd jellemet fejleszteni nem lehet. 
Annak a szívét kell tehát első sorban telíteni, 
aki példaadásával, tekintélyével és lelkiismere-
tes buzgóságával a tanítói hivatás magaslatára 
fog emelkedni. Minden ilyen tanító érezni 

40* 
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fogja, sőt a hivatottak tudják a jelenben is, 
hogy a szív melyik húrját és mivel kell meg-
pendíteni rokonrezgések keltésére. 

A rendelkezésre álló eszközök bőséges tá r -
házában a tanító finomra csiszolt érzéke magá-
tól leli meg az anyagot és megragad minden 
alkalmat, amellyel a gyermeki szívet a kísér-
tések ellen megacélozhatja. A vallás és erkölcs-
tan örök igazságai száraz előadásban teljesen 
hatástalanok maradnak. Csupán a tanuló fel-
fogóképességéhez mért oktatás, amely nemcsak 
az értelemhez, hanem a szívhez is szól, szilár-
díthatja meg a tanulságokat növendékeinkben. 
Már a beszéd- és értelemgyakorlatok kezelése 
közben, valamint az olvasmány • tárgyalások 
alkalmával minden hazafias momentum és 
erkölcsi tanulság lelkes leszögezése egy-egy 
kődarab ahhoz az épülethez, amelyből az 
erkölcsi érzelem és hazafiság fölépül. A tör-
ténelem, földrajz, alkotmánytan és gazdaságtan 
megannyi hatalmas eszköz a hazájához ragasz-
kodó, önérzetes és munkás állampolgár kikép-
zéséhez. Sőt a tanító példaadása a hazafiság, 
erkölcsi és gazdasági élet terén nemcsak az 
iskolában, hanem az életben is megtermi gyü-
mölcsét. Teremtsünk tehát kapcsolatot az élet 
és iskola között. 

A cél elérésének hatalmas eszközei az isko-
lán kívül, mindnyájunk előtt ismertek. A fel-
nőttek továbbképzése, ifjúsági egyesületek, 
népkönyvtárak, hazafias ünnepélyek stb. mind 
olyan tényezők, melyekkel a tanító — mint 
irányító és mozgató erő — a tartósság zomán-
cát vonhatja az iskola munkájára. 

A nemzeti állam kiépítésének és az ország 
szellemi és anyagi gyarapodásának egyik 
fontos elofö'tétele tehát a társadalmi béke 
megteremtése. 

Ha ennek érdekében a tanítóság a példa-
adás és hazafias munka fegyverével sorompóba 
száll, áhlásthozó működése nemcsak az elis-
merés babérját fonja, homloka köré, hanem 
olyan erkölcsi és anyagi tők-t teremt, amely-
nek l a m a l a b j 1 faját tekintélyét és közvetve 
anyagi helyzetét i biztosíthat'a minden időkre. 

A szövetkezetekről. 
Irta : M'ílnár Gyula. 

A szövetkezetek az anyagi és erkölcsi jó-
létet s így a kö/.boklogságot a mezőgazdasági 
termények és ipari termékek okszerű értékesí-
tésével ; a fogyasztási igények méltányos ki-
elégítésével ; az olcsó kölcsön nyújtásával ; 
valamint a takarékosságra, józanságra és 
munkaszeretetre szoktatás által munkálják. 
Amint azután céljaikat más-más úto- -módon 
akarják elérni: állanak elő a hi telnyújtó; ter-

mény* és termékértékesítő s a fogyasztási 
szövetkezetek. 

A szövetkezetek megalakításának — véle-
ményem szerint — a legcélszerűbb módja a 
következő : 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy van-e s 
ha igen: milyen szövetkezetre szükség? (Hi-
tel, értékesítő, fogyasztási.) Ha megállapítot-
tuk, hogy pl. hitelszövetkezetre van szükség, 
beszerezzük az Országos Központi Hitel-
szövetkezettől (fogyasztási szövetkezetnél a 
,,Hangyá"-tól) Budapestről a megfelelő alap-
szabálytervezetet és tagaláírási íveket s alkal-
mas időben, midőn t. i. az értelmesebb egyé-
nekkel már jól megbeszéltük s a népnek van 
ideje a gyűlésre, a község, esetleg a szomszé-
dos községek lakosait, az önálló férfiakat és 
nőket egy helyiségbe összegyűjtjük, ott a 
szövetkezés célját s a hitelnyújtás módját 
mindenki által érthető módon előadjuk, a leg-
elemibb kérdésre is megfelelünk, s ha minden 
jelenlevő megértette az előadást, felolvassuk 
az alapszabályt s felhívjuk őket, hogy akik 
a szövetkezetnek tagjai óhajtanak lenni, a kitett 
ívre í r ják be neveiket s a jegyezni kívánt 
üzletrészek számát. í rni nem tudók nevét, két 
tanú jelenlétében, névíró írja. Megjegyezzük, 

-hogy ki-ki tehetségéhez képest akárhány 
üzletrészt jegyezhet. 

Alakulás előtt arra törekedjünk — s később 
is, midőn az igazgatóság határoz a tagok fel-
vétele fölött — hogy csak tisztességes, dolog-
szerető, józanéletű emberek vétessenek be. 

Ezután a Központ felkérendő, hogy az 
alakuló közgyűlésre képviselőt küldjön, ki a 
megalakulást követő tennivalókra (cégjegyzés, 
aláírások hitelesítése stb.) utasítást ad s azok 
iratait elkészíti, valamint a könyvelőt teen-
dőikbe bevezeti. Egyébként a legapróbb rész-
letekre is kiterjeszkedő utasításokat magában 
foglaló könyveket küld a Központ s bármikor 
levélben is utasítást ad.' 

Megalakulás előtt a tagokban túlságos re-
ményeket ne ébresszünk, csak annyit ígérjünk, 
amennyit bizonyosan teljesíteni tudunk. 

Az üzletrészek befizetése hetenként, vagy 
hónaponként (raktári, illetve értékesítő és 
fogyasztási szövetkezeteknél leghelyesebben 
egyszerre és előre) történik. 

A vezetők helyesen választassanak meg, a 
legértelmesebb emberek közül, kikről feltehet-
jük, hogy a szövetkezet ügyét előre viszik. 
J ó — s kell is — ha vagyonosak az illetők, 
akik tisztségre választatnak, de 1—2 vagyon-
talan egyén is felvehető az igazgatóságba, 
vagy a felügyelő-bizotts ígba. Legfontosabb az 
elnök és a könyvelő megválasztása. Elnökül 
s könyvelőül a legtekintélyesebb egyéneket 
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válasszuk, kikben a nép feltétlenül megbízik 
{papot, tanítót). Pénztáros is tisztességes, írni-
olvasni tudó egyén legyen. (Fogyasztási és 
raktári szövetkezeteknél üzletvezető és raktá-
rosul arra képesített egyének alkalmaztatnak.) 

A vezetők maguk pontosak legyenek s a 
tagoktól is a legnagyobb pontosságot kívánják 
meg; senkivel kivételt tenni nem szabad, de 
mindenkivel méltányosan és szelíden kell eljárni. 

Nézzük most a szövetkezetek céljait és 
hasznait : 

1. Hitelszövetkezeteknél az üzletrészek befi-
zetési kényszerével takarékosságra, józanságra 
szoknak a tagok : olcsó kamat mellett s kevés 
utánjárással helyben kapnak kölcsönt; esetleg 
megtakarított filléreiket biztos helyen és jól 
jövedelmezőleg helyezik el. Nem kicsinylendő 
dolgok ezek! A takarékosság a megelégedés 
alapja; s aki takarékos, az dolgos és mérték-
letes is. — Hát a kölcsönök? Ismerjük az 
uzsoráskodásnak számtalan nemeit : pl. a föld-, 
pénz-, termény-, jószág-, élelmiszer-, mérték-
uzsora stb. Mindannyi mily sok nyomorúságnak 
volt már szülője s mindezektől a hitelszövet-
kezet megszabadít. 

A hitelszövetkezetek a leghelyesebben hat-
hónapos lejáratra, váltó vagy kötvény ellenében ; 
betáblázás vagy kezesség mellett folyósíthatnak 
kölcsönt. Ez kényelmi s takarékossági szem-
pontból igen fontos. Telekkönyvi beadványaik 
bélyeg- és illetékmentesek; munkadíj fejében 
is igen csekély összeg számíttatik a bekebele-
zési iratok készítéséért. 

2. Terményértékesítő szövetkezetek főként a 
gabonaneműek, de gyümölcs, tej, tojás, jószág 
stb. értékesítése végett is alakulhatnak. Igen 
fontos ezek között a raktári szövetkezet, hol 
a kisgazdák terményeiket beraktározván, azokra 
előleget is kaphatnak s nagyobb mennyiségben 
a többiekével együtt sokkal előnyösebben ad-
hatják el, mintha maguk vinnék piacra, mikor 
azok árára szükségük van s talán azok ára 
épen akkor a legalacsonyabb. Tej, tojás, gyü-
mölcs, jószág stb. értékesítése céljából alakult 
szövetkezetek hasznos és szükséges volta be 
van bizonyítva ; kísérjük csak figyelemmel a 
kiviteli cikkekre vonatkozó statisztikai kimu-
tatásokat bármely terményre vonatkozólag s 
meggyőződünk állításom valódiságáról. Pedig 
hazánkban is mennyi terményt értékesíthetünk ! 
Mindé szövetkezetek a hitelszövetkezetekkel 
összekapcsolhatók. 

3. Ipari szövetkezetek a kisiparosok készít-
ményeit értékesítik s az egyesült kisiparosok 
a nagy gyárakkal felvehetik a versenyt,, el-
annyira, hogy számos megrendelést vesznek 
fel ily szövetkezetek nemcsak magánosoktól, 
intézetektől és társulatoktól, hanem a kincs-

tártól is. Mily nagy dolog az a szegény iparosra, 
hogy mindig dolgozhat s jó munkáját mindig 
eltudja adni, s ha raktárban áll is az, szükség 
esetén előleget kaphat reá s így nem kényte-
len azt elfecsérelni, s ha dolgozik, soha szük-
séget nem lát. 

4. Fogyasztási szövetkezetek, vagy szövet-
kezeti boltok. Tudjuk, hogy faluhelyen nagyon 
kevés cikk van raktáron, s ami van is, több-
nyire selejtes minőségű. Tisztelet a kivételek-
nek, de a falun árult cikkek minőségéhez, 
árusítási és mérési módjához nagyon sok kifo-
gás fér. E bajon akar segíteni a fogyasztási 
szövetkezet, hol a háztartási, sőt a keresettebb 
kényelmi cikkek is első kézből beszerezve rak-
táron is vannak s kifogástalan minőségben és 
módon kaphatók, s hogy a visszaélésnek még 
a valószínűsége is elkerültessék, leghelyesebb, 
ha „hitel nincs". 

Megemlíthetnők még a malom, cséplőgép 
stb. szövetkezeteket. Különösen figyelemre méltó, 
hogy a szövetkezetek útján, a Központok segé-
lyével minden háztartási, kényelmi, ipari és 
gazdasági cikket beszerezhetnek a tagok. A 
szövetkezetek ezek mellett igen gyakran adnak 
jutalmat, pl. iskolásnövendékeknek; minden 
jótékonycélú mozgalomban résztvesznek, tag-
jaiknak feloszlás esetén a tartalékalapból a 
befektetett tőkén kívül számbavehető összeget 
adnak s a tartalékalap 50°/o-a a községi sze-
gény-alapra fordítható. 

Mind oly szép és nemes dolgok ezek, melyekre 
önkénytelenül felmerül az a kérdés: hogyan 
és miből lehet ily sok üdvös dolgot előállítani ? 
S mi az oka, hogy sok helyen nincs szövet-
kezet, ahol arra szükség volna ? Ezekre is 
leszek bátor a legrövidebben megfelelni. 

1. A hitelszövetkezet a Központtól kölcsön-
vett s a befizetett üzletrészek s betétek kama-
tainál 1, legfeljebb 2°/o-kal magasabb kamatot 
szed a kölcsönvevőtől, s ez az 1—2% kamat-
differencia fedezi összes költségeiket, mert 
nincsenek magas fizetésű hivatalnokaik. Legtöbb 
helyen csak a könyvelő és pénztáros kap sze-
rény díjazást. Bélyegköltségek nincsenek s e 
címen is számbavehető összeg takaríttatik meg ; 
(postadíjat a szövetkezetek is fizetnek). 

2. A termény- és árúszövetkezeteknél is ezen 
elvek érvényesülnek s ezek mellett az árúkat 
akkor adják el, mikor arra a legjobb alkalom 
kínálkozik. 

3. Fogyasztási szövetkezetek. Azt hiszem, 
ezek létjogosultságát senki sem vonja két-
ségbe. Ha a kiskereskedő az ő szerény befek-
tetésével, csekély üzleti tőkéjével s legtöbbször 
nem magas kereskedelmi ismereteivel ; harmad-
negyedkézből szerzett cikkeivel meg tud élni, 
bizonyára a helyes alapokra fektetett, kellő 
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tőkével rendelkező, szakértő egyének által veze-
tett, megfelelő ellenőrzés alatt álló szövetkezeti 
bolt, mely ezek mellett árúcikkeit első és biztos 
kézből szerzi be, bizonyosan virágozni fog. 

Hogy miért nem terjednek eléggé a szövet-
kezetek, annak egyedüli oka — véleményem 
szerint — a nép vezetésére hivatott egyének 
kényelemszeretete s közönyössége. 

Szerintem e téren is fontos misszió vár a 
tanítókra. Kötelességüknek kell ismerniök a 
szövetkezetek megalakítását s azok vezetését. 
A szünidők egy részének nemes értékesítésével 
ily módon némi számbavehető mellékkeresetre 
tehetünk szert, mely mindannyiunkra felfér, s 
amellett társadalmi pozíciónk s a nép előtti 
tekintélyünk emelésére is jótékony hatása lesz 
munkánknak. 

A szövetkezeteknek a következőként való 
elhelyezését ajánlhatnám : 

1. Hitelszövetkezetnek minden közégben kel-
lene lenni, esetleg 2—3 közelfekvő község 
egyesülhet szövetkezetbe. 

2. Fogyasztási szövetkezetre is minden köz-
ségben van szükség. 

3. A terményértékesítő szövetkezetek felállí-
tását leginkább vasút melletti, állomással bíró 
községeknek ajánlom. 

4. Ipari szövetkezetek felállítását csak na-
gyobb városban tartom célravezetőnek. 

Felemlítem még, hogy a hitel, termény- és 
árúraktári, valamint az ipari szövetkezetek meg-
alakítására s vezetésére az 1898. e'vi XXIII. 
t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitel-
szövetkezet, Budapest, VIII. ker., Baross-utca 
13. sz., fogyasztási szövetkezetek ügyében pedig 
a „Hangya" Budapest, VIII. ker., Baross-utca 
10. sz., a legszívesebben ad felvilágosítást. 

Búvárkodás a légkörben. 
írta : Lakatos Lajos. 

Nyáron gyakori eset, hogy a gazda aggódva 
tekint az égre és epedve várja az áldásthozó 
esőt. Meddig tart még a kétségbeejtő száraz-
ság ? S vájjon holnapra megváltozik-e az idő ? 

A kirándulók tömegesen sietnek az indóház-
hoz s kétkedve kérdezik egymástól: Kedvező 
marad-e az idő? Nem ázunk-e bőrig? Időjós 
természetesen mindjárt akad, de nem bíznak 
benne. Maguk pedig nem tudnak ítéletet al-
kotni, mivel járatlanok a felhők titkaiban. 

Ha az intelligens embertől, ki a telefonba 
beszél, elvárjuk, hogy ismerje azt a villany-
folyamatot, mely abban végbemegy, méltán 
követelhető, hogy mindenki tisztában legyen 
az égboltozaton végbemenő legközönségesebb 
jelenségekkel. Ismerje azt a csodálatraméltó 
boltozatot, mely majd üdítő, termékeny esőjével, 

majd záporával, majd jótékony napsugarával, 
majd perzselő hevével, majd romboló villám-
csapásával és jégesőjével, majd enyhe és hűsítő 
szellőjével gyakorol jelentékeny befolyást az 
emberi életre s gazdasági viszonyainkra. 

Az égboltozat tanulmányozása oly könnyű 
és élvezetteljes, hogy a legszegényebb viszo-
nyok között levő népiskola is haszonnal és 
megkapó eredménnyel foglalkozhatnék vele, s 
ami a fő, egész éven keresztül a tanteremben, 
illetőleg az iskolai udvarban eszközölhetők a 
megfigyelések. Rövid útmutatás és kis gya-
korlat után a gyermekek önállóan és nagy 
kedvvel és buzgósággal folytatják a légköri 
tanulmányokat. 

Önként értetődik, hogy iskolai megfigyelé-
seknél tökéletességre, matematikai pontosságra 
nem törekedhetünk. Csupán arra ügyelünk, 
hogy megfigyelések eszközöltessenek s a gyer-
mek szeme, szíve és lelke minden iránt fel-
költessék, ami körülötte történik ; hogy helyes 
és figyelmes szemlélésre szokjanak s össze-
hasonlítások, egybevetések és következtetések 
útján logikus gondolkodásban gyakorolják ma-

i gukat. Épen ezért komplikált és költséges 
eszközök teljesen mellőzendők. A legtöbb meg-
figyelés minden eszköz nélkül végezhető sike-
resen, de ahol okvetlenül szükség van segéd-
eszközökre, ott az legyen a jelszó : minél egy-
szerűbb, annál jobb! 

Legfeltűnőbb égi jelenség a felhők képződése. 
Ma fölséges kék színben, hol halványabban, 
hol sötétebben tündöklik az ég. Ho'nap zava-
ros-szürkébe burkolódzik. Ma bárányfelhők 
borítják, holnap viharfellegek sza'guldanak végig 
rajta. Ma sűrű hegytorlasz födi a láthatárt, 
holnap könnyed felhőcskék rajzolják rajta a 
legkalandosabb alakokat. Ma a nap nem tör-
het át a sűrű felhőgomolyon s csak hébe-
hóba, mint halvány korong látható ; holnap 
estalkonyatkor megaranyozza a felhők szélét 
s az egész nyugati eget a legpompásabb szí-
nekkel árasztja el. 

Ami a felhők válfajait illeti, csak a legegy-
szerűbbekre szorítkozunk. A színek változása 
szerint könnyen felismerhetők, melyek hordanak 
havat, jégesőt, szelet és zivatart méhükben. 

Fölötte érdekes a lecsapódások megfigyelése. 
Ki nem tapasztalta volna, mily örömmel és 
vígsággal üdvözlik a gyermekek az első szál-
longó hópelyheket ; mily kíváncsisággal szem-
lélik az ablakon doboló jégesőt és mint irányul 
tanulás közben is minden szem az utcára, 
amikor kövér esőcseppek csapdossák az ablak-
táblákat. Mindezek egyszerű elméletével nagyon 
szívesen foglalkoznak a gyermekek. 

Nem kevésbé érdekes és tanulságos a lég-
hőmérséklet megállapítása is, egy a szabadban, 
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napfénynek nem direkt kitett helyen kifüg-
gesztett hőmérő segélyével. 

Ha ezeket a megfigyeléseket naponként bizo-
nyos meghatározott időben eszközöltetjük s 
következő napon az időjárás további folyamát 
a megelőző nap számára potlóan feljegyezzük, 
hogy pl. tartós eső, zivatar vagy egyéb vál-
tozás állott-e be a megfigyelés után, csakhamar 
könnyen megállapíthatjuk, hogy a szél és a 
szél iránya mily befolyással vannak a felhőkre 
és esőre ; melyik hoz fagyot ; melyik enyhe 
időt; melyik tömöríti a felhőket és melyik 
oszlatja azokat szét; melyek a föltételei az 
enyhe időjárásnak ; melyek a dérnek ; mily 
hőváltozásokat hoz a zivatar ; mily időjárás 
követi a rikító hajnalpírt és az üde estalkonyt. 
Alkalomadtával oly fölséges látvány is ész-

• lelhető, hogy zivatar közben a felhők gyakran 
szél ellen vonulnak. S a gyermekek rögtön 
megértik, hogy ilyenkor a magasabb légréte-
gekben más légáramlatoknak kell vonulniok, 
mint az alsóbbakban. Ha ezeknek egymástól 
való távolsága nem nagyobb toronymagasság-
nál, a szélrózsa majd az egyik, majd a másik 
irányt követi, s ez okozza a gyakori rendetlen 
tájjelzést. 

Az év végével vagy a következő év kezde-
tével az eszközölt megfigyelések alapján meg-
állapíthatjuk, melyik volt az év legderültebb 
és melyik a legborúsabb szaka ; melyik hónap-
ban volt a legtöbb esős és melyikben a leg-
több zivataros nap ; mikor volt az időjárás a 
legállandóbb és mikor legváltozatosabb ; mily 
irányban történt a szelek fordulása s melyik 
szél a legjellegzetesebb nálunk stb. Az évek 
során megfigyeltek egybevetésével meghatároz-
ható a hónap s az évszak normális képe. 

E viszonyokkal van szoros összefüggésben 
az is, hogy a seregély érkezése, a gólyák köl-
tözése, a tulipán virágzása, a gabona aratása, 
a gesztenyefa lombhullása stb. egyik vagy 
másik évben korábban vagy későbben van-e. 

Az elmondottak után talán nem lesz érdek-
telen a meteorológiáról kis tudományos eszme-
futtatást is rajzolni. 

A mult század utolsó évtizedeiben Német-
országban, Franciaországban, valamint az Egye-
sült-Államokban a magasabb légrétegek problé-
májának megoldása iránt nagyobb mozgalom 
indult meg, mivel az addig eszközölt meteoroló-
giai kutatások bebizonyították, hogy a föld színén 
végbemenő időjárások tökéletesen és kétséget 
kizáróan csak ügy érthetők s magyarázhatók 
meg, ha a felsőbb légrétegek is alapos kutatások 
és megfigyelések tárgyává tétetnek. Mert két-
ségtelen, hogy a magasabb atmoszféra hőmér-
séklete és a szélváltozás nagy jelentőséggel 
bírnak a felhőképzésre és csapadékokra. Míg 

Németországban 1890—98-ig léggömbök segít-
ségével tettek ily célból kísérleteket, az Egye-
sült-Államokban más eszközhöz folyamodtak. 
Papírsárkányokat bocsátottak a magasba, 
melyekre úgynevezett kémlelő-készülékek voltak 
erősítve s önműködően jegyezték egy szelet 
papirosra a légnyomást, hőmérsékletet és lég-
nedvességet. 

Megkönnyítették e kísérleteket a párisi 
Richárd-testvérek készülékei, melyek egyrészt 
rendkívül érzékenyek voltak, másrészt a légkör 
okozta zavarok mellett is pontos feljegyzéseket 
szolgáltattak. 

Jóllehet a sárkány az ó-kor találmánya, — az 
elsőt állítólag Pythagoras tanítványa, Architas 
alkotta, — évszázadokon keresztül lényegében 
az volt, aminek feltalálója tulajdonképen ren-
delte: gyermekjáték. 

Természetesen már korábban is tettek tudo-
mányos kísérleteket a sárkánnyal. Ismeretes 
dolog, hogy Franklin Benjámin miként vezette 
a lég villanyosságát a sárkány segítségével a 
földbe, aminek eredménye a villámhárító lett. 
Kevésbé ismeretesek azok a kísérletek, miket 
4 évvel hamarább Wilson Sándor és Melvill 
Tamás Glasgow környékén végeztek. Megkísé-
relték a magasabb légrétegek hőmérsékletét 
meghatározni, mi célból a sárkány fonalára 
különböző távolságokban hőmérőket erősítettek, 
melyek papírbojtokba voltak burkolva; bizo-
nyos időközönként elégették a zsinórokat s a 
hőmérők rendszeresen hullottak a földre. A 
sárkányok persze nem repülhettek nagyon ma-
gasra," mivel a zsinórnak jelentékeny részét 
magával kellett cipelniök. Wilson, hogy nagyobb 
magasságot érhessen el, több különböző nagy-
ságú sárkányt készített; először a legkisebbet 
bocsátotta fel, amily magasra c a k lehetett. 
Zsinórjának végére kötötte a másikat, ez fel-
repült és magával vitte az elsőt. Ily módon 
egész sereg sárkányt repített fel. A magasság 
tehát mit ilyképen a legfelső sárkány elért, 
már igen jelentékeny lehetett, minthogy nyáron 
gyakran a könnyű fehér felhők között eltűnt. 

Ezt a módszert legelőször Archibald Douglas 
1883-ban a szélsebesség megmérésére hasz-
nálta, de csak 480 m. maximális magasságot 
érhetett el. Utóbbi időben azonban a sárkány 
repülését már annyira tökéletesítették, hogy 
4000 méternyi magasság már épenséggel nem 
tartozik a ritkaságok közé s így a meteorológia 
kitűnő munkatársat nyert benne ; de csak 
akkor működnek sikeresen, ha a föld felszínén 
van annyi szél, hogy könnyű sárkány fölrepül-
het. A tudomány 240 ilyen napot állapít meg 
az esztendőben. Hogy azonban a szélcsendes 
napokon is tanulmányozhassuk a légköri álla-
potokat, e célra a sárkány-léggömbök szolgál-
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nak, de 2000 méternél magasabbra ezek sem 
emelkedhetnek. 

A nemzetközi meteorológiai Allianz minden 
évben jelenti, hogy mely állam mikor bocsát 
léggömböket és sárkányokat föl obszervatóriu-
mából a felhők vizsgálására. 

Magyarország e hdtiirvállalkozástól — fájda-
lom — eddig távol állott. Bizony, beláthatatlan 
haszonnal járna reánk nézve is, ha a levegő 
fizikai jelenségeit jól ismerve, az időjárást leg-
alább 24 órával előbb biztossággal megjöven-
dölhetnők. 

Mint értesülünk, dr. Cholnoky Jenő egyetemi 
tanár lelkes kezdésére a Magyar Földrajzi 
Társulat óhajt e Magyarországhoz nem méltó 
állapoton segíteni, amennyiben a Magas-Tát-
rában, mely az egyedüli magas hegység Euró-
pában, hol obszervatórium még nincsen, szán-
dékozik olyat létesíteni. A Magas-Tátrában a 
Szalóki csúcs van e célra kiszemelve, mivel 
könnyen hozzáférhető és veszély nélkül meg-
közelíthető. 

Az érdekes megfigyelő-állomás ezer meg 
ezer turistát fog magához vonzani, kiknek 
éjjeli szállásról is gondoskodva lenne ottan. 

A magyar obszervatórium világhírű matema-
tikusunknak, néhai Bolyai nevét fogja viselni, 

A második magyar obszervatóriumot a m. 
kir. földmívelésügyi minisztérium akarja föl-
állítani s a nagy Magyar-Alföldön, az Alpár-
földvaron tervezi. 

A nagybecskereki szlöjd-
tanfolyam. 

Torontál megye, karöltve a megyei gazda-
sági egyesülettel, szép jelét adta áldozatkész-
ségének és a szép és jó iránt való fogékony-
ságának, midőn azon fáradozott, hogy a megye 
községi és felekezeti tanulói számára szlöjd-
tanfolyamot létesítsen. Már jóval előbb, a 
Torontálmegyei Magyar Közművelődési Egye-
sület megkeresésére Guttenberg Pál, a Kézi-
munkára Nevelő Országos Egyesület igaz-
gatója, érdekes és tanulságos előadást tartott 
Nagybecskereken a szlöjd hasznáról, fontossá-
gáról. Egyúttal a vármegye megkeresésére 
intézkedett, hogy augusztus havában ilyen tan-
folyam tartassék. 

A tanfolyamon anyagról, szerszámokról, az 
azon résztvevő tanítók és tanítónők ellátásáról 
a megye és a gazdasági egyesület gondosko-
dott. A megye egyes községei megszavaztak 
ugyan 40—40 koronát, amely a tanítók ellá-

tási díjának felelt meg, de csak kevés ilyen 
község volt s így a megye pótolta a többit. 
A tanfolyamon részt vettek 32-en; ezek közt 
kivételesen néhány állami tanító is; tanítónő 
is volt 7. 

A tanfolyamot Guttenberg Pál igazgató 
megbízásából Sinkó Pál, budapesti főgim-
náziumi tanár és műegyetemi tanársegéd vezette. 
Augusztus 1-én nyilt meg minden cifra ünnep-
ség nélkül. Az első negyedórában máris hozzá-
fogtunk a munkához. Nem is volt az egész o o 
tanfolyam alatt semmiféle ünnepies mártással 
megöntözött, üres, hosszú 1ère eresztett beszéd 
vagy üdvözlési ceremónia, hanem : munka. 
Aki meg akarta látogatni társai munkálkodását, 

a 
vagy aki hivatalosan jött, az minden bevezető 
ünnepi fogadtatás nélkül bejött és tetszése 
szerint nézhette az ingujjas, kötényes, izzadó, 
de jókedvű hölgyeket és urakat, mint — tanuló-
kat, mint inasokat. 

Szakszerű vezetésben nem volt hiány. A leg-
elemibb pedagógiai elv szerint : könnyebbről 
a nehezebbre ! Alaposan megmagyarázta Sinkó 
tanár a legegyszerűbb szegezést, fűrészelést, 
gyalulást, vésést, fogazást, kötést, föl egészen 
a legösszetettebb munkáig. 

A tanfolyam három irányban működött : 
tanultunk fa-, agyag- és papírmunkát. 

A famunkát kezdtük a fenyőfa fürészelésé-
nél és pedig kezdetben tisztán egyenes vonalú 
fürészelésnél és gyalulásnál. Az elemi iskolá-
ban e téren megszabott anyagból elkészítet-
tünk rajz és terv szerint szegesládát, madár-
fészkelőt és amerikai fogast. Következett a 
puha fenyőfának görbelapú fűrészelése; e kör-
ből készítettünk virágkarót, virágfuttatót, ruha-
csíptetőt, labdaverőt, növényjelző-táblát, kar-
dot, szegezett zsámolyt, falipolcot, ruhaakasz-
tót és dán taligát. 

A fenyőfa egyszerű tárgyait követte a 
keményfa feldolgozása és pedig : baltanyél, 
papírvágókés, ütenyező (a tornatanításhoz), 
favéggyaluló, vonalzó, tintatartó, húsvágódeszka 
készítése. E körben már nemcsak a fűrészelést 
és gyalulást, hanem a lyukasztást, vésést, kere-
kítést és reszelést is gyakoroltuk. Közben a 
szakszerű magyarázat nemcsak a fa kezelésére, 
hanem e kezelésnek az elemi iskolában való 
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helyes tanítására is kiterjeszkedett. A fel nem 
dolgozott anyagot — hiszen minden tárgyat, 
melyet a tanterv az elemi iskola részére meg-
szab, úgysem lehetett elkészíteni — tüzete-
sen, rajzzal és szemléltetéssel, megmagyarázta 
az előadó tanár. 

Ezek után rátértünk az ismétlő-iskola anya-
gára, melyhez főleg a fakötés, fogazás, csa-
polás tartozik. E körből gereblyét, kertajtót, 
tyúkszállítót, vizespadot, csapozott zsámolyt, 
ételhordót, fedélszéket, tyúkketrecet, nyúl-
fiaztatót, méhkaptárt, kutyaólat, szánkót, ko-
csikát készítettek a most már ügyes tanítók. 
Az ily tárgyaknál a tervezés és a pontos 
munka a fődolog. 

Volt is ezekből olyan kiállítás, hogy cso-
dálta mindenki. Akárhány nagyobb tárgyról, 
pl. egy kutyaólról, nyúlfiaztatóról tanult asz-
talos kérdezte : melyik asztalos csinálta azt ? 
„mert azt tanító úr nem csinálta". 

A nők is végezték a kezdetleges famunkát, 
de a nehezebbjét a férfiakra bízták és ők 
többet foglalkoztak az agyag- és papírmunká-
val, mint amely testi szervezetüknek és egyé-
niségüknek jobban megfelelt. 

Az agyagmunkát a legegyszerűbb tárgyon: 
a golyón kezdtük. Ezt a két tenyér között 
való forgatással lehet kialakítani. A golyó 
egy vagy két lapjának belapításából lesz a 
zsemlye és a pogácsa. A golyó különféle lapí-
tása és hegyesítése által kapunk : almát, körtét, 
szilvát, barackot stb. Járulékok hozzátevésével 
lesz : retek, hagyma, kalarábé stb. 

Következtek a hengeres, nyújtott alakok: 
kifli, perec, bot, síp, tilinkó, szivar stb. Ezek 
után a szegletes testek : a kockakő, tégla, 
hasáb, oszlop és ezeknek összetételei: sírkő, 
vályú, gesztenyesütő, továbbá : betűk, számok, 
előbb a merev, azután a hajlott alakúak. Az 
egyszerű, egy darabból álló tárgyak gyakor-
lását követik a járulékokkal ellátottak : trom-
bita, kalapács stb. Ez az I. és II. osztály anyaga. 

A III. osztály tananyagából főleg a gyü-
mölcsfélék és a konyhaeszközök alakítását 
gyakoroltuk: természet után, tehát az előttünk 
álló mintát hűen utánozva alakítottunk almát, 
körtét, retket, kalarábét, barackot stb. A III. 
osztályban a földrajzi ismeretekkel kapcsolat-

ban a földrajzi elemeket gyúrtuk ki agyagból : 
útat, hidat, templomot, házat, gyárat, szél-
malmot, kútat, ólat, vasúti töltést, alagútat. 
A IV. osztály anyagába a plasztikus formálás 
tartozik : egyszerű és összetett falevelek, levél-
csoportok, mint : borostyán-, fűzfa-, vad-
gesztenye-, akác-, szőlőlevél fürtökkel; plasz-
tikusan, tehát a magassági, emelkedési formák 
szemmeltartásával alakítottunk házi eszközöket: 
ollót, kést, órát, villát, kanalat, gyufatartót és 
hasonlókat. Szemléltettünk agyagból készült 
minták által az olvasmányok körében szerzett 
ismereteket is. 

Hogy csak egyet említsek: a falevél alakí-
tását említem. Az agyagból jókora darabot 
két vékony, de sima faléc között egy harma-
dikkal kisímítunk. Ez lesz az alap. Ez alapon 
hegyes fácskával lerajzoljuk az alakítandó 
levél kerületét úgy, hogy a levelet az alapra 
helyezzük és a kerületét körülhúzzuk. Ezután 
magunk elé téve a mintát, kialakítjuk agyag-
ból először a legmagasabban kiemelkedő ré-
szeit a levélnek, utána a kisebb magasságúa-
kat, végtére a lapos részeket. A végére marad 
a nyél és az esetleges járulékok. 

Az V—VI. osztály anyaga a legérdekesebb, 
de legnehezebb : földrajzi ismeretek általános 
kialakítása, pl. domborművű térképek készítése 
egyes országrészekről, iparművészeti vonatko-
zású, dísz- és használati tárgyak alakítása, 
végre : tervezés pl. tányérra, díszműre, külön-
féle levél-, hullámvonal-, csillagalakok alkal-
mazása. 

Az időből annyira kifogytunk, hogy az V— 
VI. osztály anyagából nem csinálhattunk meg 
semmit. 

A papírmunkát szintén az I. osztály anyagán 
kezdtük : hajtogattunk csákót, hajót, érdem-
keresztet, zsákot, csónakot, püspöksüveget, só-
tártót, csókát, babainget, dobozt s más effélét. 
A hajtogatási gyakorlatokat követték a kivá-
gási és felragasztási gyakorlatok. Színes papír-
ból rajz után kivágtunk házi eszközöket, szer-
számokat, kalapot, ollót, madarat, más állatot, 
betűket, mértani síkdíszítményt egyszerű és 
összetett alakban és azokat egy füzet lapjaira 
ragasztottuk. Ezzel nagy szeretettel foglalkoz-
tak a nők. 
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À III. osztály anyagaként félkemény kar-
tont dolgoztunk fel és készítettünk : tálcát, 
ládikát, cukrászdobozt, kosárkákat, golyótartót. 

A IV. osztály a kemény falemezpapirost 
dolgozza fel. Bevezetésül mértani idomokat 
vágtunk t i . Ezt azután bevontuk márvány-
papírral, majd megtanultuk a szegélyezést 
papírral vagy vászonnal. Notesz, irkatartó, 
füzet, könyvfedél, bűvésztárca, doboz, optikai 
csalódásokat szemléltető eszközök, kaleido-
szkóp, kis tükör és más hasonló szép és mu-
latságos tárgyak készítése, útján tanultuk 
meg a bevonást, hengerezést. 

Ilyen tanfolyam bevégzése után nemcsak a 
technikai ügyességet, hanem a tervezést, az 
ízlést tanultuk meg és tág teret kaptunk 
ahhoz, hogy nem szigorúan a látottakhoz 
ragaszkodva, tetszésünk szerint ve'geztettetünk 
a tanulókkal nekik tetsző munkákat. 

A tanfolyam aug. 28-án ért végett a készí-
tett tárgyak kiállításával, amikor minden részt-
vevő oklevelet kapott, melyben a Kézimunkára 
Nevelő Országos Egyesület az elemi iskolában 
a szlöjd tanítására képesítetteknek nyilvánít 
bennünket. 

Hogy pedig ily szépen, testvériesen osztoz-
kodtunk a munkábin 4 hétig, bankett helyett 
a fényképészhez mentünk, hogy kellemes em-
lékeink minél tartósabbak és állandóbbak ma-
radjanak. —r. 

Tévedések a szlöjd körül. 
írta ; Hónai (llohsza) Antal. 

Vannak a szlöjdnek oly művelői, akik — az 
új Tantervvel és Utasítással szemben — azt 
a merész állítást kockáztatják, hogy a kézi-
munkához a zsebkésen kívül semmi szerszám 
sem kell. Vannak olyanok is, akik azt tartják, 
hogy a szlöjdnek kizárólag az a célja, hogy a 
munkakedvet felköltse és azt táplálja. Mások 
nyiltan kijelentik, hogy a szlöjddel való foglal-
kozás hiábavaló időtöltés s hogy attól semminemű 
gyakorlati hasznot nem remélnek. Az ilyen han-
gok természetesen nagy tájékozatlanságra valla-
nak s az ilyen fölfogásokkal polemizálni sem lehet. 

Aki a kézimunkát — (szlöjd-, kézügyesítő-
gyakorlatokat) az ú j Tanterv és Utasítás 
szellemében — iskolájába bevezetni s azzal 
komolyan foglalkozni szándékozik, annak min-
den erejéből arra kell törekednie, hogy a 
dolog lényegével, a szlöjd tulajdonképeni cél-

jával teljesen tisztába jöjjön, mert a sötétben 
tapogatódzva, a cél ismerete, helyes felfogása és 
helyes értelmezése nélkül azzal sikeresen foglal-
kozni nem lehet, anélkül kész, egész és végelem-
zésében áldásos munkát végezni nem tudunk. 
Már pedig a kézimunka tanításának csakis akkor 
lesz meg az üdvös hatása, az a várt eredménye, 
ha egyöntetűségre törekedve, megkeressük s 
megtaláljuk az igazi, a helyes irányt, a valódi 
útat, amely a tulajdonképeni célhoz vezet. 

Célja pedig a szlöjdnek: 
a) a gyermek-kéznek a különböző szerszámok-

kal járó különböző technikai fogások által való 
ügyesítése, a szemmérték fejlesztése, az agy műkö-
désének, az értelemnek az élesítése, csiszolása; 

b) az ifjúság s a társadalom figyelmének az 
ipari pályák felé való terelése, annak meg-
kedvéltetése, megbecsültetése ; 

és c) a munkakedv fölkeltése, ébrentartása, 
az esztétikai érzék, speciálisan pedig az ízlés 
fejlesztése, ápolása. 

Ha tehát így fogjuk föl a célt, akkor lehe-
tetlen lesz tévednünk s munkaerőt s időt 
pazarolva, helytelen irányt követünk. A kézi-
munka-tanítás fontosságának mibenlétéről tán 
fölösleges is beszélni, hisz azzal tisztában 
kellene lennie minden egyénnek. Mert ha csak 
azt veszem, hogy nemzetiségi vidiken mily 
mértékben könnyíti meg a tanító munkáját 
s mennyire segíti elő a magyar beszéd, a 
magyar szó és szellem terjesztését, épen 
elegendő lesz arra, hogy a kézimunka hasznát 
illetőleg minden kétség megszűnjön. Nincs az 
az élőszó, nincs az a könyv, nincs az a mód-
szer, amely mélyebben, maradandóbban tudná 
bevésni a nem magyarajkú gyermek emléke-
zetébe az egyes tárgyak nevét, az egyes fogal-
makat, mint épen az önkezűleg alkotott s a 
szemeláttára keletkezett tárgy maga. Tárgyi 
szempontból pedig az a nagy gyakorlati haszna 
van, hogy azok, akik megmaradnak az eke mellett, 
megtanulják a kisebb gazd isági eszközök készí-
tését és jókarban tartását, azok pedig, akik vala-
mely ipari pályára kész' Inek, megnyerik az alapot 
arra, hogy majdan igazi mesterekké, hivatott 
iparosokká s ne kontá;kodókká váljanak. Az 
iskolában pedig — megfelelőkig vezetve — 
bő szemléleti tartalmat ad a reáltárgyaknak, 
miáltal a munka menete simulni fog az iskolai 
ismeretek egymásutánjához stb. stb. 

Kötetszámra lehetne írni a szlöjd különböző 
előnyeiről és hasznáról, melynél fogva meg-
érdemelné, hogy necsak szórványosan, hanem 
mindenki foglalkozzon vele és mindenütt az 
egész vonalon szolgálja azt a nemes célt, azt a 
nagy nemzeti érdeket, amelyet általa elérni szán-
dékozunk, amelyet általa elérni lehet és kell. 
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P I H E N Ő . 

Az utolsó betyár. 
írta: Móricz Zsigmond. 

Tél van, hideg. Olyan hideg, hogy megfa-
gyott az egész világ. A földön kopogva gurul 
végig a göröngy, mint a kavies, ha a kóbor 
ember kővé vált csizmája orrával elrúgja. De 
megfagyott a csizmában a szalma, a szalmában 
a láb ; megfagyott a boton a kéz, a mellben 
a szív és az agyban a gondolat. 

Mégis menni kell. Mint egy romló gép, úgy 
haladt előre, mindig lassabban egy ember. Nem 
tudva, honnan hová. A feje előre szegve, mint 
a bivalyé, mikor jármot húz, a szeme véres 
és kidülledt, a hidegtől vizes. 

Egyszerre csak egy szélostor, csupa éles 
tűből vert korbács vág végig rajta s félre-
csapva kurta gatyáját, mint a gereben eszi 
bele magát a kékre fagyott élő húsba. 

A betyár megáll s hátat fordít a szélnek, 
míg az el nem repül. Akkor valami gondolat-
féle támad benne. Az ju t eszébe, hogy azok 
a kutyák, akik üldözik, meleg mundérba vannak 
öltözve, ha megéheztek, pecsenyét sütnek, 
kulacsot nyakalnak és adomázva kacagnak a 
futó betyáron. 0 pedig két napja nem evett 
s már a gyaloglás sem melegíti. 

— Megölöm a világot! — emeli fel botját 
s rémítő érzéssel gondol mindenkire aki nem 
fázik és nem szenved. 

Azután nekiindul. Ugyanazzal az egyenletes 
lassúsággal. Nincs hova siessen ; nem is tudja, 
hol jár. Eltévedt a pusztán. 

Besötétedik. Mélységes barna-fekete köd te-
lepszik a földre. Vigasztalan, reménytelen. 

Az ember csak megy, megy. 
Hirtelen nagy, fekete tömeg állja útját. Fel-

néz s szeme a váratlan meglepetéstől kimered. 
Ház van előtte. 

Két lépés az ablak. Odamegy, benéz. Fekete 
füstös, alacsony szoba, a pásztorkandallóban 
tűz világít, bent gyerekek kacagnak. 

— Megölöm mindet! 
Az ajtón nem keresi a kilincs madzagát, 

nekiesik egész testével s majdnem bebukik 
rajta. 

Belép. Valami állati hang tör ki belőle. A 
botot fel akarja emelni, hogy üssön, de az 
ujja nem mozdul, csak a karját emeli. Arca 
eltorzul és szeme szinte kifordul üregéből. 

Rettenve hallgatott el a család. Csak a 
gazda, ki betegen feküdt egy dikón, kiáltja : 

— Ki az? 

A bot koppan a földön. A tűz épen fellob-
ban s a világosság megkápráztatja a betyár 
szemét. Tehetetlenül áll s csak gondolatban 
morogja : 

— Megölöm őket ! — de a gyilkosság perce 
elmúlt. 

— Jó estét bácsi. Adjon Isten jó estét — 
szól az asszony s a gyereket leteszi a földre. 
Feláll, közelebb megy. — Ilyen időben Istent 
kísérteni!. . . — mondja s szépen beteszi az ajtót. 

A betyár nem szól, csak áll. A szeme egy 
fél sonkát lelt meg a kandalló gerendáján, sze-
retne rárohanni, mint a vad kutya, de lám 
máris feltámadt benne az ember : nem akarja, 
hogy éhes kutyának nézzék. 

Rávetette szemét az asszonyra. Közönséges 
kis szélesszájú, benyomott arcú személy ; 
vékony, száraz, semmi teste, de meleg, csak 
úgy árad belőle a melegség. Megfogta a 
betyár kezét. Azt, amelyikkel a botot tartotta, 
nem is sietett róla levenni s megindult a vér 
keringeni az ember ereiben. 

— Jézus Isten, hisz ez az ember meg-
fagyott ! — kiáltott az asszony. — Csupa 
egy jég a húsa. Ügyi éhes is, lelkem ? 

A betyár megrántotta a szemöldökét, de 
a szeme újra odatapadt a sonkára, zöldes 
tűzze], mint a farkasé. 

— Jaj, csak a tűzhöz ne menjen, üljön ide 
az ajtóhoz ! — s leültette egy lócára, mintha a 
tulajdon ura lett volna. Kifejtette merev ujjai 
közül a botot s pálinkát hozott elő. A betyár 
nem tudta megfogni az üveget, úgy kellett 
beletölteni az asszonynak. 

Mikor égetni s melegítni kezdte bent a szesz, 
újra ez volt az első gondolata : 

— Megölöm mindet ! 
Es ismételgette m igában, de hagyta, hogy 

az asszony etesse, itassa, levetkőztesse, s mikor 
fagyos csizmáját nem lehetett lehúzni, úgy 
tegye bele mindenestől a lábát egy dézsa 
hideg, friss kútvízbe. 

Az asszony azzal a csudálatos oktalan jó-
sággal súrolta, mosta hóval a fejét, vállát, 
hátát, amelynek sejtelme sincs róla, hogy 
most jót tesz . . . s a férfi azzal az egykedvű 
oktalansággal tűrte, amely nem is sejti, hogy 
jót tesznek vele. 

Hisz az természetes. Máskép megfagyna . . . 
Közben pedig egyre mondogatta : 
— Megölöm őket. 
De nem szólt egy szót sem. Megetették, 

lefektették. 
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S ő feküdt mereven, behunyva a szemét s 
azt gondolta, hogy most meg kell halni. Ki-
nyújtotta a lábát, keresztbe tette a kezét, 
mint a halottakhoz illik s várta utolsó óráját. 

Másnap reggel fölpattant a szemhéja s a 
nedves, kiolvadt kis ablakon át látta, hogy 
megindult a havazás, a hideg is enyhült s 
odakint sűrűn hull a hó. 

A betyár elgondolta, hogy, ha ide nem 
akad, most ott fekszik kint, még merevebben, 
még csendesebben s beborítaná az Isten a 
fehér szemfedővel . . . 

Mindig jobban kezdett dolgozni az elméje. Egy-
szerű eszével, mely soha sem váltott ki eddig el-
vont gondolatot, gondolkozni kezdett az életen. 

— Cudar dolog élni. Annak jó, aki nincs. 
Mégis, hogy haragusznak, ha az ember valakit 
bejuttat a másvilágra, pedig hisz ott van a 
paradicsom . . . S lám egy a vége mindennek: 
a gödör. Jó megszabadulni a kínlódásoktól. 
S milyen könnyű is . . . 

Az asszony lármázni kezdett a gyerekekre, 
kik a hógolyózás után pirosan, kacagva s 
havasan rontottak be. 

A másik ágyon a beteg úgy látszik nagyon 
rosszul van, keservesen nyöszörög. 

— Be' jó volna, ha leszakadna a fedél 
s agyonütne mindenkit. Egy csomó szeren-
csétlennel kevesebb volna. 

Felnézett a rongyos kunyhó tetejére. Padlás 
nincs, a szalmafedél dérrel borítva, lecsüngő 
pókháló, mint kivirágzott rozmaring. 

— Rossz fázni, még rosszabb éhezni. Ez a 
baj, ez a kettő. Es vannak, akik sohasem 
fáznak, sohasem éheznek. De ha azokhoz megy 
be az üldözött, akiknek mindenük van . . . 

Hirtelen elképzelte, mi lett volna, ha az 
este nem ide téved, hanem valami kastélyba . . . 

Újra feltámad egészen az ádáz embergyűlölete. 
— Megölöm őket. Mert azoknak büntetés, 

ezeknek megváltás a halál. 
Hevesen emelte fel öklét s leeresztette újra. 

Csöndes lett. 
Behunyta szemét s megszűnt gondolkozni. 
Egy meleg tenyért érzett homlokán. Fel-

nézett. Az asszony állt előtte. 
— Jó reggelt már na. 
— Jó reggelt. 
— Mit álmodott? Oh, hisz már jól van. 
— Jól. 
— Pedig bizony alig hittem ; úgy állított 

be az este, mint az ijedelem. Jaj, jó ember, 
minek megy útra ilyen időben? 

— Hm. 
— Muszáj volt, ugyi ? Csak az én uramat 

is meggyógyítaná már a jó Isten. Ja j , nem 
tudom én, hogy kell élni a világban. 

— Mi ba j? 

— Óh, egyebe sincs a szegénynek, csak 
baja. Már most kifogytam mindenből, bemen-
tem volna a városba a sógorhoz, kérni egy 
kis lisztet, mit, kölcsön, majd csak megérjük 
a tavaszt, de ez az én emberem minden nap 
rosszabbul van, most már magánál sincs. 
A pulyának főztem egy kis létyót . . . ér is 
az a habarék valamit, mikor csak csupa víz, 
se lisztem, se zsírom. De a gyerek, szegény 
nem bánja, csak legyen kanalazni. Aj, mennyit 
is kell sanyarogni, míg felnő a pulya . . . 

így ömlött a szó, mint az ócska daráló 
síró hangja. Az eleven nyomorúság a fekvő 
férfit úgy megrendítette, hogy felült s tevékeny 
elméje elfelejtett minden okoskodást. 

— Hát mi lesz veletek? — kérdezte olyan 
gonddal, mintha testvére lett volna az asszony. 

— Tudja a jó Isten. 
A betyár sóhajtott, lehajtotta a fejét s 

elgondolkozott. 
— Hány esztendős vagy? — int a legna-

gyobb fiúnak, ki az anyja szoknyája mellől 
bámészkodott. A gyerek félre tekerte a nyakát, 
s nem felelt. Az anyja szólt helyette. 

— Nagy lógó e már. Van vagy tíz esztendős, 
úgy tartom. De olyan szégyellős . . . 

— Be tudnál velem jönni a városba? 
— Be — szólt csendesen a kisfiú. 
— Hogyne, be bizony, — kap a szón az 

asszony. — Hisz egy órási út sincs . . . Jaj, 
de nincsen nekünk pénzünk. 

— Van nekem — vágott közbe a betyár, — 
vagy lesz, — tette hozzá sötéten. 

Az asszony ránézett s csöndesen szólt. 
— Jaj, csak ne úgy kerítse . . . Nem 

szoktunk mi ahhoz . . . Tán inkább éhen 
halnék . . . Pedig bolondság . . . Bánom is 
én, csak magának ne legyen baja . . . Nem 
haragszik? . . . 

A betyár megtorpadva hallgatta, hogy alku-
szik az asszony a lelkiismeretével. 0 is azt 
csinálta, a lelkiismeretével számolt. 

— Ne búsulj, nem olyan pénz . . . — szólt 
vontatva. 

Azzal felkelt és öltözött. 
— Ötözz — szólt a gyereknek is. 
Az asszony az apjok ruhájába bugyolálta 

a fiút és elmondta a városbeli ismerőseit, ro-
konait, férjhez mentének a történetét. 

— Hát osztán mikor jönnek vissza? 
A férfi nagyot hallgatott rá. 
— Én nem jövök vissza. 
— Jaj, dehogy is nem. Ugyi, látjuk még. 
— Soha. 
— Pedig az én uram is úgy szereti a jó 

embert . . . y 
A betyár erővel tépte ki magát, sose volt 

ilyen keserves perce. 



4 0 . SZÁJL. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 9 

— Isten áldja meg, — szólott s vitte a kis-
fiút az ölében. Az úton úgy eldiskurált vele, 
mintha a maga fia lett volna. 

Beértek a városba ; beállítottak a sógorhoz. 
— Maga Rudas Ferenc? r O 
— En vagyok. 
Legyen olyan emberséges — szólt a betyár 

rendetlenül toldozgatva a szót. — Egy kis 
pénzvárandóságom van valahol, jöjjön el, hoz-
zon is még valakit magával taniinak. Ennek 
a gyereknek adok ; tartozom nekik ; osztán 
vegyen belőle zsírt, lisztet, meg ami kell — 
beteg az apja, — szállítsa ki nekik. 

— Szíves örömest. 
így mentek fel négyen, öten a komiszárushoz. 
A kapu előtt tréfálózva szólt a betyár. 
— No, fiam, nem megyek be, ha csak nem 

viszel. Pedig ott mindent kapsz, ha beviszel. 
— Jöjjön be kend, jöjjön — s megfogta 

a ruháját. 
— A kezemet, fiam, úgy húzzál. 
A gyerek úgy tett. 
Ilyen módon mentek be az udvarra, be az 

irodába. 
— Kérdezd fiam, hol a csendbiztos úr? 
— Hol van a csendbiztos úr? 
— Itt vagyok. Mit akartok? 
— Mondjad fiam : Elfogtam a Karmost, ad-

ják ki a salláriumot. 
A kicsi szépen utána mondta. 
— Elfogtam a Kormost, adják ki a sal-

lallárét. 
Most tudták meg az emberek, kit kísértek. 

Bámulva nézett még a csendbiztos is a híres 
rablóra, akit három megye pandúrja sem tudott 
összeszedni s Ráday száz pengőt tűzött ki a 
fejére. 

— No, te kutya, — rivallt rá dühösen — 
mégis megkerültél. 

— Meg könyörgöm . . . — szólt alázatosan. 
Aztán keményen tette hozzá. — Látja, csend-
biztos vir, kicsoda fogott el? 

— Látom. 
— Megkapja-e értem a száz pengőforintit? 
— Meg ám. 
Akkor jó. Mert a szentháromságra, senki 

ide nem hozott volna, ha ez a poronty nem. 
A pandúrok körülvették, hogy békót tegye-

nek kezére, lábára. Kormos a sírva fakadó 
gyereknek még egyszer megsimogatta a fejét. 

— Osztán fiam, tisztelem az édesanyádat. 
Jó ember legyen belőled. 

Könnyet törült ki a szeméből, s mikor el-
vezették, ezt gondolta magában : 

— Mindegy. Ha engem elótanak, olyan, 
mintha az egész világot megöltem volna . . . 
úgyse látom többet. 

S a tömlöcz fenekén felnézett az ablakra, 
sóhajtva, reménnyel : 

— Úristen. Hátha nem is ítélnek halálra. 

Gazdasági Tanácsadó. 
L. S. Tolcsva. Azt tetszik kérdezni, hogy 

denaturált szeszes hordókba, ha azokat ki-
fenekelteti, kiégetteti és vízben áztatja, szil-
vóriumot tehet-e vagy sem ? Részünkről azt 
feleljük, hogy még a leggondosabb kitisztítás 
mellett sem ajánljuk azt, hogy ezen hordókat 
alkalmazza, mert a denaturált szeszhez a de-
naturálási processzus alkalmával olyan átható 
ízű és illatú anyagok kevertetnek, hogy azok 
a hordó dongáiból, különösen, hogyha a hordó 
már hosszabb ideig denaturált szesszel volt 
telve, egykönnyen el nem távolodnak. Mi tehát 
nem ajánljuk ezen hordók alkalmazását. —-
V. E., Nagykorpád. Arról értesít bennünket, 
hogy szántóföldjei között van egy holdnyi 
terület, ami nem terem mást, mint sást és 
kákát, ezt a területet ősszel és tavasszal a víz 
lepi el és ezt a területet szeretné jó, állandó 
rétté átalakítani. Kérdi, hogyan fogjon hozzá, 
mikor és hányszor szántson és elég volna-e, 
hogyha rozstörekkel behintené ? Erre az elég 
komplikált kérdésre röviden a következőkben 
felelhetünk: Tessék ezt a területet ősszel jó 
mélyen, legalább 22—25 cm.-nyire felszántani, 
tavasszal, amennyiben, amint az feltehető, a 
sás- és kákagyökerektől átszövött hantok a 
fagy behatása alatt széjjel nem mentek volna, 
éles, nehéz vasboronával hosszában és kereszt-
ben megjáratni, utána megint felszántatni, 
azután pedig április hónapban ismét megszán-
tatni, megfogasoltatni, a földet jó apróra el-
készíteni, vagyis rögmentessé tenni és alkalmas 
fűmagkeverékkel bevetni, vetés után pedig 
tüsökboronával leboronálni. Arra ne tessék 
gondolni, hogy ebből azonnal prima rét lesz 
és teljesen meg lehet elégedve az eredmény-
nyel, hogyha az első évben gyenge minőségű 
szénához jut. A következő év ő.-zén a terület 
egyharmadára, vagyis egyharmad holdra tessék 
50 kg. 18°/o-os szuperfoszfát - műtrágyát és 
30 kg. 40°/o-os káli - műfcr.ígyát kiszórni és 
beboronálni. Tavasszal pedig fűmaggal felül-
vetni és szintén beboronálni. A következő év 
termése meg fogja muta'ni, hogy kifizette-e 
magát a műtrágya és felülvetés alkalmazása 
vagy sem. Ugyanis külön kaszálandó a mütrá-
gyázott és külön a nem műtrágyázott ret ter-
mése; a műtrágyázott rJt termésének több-
lete, illetve azon értek, melyet ezen többlet 
képvisel, hivatva lesz eldönteni azt, hogy érde-
mes-e az egész területet műtrágyával beszórni 
vagy sem. Ezen körülmény elbírálásánál 
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figyelembe veendő az is, bogy a mütrágyázott 
részen feltétlenül jobb minőségű széna fog 
teremni, amely már ezért is értékesebb. A mű-
trágya a rét egész flóráját megváltoztatja, 
idővel eltűnnek a haszontalan savanyú füvek 
és helyébe fellépnek a nemes füvek és lóhere-
félék. Erről megfigyelése alapján meggyőző-
dést szerezhet. A műtrágyákat megbízható 
módon a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetétől, 
Budapest V., Álkotmány-u. 31. hozathatja meg. 
— A. I . Kóka-Újmajor. Arról értesít, hogy 
máktermése az idén elég jó ugyan, de sok 
közötte a féreg és attól tart, hogy a mákot 
tavaszig tönkre fogja tenni. Kérdi, hogy mi 
a teendő? Erre a kérdésre a távolból meg-
felelni nem lehet, hanem igenis azt a jó taná-
csot adhatjuk, tessék a mákból egy kevés 
mintát a m. kir. Rovartani Állomás vezető-
ségének, Budapest II., Debrői-út 13 —15. sz. 
beküldeni, ahhoz egy levelet csatolni, melyben 
a rovarok megnevezését és az ellenük való 
védekezést, valamint esetleg azon intézkedések 
ismertetését kéri, melyek alkalmazása esetén 
ezen rovarok többé fellépni nem fognak. — 
P . J. Gyepükiíján. A fodormenta és egyálta-
lában az összes gyógynövények termesztéséről, 
azok jövedelmezőségéről egy igen praktikus 
könyv jelent meg, melyet a Pátria irodalmi 
és nyomdai r.-t.-nál (IX., Üllői-út 25.) besze-
rezhet. Annak megvásárlását nagyon ajánljuk, 
mert még az értékesítésről is bőven tájékoz-
tat. Részünkről nagyon üdvösnek tal álnok, 
hogyha a gyógynövények termelésével intelli-
gens gazdák kicsinyben, de minél számosabban 
foglalkoznának, mert az igen jó jövedelmi 
forrást képez és sok pénz megmaradna az 
országban, amit most ilyen célokra a külföld-
nek küldünk. Nagyon ajánljuk, tessék az 
egészet kicsinyben kezdeni, mert sok munkás-
kézre lesz szüksége. 

K ö n y v e s h á z . 
Közgazdasági érdekeink a stat iszt ika vilá-

gánál. 
(írta: Bökényi Dániel. Különlenyomat a „Máramaros-

megye" című újságból.) 

Máramaros vármegye gazdasági egyesületének 
elnöksége fölszólította Bökényi Dániel állami 
elemi iskolai igazgatót, hogy a mezőgazdaság-
gal foglalkozó községekben előadásokat tartson. 
Bökényi megfelelt a megbízásnak s előadásai-
nak vázlatát különlenyomatban is közrebo-
csátotta. 

Nemcsak jelenlegi állapotát ismerteti vár-
megyéjének, hanem megrajzolja a mult képét 
is. Szól a találmányokról, melyek alig száz 
esztendő leforgása alatt azt eredményezték, 

hogy a nép megélhetése nincs teljesen alávetve 
az időjárás szeszélyeinek. Majd a mezőgazda-
sággal kapcsolatos állami intézményeket, tör-
vényeket ismerteti s nem feledkezik meg arról 
sem, hogy az alkohol káros és pusztító hatá-
sát kimutassa. Különösen sokat ír az újabb 
idők egyik legnagyobb alkotásáról, a gazdasági 
munkások nyugdíj- és segélypénztáráról. Kis 
munkájának végén megemlékszik még arról az 
óriási összegekről, melyeket a népek a had-
seregek fenntartására költenek. 

Bökényi Dániel füzete jó példa arra, hogy 
milyeneknek kell lenni azoknak az előadásoknak 
és felolvasásoknak, melyek a néppel meg akar-
ják ismertetni és szerettetni az érdekükben 
hozott törvényeket. Sikert t. i. csak akkor 
érhetünk el, ha a nép bizalmát megnyérjük. 
Különben elméletben gyönyörű törvényeink a 
gyakorlatban értéktelenekké válnak s szegé-
nyebb felebarátaink belső ösztönükre és az 
izgatók szavaira hallgatva, nem úgy néznek 
az állami hatalomra, mint róluk gondoskodó 
erőre, hanem mint ellenségre. 

E t ika és gyakor la t i ál latvédelem. 
(írta és a Szabolcsmegyei tanítóegyesület októberi 
közgyűlésén felolvasta : dr. Kukuljevic József, az 

^Országos Állatvédő-Egyesület titkára.) 
A kenyér és élvezetek után futó emberiséget 

időnként figyelmeztető szóval, lelkiismeretének 
felébresztésével, tilalommal meg kell állítani 
rohanó útjában. Eléje kell varázsolni a letarolt 
erdőket, a kihalóban levő állatokat, a mun-
kától, öregségtől elgyötört háziállatokat ; kép-
zeletében fel kell idézni a kifosztott fészek 
körül kétségbeesve röpködő anyamadarat, a 
tréfából, vadász-szenvedélyből, gyilkolási vágy-
ból elpusztított hasznos madarak ezreit, hogy 
útjában meg-megálljon és gondolkozzék. Köl-
tőknek, íróknak feladata ez inkább, mint a 
közönséges emberé ; ők vannak elsősorban 
hivatva arra, hogy az emberiség lelkiismeretét 
fölrázzák, de megbecsülhetetlen szolgálatot " O o 
tehetnek a tanítók, kik a hajlékony gyermek-
lelket alkalmassá tehetik arra, hogy egyrészt a 
költők és írók müvei iránt érdeklődjön, bennük 
hangulatok, érzések születhessenek, másrészt a 
természetben körülnézve, magában a nagy ter-
mészetben is meglássák a maguk szemével is 
azt a poétikus vonást, melynél szebb, melynél 
gyönyörködtetőbb a legnagyobb költők sze-
meiben sincs. Az a gyermek, ki az alkony 
félhomályában félénken előbújó sündisznó lát-
tára arra gondol, hogy ez a különös állat bizo-
nyára azért bújt elő nappali rejtekhelyéről, 
mert éhes fiainak táplálékot akar szerezni, nem 
fogja hazavinni játekszemek a kis állatot ; nem 
fogja megölni. Az a fiú, aki puskát emel az 
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erdő valamelyik dalos madarára, hogy gyönj őr-
ködjék célzási ügyességében, le fogja engedni 
fölemelt kezét, ha olvasmányaiból, vagy tanító-
jának előadásából fölmerül képzeletében a puha 
fészek, hol pelyhes fiókák éhes szájjal várják a 
szülőket, le fogja engedni fölemelt kezét akkor, 
ha szíve helyett esze szólal meg és figyelmez-
teti arra, hogy e madarak nemcsak szép éne-
kükkel gyönyörködtetnek, hanem munkatársai 
a gazdának. Nem fogja bántani az állatokat, 
ha korán szívébe oltották, hogy azokra úgy 
tekintsen, mint gyenge, ügyefogyott, erőtlen 
testvéreinkre, kik a fájdalmat és örömet ép-
úgy érzik, mint mi. Ezeket a cselekvésre késztő 
vagy cselekvést megbénító képeket, gondola-
tokat, jeleneteket korán kel! beültetni gyer-
mekeink lelkébe ; és a legtöbb esetben a tanító 
nemes hivatása ez, a tanítóé, mert a szülői ház 
nem alkalmas mindig arra, hogy szelídségre, 
humánizmusra neveljen. Humánizmust mon-
dottam, még pedig szándékosan. Mert akinek 
lelkébe gyermekkorába beültetjük az állat- és 
növényszeretetet, humánus lesz az embertársai-
val szemben. 

Az emberiséget fel kell tartóztatni azon az 
úton, mellen h i sokáig halad előre, nemcsak 
kipusztulnak a földről egyes állat- és növény-
fajok, hanem elpusztul az illúzió, a költészet, 
a humánizmus. Kukuljevic József felolvasásából 
tudjuk meg, hogy a legpraktikusabb nép, az 
amerikai, már bizonyos tekintetben gátat vetett 
az üzleti kizsákmányolás elé. „Az amerikai 
Egyesült-Államok törvényhozása — írja Kuku-
ljevic — volt az első, mely tiltakozott az ős-
természet kincseinek teljes kipusztítása ellen. 
Midőn látta, hogy az üzleti szellem a híres 
mammuth-fenyőket kezdi ki, elhatározta, hogy 
még meglevő száz méter magas és tíz méter 
átmérőjű törzseket százezer holdnyi területen 
nemzeti kincsnek nyilatkoztatja ki. Ugyanígy 
járt el, midőn a világon páratlan, megkövült 
erdő fáiból kezdtek csecsebecséket, gombo-
kat fartgni; kisajátította s nemzeti parknak 
minősítette. Az amerikai nemzeti parkban 
tilos a vadászat vagy ásványok gyűjtése, ott 
a természet teljesen szabadjára van hagyva s 
ősi szépségét megőrizte. A föld minden lakója 
járhat a nemzeti parkban, de semmihez sem 
szabad nyúlnia. A nemzeti park érintetlenségét 
örök időkre törvény biztosítja ! A jó példa 
követőkre talált. így a porosz országgyűlés 
1902 június 2-ikán törvényt hozott, mely meg-
tiltja, hogy szabadban, még magánbirtokon is, 
reklámtáblákat, hirdetést stb. alkalmazzanak. 
Elhatározta, hogy azoknak a ritka fáknak kör-
nyékét, melyek kincstári területen vannak, 
érintetlenül megtartja. A francia országgyűlés 
megtiltotta a fontainebleani erdő kivágását; a 

dán országgyűlés megvette a raabjergi ván-
dordünét és a Fossedalt, hogy ott a növény-
és állatvilág zavartalan fejlődését biztosítsa. 
Svédországban is megkezdette a törvényhozás 
az efféle munkát. Olaszországban is van több 
rezerváció. Japánban törvény védi a darut, 
Svájcban és Ausztriában a havasi flórát, külö-
nösen a gyopárt." 

Kukuljevic fölemlíti Sajó tanár indítványát. 
Sajó azt ajánlja, hogy a magyar állam is 
létesítsen természeti ritkaságokban gazdag terü-
letein állami rezervációkat, azaz olyan terüle-
teken, hol az állat és növény biztonságban 
élhessen és szaporodjon. Nagyon örvendenénk, 
ha az állam megvalósítaná Sajó tanár tervét, 
legalább egyes területek biztosítva volnának a 
kizsákmányolás, egyes állat- és növényfajták a 
kipusztulás ellen. A közelben lakó gyermekek 
nevelése tekintetében is kitűnő pedagógiai 
eszköz állana rendelkezésünkre. 

Ismertetésünket azzal az óhajtással zárjuk 
be, hogy az Országos Állatvédő - Egyesület 
buzgóságát siker kísérje. Bár sikerülne neki s 
a melléje szegődött tanítóságnak, hogy az 
emberből teljesen kiirtsa a sokszor veleszüle-
tett vadságra, kegyetlenségre való hajlandósá-
got s hatásuk alatt egy olyan nemzedék fog-
lalja el a réginek helyét, melynek van érzéke 
minden szenvedés iránt akkor, ha a szenvedőt 
némaságra kárhoztatta a Teremtő. 

V e g y e s e k . 
— A csetneki csipke. A B. H. írja : Közel 

három éve, hogy a gömörmegyei Gsetneken a 
Szontágh-nővérek el kezdték készíteni a cset-
neki magyar csipkét s ma már elmondhatni, 
hogy nincs vidéke az országnak, ahol ezt a 
csipkét nem készítik. Három év előtt össze-
gyűjtötte Szontágh Erzsi Csetnek horgolni 
tudó leányait, asszonyait, elmagyarázta nekik, 
miről van szó : magyar munkával kiszorítani 
a külföld ilyenfajta termékét, magyar motívumú 
csipkével elárasztani az országot, magyar 
asszonyoknak, leányoknak juttatni az eddig 
külföldre vándorolt magyar pénzt. Nővére, 
Aranka készítette a csetneki magyar csipke 
rajzait : gallér, kézelő, keztyű, gyermek-fejkötő, 
méierszám készülő csipke, asztalnemű, szóval 
mindenféle elképzelhető faja a csipkének ké-
szült aránylag rövid idő alatt Csetneken, a 
Szontágh-nővérek vezetése alatt. Amint föl-
ismerték ennek a csipkefajnak használhatósá-
gát, más vidéki város asszonyai is meg akarták 
tanulni. Legelőször Kecskemét rendezett cset-
neki csipkekészítő-tanfolyamot. Akkor még 
nem volt ennyi ügyes munkásnője a csetneki 
csipkének, úgy, hogy a kezdetben létesülő 
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tanfolyamokra mindig a Szontágh - nővérek 
maguk mentek, maguk tanítottak. Később 
azután, mikor már az orszóg minden részéből 
kértek csipketanítónőket, az ügyes munkásnők 
közül küldtek, s hogy még jobban megköny-
nyebbítsék a csipke terjedését, ügyes kis fü-
zetet állítottak össze, világos, érthető rajzok-
kal, szakszerű utasítással. Ma már a csetneki 
csipkét országszerte készítik s még mindig 
jelentkeznek újabb és í jabb tanulni kívánók. 
A csetneki csipkének ma már 350 rajza van, 
magyar motívumú valamennyi. A minap érde-
kes fordulat állott be ennek a csipkének a 
történetében: Berlinben egy nó'egyesület kéri. 
Ott akarják készíteni a csetneki magyar csip-
két. Ha a német fölismerte ennek a csipkének 
a sok mindenféle jó oldalát, — amellett, hogy 
szép, nagyon tartós is :— akkor nagyon köny-
nyen megeshetik, hogy Berlinben, illetőleg 
Németországban hamarosan jóval több cset-
neki csipkét fognak készíteni, mint Magyar-
országon. A németnek mindenképen könnyebb 
dolga lesz, mert ő már készen kapja a rend-
kívül ügyes kézimunkást. Németország a 
finom női kézimunka hazája : a közönséges 
mindenes cselédleány is gyönyörűen hímez s 
mindenféle kézimunkában bámulatosan jártas. 
Nincs is ott nagy értéke a kézimunkának, 
épen azért, mert annyira általános. Ott telje-
sen ismeretlen fogalom a csavargó gyermek-
sereg, a munkátlanul lézengő fiú, leány. A prak-
tikus német foglalkoztatja a gyermeket, min-
denféle foglalkoztató - műhely van, ahol az 
iskolába járó fiú- és leánygyermek szabad 
idejét eltölti s neki megfelelő munkával pénzt 
keres, már egészen fiatal korában. Ilyenformán 
azután természetes, hogy nagyon sok az ügyes-
kezű kézimunkás leány s a németnek semmi-
esetre sem lesz annyi ves'ődése ott, mint 
amennyi volt a Szontágh-nővéreknek itt, Magyar-
országon, ahol többek között még egy csomó 
rosszakarattal is kellett folytonosan küzködni. 
Emiatt, a minálunk a legtöbb magyar dologgal 
szemben nyilvánuló rosszakarat miatt, már 
előbb megpróbálták a Szontágh-nővérek a 
cs tneki csipkének külföldi piacot teremteni, 
mert a munkások számának folytonos növe-
kedésivel nem áll arányban a Magyarországon 
eladó, t csipke mennyisége. Berlini kereskedők 
igen szépnek találták a beküldött mentákat, 
ígértek is nagy megrendeléseket, amelyek azon-
bin elmaradtak. Nem lehetetlen, hogy ezek 
sürgetik most ennek a csipkének Berlinben 
való készítését. Érdekkel nézhetünk a berlini 
nőegyesület terve elé. Igazán szokatlan dolog 
lenne, ha a német utánozna minket ez egy-
szer. Mert eddig mindig megfordítva volt : mi 
les tűk. nk mit csinálnak s azt utánoztuk azután. 

— Értesí tés . A szegedi m. kir. 3. honvéd-
huszárezred pót - lószükségletét a folyó évben 
is közvetlen a lótenyésztő gazdáktól szándé-
kozik beszerezni. Evégből a Temesvármegyei 
lótenyészbizottmány, a vármegyei gazdasági 
egyesülettél karöltve, az alább kitett napokon 
és helyeken katonai lóvásárt rendez és pedig: 
1. Verseczen folyó évi október hó 26-án, d. e. 
8 órakor; 2. Mramorákon folyó évi október 
hó 27-én, d. u. V2I órakor; 3. Károlyfalván 
folyó évi október hó 28-án, d. e. 9 órakor; 
4. Dettán folyó évi október hó 30-án, d. u. 
1 órakor. 

— A konyhakert trágyázása. A konyha-
kert földjének igen jó erőben kell lenni, mert 
egy évben két-három termést is kívánunk 
róla. A terményekkel igen sok tápanyagot 
vonunk el a földtől, mit pótolni kell. ha nem 
akarjuk, hogy a talaj kimerüljön és a jöve-
delmező termelés rajta lehetetlenné váljon. 
A tápanyag-pótlást istállótrágyával haj that-
juk végre. Tudni kell azonban itt, hogy 
az istállótrágya használata mellett a földi 
bolha s egyéb rovarok, valamint a lótetü (a 
kert nagy ellensége) nagy számban jelenik 
meg, mert különösen utóbbi az istállótrágyá-
ban való tartózkodást rendkívül szereti. Ha 
az egyes állatok trágyáját külön kezelnénk, 
úgy egynémely kerti vetemény alá alkalmaz-
hatók volnának. így például a kalarábé, petre-
zselyem jól díszlik juhtrágyás földben, vagy 
a nyári és téli retek marhatrágyás talajban. 
De viszont ugyanezek más állati trágyák 
alkalmazása mellett élvezhetetlenek. A konyha-
kertben a műtrágyák alkalmazása, valamint a 
komposzt (keveréktrágya), tőzeg- és baromfi-
trágya hasz lálata célravezetőbb. A konyha-
kertben, a vetemények kívánalma szerint, 
külön-külön a táblákat más és más trágyával 
ellátni nem lehet, mert az ilyen kis terüle-
teken sok bajjal, vesződséggel és költséggel 
járna. Ezért inkább a műtrágyázást és ezt is 
úgy alkalmazzuk, hogy a keverékben a 
három fontos tápanyag : a foszfor, káli és 
nitrogén elegendő mennyiségben legyen jelen. 
Ezen anyagok legmegfelelőbb arányát trá-
gyázási kísérletekből tudhatjuk meg. Kom-
poszttrágya minden kerti földre egyaránt 
kiválóan alkalmas. 

Tartalom. Az alkohol, (—ó—) — Szociális kér-
dések. Gyulai István. — A szövetkezetekről. Molnár 
Gyula. — Búvárkodás a légkörben. Lakatos Lajos. — 
A nagybecskereki szlöjdtanfolyam. — r. — Tévedé-
sek a szlöjd körül. Rónai (Boksza) Antal. — Az 
utolsó betyár. (Pihenő.) Móra Zsigmond. — Gazda-
sági Tanácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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1 
A tanító urak és az iskolai helyi hatóságok szíves figyelmébe. 

Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a Lederer-féle Német 
ABC- és olvasókönyvet átdolgoztattuk. 

Átdolgoztál* : 

MOLNÁR JÓZSEF, S ZEILER MIKLÓS, 
te m es m egy ei kir. segédtanfelügyelő. állami népiskolai igazgató. 

Hivatalos bírálata a következő: 
„Az eredeti Lederer-féle „ABC- und Lesebuteh" c. könyvet a 2202/1905. e. sz. 

a. kiadott tanterv és utasítás alapján szakavatott pedagógiai és etikai hozzáértéssel 
dolgozta át Szeiler Miklós ós Molnár József. A gyermek lelkét jól megfigyelték, 
gondolat- és érzelemvilágát, érdeklődésének körét ismerik és számoltak ezekkel. 
A könyv fokozatos, érdekes ós megfelel annak, amire szánva van. Apró állat- és 
népmese, játék az I. osztály beszéd- ós értelemgyakorlatának anyagából merített tárgy ; 
mint elbeszélő, kedvderítő, de ismeretet is adó olvasmány, tréfás vers, csengő-bongó 
rím, alkalmas a gyermek érdeklődését ébren tartani. Hasznos újí tásnak tartom, hogy 
az írva-olvasás első nehézségeinek leküzdése u tán a kis- és nagybetűk ismertetését 
összekapcsolták. E változtatást azért tartom szerencsésnek, mer t igen sok német kis-
és nagybetű hasonlósága megkönnyíti az összekapcsolt munkát és változatosabb, ter-
mészetesebb olvasási anyagot biztosít a főnevek felhasználásával és helyeset a fő-
nevek nagybetűs alkalmazásával. A gyermek így már kezdettől helyes képet nyer 
és helyesírása biztosabb. Ezt biztosítja az eleinte következetesen alkalmazott szó-
tagolás is. Közmondások, sikerült apró versek már az ABC-ét is tarkázzák, egyálta-
lán sok a kötött, rímes beszéd. A sok közt akad kissé erőltetett is : pl. „Dem Jäger 
war die Weile lang, dem Hasen war ums Leben bang". Hasonlók a 42., 46., 02., 
81., 89., 100. oldalon. Jó műfordításban találjuk a „Szózat", »Himnusz" és Petőfi 
költeménytöredékeit. Magyar népmesék fordítása is hazafias tartalmat ad az idegen 
nyelvnek. Az Istenbe vetett gyermeki bizalom és imádás megnyilatkozása biztosítják 
a könyv valláserkölcsi értékét. Szerzők alkalmazkodnak a gyermek értelmi köréhez ; 
kevés e tekintetben a kifogás. Az olvasási gyakorlatban sok az elvont fogalom és 
szinonima ; a 49. olvasmány nehéz a tanítás e fokán. A német nyelvet hibátlan 
biztossággal kezelik a szerzők. Ilyen és hasonló alig akad : „ihre eigene(n) 
Namen", „Fast jedes Haus besteht aus einem oder mehreren Stockwerken", „Oft 
haben die Häuser fast gar keinen Hof", „Wir finden auch grosse Bäume, welche 
wir Plätze nennen" . Az ú j német helyesírást alkalmazzák, csak az fg használatában 
nem következetesek. Láttam jj-et is egyik-másik olvasmányban. Bizonyára sajtóhiba 
„todt" (tot). A képek tiszták és az olvasmány tartalmához alkalmazkodnak. A könyv 
külső kiállítása kifogástalan, tetszetős. Ara megfelelő. Mindezek alapján a Lederer-
Szeiler-Molnár-féle „Deutsches ABC- und Lesebuch" c. könyvet az I. elemi népiskolai 
osztály számára engedélyezésre ajánlom. Brassó, 1908 június 14-én. Makoldyne 
Molnár Ilona, s. k. 

Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 72.429/908. sz. alatt kelt rendeletével. 

Bolti ára 40, nettó ára 30 fillér. 
Bevezetés végett mutatványpélűáiiyokkal szolgálunk. 

A» egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A l iebllngl (Ternes m., pósta helyben) ág. hitv. 

ev. egyházközség alsó vegyes népiskolai osztályának 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Tanítói java-
dalom : 500 korona államsegély, 250 korona az egyház 
pénztárából, 2'/s kat. hold szántónak (ez évben 100 
koronát kitett) jövedelme. Pályázhatnak tanítók és 
tanítónők. Föltétel : a magyar nyelven, ág. hitv. ev. 
valláson és tanítói oklevélen kívül : a német nyelvnek 
tökéletes ismerete. Pályázati határidő: október 15. 
Evang. iskolaszék. (1335—III—3) 

Jóhangú segédkántort keresek, havi 30 korona 
fizetéssel ; teljes ellátás mosás, ágyneműn kívül, külön 
szoba harmóniummal, gyertyajövedelem havi 10 —16 
korona. Ha esetleg a helyi szokások ismeretlenek is, 
finom zenei érzék, biztos kottaolvasás, orgonálásbani 
gyakorlottság is elég. Azonkívül május végéig alkal-
mazok egy jóhangú gyakornokot fizetés nélkül, ellá-
tással ; begyakorlása után hasznavehetősége arányában 
kap később havi díjazást ; gyertyajövedelme lesz már 
az első hónapban is. B iskiínfélegyházán, 1908 
szeptember hó. Ulrich Antal, főkántor. (1392 —II—2) 

Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek. Fizetés : havonként 20 korona, 
lakás, élelmezés, gyertyajövedelem leszen. Önállóan 
végezni kell minden misét, litániát. Azonnal elfog-
lalandó. Oklevél nem szükséges. Kek Béla. 

(1434—II—2) 
A kőteleki (Jász-Nagykun-Szolnok megye) községi 

iskolaszék a Kőtelek községhez tartozó hunyadfalv l 
telep"n lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A megválasztandó róm. kath. val-
lású tanító fizetése évi 400 korona közpénztárból és 
600 korona államsegélyből. Lakása : 2 szoba, 1 konyha, 
1 kamra és 400 Q-öl kertből áll. Kötelessége : a tele-
pen és környéken, valamint a tanyákon lakó minden-
napi iskolásgyermekeket I—YI vegyes osztályig ok-
tatni úgy a vállá-tanból, mint egyéb tárgyakból és 
az ismétlő-iskolásoknak gazdasági irányban való el-
méleti és gyakorlati oktatása, a részére átadott kert-
ben. Keresztlevéllel és tanképesítést igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt kérvény 1908. évi október l-ig 
bezárólag iskolaszéki elnökhöz intézendő. Kőtelek, 
1908 szept. 13-án. Goór László, községi iskolaszéki 
elnök. (1397—II—2) 

Nagyhalászban (Szabolcs) második tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : ezer korona, havonként 
előre fizetve. Kitűnő lakás, kert és melléképületek. 
Kötelessége : az egyháztanács által kijelölt osztályok-
nak a tiszántúli egyházkerület tanterve szerinti taní-
tása, kántor akadályoztatása esetén, helyettesítése. 
Most első osztályt tanít. Gazdasági ismétlők tanítá-
sáért községtől száz korona. Csak okleveles, reformá-
tus vallásúak pályázhatnak. Személyes jelentkezés 
előnvös. Kérvénvek október l-ig ref. lelkészhez kül-
dendők. Állás azonnal elfoglalandó. (1399 —II—2) 

A roskoványi (Sáros megye) róm. kath. plébániához 
tartozó vörösalmai kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : fél telek föld, 9 véka rozs, 
ugyanannyi zab, 100 korona a községtől, 454 korona 
államsegély, mely most tovább fog kiegészíttetni. 
Üj lakás, új tanteremmel, gazdasági épületek, kert. 
Kelt Roskovány, 1908 szept. 19. Laborczi Mihály, 
plébános. (1430—III—2)' 

A mándoki aut. orth. izr. hitközség iskolaszéke 
a tanító szabadságolása folytán három hónapra, azon-
nali belépésre helyettes tanító állására pályázatot 
hirdet. Jelentkezők pályázataikat alulírott iskolaszék 
elnökénél azonnal beadhatják. A helyettes tanító 
megfelelése esetén, a bekövetkezhető tanítóválasztásnál, 
a tanító nyugdíjaztatása esetében előnyben részesül. 
Mándok, 1908 szept. 17. Rocblitz Henrik, iskolaszéki 
elnök. (1424—II—1) 

Pályázat. Dávod községben (Bács-Bodrog vm.) 
róm. kath., magyar nyelvű népiskolánál újonnan rend-
szeresített tanítónői állásra október 8-ig pályázat hir-
dettetik. A megválasztott tanítónő fizetésként 1000 
korona törzsfizetést, 200 korona lakpénzt és 20 korona 
kertilletményt fog élvezni. A megválasztott tanítónő 
tanítja a II. és III. leányosztályt, és tartozik állását 
megválasztatása után azonnal elfoglalni. Csak okleve-
les tanítónők pályázhatnak. A folyamodványok a helyi 
iskolaszékre címezve, főt. Maison Mihály, esperes-
plébános úrhoz, Regőczére (Bács m.) küldendők. Kelt 
Dávodon, 1908 szept. 7. Dobozy János pléb., iskola-
széki elnök. (1365—1—1) 

A ditró-orotvatelepi községi tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalmazás : községtől 200 korona, 
államsegély «00 korona, lakbér 200 korona. Kérvé-
nyek községi iskolaszékhez nyújtandók be október 
1 l-ig. Állás azonnal elfoglalandó. Ditró (Csík m.), 
1908 szeptember 24-én. Takó János, iskolaszéki elnök. 

(1484-1-1) 
Csurog (volt határőrvidék) község magyar-szerb 

tannyelvű iskolájánál betöltendő két tanítói állás, 
melyek jövedelme egyenként : 1000 korona ; termé-
szetbeni lakás, vagy 200 korona ; konyhakert, vagy 
40 korona ; 200 korona fűtési átalány, melyből az 
iskola is fűtendő ; 72 korona tisztogatási és 10 korona 
irodaátalány. Folyamodók keresztlevéllel, oklevéllel, 
működési bizonyítványokkal, honossági és nyelvisme-
retet feltüntető okmányokkal fölszerelt kérvényüket 
Bácsbodrog vármegye közigazgatási bizottságához f. 
évi október 15-ig küldjék be. Idegen nyelven szer-
kesztett okiratokhoz azok hiteles magyar fordítása 
is csatolandó. Faragó János, kir. tanfelügyelő. 

(82/h—I—1) 
Kisfalad (Temes m.) községben a róm. kath., 

magyar-német tannyelvű elemi népiskolánál előlép-
tetés folytán az I. osztályú tanítói állás üresedésbe 
jön, arra október 10-ig bezárólag ezennql pályázat 
hirdettetik. Ezen tanítói állás javadalma : készpénzben 
916 korona, 14 köbméter kemény tűzifa, 12 korona 
irodaátalány, 10 korona lakástisztítási átalány és a 
törvényes korpótlék. Ezen állással össze van kötve 
szabad lakás, mely áll : 2 szoba, konyha, éléskamara, 
pince, padlás és a szükséges melléképületekből. Köte-
lessége : az I. osztály és kartársaival felváltva az 
ismétlősök tanítása, a kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíteni. Kellően fölszerelt kérvények október 
10-ig az iskolaszéki elnökség címére küldendők. A meg-
választott állását azonnal elfoglalja. Orbán Gergely dr. 
plébános, iskolaszéki elnök. Karlik János, iskolaszéki 
jegyző. r (1425-1-1) 

Á l íptószentkereszti nyugdíjaztatás folytán meg-
üresedett r. kath kántortanítói állomásra f. évi október 
hó 19-re pályázat hirdettetik. Évi jövedelem : kész-
pénzben 727 korona 04 fillér ; szántók, rétek régi 
szerződéssel biztosított évi bérlete, valamint három 
kertnek (egyikük gyümölcsös) haszonélvezete 252 ko-
rona ; konszipáció és szabad legelőjog egyenértéke 
37 korona 65 fillér ; rendkívüli jövedelem legalább 
56 korona ; szép, kényelmes szabad lakás (most meg-
vett úrilak), gazdasági épületekkel. A mindennapi 
tankötelesek számának átlaga : 35. A fölszerelt és a 
liptószentkereszti r. kath. iskolaszékre címzendő folya-
modványok a liptószentkereszti (u. p. Nagypalugya, 
Liptó megye) r. kath. plébániai hivatalhoz bekül-
dendők. (1430-1-1) 

A salánki (Ugocsa) reform, egyház egyelőre ideig-
lenes minőségben kántortanítót keres, kinek köteles-
sége a kántori teendők végzésén kívül a IV., V., VI. 
osztályok vezetése és a községi iskolában vallás- és 
énektanítás. Fizetése : kétszobás lakáson és temetési 
stólán kívül az egyház pénztárából évi 800 korona. 
A pályázatok okt. 8-ig alulírotthoz küldendők. Bihari 
Lajos, ref. lelkész. (1453- I - 1) 



87. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 5 

Szentegyházasfaluban a tanítónői állásra pá- ] 
lyázat hirdettetik. Jövedelme: 1000 korona s az igény-
jogosultnak korpótlék és jó lakás, mely áll : egy 
szép szoba-, konyha- és kamrából. Kötelessége : az 
iskolaszék által reábízandó osztálynak minden tan-
tárgybóli oktatása mellett a női kézimunka tanítása, 
növendékeinek naponként templomba vezetése s ott 
reájuk felügyelni. Továbbá az ismétlő leánygyerme-
keknek női kézimunkára való tanítása. Csak okleveles, 
róm. kath. tanítónő pályázhatik. Előnyben részesül, 
ki már több idő óta állásban van és ígéri, hogy állo-
mását tanév közben nem változtatja. Okmányolt folya-
modványok október 6-ig alulírott iskolaszékhez be-
nyújtandók. Pap Albert, iskolaszéki elnök. 

(1438- 1—1) 
Alberti (Pest megye) községhez tartozó p u s z t a -

dánszen tmik lós i községi (Rakovszky-majorbeli)isko-
lához egy tanítói állásra pályázatot hirdetek Java-
dalmazása : az iskolai pénztárból havi előleges rész-
letekben fizetendő 100 korona, államsegély 900 korona, 
természetbeni megfelelő lakás, '/» hold kert használata. 
Pályázati kérvények f. évi október hó 8-ig alulírotthoz 
küldendők. Alberti (Pusztadánszentmiklós). Mitsky 
Sándor, iskolaszéki gondnok. (1440—1—1) 

A dluhal róm. kath. II. tanítói állomásra f. évi 
október hó 2'2-re pályázat hirdettetik. Ez állomás 
jövedelme : 1. államsegély 400 korona. 2. A község 
pénztárából 491 korona. 3 13 mérő árpa 62 korona 
40 fillér. 4. 4 öl puha tűzifa 40 korona. 5. 391 Q f l l 
szántóföld haszonelvezete. Ezen szántóföldet a község 
község köteles megmívelni s a teljesített munka 
pénzbeli értéke 5 korona 50 fillér. Pályázók kereszt-
s oklevéllel, erkölcsi s működési bizonyítványokkal, 
nemkülönben szabad vagy házas állapotukat föltün-
tető lelkészi bizonylattal és községi illetőségi bizonyít-
vánnyal fölszerelt és a dluhai róm kath. iskolaszék-
hez címzett kérvényeiket nt. Balgha Jenő esperes, 
árvaváraljai plébános úrhoz, mint a kerület tanfel-
ügyelőjéhez adják be a fenti határnapig Árvavár-
aljára. (1452—1—1) 

Pályázat a madi (Pozsony vm.) ref. kántortanítói 
állásra. Javadalom : lakáson kívül készpénz 163 32 
korona, búza 25, árpa 5 p. mérő, puhafa 2'/a öl, 
szántóföld, rét 11 m. hold adómentesen; tandíja 2 
korona. Ezek helyett az egyház kész 600 korona 
átalányt adni előleges havi részletekben, deáktartás-
ért 14 korona, stólajövedelem. Államsegély 800 koro-
náig 200 korona, lOOO koronáig folyamatban. Köte-
lessége : a kántortanítói teendők, lelkész akadályozta-
tása esetén az istentisztelet végzése. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Kellően fölszerelt kérvények 1908 októ-
ber 10-ig Tóth Kálmán ref. espereshez, Deáki (Pozsony 
vm.) adhatók be. (1456—1—1) 

A kemenesmagasi ág. hitv. ev. egyház harmadik 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Á megválasztott 
kötelessége : az I. és II. osztályt tanítani, minden 
harmadik héten a vasár- és hétköznapi istenitisztele-
teknél kántori teendőket végezni. Javadalmazás : egy 
szobából álló lakás ; 1000 korona, melyből az állam 
900, az egyház 100 koronát fizet. Pályázati kérvények 
október 10-ig alulírthoz küldendők. Böjtös János, ev. 
lelkész. (1457—II—1) 

A homokterenyei községi iskolánál 1000 korona 
fizetés és lakással javadalmazott tanítónői állásra pá-
lyázat hirdettetik. A kérvények 1908 október 10-ig 
adandók be az iskolaszéki elnökhöz. (1458—1—1) 

Berkeszi (Szabolcs vármegye) református egyház 
kán tortanítói állomása betöltendő. Javadalom: 1000 
korona készpénz, 3 öl kemény tűzifa, 30 korona ismétlő-
iskola tanításért, 30 korona faiskola kezelésért és sza-
bályszerű stóla. Lakás és kert természetben. Az állás 
a választás után azonnal elfoglalandó. Okmányokkal 
fölszerelt pályázatok lelkészi hivatalhoz (pósta Deme-
cser) küldendők október 14 ig. (1470—1—1) 

A dnsnoki róm. kath. iskolánál lemondás folytán 
a Il-ik tanítói állás üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett pályázat hirdettetik. Javadalmak : 500 korona 
készpénz a községi pénztárból, évnegyedenként előre 
fizetve ; állami kiegészítés 168 korona ; ismétlők okta-
tásáért 100 korona; kertilletmény 20 korona, a köz-
ségi pénztárból; 17 hold szántóföldnek haszonélvezeti 
joga, adóteherrel ; a földek jelenleg bérbe vannak 
adva 425 koronáért ; szabad lakás, mely áll : 2 szoba, 
konyha, kamra, pince, istálló, ól és közös udvarból. 
Megkívántatik : tanítói oklevél, a magyar és illír 
nyelvben való jártasság. Ezen állásra nők pályázhat-
nak. A megválasztott tanítónő tartozik az állást rögtön 
elfoglalni és a kalocsavidéki róm. kath. tanítóegylet-
nek tagja lenni. A kellően fölszerelt kérvények a 
dusnoki iskolaszékre címezve, 1908. évi október 3-ig 
főt. Kuluncsih Illés kerületi esperes úrhoz, Dusnokra 
küldendők. Dusnok, 1908 szeptember hó 20-án. Az 
iskolaszék. (1461—1—1) 

A t ényöi ág. hitv. ev. leány egy ház 1000 korona 
javadalommal egybekötött prédikáló-tanítói állása be-
töltendő. Pályázók fölszerelt kérvényeiket október 1 l-ig 
küldjék Madár Mátyás, ev. lelkész, Felpécz (Győr 
megye) cím alatt. (1463—1—1) 

Letenye, Zala megye róm. kath. tanítói állására 
pályázatot hirdetek. Fizetés : évi 760 korona készpénz 
az iskola pénztárából ; évi 240 korona államsegély ; 
140 korona lakbér. Kötelesség : egy tanteremben 
tanítani, az ismétlő-tankötelesek oktatásában az iskola-
szék által kijelölt módon segédkezni. A kántoriakban 
segédkezni tartozik. Személyesen megjelenők előnyben 
részesülnek. A választás október 15-én lesz. Az állás 
október 20-án elfoglalandó. Tóth János, esp.-plébános, 
iskolaszéki elnök. (1404—1—1) 

A n a g y k ö r ö s i községi iskolaszék alulírott elnök-
sége ezennel pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett központi óvónői állásra. Javadalma : 
1. 800 (nyolcszáz) kor. fizetés az iskolaszék pénztárából ; 
2. természetbeni lakás ; 3. 200 (kettőszáz) korona 
dajkatartási átalány ; 4. 120 (egyszázhúsz) korona a 
tanterem fűtésére. A kellően fölszerelt pályázati kér-
vények f. évi okktóber 3-ig alulírott elnökségnél adan-
dók be. Az állás azonnal elfoglalandó. Nagykőrös, 
1908 szept. 22-én. Losonczy László, közs. isk.-széki 
elnök. Danóczy Antal, közs. isk.-széki jegyző. 

(1465-1—1) 
Az l l lmitz i (Moson m.) róm. kath. iskolaszék a 

IV. osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javadal-
mazása : államsegéllyel 1000 korona, bútorozott szoba, 
1 öl kemény hasábfa és 20 korona kerülletmény. 
Kötelesség: díjlevél szerint. Csak férfiak pályázhatnak. 
Német nyelv szükséges. Zenében jártasok előnyben 
részesülnek. Folyamodások október 4-ig az iskola-
széki elnökhöz címzendők. (1466—I—1) 

A bihar n a g y bajomi községi óvodánál megürese-
dett óvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
kétszobás lakás házikerttel és 600 korona készpénz. 
Fölszerelt kérvények folyó évi október 20-ig alulírott-
hoz küldendők. Áz állomás 1909 január 1-én fogla-
landó el. Kozma Zsigmond, felügyelő-bizottsági elnök. 

(1467-1-1 ) 
Pályázat a dobra! ref. III-ik fitanítói állásra. 

Fizetés: egyháztól 100, államtól 900 korona, meg-
felelő lakás. Kötelessége : az egyháztanács által reá-
bízott osztályok vezetése ; kanonikus órákon prédi-
kálás ; akadályoztatás esetén kántorhelyettesítés. Ok-
leveles tanítók pályázhatnak. Pályázati határidő : 
október 17. Szatmár megye, u. p. Nántű. Kérvények 
Korány János ref. lelkészhez küldendők. 

(1470—1—1) 
Sárközi rk. tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 

Fizetése : államsegéllyel 1000 korona. Pályázatok 
október 5-ig a plébánia-hivatalhoz küldendők. Sárköe 
(Szatmár m.). (1472 I—1) 
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Vaszar (Veszprém megye) róm. kath., négy tan-
termű iskolájánál Il-od tanítói állásra — csakis nőtlen 
férfitanítók — pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
1000 korona készpénz, 20 korona kertilletmény, egy 
szobából álló lakás ágy, asztal, szekrény, szék, 
éjjeli szekrénnyel. Kötelmei: kijelölt osztályt vezetni, 
a kántorság minden ágában nemcsak a segédkezés, 
de az önálló végzés, miért személyes megjelenés 
előnyös. Határidő: október 4. Állás azonnal elfogla-
landó. Kérvények róm. kath. iskolaszék elnöksége 
Vaszar, küldendők. (1469—1—1) 

A geszte ly i ref. egyház II-odtanítói állására pá-
lyázatot hirdet. Fizetés : az egyháztól 100 korona, 
államsegély 700 korona (az 1000 koronáig való kiegé-
szítést az egyház kérelmezi), lakbér 120 korona. Köte-
lessége : az I—II. vegyes osztály vezetése s a leány-
gyermekeknek a kézimunka tanítása. Csak okleveles 
tanítónők pályázhatnak. A megválasztott állását tar-
tozik azonnal elfoglalni s állandósítása egy évi sikeres 
működés után történik. Kellőleg fölszerelt kérvények 
október 10-ig küldendők be a lelkészi hivatalhoz. Kun 
Zoltán ref. lelkész, Gesztely (Zemplén megye). 

(1471-1-1) 
A kismarost (Nógrád m.) róm. kath. tanítónői 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: hitközségtől és 
államsegélyből 1000 korona és rendes lakás. Köteles-
sége : a reábízott osztályokat tanítani, a női kézimun-
kát pedig az összes mindennapi és ismétlő-iskolai 
osztályokban. A gyermekeket a templomba és kör-
meneteknél vezetni. Kérvények, kellően fölszerelve, 
a kÍ8inarosi rk. iskolaszékre címezve, főtiszt. Simor 
László esperes-plébános úrhoz október 15-ig Bajtára 
(Hont m., u. p. Garamkövesd) küldendők 

(1474-1—1) 
Kath. kántortanító-segédet keresek. Fizetése : meg-

egyezés szerint. Állás azonnal elfoglalandó. Pa lotás 
(Nógrád m.). Csizsinszky. (1479—1—1) 

A nógrádludányi róm. kath. egyházközséghez tar-
tozó Apáti-pusztán épült róm. kath. elemi iskolá-
nál létesített, államilag segélyezett tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak róm. kath. vallású, 
okleveles tanítók. Fizetés: 1000 korona készpénz, '/•» 
hold keit használata, lakás. Kérvények az apáti-
pusztai róm. kath. iskolaszékhez címezve, október hó 
10-ig adandók be dr. Szőke Gyula, budapesti ügyvéd 
(lakik : Budapest, V., Dorottya-utca 3.), jogtanácsoshoz. 

(1474—1—1) 
A szegedi községi iskolaszék pályázatot hirdet 

lemondás folytán megüresedett egy állam segélyes 
tanítónői állásra. Ezen állás javadalmazása : előleges 
havi részletekben esedékes évi 1200 korona fizetés, 
400 korona lakáspénz, 40 korona írószerátalány és az 
államtól juttatott törvényes ötödéves korpótlékból 
áll. A szabályszerűen fölszerelt kérvények a szegedi 
községi iskolaszék irattárába (légi gimnázium-épület) 
1908. évi október hó 10-ig adandók be. A későn érkező, 
vagy hiányosan fölszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. A megválasztott állását 1908. évi október 
hó 15-én köteles lesz elfoglalni, fizetése is ugyanazon 
időtől fog kiutalványoztatni. Szeged, 1908 szeptember 
hó 22-én. Faragó Ödön, iskolaszéki elnök. 

(1480-1—1) 
Vecsésen JPest m.) róm. kath. tanítói állás van 

üresedésben. Kvi fizetés: 1000 korona és 200 korona 
lakbér és kertilletmény. Pályázhatni október 4-ig. 
Ugyanoda beteghelyettes tanító is kell három hó-
napra, fenti fizetéssel. Iskolaszék. (1486—I—1) 

Dombrád község (Szabolcs megye) pályázatot 
hirdet egy újonnan létesült tanyai tanítói állásra, 
október 10-iki lejárattal. Évi járandósága : 1000 
korona, melybői 900 korona államsegély. Uj lakás 
tevmészetben. Csakis férfiak pályázhatnak. Az állás 
felszólításra azonnal elfoglalandó. Kérvény iskolaszéki 
elnök címére küldendő. (1499—1—1) 

P é c s szab. kir. város községi elemi iskoláinál 1908. 
évi 113.265. sz. belügyminiszteri engedéllyel újonnan 
rendszeresített 7 (hét) tanítónői és 2 (két) tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. A tanítónői állásokkal 
egyenként 800 korona évi fizetés és 100 korona lak-
pénz, a tanítói állásokkal pedig egyenként 1000 ko-
rona évi fizetés és 200 korona lakpénz, s mindezen 
állásokkal még az 1893. évi XXVI. t.-c. értelmében 
öt 100 koronás ötödéves korpótlék jár, mely kezdő-
illetményeknek az 1907. évi XXVII. t.-c. rendelkezései 
értelmében államsegéllyel való kiegészítéséről azonban 
a város közönsége gondoskodik, valamint a lakpénz föl-
emelése iránt is akkor, amikor a többi tanítónő és tanító 
lakpénze fölemeltetni fog. Az ezen állásokra megválasz-
tottak az országos tanítói nyugdíjalapba fognak föl-
vétetni a vonatkozó nyugdíjtörvények értelmében, a 
tanítókat terhelő kötelezettségek fönntartásával. Pá-
lyázók okmányilag igazolni tartoznak : aj magyar 
állampolgárságukat, bj hatósági orvosi bizonyítvány-
nyal egészségi állapotukat, cj szabályszerű képesíté-
süket és előtanulmányaikat, dj születési bizonyít-
vánnyal életkorukat, ej feddhetlen előéletüket, f j 
eddigi alkalmaztatásukat és esetleg gj nyelvismere-
tüket és egyéb képességüket. A pályázati kérvények 
1908. évi október hó 10-ig bezárólag az iskolaszéki 
elnökségnél nyújtandók be. A pályázati határidő 
után érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Pályázóknak az iskolaszék tagjainál való személyes 
bemutatkozása szükségtelen. Pécsett, 1908 szeptem-
ber hó 24-én. Majorossy Imre s. k., kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök. (1489—I—1) 

Az abaúji egyházmegyébe kebelezett alsószendí 
kántortanítói állásra egy évre helyettes tanítót kere-
sek. Ha a vállalkozó okleveles lesz, akkor javadalma 
lakás és 800 korona készpénz és egy év múlva a vá-
lasztásnál előnyben fog részesülni, amikor javadalma 
1000 korona lesz. A jelentkezés Jakab János, szalai 
ref. lelkészhez küldendő. Az állás október hóban már 
elfoglalandó. Szala, 1908 szeptember 23. Jakab János, 
ref. lelkész. (1485—1—1) 

A karasznai (Zemplén megye) ág. hitv. evang. 
ieányegyház iskolájában fitanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés : tandíj és egynegyed telek haszon-
élvezete, 590 korona államsegéllyel együtt 1000 korona. 
Tannyelv : magyar. Tót nyelv ismerete kívántatik. 
Határidő : október 8. Pazdics, 1908. évi szeptember 
27-én. Kozlay József, lelkész. (1491—1—1) 

A stóla! ág. hitv. ev. leányegyház okleveles kán-
tortanítói állására pályázat hirdettetik. Tannyelv : 
magyar-tót. Javadalom : ezer korona és lakás. Jelent-
kezés ez évi október 10-ig Bartal Andor, ev. lelkész-
nél Batizfalván (Szepes megye). (1492—I—1) 

A komárvárosi r. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 600 korona a köz-
ségtől, 400 korona az államtól, bútorozott szoba, fűtés-
sel és takarítással. Kötelességei : az I. és II. osztály 
mindennapi, valamint az ismétlő-iskolások tanítása és 
a kántorságban helyettesítés. Faiskolakezelésért külön 
évi 30 korona. Pályázati határidő : október 7. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények főtisztelendő 
Méhes Kálmán egyházi elnök úr címére, Kiskomáromba 
küldendők. (1493—1—1) 

A turzófalvai (Trencsén megye) központi r. kath. 
népiskolánál másodtanítói állásra október 8-ig pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : 800 korona évi fizetés, 
előleges havi részletekben, esetleges korpótlék, 25 
korona beíratási díjakból, 30 korona failletmény saját 
használatára és egy szobából álló lakás. Államsegély 
kérvényezése folyamatban. Ha a kántori teendőkben 
segédkezni fog, mellékjövedelemre is számíthat. Tót 
nyelv ismerete szükséges. Csak nőtlen férfitanítók 
pályázhatnak. Folyamodványok főt. Lonszky Gyula 
plébános, iskolaszéki elnök úrhoz Turzófalvára kül-
dendők. (1104—I— 1) 



87. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 7 

Kiskunfélegyházára a kántorságban tel jesen j á r -
tas, j ó h a n g ú segédet keresek. Fizetése: év i 1000 korona 
Lakás, fűtés, v i lág í tás . Személyes megjelenés meg-
k í v á n t a t i k . Az ál lás azonnal e l fog la landó. Ba r tha , 
főkántor . (1500—1—1) 

u i n n c T C Q i r i / n l n U t 1 L o t i s . . 

A 21.211/1905. sz. a. kelt kötelező min. rendelet 
alapján az iskolák és óvodák padlói 

Fónagy-féle Dustless-
szel por ta lan í tandók , a tüdővész ter jedésének meg-
gátlása cél jából . A rendele t ér te lmében e szert 

szétkü ld i egyedü l a g y á r t ó cég : 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26. szám alatt. 

Utasítások ingyen. (170-46-34) 

A második osztály tanítója, 
J U H A Y A N T A L gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az ú j t a n t e r v és n tas í tás sze r i n t Z l M A 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII., Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1446—IV—2) 

M a l v i l r t a n í + n n e ismerné még a híres Gábel-
lUBlJlK. Id i lHU féle ABC és olvasókönyvet?! 

Horovitz Adolfnál, Nagyszombatban jelent meg, mely-
nek bolti ára 40 f és amelyet a kiadó a Vezérfonallal 
együtt (80 f) kedvezményes 1 K beküldése mellett 
(bélyegekben is) bérmentve küld. (1304—III—3) 

Beszélgetéseli 
nem magyar anyanyelvű tanulóknak. I. füzet 30 fill., 
II. füzet 30 fill., III. füzet 36 fill., IV. füzet 36 fill,, 
V. füzet 40 fill., VI. füzet 40 fill., módszeres útmutató 
40 fill. Ezen füzetek használata ott is lehetővé teszi 
a magyar nyelv megtanítását, ahol a tanító maga 
sem beszél tökéletesen magyarul. Ricinger Ignác, 
áll. tanító, Sopronbánfalván. (1431—II—2] 

R Í 7 t n e ß r ß d m p n w f E n g e d - s z e m l - számvetési 
D l M U b Cl eUI l lCl l j ! olvasókönyv (I. oszt.) isko-
láknak 40 f. Külön utasítás. Vezérfonal az I—ll. oszt. 
számvetéshez 3 szeml. táblával 80 fill. Fűzi Márk ny. 
tanító, Kassa. (1432—II—2) 

Yaday József P Ä és mód-
művel : 

A F ö l d r a j z t a n í t á s Vezé rkönyve , két kötet fűzve, 
7 kor. Részletes Tananyagbeosztás (Vaday-Szász) 
3 kor. 50 fill. A v izsgázás módszere és r e f o r m j a 
(iránymű) 3 kor. 20 fill. I s k o l a i Beszédek, vezér-
fonal az összes isk. ünnepekre 2 kor. A madarak 
ós fák napja, eredeti dalosfüzettel 2 kor. 
Megrendelhetők Vaday *Ta „urrá r { i ,1AT1 
József lg.-tanító címén, l l d g j VdldüUIJ. 
(Isk. kézikönyveiről külön árjegyzék.) (1217-111-3) 

Legcélszerűbb Haladási napló 
Horov i t z Ado l fná l , Nagyszombatban kapha tó . Á r a csi-
nos fekete kötésben város i iskolák sz. 3 K , fa lusi is-
ko lák sz. 2*50 K. M u t a t v á n y í v k ívána t ra i n g y e n . 

( 1 3 0 4 - n i - 3 ) 

P Á R T O L J U K A I I O M I P A R T ! 
T T I - n o r í szál l í t ja a min isz ter i leg a ján lo t t s 
X : í C fcJ_L lsU többszörösen k i t ü n t e t e t t , m é l y fekete, 

hamar száradó, ta r tós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/> bádogszelence '/* klg. 18 m* ter. kor. 7.— 

„ '/» „ '/* * 9 m» ter. „ 3.60 
„ drb isk .-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. I f . h ig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Ú j mázolási és vonalozásl utasítással. 

Greschik Gyula. 
( 1 4 9 6 — V — 1 ) L Ő C S É N . 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS K I R . U D V A R I S Z Á L L Í T Ó , 

a m. kir. operaház, a m. kii', orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. ( 2 1 - 8 ) 

Föüzlet: I V . , M a g y a r - u t c a 16. és 18. Gyár: I V . , 
M a g y a r - u t c a 26. és V I I I . , M á r i a T e r é z i a t é r 16. 

Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-
dezett hangszergyára. 

Ajánlja mindennemű, saját gyá-
rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

A l e g ú j a b b rendsze rű zon -
g o r a - és h a n g s z c r - h i t c l -
osz tá ly m e g n y í l t , a legol-
csóbbtó l a leg f inomabb ig 
kapha tók készpénzért, v a g y 
b a n k n á l tör leszthotő rész-
le t re . A vásárol t zongorák 
vagy hangszerek ér tékét egy 
bank rög tön k i f izet i , a vevő 
ped ig a banknak m a r i d 
adósa. A hangszer ára t e h á t 
csak anny i , m i n t h a készpén-

zé r t venné. c c - : 

R E M E N Y I MIHÁLY 
n a g y zongora- és l i a n g s z c r t e l e p é n . 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és á r j egvzékek ' m i n d e n hangszerrő l 
kü lön -kü lön , dí jmentesen. (447—30—19) 
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Az irás és olvasás játszva tanításának 
ú j módszere kimerítő utasítással ellátott könyve : ára 
2 korona. Kapható a szerzőnél : Trettina Józsefné 
székesfővárosi tanítónőnél, Budapest, II., Batthyány-
utea 24. Számos elismerő-levél. (1284—V—4) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
m fa? a i l rajzzal ellátott 
A ™ * * " kézimunka-ár-
jegyzékemet és kérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

B É R C Z I D. S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

most Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. sz. 

Telefon l 
109 -0« 

(Váczi-körúti sarokház 
mellett, vili. megálló) 

Jj s a j á t á r ú h á z á b a n 
T e l e f o n 
109-06 

Magyarország k-S 
( 1 0 - 5 2 - 4 0 ) 

Oki. tanítónőt keresek, £ " i T e S S í 
gorán már haladót oktatni tud : III. polgári osztályos 
leányka mellé, keresztény házhoz. Ajánlkozhatni, az 
igény megjelölésével, Székedy Domokosnál, Puszta-
szentmihály (pósta: Hídalmás). (1308—II—2) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít: 

Első magyar , v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STOWASSJER J. 
csász. és kir. udv. szállító; 

B U D A P E S T . 
R a k t á r : II., Lánehíd-u. 5. 
G y á r : II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültössees húros-, 
vonós- és fuvóhangs/.ereit. 

I . e g n a g y o b l » s y s i r 
«al in m isk»—»- ' s r a k t á r . 

Á r j e g y z é k , minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. ( 5 0 - 5 1 - 3 9 ) 

T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

NÉPTANÍTÓK LAPJA NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Előfizetési fe lhívás 

V m W Í I Ő S i LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI Ált: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - flll. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb idóre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
B u d a p e s t , I . (Vár) , Iskola- tér 3 . szám. 
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100 gyönyörű magyar népdalt 
iskolai szép szöveggel, 2 szólamra hangjegyezve tar-
talmaz a „Kis Muzsikus". III. kiadás. Kir. tanfelügye-
lőktől is ajánlva. I. füzet 80 fill., II. füzet 80 fill. 
Kotta nélküli külön „Szövegkönyv" 100 dalszöveggel 
40 fill. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló, Heves m. 

(1178—VI-5) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes ár jegyzék i n g y e n és bérmentve. 

Te le ípq 8 8 - 5 9 . ( 1 9 3 - 4 0 - 31) 

1 pr f f \ " n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-13 íonilieri ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít f é r f i ö l t ö n y t , f e l ö l t ő t vagy t é l i k a b á t o t 

Kraus/. F. és Társa 
ár i szabó-üz le te , V I I I . k e r . , Rákócz i -ú t 69. V idékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870—23—10) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
B U D A P E S T , I X . , I p a r - u t c a 7. 

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi új onnan 

kiadott árjegy-
zékét, ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—40) 

Horovi tz Adolf, Nagyszombatban, legmelegebben a ján l 

tiszta rajzfüzeteket, 
amelyeket jő papiros, csinos kiállítás és rendkívüli 
olcsóság tesznek kedveltekké. 8 fehér lappal, a kék 
fedélen természeti és használati tárgyak rajzmintáival. 
Bolti áruk 6 f, tanítóknak százanként 4'50 K. Mutat-
vány kívánatra ingyen! (1387—III—3) 

HAKMONITJMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ ésTÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (T i sz tv i se lő te l ep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—23) 

Tanító urak figyelmébe! 
V e r ő , a to rna tan í t ás vezé rkönyve a v a l l á s - és közokt. 
miniszter által 1908/67.015. sz. a. néptanítóknak vezér-
könyvül engedélyezte. A legújabb miniszteri tanterv 
alapján 350 ábrával, ára 2 K 40 f. 2 K 80 f előzetes 
beküldése esetén bérmentve küldjük. Polatsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár . Oramma-Lász ló -Sebesz tha 
m a g y a r ABC -és könyvéből mutatványpéldányt kívá-
natra azonnal küldünk. Bevezetésük esetén az olvasó 
falitáblákat ingyen a d j u k hozzá. P o l a t s e k - f é l e könyv-
kereskedés, Temesvár. (1073—VII—6) 

Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok és a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. írták : FARKAS SÁNDOR és KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r t ák : FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r t a : FARKAS SÁNDOR. Bolti ára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IY. Természetrajz a népiskolák Y—VI. osztályai számára. í r ták: DR- BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bolti ára 1 K, nettó-ára 75 f. 

Y. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR. BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz árában azonban 40 f beküldését kérjük. 

As egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Ezüst- és oroszprém-vSLtTÍS.Lotha': 
ringi óriás darab ja 10 kor . Barcsa J., tanító. Á j , u. p. 
Torna . (1473—1—1) 

\ 7 o 7 Á r b n n w o t . A l e x y : Vezérkönyv (eredmény -
V C i d ÜUliy VGft.. tár) a földrajz tanításához 1*20. 
P á l i n k á s B . : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I . oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2 40 ; II. oszt. 2 Ii. 
P á l i n k á s B . : Elemi iskolai tanítástan 180. Szabó : 
írvaolvasás, számolás, rajz és agyagmunka elm. és 
leckékben 1'40. Székely A. : Vezérkönyv a beszéd-ért. -
gyak. tanításához, I. oszt. 2 ; II. oszt. 2. A pénz be-
küldése esetén por tómentesen küldi : K o v á c s Gyu la , 
Nagybánya. (1086—16—6) 

P c P f Á l városi á l l a m i e lem i i s k o l a i igazgató-
U a ü I C l t an í tó . N a g y Ignác , A rad , Kovács-u tca 17. 

( 1 4 3 5 — I I I — 1 ) 

N o v o l n n n l r n r o c t p t i t vidéki földbirtokos9 éves 
ItCVClUllU HCl c a l c l l a leányához.Pályázhatnak 
róm. kath. vallású, tanítónői oklevéllel bírók, kik a 
francia, német és zongorában jártasak. Fizetés meg-
egyezés szerint. Bizonyítványmásolatok fényképpel 
Gyertyánffy Andorné úrnőnek, Gyér, Torontál megye 
küldendők. (1366-11—1) 

¥ _ „ nevelőnőt keresek. Perfekt német 
ü l f j U t i l , nyelvtudásaokvetlenkívántatik.Fleisch-
manii Henrik, földbirtokos, Damaszló. (1417—I—1) 

Kath. nevelönöt keresek Ç Î Â 
nyom mellé, ki a német és francia nyelvben, valamint 
zongorában tovább oktatni képes. Oklevél nem kíván-
tatik. Díjazás megegyezés szerint. Keglevich István, 
földbérlő, Aranyospusztán, u. p. Barcs 2., Somogy m. 

( 1 4 3 7 - 1 1 - 1 ) 

1 3 8 s z í n e s k é p p e l e l l á t v a 
jelent meg kiadásunkban 

Seiler Miklós „Természettana", 
a népisk. részére. A színes képek a szemléltető okta-
tást rendkívül elősegítik. Engedélyezve 101.280/1908. 
sz. a. Kívánatra mutatványpéldányt küld a Po la tsek -
fé le könyvke reskedés , T e m e s v á r . (1419—VII—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X V . k i adás . 256 o l d a l , t j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1380—XX—3) 

Horovitz Adolf, Nagyszombat, ajánlja az 
ú j t a n t e r v s z e r i n t készü l t Vöröss F. féle 

A magyarok története és alkotmány tana 
kapcso la tban hazafias v e r s e k k e l , 

melyet a kath. tanügyi tanács elismerő bírálattal en-
gedélyezett. Elsőrendű tankönyv. Ára 50 f, kötve 60 f. 
Mutatvány 60 f ellenében (bélyegekben is) bérmentve. 

(1304—III—3) 

L e s z á l l í t o t t á r ! L e s z á l l í t o t t á r ! 

Kedves Kartársak! 
F o n o m i i n i k á l v a í r va -o l vasó módsze reme t , melyet 

a marczali-segesdi tanítói kör ú j í t ásnak és nyereségnek 
jelentett ki a módszeres tankönyvirodalomra nézve és 
amely szerint tanítva, a leggyöngébb tehetségű gyer-
m e k is k i t ű n ő e n í r és o lvas 56—<!0 t a n í t á s i nap u t á n . 
Csakhogy minden kartársam megszerezhesse és hogy 
ajövőre megjelenő Ábc -imet iskolájába bevezethesse, 
1 K 40 f e r e d e t i á r he l ye t t 1 K 10 f e lő leges b e -
kü ldése esetén po r tó inen tesen s z á l l í t o m . Segesdbogát 
(u. p. Felsősegesd, Somogy m.), Nóvák Gyula. 

(1483-1-1 ) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
o r g o n a - és h a r n i ó n i u i n - g y á r a 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat,jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. K a k t á r o n 
k i t ű n ő hangú h a r m ó n i u m o k m i n -
den nagyságban ( 1 7 0 ko roná -
t ó l 1000 k o r o n á i g ) . Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (1409—27—27) 

É p e n most j e l e n t m e g a M a k k a y - f é l e „ T a n a n y a g -
beosztás'" m á s o d i k k iadása , m e l y b e n 

w Minden tanító "iws 
teljesen kidolgozva, készen kapja az általa vezetett oszt. 

tananyagbeosztását,óratervét, órarendjét, 
mely könnyű áttekinthetőségénél fogva páratlan ! 
Árak : 1 tan. 3 K ; 2 tan. Ill—VI. oszt. 2 K ; két ösz-
szevont oszt. 1*50 Ii ; az egyes oszt. 1'20 K. Pósta-
díj 30 f, ajánlási díj 80 f előleges beküldése mellett 
az „ E r z s é b e t " k ö n y v n y o m d á b a n , D i csösgen tmá r tnn . 

(1422—III—2) 

CIMBALMOK 
l egú jabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
j e s j ó t á l l á s s a l , r é s z l e t - . 
f izetésre is k a p h a t ó k . E 
H a r m ó n i u m o k , beszc-e 
l ö g é p c k , g r a m o f o n o k , | 
f o n o g r á f o k b á m u l a t o s 
szép h a n g g a l . H e g e d ű k , 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
T a n í t ó k n a k ós t a n í t ó -
n ő k n e k 10°/o enged-
mény v . j u t a l é k . Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a i n g y e n 
k i i l d : M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A m . k i r . szab. liaug-
sze rgyá ra , Budapes t , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ú t 71. 

(585—26—14) 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XLI. évfolyam. 41. szám. Budapest, 1908 október 8. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intéeet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
köeségi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésére!) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vi l i . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

i-Céssiratoltat n e m a d u n k : v i s s z a . . 

A nemzet fejlődésének a lap föltétele. 
Röpke pillanat a jelen. A jelen meg-

teremtésén nem is érdemes fáradozni. De 
nem is lehet. A jövő érdeke az, ami mun-
kásságra sarkal bennünket. Nemcsak az 
egyes embert sarkalja, hanem magát az 
egész népet is. Mi a nép jövőjének a 
föltétele ? Ezzel a kérdéssel nyitotta meg 
a hírneves német pedagógus, Bein Vilmos 
dr. az idén a pedagógiai tudománynak 
nemzetközi tanfolyamát Jénában. 

Merőben különbözik az egyes ember 
élete a nép életétől. Az ember halandó, 
de az emberiség halhatatlan. Egyes nép-
fajok előreláthatlan hosszú életűek. Va-
lamely nép hosszúra nyúló élettartamá-
nak oka és biztosítéka munkaereje. Ez 
egyetlen tőkéje. A német tudós meg-
győződése szerint az a szerencséje 
a németnek, hogy friss az ő munka-
ereje. Állítása igazolására fölemlíti példa-
kép a harmincéves háborút. A sok 
pusztítás, vérontás nem vágta el őseinek 
ütőerét. Az egyes ember munkaereje 
idővel lankad, fogy. Nem így a népé. 
Időjártával fejlődik, fokozódik. Eszerint: 
a nép jövőjének föltétele: munlcaképessége. 
Miben nyilvánul a nép munkaképessége ? 
Két dologban: 1. anyagiban; 2. szelle-
miben. Az előbbi a gazdasági javak meg-
szerzését és megőrzését célozza. Ennek 
köszönhetjük az ipart, a technikát. Az 
ipar alatt alkalmasint a mezőgazdasági 

tevékenységet is érthette. Az utóbbi 
arra irányul, hogy az eszményi erőket 
megtartsa és gyarapítsa. Ide tartozik a 
tudomány, a művészet, a hit és az er-
kölcs. Ez mind együttvéve alkotja és 
fejleszti a kultúrát, a közműveltséget. 

A közműveltség nem egyértelmű a 
civilizációval, a polgárosodás fogalmával. 
A kultúra ugyanis nagy eszményi el-
vekért küzdő népszervezet. A küzdelem 
csupán az esetben ígér sikert, ha terv-
szerűen történik. Ez az eszményi törek-
vés nem lebeghet a levegőben. Alapjának 
kell lennie. És van is alapja. Ez az alap 
a materiálizmus, az anyagi érdek. Men-
től jobban haladunk visszafelé a múltba, 
annál szűkebbnek látjuk azt a kapcsot, 
mely összefűzi a kultúrát az anyagi 
helyzettel. A szívós akarat, az energia 
magas polcra emelheti az egyes embert, 
de az a nép, mely csupán anyagi érde-
keknek hódol, sohasem juthat a kultúra 
magaslatára. Ott van pl. a görög. Kis 
ország, kis nép. Mégsem veszett el. 
Nem anyagi erejének köszönheti törté-
nelmi múltját, fennmaradását, hanem 
eszmevilágának. Nagy tanulság ez, mely 
irányíthatja tekintetünket. Ezt az alkal-
mat is megragadja természetesen a ta-
nár úr, hogy büszkén mutasson német 
nemzetére. A németeket, úgymond, hívők-
nek, gondolkodóknak nevezték el. Vagyis 
elismerték, hogy a német nemzetet is 
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az eszmény hevíti. Tréfásan megjegyzi, 
hogy mikor a világot elosztották az 
egyes nemzetek között, a levegőt aján-
dékozták a németnek. Kétségkívül, az 
eget is odatudja. Annyi bizonyos, hogy 
a német nevelő és oktató rendszere nagy 
jelentőségre te t t szert. 

Azt nem tudjuk, hogy honnan szár-
maztunk és hogy mivé leszünk. De az 
bizonyos, hogy mindent el kell követ-
nünk annak megtartására, amink van. 
Ez a felfogás szerintünk is annyira 
jogos, hogy élettörvényének tekintheti 
minden nemzet, mely élni akar. Amink 
van, ezt csupán munkánk segítségével 
tarthatjuk meg. Amink van, ez nemcsak 
a mi vagyonunk, hanem az egész emberi-
ségé, melynek egyik részét alkotjuk. 

Ha mi magunk dolgozunk csupán va-
gyonunk megtartásán, ez még nem biz-
tosítja nemzetünk jövőjét. Ennek bizto-
sítására kell képesítenünk a jövő nem-
zedékét. Ezt a képesítést pedig a nevelés 
útján érhetjük el. Ebből kiderül a neve-
lés óriás fontossága. Ez a következtetés 
nem új ugyan, de megcáfolhatlanul igaz. 

Tudjuk, hogy mi a nevelés. A nevelés 
a más akaratába való beavatkozás. A 
nevelés feladatát a közoktatás, az iskolai 
szervezet végzi. A közoktatásnak, az 
iskolai szervezetnek főkötelessége anyagi 
és szellemi vagyonunk megtartására irá-
nyuló akaratunkat magáévá tenni és 
átplántálni az ifjúság lelkébe. Ekkép 
örökölheti a jövő nemzedék anyagi és 
eszményi javainkat. Az ne riasszon vissza 
bennünket, hogy szétforgácsolódnak az 
anyagi javak, ha sokan vannak az örö-
kösök. Hiszen ők is szerezhetnek. Az 
eszményiekre nézve pedig még amaz 
aggodalom sem foroghat fenn, mert 
mentől többen részesednek, annál inkább 
gyarapodnak az eszményi javak. Az 
ifjúság út ján a nép életébe szivárog a 
nevelés és tudás. Ebből következik, hogy 
mentől tökéletesebb az ifjúság nevelésé-
ről és oktatásáról gondoskodó iskolai 
intézmény, annál biztosabban és nagyobb 

arányokban terjed a nép műveltsége. 
Nem a véletlen játéka tehát, hogy 
Németországban, Thüringiában honosí-
tották meg először az általános tan-
kötelezettséget és az általános védköte-
lezettséget. Okozati összefüggés van a 
kettő között. Ott kellett először is be-
következnie a védőkötelezettségnek, ahol 
már elfogadták a tanulás kötelezettsé-
gének elvét. Demokratikus szellemű in-
tézmény mind a kettő, mely az ország 
önállását, önállásának megszilárdulását 
és ekkép a közszabadság biztosítását 
eredményezi. Az az álláspont, hogy előbb 
a politikai szabadságról gondoskodjunk 
s csak ennek utána közműveltségről, 
nem egyéb, mint fogalmi zavar. A köz-
műveltséget illeti az elsőség. Ezt aztán 
szükségkép követi a közszabadság. A 
harmincéves háború után azt szokták 
volt kérdezni, hogy honnan van a né-
metek energiája? Épen így kérdezgetik 
manapság, hol veszik energiájukat a ja-
pánok? Most már ismerjük mind a né-
metek, mind a japánok erőforrását. Az 
általános műveltség ez és semmi más. 
Az általános műveltség a boldogulás 
gyökere. Természetszerűen sarjadzik ki 
belőle a politikai és közgazdasági haladás. 
Olyan iskolai szervezetre van hát szükségünk, 
mely fokozza az ifjúsáq munkaképességéi. Ez 
a nemzet fejlődésének alapföltétele. 

Havas Inna. 

* P e t ő f i - k u l t u s z . A Petőfi-társaság legutóbbi 
ülésén Herczeg Ferenc elnöki megnyitójában 
többek közt ezt mondta: „Ha a Gondviselés úgy 
akarja, akkor a Petőfi-Házat, melynek munkálatai 
az egész vonalon serényen folynak, a jövő ta-
vasszal, tehát még ez irodalmi esztendőben, tető 
alá hozzuk és megnyitjuk a magyar közönség 
számára. Hatalmas segítőtársunk újabban ebben 
a munkában társaságunk alapító tagja és a ház 
művészeti igazgatója, Ernszt Lajos úr, aki — 
ezt örömmel és hálával jelentem — páratlan 
gazdagságú és szinte megbecsülhetetlen értékű 
Petőfi-gyűjteményét letétképen a Petőfi Háznak 
adta át. A közel jövendő feladatai közé tartozik 
a Petőfi matinék rendezése. A matinék arra lesz-
nek hivatva, hogy újabb anyagot adjanak a 
Petőfi-kultusznak és hogy erkölcsi és anyagi 
hasznára legyenek a Petőfi-ház ügyének." 
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Tanítók nyugdíjügye. 
(Kóródy Miklós pécsi tanítóképző-tanár előadása a 
katholikus tanítók országos (100) bizottságának 1908 

augusztus 21-én tartott évi rendes közgyűlésén.) 
— TCét k ö z l e m é n y . — 

Lépésről lépésre halad a magyar tanítóság, 
hogy helyét a magyar társadalomban anyagi, 
szellemi és erkölcsi téren elfoglalja. Aki a gaz-
dasági és kultúrális élet fejlődését csak kevéssé 
is hozzáértő szemmel tekinti, föltétlenül észlelni 
kénytelen, hogy a tanítóság etőhaladása csak-
nem mennyiségtani pontossággal összhangzásban 
van a gazdasági viszonyok alakulásával. Amint 
a nagy gyárak, nagyobb iparvállalatok, közle-
kedési eszközök s belterjesebb mezőgazdaság 
értelmesebb munkásokat kívánnak, aszerint 
emelkedik a tanítói munka s a tanítóság intel-
lektuális minőségének megbecsülése. Ezt a tényt 
különös figyelemben kell részesítenünk, mert 
ennek tudata elvi biztosíték a tanítóság küz-
delme számára s törvényszerűséget kölcsönöz 
arra nézve, hogy ez a nagy testület bátran és 
kellő eréllyel elsősorban nem is magán-, hanem 
közérdekből lásson hozzá helyzetének teljes 
mértékben való megjavításához. 

De fel kell hívnunk a figyelmet egy igen 
érdekes körülményre. Ugyanis azt észleljük, 
hogy azon életpályáknak tisztviselői, akik az 
államnak közvetlen anyagi hasznot hajtanak, 
rendesen sokkal előnyösebb ellátásban részesül-
nek, mint a látszólag inproduktiv s közvetlenül 
anyagi hasznot nem hajtó intézmények emberei. 

Több mint 300 millió beruházási költség 
vált szükségessé az államvasutak számára s 
ezen senki meg nem ütközött, sőt annak idején 
az osztrák államvasút 3 milliárdos megváltási 
költsége Baross Gábor számára a legnagyobb 
népszerűséget hozta meg. A vasút, posta és 
távirda, valamint a pénzügy és igazságszolgál-
tatás tisztviselői a legmagasabb fokon csak-
hamar elérték a VI., sőt V. fizetési osztályokat, 
s ez nem elég, hanem egy-egy kisebb tisztviselő 
2—3000 korona útiátalányt költhet el. 

Igen, mert a bíró a bélyegilletékekkel, a 
pósta és vasút az óriási forgalommal sok-sok 
milliót hajtanak az államnak. Mit szólna a 
parlament, ha a kultúra munkásai tantièmeket 
s 300 milliós beruházásokat kérnének ? A köz-
vélemény agyonnyomná az ilyen igényeket. 
Egészen hasonló helyzetük van a katonáknak 
s vármegyei tisztviselőknek. Alig lehet számukra 
valamely anyagi előnyt kierőszakolni, míg el-
lenben Darányi miniszter csak úgy szórja a 
milliókat a mezei gazdaság különféle céljaira. 
Egy érdekes rendeletet olvastam Darányitól, 
melyben elmondja, hogy a tejszövetkezetek, 
mikor néhány ezer korona államsegélyt meg-

kapnak, nyomban felszámolnak s ezokból a 
jövőben csak olyan szövetkezeteknek ad segélyt, 
amelyek 3 éven belül nem likvidálnak. Tehát 
még az is lehetséges, hogy élelmes paraszt-
gazdák az állam pénzén megosztozkodnak. 
Mindezek a legnyilvánvalóbban igazolják, hogy 
a kultúra embereire, ha anyagilag biztosítani 
akarják jövőjüket, súlyos feladatok várnak abban 
az irányban, hogy a kultúrának gazdasági jelen-
tőségét tényleges eredményekben kimutassák. 

Szükséges azért, mert a közpálya embere, 
noha tulajdonképen ő teremti meg az egész 
államnak s ennek keretében egyeseknek jólétét, 
s ezzel szemben úgy önmagának, mint család-
jának anyagi jólétét feláldozza, még a független 
ember sorsára sem számíthat. Az államnak 
összes polgárai két nagy csoportba oszthatók. 
Egyik csoportba azok tartoznak, akik az állam 
jólétével, fejlődésével, a közérdekkel, mások 
helyzetének javításával egyáltalán nem gondol-
nak, sőt a munkás-, uzsora-, büntető- s más 
törvények sok jelentékeny intézkedése egyenesen 
arról tanúskodik, hogy a gazdasági harcban 
a magánérdek túlkapásaival szemben a közérdek 
és a gyengébb gazdasági tényezők védelemre 
szorulnak. Nem vonjak kétségbe, sőt hangosan 
hirdetjük, hogy azok, akik iparosság, keres-
kedelem s gazdálkodás útján tulajdonképen csak 
saját érdekeiket tart ják szem előtt, azok is a 
nagy verseny által kényszerítve, óriási szolgá-
latokat tesznek az államnak s a közérdeknek. 
Sorompóba viszik a legkülönfélébb tehetségű 
és tanultságú embereket s ezáltal a legbámu-
latosabb gazdasági eredményeket hozzák létre. 
Mindazonáltal ebből legtöbb hasznuk nekik van s 
mindenrangú és -rendű előnyök birtokába jutnak. 

A másik kategóriába azon állampolgárokat 
sorozzuk, akik közvetlenül állanak az állam 
szolgálatában. (Tisztviselők, tanárok, katonák.) 
Ezek mindenekelőtt jelentékeny tanulással, mely 
óriási munka- és tőkebefektetést igényel, ki-
képezik magukat, mintegy energiafelhalmozó-
dást hoznak létre elméjükben, hogy életpályá-
jukon nagy összefoglaló feladatokat oldhassanak 
meg. Mikor e befektetéssel készen vannak, leg-
először is kettőről mondanak le, ú. m. az önálló 
akarásról s ehelyett alávetik magukat számos 
törvény és rendelet által meghatározott fegye-
lemnek. Másodsorban pl. eldobják a lehetőségét 
annak, hogy jövőjükről s főképp anyagi függet-
lenségükről gondoskodhassanak. Mindezzel szem-
ben pl. szakadatlanul munkálnak az állami élet 
fejlődésén, az államot mintegy elméjükbe szívják 
fel, úgyannyira, hogy az áliam mintegy az ő 
lelkükben él és éri el öntudatosságát. 

Mindezen fejtegetésekre miért van szükség? 
Azért, mert tisztáznunk kell a fogalmakat, körül 
kell zárnunk a kategóriákat, ha bele nem aka-

41* 
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runk nyugodni abba, hogy az állam eme köz-
vetlen fenntartóival nagy igazságtalanság ne 
történjék s ennek veszedelmes visszahatása ma-
gát a közérdeket károsan ne befolyásolja. 

A tanítóság, az említett szempontokból nézve, 
kétféle hátrányt szenved. Egyik oldalon úgy 
tűnik fel, hogy csak fogyaszt, de nem termel. 
Pedig az ő szellemi befektetése legalább is 
annyi gazdasági eredményt létrehoz, mint a 
vasutas, postás, avagy bíró szellemi munkája. 
A nemzetgazdasági írók a leghatározottabban 
utalnak a népműveltség nemzetgazdasági jelentő-
ségére, sőt egyik író egyenesen a népművelt-
ségre, mint alapelvre, építi fel egész gazdasági 
rendszerét. A szociáldemokrácia pedig valóságos 
hadjáratot folytat, hogy a népművelést minél 
magasabb fokra emelje. Mivel azonban a hatás 
nem közvetlen, az áttekintő gondolkodást nél-
külöző közvélemény e tényre nem reflektál. Ha 
eljön az idő, hogy a szellemi munka számára 
is pontos munkaegység állapíttatik meg, a leg-
fényesebben ki fog derülni, hogy a tanítói 
munka, mely ezrekben évmilliókban ébreszt fel 
szunnyadó szellemi energiát, felér a kézimun-
kások százezreinek gazdasági eredményével. 

A másik hátrány, hogy a tanítóság csekély 
előhaladásával el van zárva az anyagi és er-
kölcsi jólét mezejéről s áldozatként van oda-
dobva az állami jólét eszközéül. Eme nagy elvi 
szempontok keretében feltűnik, hogy, noha az 
említett hátrányok súlyosan nehezednek a taní-
tókra, az állam a tanítók végellátását mégsem 
állami feladatnak fogta fel, hanem, legalább 
nagy részben, magánjellegű intézménnyel oldotta 
meg. Ugyanis hiába keresünk teljesen a köz-
pályán élő tisztviselői kart, melynek végellátása 
nem az állam, avagy valamely község vagy 
vármegye terhére nem esnék. Az összes tiszt-
viselők nyugdíjjogosultsága vagy a városokat, 
vagy a községeket, vagy a vármegyét és államot 
terheli, csupán a tanítók számára létesült az 
1875. évi XXXII. és 1891. évi XLIII. t.-cikk-
ben olyan nyugdíjintézet, amely jóformán egé-
szen magánjellegű. Az állam e nyugdíjintézetet, 
tekintve, hogy az ő tanítói is e nyugdíjinté-
zetekhez tartoznak, jelentékenyen segélyezi, de 
magát a nyugdíjazást egyáltalán nem garan-
tálja s BB év óta ez a nyugdíjintézet nem tud 
kibontakozni a matematikai kalkulusok kereté-
ből. Ez úgy értendő, hogy ki van számítva, 
hogy a nyugdíj-alaptörvény által biztosított 
jövedelmei mekkora terhet tudnak elviselni s 
amennyiben e biztosító-intézetszerű nyugdíjalap 
mennyiségtani eredménye a teherviselés és vég-
ellátás tekintetében javítást meg nem engednek, 
a tanítóság minden törekvése a teherkönnyítés 
és a nyugdíjigény javulása tekintetében hajó-
törést szenved. 

Lássuk azon törvényes alapokat, amelyeken 
a nyugdíjintézet matematikai kalkulusai nyu-
gosznak. Ezek az 1875. évi XXXII. t.-cikk 
27. §-a szerint : 

aj a nevelők, óvók és tanítók, valamint 
iskolafenntartók egyszersmindenkorra való be-
fizetései; 

bj nevelők, tanítók és fenntartók évenkénti 
befizetései ; 

b) alapítóktól való bevételek ; 
d) ajándékok és hagyományok jövedelmei ; 
ej az állampénztárból adandó pótlék. (Tehát 

csak pótlék.) 
Ehhez jönnek az 1891. évi XLIII. t.-cikk 

10., 11., 12. §-aiban megjelölt csupa magán-
jellegű befizetések. Ezekből nyilvánvalóan ki-
tűnik, hogy az állam a tanítók nyugdíjjogosult-
ságát nem ismerte el állami kötelezettségnek, 
hanem az egész nyugdíjrendszert a tanítók és 
iskolafenntartók terhére alkotta meg. 

íme, fenti elmélkedésünk kézzelfogható indoka. 
Mindenki láthatja, hogy téves törvényhozási 
intézmények s ehhez csatlakozó téves közfel-
fogást kell megváltoztatnunk, s ez ugyancsak 
nem lesz könnyű feladat, mert egyrészt az életbe 
átment gyakorlattól, másrészt az államot újab-
ban megterhelő reformokról van szó. De mé-
lyedjünk kissé jobban a részletekbe. Vegyünk 
fel egy állami tisztviselőt, könnyebb számítás 
végett egy alantasat, olyat, akinek 1200 korona 
kezdőfizetése van s felviszi 2400 koronáig. Ez 
befizet kezdetben tiszti díj címén S00 koronát 
s minden további emelkedésnél 33 73 %-ot, ami 
összesen kitesz 700 koronát. Egy ugyanilyen 
fizetésű tanító egyszersmindenkorra fizet 5%-ot. 
Minden évben fizet 2%-ot. Minden emelkedés-
nél fizet 50%-ot , ami 2070 koronát tesz ki, 
vagyis az alaprendszer s a matematikai kalku-
lusokba burkolt magánjellegű nyugdíjintézet 
épen háromszorannyi nyugdíjjárulék fizetését 
követeli a csekély fizetésű tanítótól, mint ameny-
nyit egy állami tisztviselő ugyancsak 40 évi 
szolgálat után fizetni tartozik. De az iskolafenn-
tartók évi 24 koronája s egészen a mostani 
évig a 30 filléres befizetések ezt még súlyos-
bították, mert az iskolafenntartók az így támadt 
megterhelés erkölcsi hátrányait állandóan a 
tanítóval éreztették. 

Már most az a kérdés, hogy ez a nyugdíj-
alap ilyen aránytalan megterhelésért tudott-e 
olyan ellátást biztosítani hozzátartozóinak, mint 
amilyet egy állami tisztviselő érez? Nemmel 
kell felelnünk. Legelőször is a megállapított 
nyugdíjnak 20%-át a gyámpénzre jogosított fele-
séggel vagy gyermekkel bíró tanító nyugdíjából 
a törvény értelmében le kell vonni, ami 2400 
korona nyugdíjnál 480 korona összeget tesz ki. 
Ez egyszerűen hallatlan, és semmiféle jogelv 
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vagy gazdasági tétel meg nem magyarázza. 
Másodsorban a tanítók gyermekeinek nevelési 
járuléka egészen ugyanazon számadatokban van 
megállapítva, mint az állami altisztek és szolgák 
gyermekeié. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

„Öreg ABC." 
„Vén emberek számára." 

írta : Vargyas Endre. 

Néhai Vas Gereben, legtősgyökeresebb ma-
gyar írónk egyik népies hetilapja viselte haj-
danában a fentebbi címet, melyet én is jelen 
cikkelyemnek címül adtam. A lapot 1848-ban, 
az akkori nemzeti kormány megbízásából, a 
nép számára szerkesztette. Mindössze azonban 
csak három szám jelent meg belőle a győri 
Streibig-íéle nyomdában, s ma már ritkaság-
számba megy belőle egy-egy példány is. Cél-
zatos szándékkal adtam ezt a címet a jelen 
cikkelynek, mert a készülő választói törvény 
következtében — az írás és olvasás ismerete lévén 
a választójog alapja — sok analfabéta vén 
ember lesz majd az országban, akik kénytelen-
kelletlen is, rá fognak most fanyalodni az Öreg 
ÁSC-ie, hogy amit meg nem tanult a Kis 
ÁBC-b&l a Jancsi, megtanulja most öreg fejjel 
a János! 

A Néptanítók Lapja hasábjain megjelent 
múltkori közleményemben rámutattam már arra 
a sajnálatos körülményre, hogy Magyarország-
ban 1,270.924 felnőtt analfabéta van s ezek 
között a fajmagyar írástudatlanok száma 
406.675. Tehát csaknem félmillió azoknak a 
magyar állampolgároknak is a száma, akik az 
államalkotó elemből a bötűism'eret hiányában 
ki fognak esni a választói jogosultságból. 
Pedig vajmi sok értékes elem van ezek között 
is, akik nem mint emberanyag, hanem mint 
értelmes munkás tagjai a nagy nemzettestnek, 
méltó képviselői a nemzetfönntartó nr'posztálynak. 

Legkevesebb az analfabéták száma a szép 
Dunántúl városaiban és sürün lakott falvaiban. 
Jele ez annak, hogy az iskolakötelezettség is 
az országnak ebben a részében volt mindig 
legpontosabban végrehajtva. 

Az iskolakötelezettség végrehajtásának ered-
ményét évenkint a katonai sorozások szok-
ták leginkább nyilvánvalóvá tenni, amidőn a 
testi képesség mellett a szellemi képesség mér-
téke gyanánt, rubrikába lesz véve az is, vájjon 
az illető újonc tud e írni és olvasni. Annak 
idején három vármegyében : Győr, Veszprém 
és Esztergom vármegyékben élénk figyelemmel 
is szoktam kísú'ni, vájjon egyik-másik község 
felnőtt fiatalsága között, mennyire megy azok-

nak a sorozás alá kerülő katonaköteleseknek 
a száma, akik mint iskolakerülők, a szigorú 
törvény ellenére is, fölkamaszodtak a bötű 
ismerete nélkül. A katonai sorozó-bizottságok 
készséggel szolgáltatták át részemre mindig a 
pontos kimutatást. Ebben a három vármegyé-
ben az írni és olvasni nem tudó, első kor-
osztályú újoncok száma átlagosan 3 — 4 % 
között szokott váltakozni. Akadt azonban akár-
hány község, ahol egy szálig írástudó volt a 
falu valamennyi legénye. 

Példa okáért fölhozom a következő, élethű 
epizódokat Esztergom vármegyéből. A sorozást 
tudvalevően a vármegye székházának nagyter-
mében szokják évenként megtartani. Addig, 
míg egyik-másik községre rákerül a sor, a 
legények külön-külön csoportokba verődve, az 
udvaron szokják várni a beszólítást. Érdekes 
látvány szokott lenni egy-egy ily csoport. 
Szemmel láthatóan itt tűnik ki, melyik község 
minő emberanyagot állít ki a porondra és hogy 
izmosodik-e, vagy satnyul a faj. Minden köz-
ségi bírónak az a fő büszkesége ilyenkor, ha 
minél épebb, minél szebb szál legénységből 
áll az ő nyája. Sorozások alkalmával rendesen 
ilyenkor szoktam odalépni hol az egyik, hol a 
másik csoporthoz, hogy már előzetesen is tájé-
kozódhassak arról, vájjon hogyan áll szellemi 
képesség dolgában is az illető járásbeli fiatal-
ság s minő hatása lett végeredményében a 
népiskolai törvénynek? Egy alkalommal ilyen-
kor történt, hogy midőn ráköszöntöttem a 
„Jó napot!" az egyik csoportra s megkér-
deztem a legényeket, hogy hova valósiak s 
hogy van-e köztük olyan, aki írni-olvasni nem 
tud, a kérdésemre felelendő, előlépett önmaga 
a község bírája, egy tagbaszakadt, Göre Gábor 
féle alak s nagy tisztességtudással aszondja: 

— Kisújfalusiak volnánk, megtisztelem az urat. 
En pedig vagyok a község érdemes bírája. Arra 
a kérdésre nézvést pedig, bogy van-e az én 
községem legényei között olyan, aki még írni 
és olvasni se tudna, tisztelettel való feleletem oda 
irányzódik, hogy nemcsak az itt szemtől-szembe 
álló ifjú legények között, de még az otthon-
levő öregek között sincs minálunk egy olyan — 
ország szamara, aki a falu csúfságára még a 
bötűvetés tudományához se értene, avagy az 
olvasás erányában fogyatékossága volna. Ilyent 
meg sem tűrnénk magunk között. De, hogy 
szavammal mégis ne vétsek a színigazság ellen, 
van, van mégis egy ilyen öregebb ember köz-
ségünkben : a falu kanásza. De az meg idegen-
ből szakadt közénk — és pápista ! vágta ki a 
rezet bíró uram, igazi kálomista önérzettel, az 
eklézsia nagyobb dicsőségére. 

A nyergesújfalui község bírája is önérzettel 
jelentette ki, hogy az ő legénysége is egy szálig 
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írástudó s nagy büszkén vetette oda, hogy 
katonáéknál az ő községéből kerül ki a leg-
több altiszt, strázsamester és káplár. De már 
a bajnai legények között találkozott egy sudár 
termetű, szép szál barna legény, a Metternich 
hercegné uradalmának juhászai közül, aki szé-
gyenszemre vallotta be, hogy bizony neki nem 
volt alkalma bejárni abba a szép iskolába, 
melyet pedig épen cselédjei gyermekeinek szá-
mára emeltetett egyik uradalmi pusztáján a her-
cegasszony. Felnőtt tehát ott künn a nyáj 
mellett, mint a vadparaj. Yoltak a Bakony és 
Vértes hegybeli községek legénycsoportjai kö-
zött azonban olyanok is, ahol fölment egy-egy 
tucatra is az analfabéták száma, akik azután 
ha beváltak katonának, ugyancsak segítettek 
is leszállítani a hadsereg szellemi színvonalát. 
Az analfabéták azonban egész összességükben 
nemcsak a hadsereg, hanem az egész nemzet 
szellemi értékét is nagyban csökkentik. 

De habár nagy is az egész országban az 
írástudatlanok tömege, ha figyelembe vesszük, 
hogy Magyarországban a községek száma kerek-
számban 12 ezerre megy, kitűnik, hogy abból 
a nagy tömeg analfabétából egy-egy községre, 
átlagosan véve, alig esik több, mint 100 analfa-
béta. A tiszta magyar községek számához, 
viszonyítva a magyarajkú analfabétákat, a 
sűrűbben lakott magyar községekben ennél az 
átlagos számnál mindenesetre tetemesen nagyobb 
szám esik az analfabétákból egy-egy magyar 
községre. De elvégre ez a szám sem oly nagy, 
hogy — teszem fel — a folyó iskolai évben az 
illető községek tanítói ne tudnák annyira vinni, 
hogy a beálló téli hónapokban el ne sajátít-
tathatnák a községükbeli felnőtt analfabéta 
férfiakkal az írás és olvasás ismeretét. 

Mindjárt kádenciát is mondok erre. 
Annak idején, jó harmincöt évvel ezelőtt, 

már tettem én kísérletet ^ Győrött a felnőtt 
analfabéták oktatásával. Es ment is szépen a 
dolog, mint a karikacsapás. Az alkalmazandó 
tanító fáradságának jutalmazására mindenek-
előtt Trefort Ágoston akkori minisztertől kiesz-
közöltem száz forintot. A tanfolyam vezetésére 
pedig egyik győrújvárosi tanító, Róka Károly 
vállalkozott, aki szinte égett a vágytól, hogy 
saját külön oktatási módszerét kipróbálhassa a 
felnőttekkel is. A győrújvárosiak közül össze is 
toborzott nyolcvan felnőtt férfit és nőt. Voltak 
köztük kenyér- és gyümölcsárús asszonyok, 
szekeresek és zsákolok. Győr híres volt mindig 
gyürkés, szép fehér cipójáról s nagyforgalmú 
gabnakereskedéséről. Ez a két kereseti ág volt 
tehát leginkább képviselve az öregiskolások 
között. Voltak köztük 20—30, sőt 40—45 
évesek is. Az oktatás a téli estéken, az újvá-
rosi elemi iskola egyik nagyobb termében folyt. 

Fűtőanyagot és világítást a város szolgáltatott. 
Érdekes csoportosulása volt ez a vén gyere-
keknek ! Mintha csak csöppentett ilyeneknek 
a számára fundálta volna ki hajdan Vas Gere-
ben az ő népies újságját, ezzel a címmel : 
„ Öreg ÁBC, vén emberek számára. " Igazi jó-
kedv vei s roppant igyekezettel törekedett mind-
egyikük megtanulni a bötűvetés és olvasás 
tudományát. Órát dehogy is mulasztott volna 
egy is ! A tanító is elemében volt. Mikor 
azután a tavasz nyiltával bevégződött az okta-
tás, saját elnökletem alatt, az iskolaszéki tagok 
s a városi képviselők jelenlétében, megtartot-
tuk ünnepies módon a záró-vizsgálatot. Jelen 
volt a polgármester is. Az volt még csak a 
próbatét ! Kitűnt, hogy alig 4 hónap alatt 
egytől-egyig pompásan megtanultak írni s fo-
lyékonyan olvasni. A vizsgálat nyomán az elért 
eredményről kaptak mindnyájan nagy pecséttel 
ellátott bizonyítványt is. Akik még élnek kö-
zülök, bizonyára kegyelettel őrzik ma is azt az 
okmányt, mint pótló szorgalmuk bizonyítékát. 
A tanító pedig, a híven teljesített munka 
erkölcsi érzete mellett, szívesen fogadta azt a 
kerek százis bankót, mint némi toldalékát az 
akkori szerény tanítói fizetésnek. 

Nos, amit harmincöt évvel ezelőtt megtett 
néhai jó Róka Károly győrújvárosi t .nító, miért 
ne tehetnék meg ugyanazt mások is ? ! Miért 
ne tehetnék meg épen most, mikor a színma-
gyar analfabéta férfiakra is nemsokára az a 
csúfondáros sors vár, hogy írástudatlanságuk 
miatt kicsöppennek az egyik legszebb polgári 
jog gyakorolhatásából ; s kimaradásuk ebből a 
szép jogból rovására esik a magyar fa j szup-
premáciájának is! 

Ha valaha, most van itt az ideje annak, 
hogy a lelkes magyar néptanítók egy szívvel-
lélekkel tön-örüljenek arra a szép nemzeti célra, 
hogy hónuk alá nyúlva a magyar analfabéták-
nak, besegítsék őket az alkotmány sán-aiba. 
Ha alkalom adódik, bizonyára meglesz most 
az analfabéta férfiak nagy részénél a kedv és 
jóigyekezet is. Az új választási törvény, ha még 
dűlőre ju t is az idén, a választók névjegyzékének 
összeállítása alig fog megtörténni a jövő nyár 
előtt. Ez az idő pedig, a téli hónapok alatt, 
midőn amúgy is szünetel a mezei munka, uutig 
elegendő arra, hogy a hosszú téli estéken 
minden község analfabétája elsajátíthassa a 
választójog megszerzéséhez szükséges legprimi-
tívebb alapot. Ézt követeli minden egyes köz-
ség saját erkölcsi reputációja is, mert hiszen 
minden egyes analfabéta tudatlansága árnyat 
vet a község jó hírnevére is. 

Az egész ország közvéleménye az imént 
helyesléssel fogadta az országgyűlés intézkedé-
sét a tanítói fizetések méltányos rendezésénél. 
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A hála is kötelezi tehát erre a nemzeti szép 
munkára Magyarország néptanítóit, akik ezzel 
a hazafias buzgalmukkal rászolgálnak a további 
jóindulatra is. Es bizonyosak lehetnek az ország 
néptanítói abban, hogy derekas munkájukat 
honorálni is fogja a méltányosság. Ne várja-
nak tehát külön hivatalos ösztökélésre. Köves-
sék a saját jó magyar érzelmükből kisugárzó 
ösztönüket s ezzel nemcsak a magyar nemzeti 
ügynek tesznek szolgálatot, hanem tőkét gyűj-
tenek önmaguknak is, melyből azután a nép-
tanítók iránt való tisztelet, hála és általános 
közbecsülés annál dúsabban fog kisarjadzani. 

Levelek egy néptanítóhoz. 
írta : Gaál Mózes. 

III. 
A tanítást mesterségnek nevezem, mert azt 

meg kell és meg lehet tanulni, a nevelést nem 
tudománynak, hanem művészetnek szeretném 
tartani, mert az vele születik az egyénnel, 
ahhoz belső dispozíció, a tehetségnek bizonyos 
neme kell. A nevelés leglényegesebb sajátságait 
csak külső fogásaiban lehet ellesni, megtanulni, 
folytonos gyakorlással megszokni, a lényeg : a 
szeretet, ezt pedig mástól megtanulni nem 
lehet, ez olyan, mint a virágnak az illata. 
Utánozhatod az emberi ész találékonyságával, 
az emberi kéz ügyességével a virágok alakját, 
színét, de illatát meg nem adhatod. 

Tekintsd így a a tanítás mesterségét, egyez-
tesd össze a nevelés művészetével s ez a kettő 
eggyéforrva, egymástól soha el nem választva, 
teszi a jó tanítót. Az iskolákban, hol a taní-
tókat életük pályájára előkészítik, adhatnak 
becses útmutatásokat a tanítás módjára nézve, 
az ifjú megszerezheti a tárg) i ismereteket, 
melyekből tanítás közben merít, de a lényeget : 
az emberszeretetet mástól kölcsön nem kérheti. 

Sok évi tapasztalat győzött meg engem arról, 
hogy szeretet nélkül az ismeretek legnagyobb 
készlete sem elég ahhoz, hogy egész munkát 
végezzünk. Sajátságos, csaknem csodás ereje 
van a szeretetnek, rendszerbe nem tudja senki 
foglalni, csak árnyalatait vesszük észre, hatását 
csak töredékeiben láthatjuk, célját tudjuk, mert 
célja az, ami a nevelésé: jobbá kell tennünk 
az embereket, hogy jobbá tehessünk másokat : 
magunknak is jó embereknek kell lennünk. 

Annak a szeretetnek, amely beunünk meg-
van s kifelé munkál, föl kell ölelnie az embert, 
a természetet, az igazság, türelmesség, bölcse-
ség talajából kell kisarjadznia. Ennek a szere-
tetnek napról-napra erősödnie kell, hogy ellen-
álló képessége legyen azokkal a romboló hatá-
sokkal szemben, amelyek az ő építő munkáját 

az egyének különféle rossz hajlamaiból kifelé 
ható erőkkel lerombolni igyekeznek, az ember-
ismeret fegyvertárának minden védő eszközével 
kell ezt a szeretetet a küzdelem síkjá a kiállí-
tatunk, hogy gyomot irtson, egészséges palán-
tát neveljen, támadásokat verjen vissza, útat 
törjön, állandó szokássá mélyítse a jóra vivő 
szándékot. 

Én a néptanítót munkavezetőnek tartom, 
nem olyannak, akit ellenőrzéssel bíznak meg, 
akinek korbács van a kezében, nógató, szidal-
mazó vagy fenyegető szó az ajkán, hanem 
olyan munkavezetőnek, aki dolgozik a műhely-
ben s mindazok, akik az ő műhelyébe kerülnek, 
az ő munkáját nézik, utána indulnak, tőle vár ják 
a mesterművet, melyhez hasonlónak készítésére 
tőle kapják a buzdítást, az útbaigazítást. 

A mestermű, amelynek megalkotására a nép-
tanító műhelyében az előkészítő munka folyik : 
az életmunkás-ág maga. I t t kell megalapozni 
etikailag és fizikailag. Itt kell a gyermeknek 
megtanulnia, hogy mindenkinek a célja: a 
munka, mely magában foglalja az életnek min-
den kellemességét. Testünk épségének fönntar-
tója ez, izmaink erejének fejlesztője ez, táplál-
kozásunkat élvezetté a munka avatja. 

Óh, a kis falusi iskolát a maga igénytelen 
fölszerelésével a jó néptanító valóságos tem-
plommá tudja avatni, olyan templommá, ahol 
a leghathatósabb szónoklat ellenállhatatlan 
vonzóerővé izmosodik, mivelhogy példát Ját a 
gyermek. Az ilyen iskolába beleköltözik a sze-
retet, amely, fájdalom, ismeretlen vendég sok 
iskolában; kimenekül onnan a régi, állandó 
vendég: a félelem, melyre a mord lélek tá-
maszkodik, mint egyetlen eszközére, kikerül 
onnan a pálca, mely látható jele annak a 
romboló hatalomnak, amely évszázadokon át 
arra tanította a gyermekeket, hogy a tudomány 
annyira a kiváltságosok tulajdona, hogy abból 
a szegény ember gyermekének csak bizonyos 
szenvedések árán adnak részt s mivelhogy a 
szenvedés nem kívánatos senkinek, tehát a 
tudomány elől is megszöktek. Az ilyen iskolá-
ból kimenekül a kényszerűség, amely a főszol-
gabíró hajdúját küldte házról házra, hogy ker-
gesse iskolába az iskolakerülőket. 

A jó néptanító homlokán legyen az iskolá-
nak fölirata. Olvassák le erről a gyermekek a 
következő hívó szavakat: 

„Jertek hozzám, testvéreim gyermekei, én a 
szeretet nevében fogadlak titeket s megtaníta-
lak arra, hogy miképen lehet az életet kelle-
mesebbé tenni. Nem nézem azt, kinek mekkora 
háza, hány hold földje, hány ökre, milyen 
kalapja, mekkora darab kenyere van, nekem 
mind egyformák vagytok s azt szeretném, ha 
mindenikből derék, tisztességes, szorgalmas 



8 N É P T A N Í T Ó K LAPJA. 42. SZÁJá. 

i f j ú válnék. J e r t e k hozzám, tes tvéreim gye r -
mekei, a szeretet nevében." 

Nemde, öcsém, mindez különösen hangz ik 
neked, aki megtanul tad , h o g y a taní tás mes -
terségéhez sok szigorúság kell , hogy a j ó 
fegyelmezés fél siker a t a n í t á s b a n s m i n d i g 
csak a tanításról , a fegyelmezésről hal lot tá l , 
én pedig neked ál landóan a szeretet h a t a l m á t 
állítom a le lked szeme elé, mind ig a nevelést 
emlegetem ? 

Nyilván úgy lesz az, h o g y ahhoz a n a g y 
egyetemes munkához való símulásnak egy ik 
legfőbb föl tétele , a közösség eszméjének fö l -
fogása szeretet és a szere te tben való nevelés 
nélkül el sem képzelhető. 

Mert lásd, m e g t a n í t h a t o m én a g y e r m e k e -
ke t arra, hogy olvasni, írni és számolni t u d j a -
nak , meg tan í tha tom arra, h o g y őseink m i k é -
pen foglal ták el s t a r to t t ák m e g ezt az orszá-
got , beszélhetek lelkesedve a csaták hőse inek 
ténykedéseiről : előbbre nem v i t t em a n e m z e -
déket egy szemernyivel sem, m e r t nem h o z t a m 
őket közelebb egymáshoz, m á r pedig köze lebb 
egymáshoz csak úgy h o z h a t o m őket, h a fö l -
ébresztem b e n n ü k egymás i r á n t a szeretetet . 
Ennek a szerete tnek a fölébresztése csak a 
közös m u n k a ú t j í n lehetséges. Beszélhetek 
bűbájos nyelven a szószékről, összehordhatok 
tömérdek pé ldá t a tör ténelemből, de ha a cse-
lekvőképességgel nem irányí tom, ha a v á g y a t 
aka ra t t á nem vál toztatom á t s ha ez a k a r a t o t 
munkává n e m teszem : p r ó f é t a voltam, ak i 
egy emberöl tőn át köveknek beszélt s a kövek 
hal lgat ták, de nem mozdul tak meg. 

Je rünk az iskolába s f o g j u n k hozzá a sze-
retet nevében a munkához. 

IUÖDAL03I ÉS MŰVÉSZET. 
B e ö t h y Z s o l t . 

Az ú j eszmék hullámgyűrűi a kultúra közép-
pontjaiból ma már gyorsan eljutnak hozzánk. 
Sokan kitörő örömmel üdvözlik az ú j gondola-
tokat, mások a nemzet egyéniségét, fönnmara-
dását féltik tőle. Az utóbbiak lelkében az aggo-
dalom a szeliden közelgő hullámgyűrűket félel-
metea árrá növeli, mely elsepréssel fenyeget 
mindent, ami magyar. Csak kevesen lát ják, hogy 
harc folyik ugyan az idegenből jövő gondolatok 
és a nemzet egyénisége között, látszólag élet-
halál harc, de a küzdelemben nem a nemzet-
köziség lesz a győztes. Fölülkerekedése csak 
ideig óráig t a r t ; a sokak szemében veszedelmes-
nek látszó ár elsimul, a sajátos nemzeti vonások 
közül mindig több és több tapad az ú j gondo-
lathoz, az átül te tet t intézményhez. Ez áramlatok 
évek múlva az izgalmak csiltapodtaval csak 

gyújtó szikrának látszanak, melyek a nyugvó 
nemzeteket bámulatos tevékenységre ösztönözték, 
csak a Nilus habjainak, melyek mintha pusztu-
lást vinnének a virágzó mezőkre, pedig az életet 
viszik a rejtőző csíráknak s maguk is messzi 
vidékről szállítják a csírákat, melyekből Egyip-
tom földje fog hatalmas fákat növelni. 

A magyar tudósok közöt t kevés van, ki a 
külföld szellemi áramlatait annyira figyelemmel 
kísérné, min t Beöthy Zsolt. Figyelemmel kíséri 
őket hazájukban, elindul velük vándorút jukra s 
attól a pillanattól kezdve, ahogy a határon át-
lépnek, le nem veszi szemét róluk. Örömmel 
üdvözli őket, segíti megtelepedésükben, minden 
igyekezetével azon van, hogy mennél gyorsabban 
otthonosan érezzek magukat , de ellenőrzi őket. 
Nem feledkezik meg egy pillanatra sem arról, 
hogy az ú j áramlatnak a nemzeti tartalommal 
megtöltött magyar lélekbe föl kell szívódnia s 
csak azután szabad onnan visszaverődnie. 

Segítségért megy a múltba. Fölkutat ja régi 
idők nagy szellemi mozgalmainak keletkezési 
helyét, kimutatja, hogyan j u t o t t az illető eszme 
hozzánk s hogyan visszhangzott rá a magyar 
lélek. A reneszánsz, a reformáció, a fölvilágo-
sodás, a népszabadságért folyó küzdelmek nem 
mint elszigetelt jelenségek tűnnek elő az ő 
fejtegetései nyomán, hanem az egész világiroda-
lom úgy jelenik meg előt tünk, mint egy nagy 
organizmus, melynek vannak betegségei, orvosai, 
fejlődésének különböző stádiumai. Csak abban 
tér el az élő szervezettől s hasonlít inkább az 
egész emberiséghez, hogy minden korszakában 
egyszerre látható a vénséggel öreg emberként 
küzködő haldokló irány, melyet kiszorított helyé-
ből a hibái t föltükröztető, erejének teljességében 
levő ú j . De már előtűnik az itjúság is ; még 
csak szárnyait próbálgatja, de e szárny csattogá-
sok a balálharangot je lent ik a divatos iránynak. 
Az élő szervezet elpusztul, az irodalom mindig 
megfiatalodik. 

Akik Beöthy Zsolt tanításain nevelkedtek fól, 
maguk előtt látják azt a számtalan finom szálat, 
mely a magyar irodalmat a művelt népek iro-
dalmával összefűzi ; maguk előtt látják nemcsak 
a hazánkba ju ó reneszánszot, hitújí tást , fölvilá-
gosodást, hanem nyomra kísérik a jövevények-
nek magyar talajban, a közéletben, a műveltség-
ben, szokásokban a tömeg előtt rej telmes útjai t , 
átalakításait. 

Beöthy Zsolt születésének hatvanadik évfor-
dulóját ünnepelte meg a Kisfaludy-Társaság. Az 
írót és tanár t ünnepel ték. Beöthy Zsolt végig-
gondolt írói ós tanári működésén és meg lehe-
tet t magával elégedve. Mint író és t aná r tuda-
sának kincseit évtizedeken keresztül osztogatta. 
De legnagyobb megelégedést akkor érezhetett, 

' ha végignézett azon a kis hadseregen, mely tollai 
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fölfegyverkezve siet tovább folytatni azt a harcot, 
melyet ő oly sokáig vívott. Beöthy Zsolt tanít-
ványokat, utódokat nevelt. S azt hisszük, egy 
tanárra nézve legnagyobb boldogság az lehet, ha 
látja maga körül azoknak a táborát, kik az ő 
buzdítására, az ő hatása alatt indultak neki 
nehéz munkájuknak. 

* Zenemüvek. Szepessy László Bitófák be-
szédje c. költeményére Kerner Jenő melodrámás 
zenét szerzett zongorára, négyes karkísérettel. 
Ara 4 korona. Zenekarra szólamokban 15 kor., 
iskolai kis zenekarra 6 kor., melyhez egy zon-
gora-kiadvány is szükséges. Kapható : Klökner 
Edénél (Bdest, VIII., József-körút 10.). — Saághy 
Margittól Sírvirágok címmel két magyar dal 
je lent meg, zongorára és énekre. A dallamot és 
szöveget is ő szerzette. Kapható : s z e r z ő n é l 
Peesett. Ára 1 kor. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Korunk i f júsága erkölcsi hanyatlásá-

n a k o k a i . (Szociálpedagógiai tanulmány. í r t a : 
Bomhányi Sándor. Ára 1 korona.) 

Az erkölcsi bomlás tényeivel és okaival fog-
lalkozik e könyvben a szerző. Jó l lát ja a bajokat 
és azt akarja, hogy lássa jol más is ! Nemcsak 
elmélkedései irányulnak erre, hanem képei is. 
Ezek az anyagi és erkölcsi nyomorúság szánal-
mas alakjait mutat ják be. Az ideálizmus gyön-
gülése és foszlása idézi elő a szomorú fordulatot 
a világ folyásában. A sülyedés, a züllés meg-
akasztásában nagy hivatást tulajdonít Bomhányi 
a népiskolának, kivált az olyannak, mely maga 
is az ideálizmus légkörében tündököl és amely-
nek tanítója az erkölcsi tökéletességnek magas-
latára emelkedett. Szép álom és méltó egy lelkes 
tanítóhoz. De persze fővárosi kollégánk maga is 
érzi, sőt mondja is, hogy nemes szívének esz-
ménye csupán utópia. Azt azonban megvalósít-
hatónak tar t ja késedelem nélkül, hogy tágabb tér t 
nyissanak a tanítói egyéniség érvényesülésének. 
Áldásos h i t ás követné csakhamar. Kivált ha kézzel-
foghatólag is méltányolnák a valóban ügybuzgó taní-
tóiinak önfeláldozó fáradozását. Talán nem is árt, ha 
egyszer-máskor ki tár já kebelét a tanító. Azt vethe-
tik a szemére, hogy nem mond úja t . Megengedjük. 
De nem ez a fő, hanem az, hogy igazat mond. 
Csak aztán elolvasnák. Elolvasnák azok, kiknek 
módjukban áll befolyást gyakorolni a fővárosi 
népoktatás átalakítására. Az író ugyanis főkép 
a fővárosi viszonyokkal foglalkozik. Talán ha egy-
szerű, természetes modorban mondja el, hogy mi 
fáj neki, mit gondol, mit kíván, mit remél, sok 
olvasóra számíthatna idelent is, meg a magasabb 
régiókban is. Abban tévednek némelyek, akik 
közülünk írni szoktak, hogy azt hiszik, a képle-
tek és hasonlatok csak díszítésre valók. Dehogy 

is. Arra valók, hogy magyarázatunkat jobban 
megvilágítsuk, jobban megértessük. Ebből vilá-
gosan megértheti mindenki akit illet, hogy a szó-
virág halmozása többet ár t , mint használ. H. I . 

§ Ciceró beszéde Archias é rdekében . 
(Megjelent a Magyar Könyvtárban. Ára 30 fillér.) 
A Magyar Könvyvtár nemcsak a modern irodalom 
feltűnést keltő műveit teszi hozzáférhetővé a 
közönségnek, hanem a klasszikus irodalom reme-
keit is. Igaz, hogy egyelőre csak azokat a mű-
veket, amelyeket a középiskolákban tárgyalnak. 
De még ennek is fontosságot kell tulajdonítanunk. 
Az olvasóknak az a része, mely sohasem já r t 
gimnáziumba, megismerkedhetik azoknak az írók-
nak műveivel, melyek eddig előle el voltak zárva. 
Ha megismerkedik, megszereti őket s nem kell 
az iskolának állandóan harcolni a társadalommal 
a klasszikusok iránt megnyilvánuló közömbössége, 
sőt — mondhatnánk — ellenszenve ellen. Azok 
pedig, kik diák-korukban éretlen ésszel, a nyelvvel 
küzködve olvasták az emberi elmének gyönyörű 
alkotásait, később nagyobb kedvvel, nagyobb 
haszonnal forgathatják azokat a műveket, melye-
ket talán nem értettek meg igazán. 

Cicerónak egyik legértékesebb beszédét adta 
ki most magyar fordításban a Magyar Könyvtár. 
Archias költőnek sietett veszedelmes helyzetében 
segítségére a nagy szónok. Az a veszedelem 
fenyegette a költőt, hogy el kell hagynia Rómát, 
melyet görög létére már valódi hazájának tekin-
tett. Majdnem áldozatul esett annak a törekvés-
nek, mely meg akarta szabadítani a világ fővá-
rosát a túlságos nagy számban beözönlő s már 
alkalmatlanná vált idegenektől. Ciceró azt bizo-
nyítja, hogy Archiasnak joga van Rómában tar-
tózkodnia. Különösen érdekes e beszéd azért, 
mert alkalmunk van meggyőződni arról, hogyan 
gondolkozol a nagy szónok az irodalomról és 
írókról. 

Reméljük, hogy a Magyar Könyvtár szerkesz-
tője a klasszikus írók értékes alkotásai közül 
azokkal is megismerteti a magyar közönséget, 
melyek nem kaptak helyet az iskolában. 

§ Népiskolai a lmanach az 1908—1909. 
t a n é v r e . (Szerkeszti Huszár Béla. Kiadja a 
Franklin-Társulat.) A Franklin-Társulat Népiskolai 
Almanachja az idén csak másodszor je lenik meg. 
Egy ilyen fiatal vállalatnál arra van elkészülve 
az ember, hogy a munka nem mindenben fedi 
az élet követelményeit, a tanítóság szükségleteit. 
De ha végiglapozzuk a naptár t , annál kelleme-
sebb csalódás ér bennünket . A szorosan vett 
naptári részen kívül a következő tartalmat talál-
juk : Tóth János államtitkárnak és Kacskovics 
Mihály dr. tanácsosnak ügyesen megírt életrajzát, 
működésük ismertetését és méltatását. Az ezután 
következő részek a tanítóság útbaigazítói akarnak 
lenni. Az ötödik fejezet a népiskolai tanköny-
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vekről, a hatodik az elemi oktatás ingyenességé-
ről, a hetedik a magyar nyelvről és magyar szel-
lemről, a nyolcadik a magyar helyesírásról , a 
kilencedik a taní tó i egyéniségről szól. Szó van 
még ez almanachban a tananyag havi, illetőleg 
hetenkint i részletes beosztásáról. Ta lá lunk benne 
címtárt , órarendet , általános óratervet, osztályozási 
naplót, gazdasági naplót és végül a népiskolai 
tankönyvek jegyzékét . 

A szerkesztőnek az ország egész sereg taní tója 
es más t anüggye l foglalkozó embere volt segít-
ségére munkájában ; részben tanácsukkal , részben 
írásukkal. Hogy az almanach lehetőleg mindenben 
kielégíthesse a t an í tóság szükségleteit , a szer-
kesztőség szívesen látja, — mint az almanachban 
olvashatjuk — ha a tanítóság kívánságai t és 
megjegyzéseit vele közli. 

§ Szeresd a m a d á r k á t ! (írták: Kerényi 
Rezső és Koreán Károly. Ára 30 fillér.) Egyre 
jobban erősödik az a törekvés, hogy a gyerme-
kek szívébe beleoltsuk a szeretetet . Ar ra ipar-
kodunk, hogy a gyermek ne csak fe lebará t já t 
szeresse, hanem az állatokat és növényeket is. 
Egyszerű figyelmeztető szóval nem érünk el 
elég eredményt. A vadászszenvedély, a puszt í tás 
vágya, sőt bizonyos fokú kegyetlenség is sok 
ese t l en vele születik a gyermekkel. Ezeket csak 
úgy lehet mérsekelDi, esetleg tökéle tesen kiirtani, 
ha olyan tör téne tekke l ós képekkel tö l t jük meg 
lelkét, melyek gondolkodóba e j t ik s azonnal föl 
ébrednek benne, valahányszor hatalmába akarja 
kerí teni a vadászszenvedély vagy a puszt í tás 
vágya. Ügyesen megí r t olvasmányokból a gyer-
mek megszereti az állat- és növényvi lágot . 

Ez volt a cél juk Kerényi Rezsőnek ós Kocsán 
Károlynak. Egy kis füzetet adtak ki, melyben 
versek, elbeszélések vannak. A köl temények is, 
az elbeszélések is legnagyobb részt azt akar ják 
belevésni az olvasók lelkébe, hogy a madarak 
pusztí tása nagyon káros. Szere t tük volna, ha 
a szerzők több olyan tör téne te t is bocsátottak 
volna közre, melyekben nemcsak azt bizonyí-
to t tak volna, hogy a madárvilág mekkora hasz-
nára van az emberiségnek, hanem a madarak 
családi életéről, ér te lmi képességeiről, fájdalmá-
ról, öröméről rajzol tak volna találó képeket . A 
könyvnek így is van értéke ; hisz meg kell be-
csülnünk minden olyan törekvést , melynek az a 
célja, hogy hasznos és kellemes madarainkat 
megvédje a pusztulástól . 

A könyvecske Koczán Károly udvard i (Komá-
rom megye) tan í tónál kapható. 

§ Tanár i Almanach. A Franklin-Társulat 
kiadásában megje lent két almanach a folyó tan-
évre. Az egyik a polgári, a másik a középiskolai 
tanárok részére. Az előbbinek t a r t a l m a : naptár 
és a hiv. fölterjesztések nyi lvántar tás i naplója. 
C ímtá r : 1. a vall. és kczokt. minisz tér ium polg. 

isk. osztálya, 2. kir . tanfelügyelők, 3. min. iskola-
látogatók, 4. Orsz. Polg. Isk. Egyesület , 5. polg. 
iskolák, 6. t udományos intézetek és társulatok. 
A magyarországi polg. iskolák értesí tőiben 35 
év alatt meg je l en t értekezések repertóriuma. 
Végül osztályozási napló. 

A középiskolai almanachban van a naptár i 
részen, c ímtáron és osztályozási naplón kívül 
tá jékoztató az igazgatói tes tüle t i hatáskörre nézve, 
a tanár i hivatás körére, az intézet i vagyonra és 
orvosi vizsgálatokra, végül a napidí jakra vonat-
kozólag. Továbbá hazai középiskoláink 1906/7 . 
tanévi ér tes í tőiben megje lent értekezések reper-
tóriuma. (h.) 

§ Vergődő lelkek c. társadalmi elbeszélésre 
hi rde t előfizetést Endrefi ( tokaj i Kiss Endre huszti 
adópénztárnok) . Fölhívásából megtudjuk , hogy 
már több kisebb könyve je len t meg s egynek a 
t iszta jövedelmét (2000 koronát ) leégett szülő-
városának, Toka jnak adta. Most azonban ő az 
ége t t ember. Le lk i és anyagi csapások nagyon 
megviselték. A könyvre, melynek fűzve 1 kor., 
díszkötésben 2 kor. lesz az ára, október 25-ig 
lehet a szerzőnél előjegyezni. 

Községi és egyéb helynevek. 
Csanád vármegye. 

I. Battonyai járás: Bat tonya községhez tar-
tozó Szionda (eddig Szionda-Basarága néven). — 
Marczibány-DombegyBaz = Dombegyház községhez 
tartozó Kisdombegyház (eddig Mattencloit Domb-
egyház néven) . — Református-Dombegyház = 
Magyardombogyház. 

II . Központi járás : Albert i - Csanádalberti. — 
Földeák községhez tartozó Gajdospuszta (eddig 
Kisgajdos és Nagygajdos kü lön neveken). — 
Kis-Királyhegyes = Királyhegyes. — L e l e - P ü s p ö k -
iele községhez tar tozó Sándormajor (eddig Telel-
te tő néven is.) — Magyarcsanád községhez tar-
tozó Bökény (eddig Beka és Kincstári telep néven 
is). — Nagy-Majlát = Nagymaj lá th . 

III. Mezőkovácsházi járás (eddig kovácsházi 
járás n é v e n ) : Apácza = Csanádapácza. — Tot-
Bánhegyes = Nagy bánhegyes. 

— Taní tók jutalmazása. A dunáninneni 
ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke, Baltik Fri-
gyes, a t an í t á sban elért s ikereikért kerüle te 
evang. taní tó i közül a Zsedónyi-féle (egyenként 
170 koronás) ösztöndíjban részes í te t te : Kirch-
ner Béla salgótarjáni , Honéczy Sándor egyházas-
dengelegi, Lukacsek István felsőe3ztergályi, Jaeger 
Gyula selmeczbányai, Nitschinger Pál pozsonyi, 
Busa János puhói , Pollaesek Rezső nagyszom-
bati, Betrieb János felsőzellei, Plutzer Károly 
száki és Weidinger György gálosi evang. elemi 
iskolai tan í tóka t . 
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SZÉPIRODALOM. 
Kurncvilág, labancvilá g . . . 

Kurucvilág, labancvilág, 
Dehogy múlt el, egyre tart. 
Most is dúl az ősi á tok: 
Magyar rontja a magyart. 

Magunk ellen fordítjuk a 
.Régi rozsdás fringiát, 
S egymást öljük, mitse bánva: 
Rokon, testvér, jóbarát. 

Mintha olyan olcsó volna: 
Bőven foly a honfivér — 
Nem a magunk jóvoltáért, 
Csak idegen órdekér'. 

És a közös, nagy ellenség 
Hátunk mögött jót nevet, 
Örömében táncol, ujjong, 
Hogy az Isten verje meg! 

Endrödi Sándor. 

Názáreti gyermekek. 
írta: Csite Károly. 

A názáreti kis házikók egyikéből öt év kö-
rüli kis, szőke fiúcska jött ki az utcára. Arca 
szabályos, fehér, üde és tiszta vala, mint a 
liliomon ragyogó harmat. Homloka magas, 
szeme kék, okos, ragyogó sugárzású és lelkes 
lobogású vala. Fejét vállra omló, fürtös arany-
sárga, csillogó haj borítá. Összes ruházata pe-
dig egy kis gyolesing vala. 

Kis kezecskéjében egy darab kenyeret tarta, 
melyet az anyai szeretet édesíte meg, beken-
vén erdei mézzel, amit pedig az édesapa hoza 
nehéz, fárasztó munkájából. 

A szomszéd házból is kijőve egy kis fiú és 
egy csepp leányka. És szójának a szőke fiúnak : 

— Jer ide, Jézuska ! Üljünk a fa alá. 
Odamene a kis, hívott pajtás, s letelepedének 

mindannyian a nagy olajfa árnyékába. És meg-
osztá mézeskenyerét társai közt olyanformán, 
hogy felváltva harapának belőle mind a hárman. 

Meglátá őket egy utcán ácsorgó, szurtos-
ruhájú, vércsetekintetű fiú, s hozzájuk szalad-
ván, durván reájuk kiálta : 

— Mit esztek ? Nekem is adjatok, mert ha 
nem adtok, megverlek! 

— Miért jössz te közibénk, mikor csak ve-
rekedni tudsz ! Nézd, még most is kék a lábam, 
hol megdobtad tegnap kővel! — így feddé a 
kis, aranyhajú fiú. 

— Többet nem bántlak, ha nekem is adsz 
mézeskenyeret. 

— Nesze, harapj te is ! 
A szurtosruhájú fiú nem száját, hanem ke-

zét nyujtá a kenyér után és elkapta az egészet, 
s kajánul vigyorogva elszaladt vele. 

Nosza, siratá a két kis testvér a mézes-
kenyeret, a kis, fehérarcú fiú pedig vigasztalja 
vala őket, mondván, hogy megosztja velük majd 
azt is, amit azután fog kapni édesanyjától. 

Feledé a két csöppség a sírást, annál inkább 
is, mert egy kis, fehér galamb szállt le mellé-
jük a háztetőről. S nagy örvendezve nézek, 
amint az a morzsákat fölcsipegeté. 

A kis tolvaj pedig elfogyasztván nagy mohón 
a lopott mézeskenyeret, közibük mene újra és 
csúfolá őket. Majd pedig az olajfa gyümölcseit 
hajigálá nagy kövekkel. 

Azonközben tevéken ülő utasok haladtak el 
mellettük, kik közül egyiket a hajigáló fiú köve 
megütött. Az utas leszállt tevéjéről s a gyer-
mekekhez menvén, indulatosan kérdé: 

— Melyitek dobott meg?! 
Sietett válaszolni a kis bűnös ; a szőke fiúcs-

kára mutatva mondá : 
— Ez, n i ! 
Az utas már ütésre emelé kezét, de a kis 

kékszemű fiú bátran szemébe néz vala, erélyes, 
csengő hangon szólván : 

— Nem bánom, üssön meg engem a bűnös 
helyett, de a jó Isten is látta, hogy nem én 
voltam. 

Aztán pedig a szurtos fiúhoz szól vala feddőleg : 
— Ládd-e, ládd-e, milyen rossz vagy te ! 

Én szeretlek téged, s te mégis mindig bántasz 
és még mással is meg aknrsz veretni a te bű-
nöd miatt. Avagy nem féled-e te az Is tent? 

— Oh, te gonosz lélek, te ! Már ilyen zsenge 
korodban is a bűn ösvényén haladsz! — fakadt 
ki méltó haragjában az utas és elveré a kis 
gonoszt, ki annak következtében majd fölveté 
az utcát sikoltozásával. 

Az utas eltávoztával pedig megkapá boszú-
jában a kis, fehér galambot és kitekeré nyakát. 

Erre a kis kékszemű, aranyhajú fiú keserves 
sírásra fakad vala, s vivén a kis meggyilkolt 
állatot édesanyjához, ölébe borulva zokogá: 

— A rossz Júdásnak nincs semmi szíve ! 
Megölte a kis, ártatlan, fehér tubinkat! 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
X Az Udvarhelymegyei Tanítóegylet 

v á l a s z t m á n y a Székely udvarhely en, az állami 
iskolában, Szász Ferenc elnöklete alatt gyűlést 
tar tot t . A júl ius 2-diki közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek hitelesítése u tán a jutalmazás szempontjá-
ból már másodízben meddőn maradt következő 
pályatétel : „A taní tó küzdelme az alkoholizmus 
ellen az iskolában és a társadalomban, tekin-
tet te l a székelyföldi állapotokra", ez alkalommal 
100 koronás díjjal nyilt pályázat alá bocsátta-
tott . Elfogadtatott azon elnöki javaslat, hogy az 
országos gyűlések határozatairól a k iküldöt t 
egyleti képviselők a következő közgyűlésen szá-
moljanak be. A tanítói nyugdíj törvény revíziója 
érdekében megindul t országos mozgalom támo-
gatásaképen e kérdés a tavaszi köri gyűlés 
tárgysorozatába vétetet t fel, ahonnan kellő elő-
készítés után, a vélemények összegezése véget t , 
kerül a jövő évi közgyűlés elé. Ezzel kapcsola-
tosan tudomásul szolgált és a köri gyűlések 
előadóinak tájékozás végett megküldetni hatá-
roztatott a Biharmegyei Tanítóegyletnek ugyanez 
ügyben kibocsátott tervezetszerű felhívása is. 
Ugyancsak a bihariaknak a nem állami taní tók 
részére kérelmezendő félárú vasúti jegy váltására 
jogosító arcképes igazolványok ügyében kü ldöt t 
felhívása alapján elhatározta a választmány, hogy 
ez ügyben sürgős kérést n y ú j t be a közoktatási 
és kereskedelemügyi minisztereknél. Az állami 
tanítók lakbérügyénél hosszabb vita indult meg 
egy sérelmes, az egész ország területén kizáró-
lag csak e tankerületben fennálló azon kultusz-
miniszteri intézkedés felett, hogy e vármegye 
azon állami tanítói, akik egyházi szolgálatok 
teljesítésére is köteleztettek és ilyen minőségük-
ben egyházi illetmény természetével bíró szabad 
lakást nyertek, meg vannak fosztva a közokta-
tási törvényekben az állami tanítók részére biz-
tosított lakbérilletmény élvezetétől. Elhatározta 
a választmány, hogy e képtelen állapot meg-
szüntetése céljából kérést n y ú j t be az illetékes 
hatósághoz, valamint ilyen kérés külön benyúj -
tására felszólítja az összes érdekelteket is. El-
határoztatott továbbá, hogy a vármegyei királyi 
tanfelügyelőségnek a tankönyvek megváltoztatása 
tárgyában t e t t intézkedése végrehajtása ügyében 
átmeneti idő engedélyezéseért fordul a t ankerü le t 
vezetőjéhez. Több adminisztratív természetű ügy 
elintézése u t án egyhangúlag j á ru l t hozzá a választ-
mány azon indítványhoz, hogy a kartársi együt t -
érzés és testvéri szeretet ápolása céljából az 
egyesület jövő évi közgyűlésére meg fogja bívni 
a Brassóvidéki Barcasági Szász Tanítóegylet tag-
jait. Ez ügy előkészítésére Szász Ferenc, Ro-
zsonday István ós a székelyudvarbelyi áll. iskola 
tantestületéből álló bizottságot küldött ki. 

• A Sárosvármegyei általános nép-
n e v e l ő - e g y e s ü l e t Eperjesen tartotta meg ren-
des közgyűlését, a tagok majdnem teljesszámú 
részvételével. Jelen volt a gyűlésen: Semsey 
Boldizsár főispán, Tahy József alispán, dr. Ter-
gina tanfelügyelő, Mikó segédtanfelügyelő is. 
A közgyűlést Chityil Pál egyesületi elnök n j i-
totta meg, aki szép és eszmékben gazdag meg-
nyitójában az ifjúsági egyesületek nagy jelentő-
ségéről, kapcsolatban a népnevelés kérdésével, 
tar tot t tanulságos előadást. Ezután Fleischmanné 
Frank Jul ia szabad előadásában nagy tetszés 
mellett a magyar leánynevelésről elmélkedett. 
Az igazán szép előadást a közgyűlés jegyző-
könyvi köszönettel jutalmazta. Jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott továbbá Végh Manó hét-
hársi állami tanítónak, aki az iskolánkíviili 
oktatásról szóló értekezését olvasta fel, osztatlan 
érdeklődés mellett. Dr. Tergina tanfelügyelő a 
magyar n y e l v ' é s érzés intenzívebb tanítására, 
illetőleg művelésére, a bavi tantestületi ülések 
megtartására és több fontos tanügyi dologra 
hívta fel a tanítóság figyelmét. Köhler József 
egyesületi főjegyző az egyesület kétévi műkö-
déséről kimerítő jelentést olvas fel. Ezután a 
közgyűlés legfontosabb tárgya, az „Eperjesi 
Tanítók Háza" ügye nye r t elintézést. A köz-
gyűlés felhatalmazást adott Chityil Pál elnöklete 
alatt egy bizottságnak, hogy a „Tanítók Háza" 
részére a meglévő 18 .000 koronából a telket 
vegye meg s az építkezést a 3 0 — 4 0 tanuló 
számára készült tervezet szerint hajtsa végre. 
A még hiányzó 18.000 korona összeg kamat-
mentes kölcsönnel lesz fedezve. Végül a pénztár 
állapotáról szóló jelentést és a költségvetést 
tárgyalták. A közgyűlést a t isztújí tás fejezte be. 
Elnök l e t t : Chityil Pá l ; alelnök: Durszt Győző; 
jegyző: Köhler József; pénztáros: Fleischman 
Mór ; könyvtáros : Lib Imre ; a havi folyóirat 
főszerkesztője : Eeményik Lajos ; segédszerkesz-
tője : Székely Adolf és 20 tagú választmány. 
A gyűlés táviratilag üdvözölte gróf Apponyi 
minisztert, Tóth ál lamti tkárt és Halász minisz-
teri tanácsost. (F. A.) 

5 A Sopronvidéki róm. kath. Néptanító-
e g y e s ü l e t szept. 24 én tar tot ta ez évi közgyű-
lését Szabadbárándon. A gyűlés pontjai voltak : 
1. Szentmise, mely alatt régi egyházi énekeket 
énekelt az egybegyűlt tanítóság. 2. Gyakorlati 
tanítás, tar tot ta Balogh János felsőpulyai kán-
tortanító. Skerlán Gyula és Kátli József soproni 
tanítók elismeréssel voltak a jó mintataní tás s 
a horvát gyermekeknek szép magyar feleleteit 
illetőleg. 3. Madarassy Anta l esperes elnöki meg-
nyitója, melyben üdvözli a megjelent dr. Pacséry 
Károly kir. tanfelügyelőt, Kovács Ignác kano-
nokot, mint püspöki biztost s a mintegy 120 
tanítót ós papot. 4. Halmos Alajos taní tó érte-
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kezése az énektanításról, melyben a magyar 
éneket, mint a hazafias irányú nevelés erősbí-
tését elősegítő eszközt, figyelemre méltóan vilá-
gította meg. 5. Káth József főjegyző az egyesü-
letnek 25 évi működéséről ad számot jelentésé-
ben, kiemelvén az eddigi elnököket és kiváló 
tagjait, akik között még Lehner Mihály soproni 
igazgató és Ermesz Ferenc nyéki kántortanító, 
25 év óta tagok s ma is számottevő erősségei 
az egyesületnek. 6. A sopronkeresztúri kör azon 
indítványát, hogy a mindennapi tankötelezettség 
meghosszabbíttassók és az ismétlő-iskola beszün-
tettessók, hosszas vita u tán leveszi a közgyűlés 
a napirendről. 7. A t isztújí tás eredménye a 
következő volt : elnök Lehner Mihály igazgató 
(Sopron), alelnök Madarassy Antal esperes, fő-
jegyző Káth József, aljegyző Halmos Alajos, 
pénztáros Radó Keresztély, ellenőr Skerlán 
Gyula, könyvtáros Bauer Nándor. 

4 - A széplaki esperesi kerüle t t an í tó i 
k ö r e Kocsis István elnöklete alatt t a r to t t őszi 
közgyűlésén Bősze István és Tamásy Is tván tar-
tot tak előadást. Tamásy azt fejtegette, hogy mi 
módon lehet a tanító ós az iskolából már ki-
maradt ifjak közt továbbra is fenntartani a jó 
viszonyt. Bősze az egészségtanból ta r to t t elő-
adást. Mindkét előadás sikerült, talpraesett volt. 
Szabó János indítványozta, hogy kérjék fel a 
megyés püspököt ú j szolgálati szabályzat be-
hozatalára. Új kor, ú j emberek, erkölcsi és szak-
szerűségi szempontok kívánják ezt. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. I. 1. Olyan miniszteri rendeletet, mely a tanítók 

faátalányának általános rendezésével foglalkoznék, nem 
ismerünk. A hivatkozott rendelet minden bizonnyal 
egy meghatározott esetre vonatkozik s az efféle ren-
delkezések leközlésére sem felhatalmazásunk, sem 
terünk nincs. 2. Nem tudhatjuk, hogy az óvónők fize-
tésrendezési ügye mikor kerülhet törvényhozási tár-
gyalásra. Annak idején majd megemlékezünk róla. — 
Tanítónő, Torda. Tessék bevárni a minisztérium ren-
delkezését az államsegély beszámítására vonatkozóan. 
Ha ebben nem történt volna intézkedés megelőző kor-
pótlékának beszámítása tekintetében, akkor azért 
folyamodnia kell. Meglehet azonban az is, hogy közbe-
vető intézkedéssel felhívják ennek rendezésére. — 
D. I. T—<L 1. Ügyét terjessze a közigazgatási bizott-
ság elé. ön törvényszerű illetményeiben meg nem 
rövidülhet azért, mert az iskola hiányai miatt az iskola-
fenntartó nem kapott segélyt. 2. Az ön által is el-
ismert szegénység miatt a lakásügy x-endezését 1910 
július l-ig elhalaszthatják. — T. S. Sz—fő. 1. Miután 
állásáról f. évi augusztus 1-én lemondott, a tanítói 
földeknek augusztus-december havi bérösszegére nincs 
igénye. Ha az ezen időre járó összeget mégis fölvette, 
az iskolaszék bírói úton behajthatja az illetéktelenül 
fölvett összeget. 2. Működési bizonyítványt az iskola-
izék köteles önnek kiállítani. — U. G. Az uradalmat, 
mint tulajdonost és iskolafenntartót, semmiféle alapon 
nem lehet korlátozni abban, hogy az iskolai telek 
területén található fákkal szabadon ne rendelkezzék, 
illetőleg, hogy azokat ki ne vágattassa. Ebbe a do-

logba a közigazgatási bizottság sem avatkozhatik. Ha 
ön abban a föltevésben van, hogy az iskolára nézve 
a kijelölt fák kivágatása hátrányos, forduljon egyenesen 
a püspökhöz, hogy közegeit a kivágatástól tiltsa el. 

HIVATALOS KÉSZ 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter-

nek f. évi szeptember hó 28-án 4.415. ein. sz. 
alatt kelt körrendelete Benedek Elek történet i 
könyvének kötelező használata tárgyában. 

1. Valamennyi tanfelügyelőnek és tanf eliigyelőségi 
kirendeltségnek. 

2. Fiumei kormányzónak. 
1 — 2. Folyó évi 2.843. ein. sz. a. kel t rende-

letemben már előre jeleztem, hogy Benedek Elek-
nek „A Magyar Nemzet Története az elemi 
népiskolák V—VI. osztálya számára" c ímű könyv-
nek az állami elemi iskolákban való kötelező 
használatát el fogom rendelni. 

1. E rendeletem kapcsán felhívom Címet, intéz-
kedjék haladéktalanul. 

2. E rendeletem kapcsán van szerencsém tisztelet-
tel felkérni a Címet, méltóztassék intézkedni. 
1—2. hogy a vezetése alatt álló tankerüle t -

ben levő áll. el. iskolák V—VI. osztályában a 
folyó tanévtől kezdve kezdve a szóbanforgó tan-
könyvet kötelezőleg használják. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
E l ő l é p t e t t e : Szalay József gyöngyösi áll. 

el. isk. taní tót a népnevelés terén szerzett kiváló 
érdemeinek elismeréseül — mostani állomás-
helyén — az 1907. évi XXVI. t.-c. 9." szakasza 
alapján igazgató-tanítóvá. 

K i n e v e z t e : Dömötör Károly oki. t an í tó t a 
saághi áll el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Brózik Károly 
oki. t an í tó t az alsójeszeni áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Matiday János oki. tanítót a dimburgi 
áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; Berecz József oki. 
tanítót a nagykeresnyei áll. el. isk.-hoz r . taní-
tóvá; Omorás Szvetiszláv oki. tanítót az izbistei 
(v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; 
Milutinovits Dusán oki. tan í tó t a nádaljai (v. 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. taní tóvá ; 
Tóth Ilona felsőrónai áll. el. isk. t an í tónőt a 
nagykárolyi gazd. ism.-isk.-hoz gazd. szaktanító-
nővé ; Málnássy Irón oki. tanítónőt a pancsovai 
áll. el. isk.-hoz r. tan í tónővé; Makayné Pekó 
Valéria békéscsabai áll. el. isk. t an í tónőt az 
ugyanottani gazd. ism.-isk.-hoz r. taní tónővé ; 
Lovas Gizella oki. taní tónőt a budakalászi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Mészáros Matild oki. 
tanítónőt a székesfehérvári közs. jel legű gazd. 
ism. isk.-hoz r. gazd. szaktanítónővó. 

Jelen minőségében áthelyezte: Rehorovszky 
Rezső nagykeresnyei áll. el. isk. taní tót a csalló-
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köznyéki áll. el. isk.-hoz; Risztic Milán pancso-
vai áll. el. isk. taní tó t az újpesti áll. el. isk.-hoz ; 
Graál Lajos pókafalvi áll. el. isk. taní tó t a hordói 
áll. isk.-hoz; Kávay István huszti áll. el. isk. 
taní tót a szászkabányai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Kring József 
vámosi elagott ág. hitv. el. isk. tanítónak évi 
1310 K-t; Pál József bácsfeketehegyi munka-
képtelen ref el. isk. tanítónak évi 1240 K- t ; 
Wagner György daróezihalmai munkaképtelen 
róin. kath. el. isk. tanítónak évi 840 K- t ; 
Breyer Bodog munkaképtelen álmosdi izr. el. 
sk. tanítónak évi 920 K-t; András Lajos mező-
pániti ref. el. isk. tanítónak évi 1340 K- t ; 
Baksy Pál tornyosnémeti munkaképtelen ref. 
tanítónak évi 130 K-t ; Poltokár Endre titeli 
áll. polg. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
3020 K-t; Tóth Ferenc óriszentpéteri munka-
képtelen ref. tanítónak évi 1220 K- t ; Yiczán 
Pál bogodinczi munkaképtelen gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 1060 K-t; Paulovics János tót-
komlósi ág. ev. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 2020 K-t ; Borner Márk csanálosi munka-
képtelen tanítónak évi 1000 K t ; Paszulyka 
János zugótalamási munkaképtelen gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 580 K- t ; Erdőközi János 
lecsméri ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 720 K t ; Bukovy Ferenc kisszállási róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 820 
K-t ; Csuha Péterné szül. Binder Flóra, Jul ianna 
kőrösmezői munkaképtelen áll. tanítónőnek évi 
1920 K-t; Sefcsik Mária pinkamiskei munkakép-
telen róm. kath. tanítónőnek évi 760 K- t ; 
Brkics Mária jaszenovai munkaképtelen közs. el. 
isk. tanítónőnek évi 680 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Tulok Sámuel nyug. bollahidai ág. hitv. ev. 
el. isk. tanító özv., szül. Pr ikkel Zsuzsannának 
évi 300 K-t ; néh. Nagy Gábor nyug. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Pongrácz Idának évi 392 
K- t ; néh. Repka György nyug. szabadkai óvó 
özv., szül. Apró Franciskának évi 660 K-t ; néh. 
Travany Avakum nyug. tú r ja i tanító özv., szül. 
Jojki ty Draginyának évi 615 K 20 f- t ; néh. 
Nóttny Ignác binóczi róm. kath. el. isk. taní tó 
özv., szül. Hosztin Júliának évi 4 9 1 K-t, Erzsé-
bet, Mária és Antal nevű kkorú árváinak egyen-
ként 81 K 83 f-t. együtt 245 K 49 f-t, mind-
össze 736 K 49 f- t ; néh. Pópa Pé ter petrileny-
zavojeni gör. kel. el. isk. taní tó özv., szül. 
Muset Zsófiának évi 300 K-t, Sándor nevű 
kkorú árvájának pedig 50 K-t, mindössze 350 K-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
d e l t e : néh. Huszár János porpáczi róm. kath. 
el. isk. tanító Ilona nevű árvájának a kecske-
métibe; néh. Zloeh Józsefné vágbeszterczei áll. 
óvónő Lajos, I rén 03 József nevű árváinak a 
debreczenibe. 

KÜLÖNFÉiiÉIL 
Az ú j választási törvény. 

Minden más kérdés fölött ez érdekli most az 
egész országot. Erről írnak a lapok ; ezzel fog-
lalkoznak a népgyűlések és bizalmas tanácskozá-
sok ; erre vonatkozólag intéznek mind több táv-
iratot magához a királyhoz. 

Andrássy gróf belügyminiszter a tavaszon 
kijelentette, hogy a mostani ülésszak elején elő-
terjeszti a javaslatot. Amint í r ják, a minszter-
tanács magáévá tet te ós a király is hozzájárult 
a tervezethez. 

Annyi megállapítottnak látszik, hogy a választó-
jogot kiterjesztik az ország valamennyi nagykorú 
polgárára, de nem egyenlő mértékben ; hogy a 
szavazás nyilvános lesz ; hogy a szavazatokat nem 
községenként, hanem kisebb községi csoportokban, 
talán jegyzőségenkónt gyűjt ik össze. 

Azonközben a nemzetközi szociálisták lapja, a 
Népszava, t i tkos módon megszerzett és közzétett 
valamely részletes tervezetet, azt állítva, hogy az 
a kormányé. Azt tárgyalják most az összes lapok 
és foglalkozik vele az egész közvélemény, ki mel-
lette, ki ellene. 

Ennek főbb részeit ismertet jük a következőkben. 
Választójogot nyer az ország minden 24 évet 

betöltött lakosa. Csakhogy az írni-olvasni nem 
tudók nem közvetlenül szavaznak, hanem tízenként 
választanak egy bizalmiférfit, aki egy szavazatot 
ad. Az írni-olvasni tudók mindenikének közvetlen 
személyes szavazati joga lesz. Egyszerűen az írni-
olvasni tudás alapján nyer egy szavazatra jogot . 
Két szavazatot kapnak azok az írni-olvasni tu-
dók, akik : 

a) a középiskola négy osztályát végezték; 
b) egy adónemből legalább 20 korona egyenes 

adót fizetnek ; 
c) egy férfiszemélyt állandóan alkalmaznak ; 
d) legalább öt év óta ugyanazon munkaadónál 

vannak alkalmazva ; 
e) azok a katonaviselt 32 éves egyének, akiknek 

legalább 3 gyermekük van. 
Hármas szavazatuk lesz azoknak, akik közép-

iskolát végeztek, vagy legalább 100 korona 
egyenes adót fizetnek. 

Legtöbb szavazatot adnának a kettős szava-
zatúak, összesen 1,732.534-et. Következnek szám-
ban az egyes szavazatnak, 1 ,534.443 szavazattal. 
A hármas szavazatúakra 653 .373 szavazat j u t . 
Az írni-olvasni nem tudók 1,270.924-en vannak. 
Ezek bizalmiférfiait megilleti 127.092 szavazat. 
Összesen 4 ,047.671 a szavazatok száma. 

Andrássy gróf máris mondot t annyit a függet-
lenségi pár t klubjában, hogy a szavazati jog 
különböző mértékére egyfelől azért van szükség, 
nehogy az ország ki legyen szolgáltatva azok 
nagy tömegének, akik politikai jogokkal eddig 
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neui bírtak és a szükséges gyakorlatot s belátást 
meg nem szerezhették. Másfelől az ország jövője 
és biztossága érdekében elkerülhetetlen szükség, 
hogy az állam magyar nemzeti jellege minden 
kétségen felül álljon. 

Mikor törvényjavaslatát beterjeszti, meg is 
okolja bizonyára. Akkor lesz alkalmunk részle-
tesen ismertetni indokait. 

Most csak annyit említünk meg, hogy a kor-
mány beterjesztendő javaslata egyben-másban 
különbözhetik is majd a Népszava által ismer-
tetett tervezettől. 

Tisza István gróf, volt miniszterelnök, akit 
és pártját a most uralmon levő pártok buktattak 
le a hatalomról, nyilt felszólalásban helyesli a 
kormány tervét és csatlakozik ahhoz. 

Van azonban ellenzés is, még pedig hangos ós 
kiterjedett. 

Elsősorban a nemzetközi szociálisták tartják 
a népgyűléseket és felvonulásokat fővárosban és 
vidéken. Tiltakoznak a többes választójog és a 
nyilt szavazás ellen. 

Bécsben az osztrák szociálisták tartottak gyű-
lést, amelyen Magyarországról is vett részt néhány 
szocialista vezető. Ott is a tervezett magyar 
választói rendet támadták, megfeledkezve arról, 
hogy ez Magyarországnak senki másra nem tar-
tozó belügye. 

A nemzetiségi vezetők szervezkedő gyűlést 
tartottak a polgári radikális párt embereivel és 
a szociálistákkal, hogy együtt küzdjenek a ja-
vaslat ellen. A függetlenségi balpárt nem szövet-
kezik az előbbiek egyikével sem, hanem saját 
zászlója alatt foglal ellenzéki állást. Általános, 
egyenlő és titkos választójogot követel. Tárgya-
lásokat folytatnak, hogy ehhez csatlakozz-k a 
földmíves-párt és az újjászervezett szociálisták 
pártja. 

Ennyit tartottunk szükségesnek általánosságban 
elmondani, mert ez a kérdés az ország legtávo-
labbi zugát sem hagyja érintetlenül és hosszú 
ideig, a jövő év közepéig legalább, minden más 
fölött előtérben áll. 

A belügyminisztérium a választókerületek új 
beosztási tervét is elkészítette ; de annak rész-
letei még nem ismeretesek. 

— Bülow kancel lár Apponyi beszédéről. 
Apponyi Albert grófnak a berlini interparlamen-
táris kongresszuson mondott beszédét, amelyben 
sok vonatkozás volt Bülow herceg német biro-
dalmi kancellár megnyitó beszédére, gyorsírói 
följegyzés alapján készült szöveggel megküldötték 
a kancellárnak. Bülow kerceg a Magyar Távirati 
Iroda igazgatójához, Badô Sámuel dr.-hoz inté-
zett következő levélben nyilatkozott a magyar 
kultuszminiszter beszédéről : 

Norderney, 1908 szept. 28. Igen tisztelt Igaz-
gató úr! Fogadja őszinte köszönetemet ama je-
lentős beszéd szövegének megküldéséért, amelyet 
Apponyi Albert gróf ő excellenciája szept. 18-án 
Berlinben mondott. Fényes keretben, amelyet 
Apponyi gróf megnyilatkozásainál mindenkor meg-
szoktunk, a beszédnek államférfiúi tartalma van. 
Jóleső érzéssel olvastam, mert örömmel üdvözlök 
mindent, ami használ a Németország és Magyar-
ország között fönnálló jóviszonynak. Midőn e 
jóviszonyt ápoljuk, megtartjuk azt az örökséget, 
melyet az államférfiúi bölcseség mindkét nem-
zetnek közösen hagyományozott. Már Andrássy 
gróf neve, amely Bismarckéval együtt szerepel 
az 1879. évi szövetségi szerződésen, tanúsága 
annak, hogy magyarok és németek legeminensebb 
érdeke, ha egymás iránt való barátságukban 
nem engedik magukat megzavartatni. Meg va-
gyok győződve, hogy Apponyi gróf szép és 
meleg szavai hozzájárultak ahhoz, hogy ez a meg-
győződés megszilárduljon. Kiváló tisztelettel, kész 
híve, Bülow. 

— Apponyi gróf levele Beöthy Zsolthoz. 
Apponyi gróf miniszter Beöthy Zsolthoz, akinek 
a mult héten jubilálták tanársága 25-ik és szü-
letésének 60 ik évfordulóját, a következő levelet 
intézte : 

Méltóságos Uram ! Méltóságod ünnepléséből 
részt kérek, úgy is, mint a magyar kultúra ez idő 
szerinti minisztere, úgy is, mint a Kisfaludy Tár-
saság tagja — melynek tegnapi ülésén legnagyobb 
sajnálatomra nem jelenhettem meg — de úgy is, 
mint egy a sokakból, akik irodalmunkat rajon-
góan szeretik, ezt a modern elvadulások vesze-
delmétől megóvni akarják és ezért is különös 
tisztelettel és rokonszenvvel kísérik a tisztult 
ízlés, az örökszép törvényei hivatott képviselői-
nek nehéz munkáját. Adja Isten, hogy Méltósá-
god tudásának és nemes ízlésének fegyvereivel, 
nagy irodalmi tekintélyével még soká őrt álljon 
a nemzet szellemi életének e javai mellett és 
tovább nevelhessen olyan nemzedéket, mely lel-
kileg legyőzte a rútnak és a perverzitásnak 
(erre nem találok megfelelő magyar szót) tola-
kodó szellemeit. Igaz tisztelettel üdvözli Méltó-
ságodat Budapest, 1908 október 1, őszinte híve, 
Apponyi Albert s. k. 

— T ó t h J á n o s vallás- és közokt. államtitkár 
szabadságáról visszatérvén, rendes kihallgatási 
napjait kedden és csütörtökön 12 — 2-ig és pén-
teken délután 4 — 8 óráig tartja meg. 

— E g y i n t e r p e l l á c i ó » A főváros mult heti 
közgyűlésen Hecht Ernő bizottsági tag meg-
interpellalta a polgármestert ama cikkek miatt, 
melyeket Friedrich István belvárosi reáliskolai 
tanár írt Görcsöni Dénes név alatt az Alkotmány-
ban. Az interpelláló fölolvasott ráhány részletet, 
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amelyekben az író azt mondja, hogy új s Mo-
hácsnál is nagyobb veszedelem fenyegeti a ma-
gyarságot, mert egy idegen faj, piszkoskezű és 
piszkosfülü. zsidóság lepi el a középiskolákat. 
Egyeseknek biztosíthatja s biztosítja is ez a ke-
resztényfaló faj a boldogulást, de a nemzetet el-
pusztítja, mint a filloxera a szőlőt. A tanárnak 
— mondja egy másik cikkben — nehéz a fel-
adata, amikor a nemzet testén élősködő idegen 
fajt kell oktatnia, tanítania. Nagy megerőltetésébe 
kerül. Még számos hasonló részletet olvasott föl 
Hecht Ernő Görcsöni cikkeiből s azután azt kér-
dezte, vájjon tanárnak szabad-e olyan tanítást 
hirdetni, szabad-e izgatni a felekezeti, az osztály, 
a nemzeti különbségek ellen, szabad-e tanítvá-
nyait ilyen brutálisan leszólni. A fővárosi pol-
gárság jogát, szabadságát támadják ezek az izga-
tások. A középiskolai tanárokra csak azt mondja 
a törvény, hogy fegyelmi vétséget követ el, ha 
kötelességét megszegi. A tanítókról szóló törvény 
már megmondja, hogy kötelességét megszegi az 
a tanító, aki felekezetek vagy nemzeti érzés 
ellen izgat. Hogyan teljesíti az a tanár a köte-
lességét, aki így nyilatkozik a saját növendékei-
ről s milyen érzéssel üljenek azok a gyermekek 
az iskolában, amelynek a tanára ilyen tanításo-
kat hirdet. A fővárosnak ezt nem szabad meg-
engedni, mert akkor ma ebben az irányban, hol-
nap a másik irányban izgatja majd a tanító a 
növendékeket tanulótársaik ellen. Azt kérdi a 
polgármestertől, tűrhetőnek tartja-e, hogy egy 
fővárosi tanár ilyen brutális, otromba módon 
gyalázza a fővárosi iskolák növendékeit, saját 
tanítványait ? — Az interpellációt kiadták a 
polgármesternek. 

— Állami kisdedóvó Baján. Apponyi mi-
niszter a bajai kisdedóvó-ügyre vonatkozó leira-
tott intézett a városhoz, amelyben értesítette a 
hatóságot, hogy Baján állami kisdedóvót óhajt 
fölállítani és kéri, hogy a város e célra 3 szá-
zalékos óvói pótadót vessen ki ; az állam a sze-
mélyi kiadásokat fedezi. Telket és épületet a 
város adjon e célra. A leirat nagy megelégedést 
keltett. 

— Községi népnevelési bizottság. Tállyán 
20 taggal megalakult a községi népnevelési bi-
zottság. Elnöke lett Görgey Gyula, cs. és kir. 
kamarás, jegyzője Homolcy György, ref. tanító. 
Feladatául tűzte ki a tanköteles gyermekek szi-
gorú beiskolázását, a szegény gyermekeknek tan-
könyvvel s ruhával való ellátását. A felnőttek 
részére dec. hó 1-től március l - ig vasárnap dél-
utánonként fölolvasásokat rendez. A bizottság 
működése iránt jó reménységgel tekint a közön-
lég, mert tagjai úgy anyagilag, mint szellemileg 
kellő garanciát nyújtanak. 

— Ű j ka th . iskola Balfon. Sopronból ír-
ják: Kégóta húzódó iskolaügy nyert befejezést 

Balfon. Rég nem felelt meg már céljainak a balfi 
róm. kath. népiskola, de részben a hitközség sze-
génysége miatt, részben a különös helyi viszo-
nyok miatt, nem tudott megépülni az annyira 
szükséges új iskola. Most aztán az összes ténye-
zők kölcsönös támogatása végre megoldotta a 
bonyolódott kérdést és a sopronvármegyei róm. 
kath. népnevelő-egyesület tekintélyes segélyével 
megépül az új iskola. Már meg is kezdték az 
építkezést. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
F. S. (Kalapács Stb.) Igaz örömmel látjuk, mint 

bukkan elő egy-egy rejtett faluból a valódi tehetség 
Költeményeit nagy gyönyörűséggel olvastuk s hisszük, 
hogy, lia mutatkozó tehetségét nem hagyja parlagon, 
ha komolyan foglalkozik a nagyobb írók tanulmányo-
zásával s általában szélesíti látókörét, az egyszerű falusi 
tanító neve még bekerülhet a legjobb hangzású nevek 
közé. — E. R. (A kémia gazdaságtani vonatkozásai.) 
Jön a gazdasági mellékleten. — P. (A tanítóképesítő 
reformjához.) Nagyon nehézkes és homályos a stílusa. 
Alig lehet kihámozni a magvát. Mert van magva, de 
mit ér, ha kínos-keservesen jut hozzá az olvasó ? — 
Sz. (Sok a tanító(nö)képző-intézet.) Sorra kerül. — 
T. (Hozzászólás az Osztályzat és notes című cikkhez.) 
Nem mond többet, mint a cikk, melyhez hozzászól. — 
Sz. (Körmöczbánya.) Annak idején megüzentük, hogy 
A leányok szellemi világáról című tanulmányt nagy 
teijedelme miatt nem közölhetjük s a kéziratot kivé-
telesen félretettük, hogy esetleges kívánságára vissza-
küldhessük. A siketnémák és a gazdasági pályák című 
cikket nem láttuk. A hibás beszédről címűt meg-
kaptuk és a közlendők közé soroztuk. — S. (Iskolai 
éo kezdetén stb.) Egyik sem közölhető. — B. (Testvéri 
szó.) A szózat-formában írt dolgokkal szemben nagy 
igényekkel lép fel az olvasó. Ezeket az igényeket m m 
elégíti ki az ön becsületes jóindulattal írt cikke, holott 
más formában megállaná a helyét. — Nyílt folya-
modvány. Illetékes helyre juttattuk. — Sz. (Ének-
tanításunk föllendítése.) Jön. — R. (Mit tehet az iskola 
a világbéke érdekében?) Máskor is szívesen látjuk. — 
Üzenet. Sajnáljuk, de szerelmi ömlengések közvetíté-
sére nem vállalkozhatunk. A lap hivatásának csodá-
latos felreértése, amit tőlünk kíván. — Sz. (Papucs.) 
Szertelen frázisok tengerébe fullad a sovány mase. 
Ha valamennyi ilyen gyönge dolog, kár lesz kiadni 
a könyvet. — R. (A névváltoztatásokról.) Erről a kér-
désről van elfogadott cikkünk, mely az önét fölös-
legessé teszi. — E. (Gyarlóságok.) Sok igazság van 
a cikkében, de még nem találja meg a kellő formát. 
A stílus választékosságára több gondot kell fordítania. — 
Sz. (Az énektanítás új módszeréről.) Azt hisszük, tanul-
ságosabb lesz, ha valamelyik szakember ír erről a kér-
désről, mintha előadás után csinált kivonatot közlünk. 

T a r t a l o m : A nemzet fejlődésének alapfeltétele. 
Havas Irma. — Tanítók nyugdíj ügye.Kóródy Miklós. — 
„Öreg ABC." Vargyas Endre. — Levelek egy nép-
tanítóhoz. Gaal Mózes. — Irodalom és művészet. — 
Könyvesház. — Községi és egyéb helynevek. — 
S z é p i r o d a l o m Kurucvilág, labancvilág. Endrödi 
Sándor. — Názáreti gyermekek. Gsite Károly. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A tanító urak és az iskolai helyi hatóságok szíves figyelmébe. 
Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a Lederer-féle Német 

ABC- és olvasókönyvet átdolgoztattuk. 

Á t d o l g o z t á k : 

MOLNÁR JÓZSEF, SZEILER MIKLÓS, 
temesmegyei kir. segédtanfelügyelő. állami népiskolai igazgató. 

Hivatalos bírálata a következő: 1 

„Az eredeti Lederer-féle „ABC- und Lesebuch" c. könyvet a 2202 /1905 . e. sz. 
a. kiadott tanterv és utasítás alapján szakavatott pedagógiai és etikai hozzáértéssel 
dolgozta át Szeiler Miklós és Molnár József. A gyermek lelkét jól megfigyelték, 
gondolat- és érzelemvilágát, érdeklődésének körét ismerik ós számoltak ezekkel. 
A könyv fokozatos, érdekes és megfelel annak, amire szánva van. Apró állat- ós 
népmese, játék az I. osztály beszéd- és értelemgyakorlatának anyagából merített tárgy; 
mint elbeszélő, kedvderítő, de ismeretet is adó olvasmány, tréfás vers, csengő-bongó 
rím, alkalmas a gyermek érdeklődését ébren tartani. Hasznos újításnak tartom, hogy 
az írva-olvasás első nehézségeinek leküzdése után a kis- és nagybetűk ismertetését 
összekapcsolták. E változtatást azért tartom szerencsésnek, mert igen sok német kis-
és nagybetű hasonlósága megkönnyíti az összekapcsolt munkát és változatosabb, ter-
mészetesebb olvasási anyagot biztosít a főnevek felhasználásával ós helyeset a fő-
nevek nagybetűs alkalmazásával. A gyermek így már kezdettől helyes képet nyer 
és helyesírása biztosabb. Ezt biztosítja az eleinte következetesen alkalmazott szó-
tagolás is. Közmondások, sikerült apró versek már az ABC-ét is tarkázzák, egyálta-
lán sok a kötött, rímes beszéd. A sok közt akad kissé erőltetett is: pl. „Dem Jäger 
war die Weile lang, dem Hasen war ums Leben bang". Hajonlók a 42., 46., 02., 
81., 89., 100. oldalon. Jó műfordításban találjuk a „Szózat", „Himnusz" és Petőfi 
költeménytöredékeit. Magyar népmesék fordítása is hazafias tartalmat ad az idegen 
nyelvnek. Az Istenbe vetett gyermeki bizalom és imádás megnyilatkozása biztosítják 
a könyv valláserkölcsi értékét. Szerzők alkalmazkodnak a gyermek értelmi köréhez ; 
kevés e tekintetben a kifogás. Az olvasási gyakorlatban sok az elvont fogalom és 
szinonima ; a 49. olvasmány nehéz a tanítás e fokán. A német nyelvet hibátlan 
biztossággal kezelik a szerzők. Ilyen és hasonló alig akad: „ihre eigene(n) 
Namen", „Fast jedes Haus besteht aus einem oder mehreren Stockwerken", „Oft 
haben die Häuser fast gar keinen Hof", „Wir finden auch grosse Bäume, welche 
wir Plätze nennen". Az új német helyesírást alkalmazzák, csak az fj használatában 
nem következetesek. Láttam jj-et is egyik másik olvasmányban. Bizonyára sajtóhiba 
„todt" (tot). A képek tiszták és az olvasmány tartalmához alkalmazkodnak. A könyv 
külső kiállítása kifogástalan, tetszetős. Ara megfelelő. Mindezek alapján a Lederer-
Szeiler-Molnár féle „Deutsches ABC- und Lesebuch" c. könyvet az I. elemi népiskolai 
osztály számára engedélyezésre ajánlom. Brassó, 1908 június 14-én. Makoldyné 
Molnár Ilona, s. k. 

Eng edélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 72.429/908. sz. alatt kelt rendeletével. 

Bolti ára 40, nettó ára 30 fillér. 
- Bevezetés végett nmtatványpéldányokkal szolgálunk. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

= i III 
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PÁLYÁZATOK. 
A roskoványi (Sáros megye) róm. kath. plébániához 

tartozó vörösalmai kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : fél telek föld, 9 véka rozs, 
ugyanannyi zab, 160 korona a községtől, 4-54 korona 
államsegély, mely most tovább fog kiegészíttetni. 
Új lakás, új tanteremmel, gazdasági épületek, kert. 
Kelt Roskovány, 1908 szept. 19. Laborczi Mihály, 
plébános. (1430—III—3) 

A mándoki aut. orth. izr. hitközség iskolaszéke 
a tanító szabadságolása folytán három hónapra, azon-
nali belépésre helyettes tanító állására pályázatot 
hirdet. Jelentkezők pályázataikat alulírott iskolaszék 
elnökénél azonnal beadhatják. A helyettes tanító 
megfelelése esetén, a bekövetkezhető tanítóválasztásnál, 
a tanító nyugdíjaztatása esetében előnyben részesül. 
Mándok, 1908 szept. 17. Rochlitz Henrik, iskolaszéki 
elnök. (1424—II—2) 

A kemenesmagasi ág. hitv. ev. egyház harmadik 
tanítói állásra pályázatot hirdet. A megválasztott 
kötelessége : az I. és II. osztályt tanítani, minden 
harmadik héten a vasár- és hétköznapi isten tisztele-
teknél kántori teendőket végezni. Javadalmazás : egy 
szobából álló lakás ; 1000 korona, melybői az állam 
900, az egyház 100 koronát fizet. Pályázati kérvények 
október 10-ig alulírthoz küldendők. Böjtös János, ev. 
lelkész. (1457—II—2) 

A nagyméltóságú vallás- és közokt. m. kir. minisz-
ter úr által a háromszékvármegyei „Erzsébet" 
árvalánynevelő-intézetnél létesített alapítványi he-
lyek közül 4 hely megüresedvén, arra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Fölvételért folyamodhatnak azon apa-
és anyanélküli magyar honos árvaleáuyok, felekezeti 
különbség nélkül, kik a 6-ik életévet betöltötték, de 
In éves kort túl nem haladták. Háromszékmegyei 
születésűek előnnyel bírnak. A kérvényhez mellék-
lendők : aj a növendék keresztlevele, esetleg családi 
anyakönyvi kivonata ; b) a szülők halotti bizonyít-
ványa ; c) a gyermek orvosi és iskolai bizonyítványa ; 
d) szegénységi bizonyítványa. Az így fölszerelt — a 
vallás- és közokt. miniszter úrhoz címzett — kérvé-
nyek f. évi október 15-ig Háromszék vármegye kir. 
tanfelügyelőségéhez küldendők be. A szegénységi 
bizonyítvány alapján minden okmány bélyegmentes. 
Budapest, 1908. évi szeptember 24. A miniszter meg-
hagyásából : Kacskovits, miniszteri tanácsos. 

(83/h—I—1) 
Betöltendő áthelyezés útján a kecskeméti állami 

polgári leányiskolánál egy rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó, a nyelv- és törté-
nettudományi szakcsoportból képesített és állami 
alkalmazásban levő polgári vagy felső népiskolai 
tanítónők képesítő-oklevéllel eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve, 
legkésőbb 1908. évi október hó 10-ig a kecskeméti 
kir. tanfelügyelőségi kirendeltség vezetőjénél nyújtsák 
be. Budapest, 1908 szeptember hó 24. A miniszter 
meghagyásából : Náray Szabó, miniszteri tanácsos, 
elnöki titkár. (84/h—I— 1) 

Tóalmás (Pest m.) róm. kath. iskolaszéke a le-
mondás folytán megüresedett IV. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet, melyre csak férfitanítók pályázhatnak. 
Fizetése : a hitközségtől 200 korona ; államsegélyből 
800 korona (átutalás után) ; évi lakbérilletmény 120 
korona, esetleg természetbeni lakás ; kertilletmény 
10 korona. Kötelessége : a rábízott osztályok vezetése. 
Fölszerelt kérvények f. évi október 14-ig az iskola-
székhez címezve, Garancsy Péter plébános, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Az állás október 15-én fogla-
landó el. ( 1504-1 -1 ) 

Pályázat a komádll ref. elemi leányiskolánál le-
mondás folytán megüresedett s esetleg még egy ha-
sonló javadalmú tanítónői állásra. Javadalma : az egy-
háztól évnegyedenként előre fizetendő évi 400 korona 
s az államtól fizetéskiegészítésként nyerendő s havi 
előleges részletekben fizetendő évi 600 koronán kívül 
ezidőszerint egyszobás lakás az iskolatelken kis kerttel, 
90 korona fapénz, melyből a tanterem is fűtendő, s 
a női kézimunkatanításából nyerhető mellékjövedelem. 
Kötelessége : az elemi leányiskola négy felső osztályá-
nak a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve szerint 
tanítása s a női kézimunkatanítás. Az egyszerű kézi-
munkák (kötés, horgolás, varrás, foltozás) ingyen taní-
tandók, díszmunkák tanításáért az egyes növendékek-
től havi 2 korona tandíjat szedhet. Az egyház fenn-
tartja magának a jogot, hogy a folyamatban levő 
iskolafejlesztés alkalmával a tanítónőt bármely más 
osztályoknál alkalmazhassa. Csak reform, vallású, ok-
leveles tanítónők pályázatukat keresztlevéllel, oklevél-
lel s esetleg szolgálati bizonyítványaikkal fölszerelve, 
a komádii ref. lelkészi hivatalhoz 1908 október hó 
14-ik napjáig küldjék be. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. (1248—1-1) 

A párkányi izr. hitközségi népiskolában egy ideig-
lenes tanítói állás üresedett meg. Javadalmazás : havi 
100 korona, véglegesítéskor évi 1000 korona és 200 
korona lakbér. Nős pályázók előnyben részesülnek s 
feleségük a kézimunkatanításért külön díjazást kap. 
Pályázhatni október 10-ig, az állás október 15-én fog-
lalandó el. Dr. Frühauf Béla, iskolaszéki elnök. 

(1443-1 -1 ) 
Izsákra (Pest megye) azonnali belépésre róm. 

kath., okleveles vagy képezdevégzftt segédtanítót ke-
resek, ki kántorságban jártas. Ágyneműn, mosáson 
kívül húsz korona havonta, teljes ellátással. Rapcsányi, 
kántor. (1503—1—1) 

Szigetszentmárton fiókegyház, mely rövid időn 
belül önálló plébánia lesz, róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma most és az 
önálló plébánia létrejötte után: I. ismétlők oktatásáért 
30 korona, II. készpénz 273 korona, gabonaváltság 
105 korona, rőzsemegváltáí fejében 50 korona, 12 
m. h. 1503 Ql-öl haszonbére 312 korona, III. stóla 40 
korona, községi és alap. szentmisékért 28 korona, 
lakás 2 szoba, konyha, kamra, istálló, pince, kerttel 
100 korona, egy tanterem fűtésére 100 korona, fűtő-
anyag beszerzése az ő gondja. Esetleges fizetéskiegé-
szítés és korpótlék. Hitközségi jegyzői teendőket köte-
les teljesíteni és a járulékok beszedésénél a hitköz-
ségi pénztárnoknak segítségére lenni, 40 koronás díjazás 
mellett. Tannyelv : német-magyar. Folyamodvány 
október 15-ig a csepeli esperesi hivatalhoz nyújtandó 
be és e nap reggel személyes megjelenés szükséges. 
Stóla részletezve : keresztelésért 50 fillér, kistemetés 
1 korona, nagytemetés 2 korona, palásttal nagyteme-
tés 3 korona, énekesmise 2 korona, esketésért 1 ko-
rona, többhangű temetési énekért egyezség szerint 
méltányos összeg. Steiner János, plébános. 

(1505-1—1) 
Sajkásgyörgye (volt katonai határőrvidék) köz-

ségi jellegű, magyar-szerb tannyelvű elemi népiskolá-
jánál betöltendő egy újonnan szervezett tanítói állás. 
Ezen tanítói állással a következő javadalmak vannak 
egybekötve: 1000 korona fizetés, 160 korona fűtési 
átalány és 200 korona lakáspénz. Ezen állást kérő 
tanítók keresztlevéllel, oklevéllel, eddigi szolgálatai-
kat, valamint nyelvismeretüket és magyar honos-
ságukat igazoló okiratokkal fölszerelt folyamodványu-
kat Bácsbodrog vármegye közigazgatási bizottságához 
címezve, legkésőbb f. évi október hó 30-ig nyújtsák 
be. (Nem magyarnyelvű okmányok hiteles magyar 
fordítása melléklendő.) Faragó János, kir. tanfelügyelő. 

(1547-1-1) 
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Tiszapüspökiben egy róm. kath. tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : a polgári községtől 
évi 200 korona, évnegyedes előleges részletekben : 
államsegélyből 800 korona ; tisztességes lakás, mellék-
helyiségekkel és házikerttel. Kötelesség : az 1. vegyes 
osztályban oktatni, a tanulókat templomba vezetni. 
Tartozik adóját sajátjából fizetni ; a lakás jókarban-
tartására szükséges kisebb javításokat s a kémény-
sepretés költségeit sajátjából fedezni. Kötelessége még 
a községi gazdasági ismétlő-leányiskolában a közisme-
reti tárgyaknak előírt tanterv szerinti oktatása, 
melyért a polgári községtől évnegyedes előleges rész-
letekben esedékes évi 50 korona tiszteletdíjban részesül. 
Pályázati határidő: október 12. Az iskolns/.ékhez 
intézett kérvények az egyházi elnökhöz küldendők. 
Tiszapüspöki, 1908 szeptember 30. Iskolaszék. 

(1522—1—1) 
Pályázat a sz intyei ref. leány egy ház tanítói állá-

sára. Fizetés : aj államsegély 570 korona ; b) az egy-
ház pénztárából 260 korona; ej 4V® kat. hold föld 
haszonbére 90 korona, utólag fizetve ; dj tandíj, átlag 
40 gyermek után mintegy 40 korona, 6 hl. búza, 6 
hl. tengeri ; e) tisztességes lakás és nagy házikert. 
Orgonázni is tudó, okleveles tanítók és tanítónők pá-
lyázatukat folyó évi október hó 17. napjáig Ágyára 
(Arad megye, póstahely), az iskolaszéki elnökhöz 
küldjék. Férfitanító előkönyörgői és kántori teendőket 
díjtalanul végezni tartozik. Választás október 18, az 
állás folyó évi november 1. napján elfoglalandó. 

(1513-1-1) 
A bervei evang. népiskolánál a második tanítói 

állás betöltendő. Javadalom : 1000 korona, lakás, kert. 
Tannyelv : német. Egyházi és temetési szolgálat is 
végzendő. A pályázó ág. evang. legyen és kötelezze 
magát az előírt kiegészítő-vizsgálatot letenni. Kellően 
fölszerelt kérvények október 15-ig az iskolaszéki 
elnökhöz, Berve (Alsófehér megye) küldendők. 

(1514-1—1) 
Tanítónőnk helyettesítésére szerény igényű, lehe-

tőleg gyakorlatilag működött férfi- vagy nőtanítót 
keresünk. Oklevél ez iskolai évben nem szükséges, de 
további alkalmaztatása esetén megkívánjuk. Személyes 
megjelenés előny. Ref. iskolaszék, Várpalota. 

(1515—1—1) 
A magyarsoóki (Nyitra) reform, elemi iskolai 

másodtanítói állásra pályázatot hirdetek. Kötelesség: 
I—III. vegyes osztály tanítása, szükség esetén a kán-
tortanító helyettesítése kántori teendőkben. Fizetés : 
államsegéllyel 1000 korona, lakásul egy szoba. Pályá-
zók kérvényeiket Tóth Kálmán esperes úrhoz küldjék, 
Deákiba (Pozsony m.). Állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázati határidő : október 15. Rácz Elemér, reform, 
lelkész. (1518-1-1) 

Abalehota községben, az államilag segélyezett 
iskolánál üresedésbe jött tanítói állásra pályázatot 
hirdetünk. Pályázati határidő : 1908 október 12. Vá-
lasztás napja : 1908 október 14., d. u. 3 óra. Javadal-
mazás : évi fizetés 800 korona. Fizetéskiegészítés kérel-
mezhető. Iskolaszék. (1523—1—1) 

A lucskii róm. kath. III. tanítói állásra október 
hó 18-ig pályázhatni. Javadalmazás : hitközségtől 400 
korona, 1000 koronáig államsegéllyel való kiegészítés 
folyamatban. Szmizsár Bertalan, Lucski (Liptó m.). 

(1525—1—1) 
A sziládi ág. hitv. ev. leányegyház 1909 július 

l-ig szabadságolta súlyos beteg tanítóját. Erre az időre 
helyettes tanítót keres, 800 korona törzsfizetést és 
egy szobából álló lakást biztosítván neki. Véglege-
sítésre kilátása lehet. Csak nőtlen pályázhat. Tannyelv : 
magyar, tót. Pályázati határidő : október 20. A sziládi 
ev. iskolaszékre BZÓIÓ folyamodványok B. Detrich 
János tanító, egyházi jegyzőhöz, Felsőszélle (p. Szilád, 
Nyitra m.), küldendők. (1530—11—1) 

A gerendás! újonnan szervezett, róm. kath. elemi 
népiskolához egy kántortanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalu.a : a nagyváradi 1. sz. egyházme-
gyei főpénztárból 250 korona, államsegély 850 korona, 
továbbá természetbeni lakás és kert ideiglenesen a 
majd lelkészlakásul is szolgálandó épületben és tel-
ken. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskola 
vezetése és a kántori teendők végzése. Pályázati 
határidő: október 17. A megválasztott kántortanító 
tartozik állását azonnal elfoglalni. Az iskolaszékre 
címzett kérvények Békéscsabára, lőtisztelendő Nemes-
key Andor szentszéki ülnök, plébános úrhoz küldendők. 

(1511-11-1) 
A s zemlak i (Arad m.) ref. egyház kántortanítói 

állására az augusztus hó 20-iki és 27-iki lapszámok-
ban közölt pályázat ismételten meghirdettetik. Pályá-
zatok beadásának határideje : október 18. Balogh 
Gyula, iskolaszéki elnök. (1512—1—1) 

Az andráshidai (Zala megye) fiókközse'gben a 
róm. kath. kántortanitói állásra. Fizetés: díj levél 
szerint 1072 korona készpénz ; kántori ; temetések 
után körülbelül 20 korona ; lakás : 2 szoba, konyha, 
pince, házikerttel, fdház-sertésóllal. Kötelességeit díj-
levél állapítja meg. Ezenfelül kötelessége a második 
tanítói állás szervezéséig az összes mindennapi és 
ismétlősöket oktatni, melyért ezen időre külön évi 
100 korona, nyugdíjba be nem számítható személyi 
pótlékban részesül. Választás napja : 1908 október 
14 én délelőtt 9 óra, ének- és orgonapróbával. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Fölszerelt kérvények okt. 
11-iki záros határidőig Táncsics József plébános, 
elnökhöz, Alsóbagod (Zala megye), küldendők. 

(1526—1—1) 
A mikosszéplaki (Vas m.) róm. kath. osztály-

tanítói állásra október 18-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 1000 korona, melyből 900 korona állam-
segély, 100 korona a községtől ; egy szoba, teljes bú-
torral és téli fűtéssel. Kötelessége : az első és másod-
osztály, valamint az ismétlősöket is felváltva tanítani. 
Kérvények a baltavári plébániai hivatalhoz küldendők. 
Személyes bemutatkozás előny. Márovits Béla, főtanító. 

(1528-1-1) 
A tarkányi ref. leány tanítóságra pályázat hirdet-

tetik. Fizetése : 3 szobás új lakáson, kerten és mel-
léképületeken kívül 600 -koronára van értékelve ; 
földből, pénzből és terményekből áll ; 400 korona 
államsegéllyel 1000 koronára van kiegészítve okleveles 
tanítónak ; az ötödéves korpótlékot az állam adja. 
Pályázati okmányok október hó 18-ig Győry József 
ref. lelkész címére, Tárkány (u. p. Belényes), külden-
dők. A személyesen megjelenőnek előny adatik. 

(1531-1-1) 
Füzesgyarmaton (Békés megye) róm. kath. jel-

legű, uradalmi, vegyes, osztatlan elemi iskolához oki. 
kántortanító kerestetik. Fizetése : az első évben 800 
korona ; 2 szobás lakás, mellékhelyiségekkel, tágas 
kert és udvarhasználattal ; a második évtől 1000 ko-
rona ; kántori teendőket végezni köteles, stóla körül-
belül 20 korona ; előadások után és szünidőkben az 
uradalmi irodában végzendő irodai munkákért kap 
külön: 14 mm. búzát, 6 mm. árpát, 16 méter tűzifát, 
1200 Q ö l tengerinek való földet megszántva és na-
ponta 4 liter tejet. Zenében való jártasság és kellemes 
hang kívánatos. Okmányokkal fölszerelt kérvények 
október 15-ig Szeghalomra, Szabó Sándor lelkész-
hez küldendők, kinél személyes megjelenés szükséges. 
Állás elfoglalandó október 22-én. (1544—1—1) 

A szebenmegyei Resinár községi kisdedóvodához 
kisdedóvónő-helyettes kerestetik, havi 70 korona tisz-
teletdíjjal. Oklevéllel, keresztlevéllel, erkölcsi és szol-
gálati bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1908 okt. 
15-ig a felügyelő-bizottsághoz nyújtandók be. Román 
nyelv szükséges. (1515—1—1) 



2 0 4 1 . SZÁM. 

Székelyfalvi róm. kath. osztálytanítói álláara okt. 
18-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 1907. évi XXVII. 
t.-c. értelmében 1000 korona községtől és egy bútoro-
zott szoba. Teendője: a reábízott osztályokat önállóan 
vezetni, ismétlő-iskolát tartani, a kántoriakban segéd-
kezni, az iskolásokat szentmisére vezetni és ott reájuk 
felügyelni. Csakis férfitanítók pályázhatnak. Tannyelv : 
magyar-tót. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
morvaszentiánosi plébánia-hivatal címére küldendők. 

(1541-1-1) 
A köpösdi róm. kath. kántortanítóságra a pályá-

zati határidő, a 39. számban kö/.ölt jövedelmek mel-
lett, október 12-ig meghosszabbíttatik. Ligday József, 
elnök. ^ (1546- 1 - 1 ) 

Egyekre (Hajdú m.) róm. kath. (magyar), jóhangú, 
oki. s -kántortanító kerestetik. Fizetése : 400 korona, 
mosáson kívül teljes ellátás. Pályázók okmányaikat 
október 15-ig Buda Lajos kántortanítóhoz küldjék. 

(1549-1—1) 
Nagykörösre r. kath. segéd-kántortanító keres-

tetik. Fizetése : havi 20 korona, teljes ellátással. 
Mosás, ágynemű nem adatik. Ulrich Béla. 

(1553—1—1) 
Kisderzslda községben szervezett községi tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Határidő : október 14. 
Javadalom : lakás, kert, évi 1000 korona készpénz. 
Pályázók beadványaikat okmányokkal körjegyzőhöz, 
Felsőszopor (u. p. Alsószopor), küldjék. Az állás október 
•20-án elfoglalható. (1454-1—1) 

A valkói róm. kath. elemi iskolánál 4-ik önálló 
tanítói állásra pályázat hirdettetik október 15-ig. 
Választás október 20-án. Személyes megjelenés kíván-
tatik, saját költségen. Kántorságban jártasság kíván-
tatik. A rábízandó osztályt vezetni, ismétlősöket díj 
nélkül tanítani tartozik. Fizetése : 100 korona a hit-
községtől, 900 korona államsegély, lakás vagy szabály-
szerű lakáspénz, kertilletmény. Kérvények a plébánia-
hivatalhoz küldendők. Valkó (Pest m.), 1908 október 
1. Pósta helyben, per Tura. (1555—1—1) 

A körösszegapáti i ref. egyház pályázatot hirdet 
osztatlan leányiskolába, tanítónői állásra. Javadalma : 
államsegéllyel 1000 korona, lakás kerttel. Egyévi 
próbaidő kiköttetik. Fölszerelt kérvények október 
15-ig ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Állás válasz-
tás után azonnal elfoglalandó. (U. p. Szakái, Bihar 
megye.) (1556-1—1) 

A jelen iskolai évvel létesített s a poprádi izrae-
lita hitközség által fenntartott izraelita felekezeti 
népiskolánál rendszeresített tanítói állásra, amely 
állás összesen 1380 ( egyezerháromszáznyolcvan 1 korona 
évi fizetéssel van egybekötve, ezennel pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak feddhetetlen előéletű, izraelita 
vallású, okleveles néptanítók. A kellően fölszerelt 
pályázati kérvények 1908. évi október hó 15-ik nap-
jáig dr. Singer Miksa, iskolaszéki elnöknél, Poprádon 
nyújtandók be. Kelt Poprádon, 1908 szeptember hó 
24-én. Dr. Singer Miksa, iskolaszéki elnök. Dr. Hollaen-
ler Ernő, iskolaszéki jegyző. (1481—1—1) 

A berezel i (Nógrád megye) kántortanítói állás 
tiszta jövedelme : természetbeni lakás, föld, párbér, 
fa, stóla, készpénzfizetésekben díjlevél szerint kitesz 
1475 korona 98 fillért. Kötelességei : Berczelen, Va-
nyarezon és Gután plébános utasítása szerint az elő-
forduló kántori teendők végzése és az első számú tan-
teremben püspöki tanterv szerint a mindennapos 
iskolások valláserkölcsö8, hazafias nevelése és tanítása, 
tankötelesektől beszedett 30 filléres tandíjaknak az 
iskola pénztárába beszolgáltatása, ostyák szolgáltatása 
és párbérfizetők évenkénti összeírása. Pályázók folya-
modványukat előzetesen Jakubovits Sándor, iskola-
széki elnökhöz benyújtsák és október 15-én személye-
sen jelentkezzenek a próbán. Az állás azonnal elfog-
lalandó. ( 1 5 3 4 - 1 - 1 ) 

Najdásl (Krassószörény megye) községi elemi 
iskolához egy férfitanítói és egy tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdetek. Évi fizetés: 1000 — 1000 korona és 
természetbeni lakás. A fizetésből 100—100 koronát a 
község biztosít, 900—900 koronát pedig államsegély 
útján nyernek a választandó tanerők. Tanítói oklevél-
lel, keresztlevéllel, esetleg eddigi működési bizonyít-
ványokkal fölszerelt kérvények a najdási községi 
iskolaszékhez címzendők. Pályázati határidő : 1908 
október hó 15. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(83/h-I—1) 
A nagykállói községi iskolaszék a császárszál lás-

tanyai Il-ik tanítói állásra az 1907. évi XXVÍ1. t.-c. 
által biztosított javadalmazással pályázatot hirdet. 
Az iskola osztatlan, hatosztályú. Kérvények október 
hó 15-ig Gáspár Gyula, iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. Csak eredeti, vagy közjegyzői hitelesítéssel ellá-
tott okmányok fogadtatnak el. (1507—I—1) 

Soltvadkert község határában, a küvágói iskolánál 
most szervezett i>özségi iskolai tanítói állásra az 
iskolaszék pályázatot hirdet. A tanító javadalmazása: 
az iskolapénztárból, havi utólagos részletekben fize-
tendő évi 1000 korona készpénz, 2 szoba, konyha, 
kamra, pince és megfelelő mellékhelyiségekből álló 
szabad lakás és 800 Q-öl nagyságú kert. Ezenkívül 
az iskola fűtéséért és tisztogatíatásáért évi 180 koro-
nát kap. A szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvé-
nyek 1908. évi október 15-ig a kecskeméti kir. tan-
feliigyelőséghez nyújtandók be. Kelt Soltvadkert, 
1908 szeptember 17-én. Dávid Béla, iskolaszéki elnök. 

(1423 —11—1) 
A njemezei (Szlavónia, Szerém m.) ref. egyház-

község német tannyelvű kántortanítói állására ezen-
nel pályázatot hirdet. Javadalom : 1. Egyezer ko-
rona készpénz, negyedévi előleges részletekben. 2. 
Szabad lakás és kert. 3. Négy öl kemény tűzifa, ház-
hoz szállítva. 4. Stóla : nagytemetés 1 korona, gyer-
mektemetés 60 fillér, esketéskor 1 korona, keresztelés-
kor 60 fillér. A tanító, amikor a missziói lelkész 
végzi az istenitiszteletet, a kántori teendőket, minden 
más vasár- és ünnepnapon pedig a teljes istenitiszte-
letet — prédikációval, minden külön díjazás nélkiil 
köteles végezni. Ugy a tanítás, mint az istenitisztelet 
nyelve : a német. Kellően fölszerelt pályázati kérvé-
nyek a vukovári ref. missz. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Határidő : október 15. Az állás 1908 novem-
ber 1-én elfoglalandó. (1533—1—1) 

Jákóhalmai róm. kath. iskolaszék egy tanító- és 
egy tanítónői állásra pályázatot hirdet. Jövedelme : 
a közpénztírből egyenként évi 200 koronának novem-
ber—december hóra eső részlete és 900 korona állam-
segély január 1-től, az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján a 
község által kiegészítve. Kötelessége : a reábízandó 
osztály vezetése, a gyermekek templomba, körme-
netre vezetése és az ismétlők oktatása. Állás leg-
később november 1-én elfoglalandó. Kérvények októ-
ber 14-ig Bárdos Pál alesperes-plébános, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1537-1—1) 

A hosszúréti róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázatot hirdetek. Javadalmazása : hitközségtől 410 
korona, föld és stóla. Állami kiegészítés 460 ko-
rona. Tót nyelv bírása szükséges. Vasskó József, 
esperes-plébános Zboró, Sáros megye. (1538—I—1) 

Szalacs i református fitanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom: 1. egyházi pénztárból 600 korona; 
2. miniszterileg kiutalt fizetéskiegészítési államsegély-
ből 400 korona, havonkénti előleges részletekben, 
úgyszintén az egyháztól lakbérben 100 korona fizet-
tetik. Kötelessége: I—II. fiosztály önálló vezetése. 
Növendékek _ száma : 50—55. Pályázati határidő : 
október 16. Állás azonnal elfoglalandó. Nagy Imre 
lelkész, iskolaszéki elnök. (1558—11—1) 
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HIRDETESEK. 1 HIRDETESEK. 
A második osztály tanítója, 

JUH A Y ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az _ elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az új tanterv és utasítás szerint ZIMA 
JÁNOS sz.-föv. tanítónál, Budapest, VII., Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1446—IV—3) 

100 gyönyörű magyar népdalt 
iskolai szép szöveggel, 2 szólamra hangjegyezve tar-
talmaz a „Kis Muzsikus". III. kiadás. Kir. tanfelügye-
lőktől is ajánlva. I. füzet 80 fill., IL füzet 80 fill. 
Kotta nélküli külön „Szövegkönyv" 100 dalszöveggel 
40 fill. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló, Heves m 

(1178—VI- 6) 

V p 7 p r t n n w v p t • Alexy: Vezérkönyv (eredmény-
V C/.CI ivUIiy VCK . tár) a földrajz tanításához 1"20. 
Pálinkás IJ. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anvaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Szabó : 
Irvaolvasás, számolás, rajz és agyagmunka elm. és 
leckékben 1*40. Székely Á. : Vezérkönyv a beszéd-ért.-' 
gvak. tanításához, I. oszt. 2 ; II. oszt. 2. A pénz be-
küldése esetén portómentesen küldi: Kovács Gyula, 
Nagybánya. (1086—16—7) 

Cserél Arad városi állami elemi iskolai igazgató-
tanító. Nagy Ignác, Arad, Kovács-utca 17. 

(1435—III—2) 

N p v p l n n n t p r p c t p t í t v i d é k i földbirtokos 9 éves 
ttCVClUllU ÜCI C&lVliH leányához.Pályázhatnak 
róm. kath. vallású, tanítónői oklevéllel bírók, kik a 
francia, német és zongorában jártasak. Fizetés meg-
egyezés szerint. Bizonyítványmásolatok fényképpel 
Gyertyánffy Andorné úrnőnek, Gyér, Torontál megye 
küldendők. (1366 — 11—2) 

Kath. nevelönöt keresek 
nyom mellé, ki a német és francia nyelvben, valamint 
zongorában tovább oktatni képes. Oklevél nem kíván-
tatik. Díjazás megegyezés szerint. Keglevich István, 
földbérlő, Aranyospusztán, u. p. Barcs 2., Somogy m. 

(1437—II—2} 

P Á R T O L J U K A H O K I I P A R T 1 
7Py*0 TI P n szállítja a minis?.terileg ajánlott s 
J? í aiLL\j\J többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Kgy '/í bádogszelence •/« klg. 18 m' ter. kor. 7.— 

„ V» , V« „ 9 m> ter. a 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
, pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Űj mázolás i és von&lozásl utasítással. 

Greschik Gyula, 
(1496-V—2) L Ő C S É N . 

A kolera, 
tüdővész és egyéb fertőző betegségek terjedését 
nagy mértékben meg lehet gátolni, ha az iskolák és 

egyéb nyilvános helyiségek padlóit 

Fónagy-féle dustless-
szel fertőtlenítjük és portalanítjuk. 

A „Fónagy-féle dustless" a m. kir. tudomány-
egyetem és a székesfővárosi bakteriológiai intézet 
tanúsítványai szerint megöli a bacillusokat. 

Egy liter „Fónagy-féle dustless" (6—10 n é g y -
zetméterre elég) 1 korona, 1 db kenőszerszám 1 
korona, 1 db piassáva-seprő l'GO korona. 

A „Fónagy-féle dustless" fertőtlenítő szer hasz-
nálatára vonatkozó miniszteri rendelet és utasítá-
sok kíváuatra megkükletnek. 

A szer, egyedül 
dustless" gyár, 

és kizárólag a „Fónagy-féle 

Erdős József és Társa, 
Budapes t , VI., Szív-utca 26. sz . a la t t r e n d e l h e t ő m e g . 

(170—46—35) 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Oelej-u. II. (T i sz tv i se lő te lep . ) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletíizetcsre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—26—24) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-. 
fizetésre is kaphatók.^ 
Harmóniumok, beszé- H? 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

(585-26-15) 
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Egy 7 éves kisleány mellé 

csinos, egészséges fiatal leányt keresek, 
aki az I. elemire előkészítené s németül is perfekt 
beszélne, hogy a német nyelvben is gyakorolná. 20 
korona havi díjazás és teljes ellátás. Ozv. Szaiontay 
Elekné, Kecskemét, Páva-utca 147. sz. (1344—1-1) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . (21-9) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyaro r szág legnagyobb é s v i l lamos e r ő r e b e r e n -

deze t t h a n g s z e r g y á r a . 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszereit, úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat: 
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
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Előfizetési felliivás 

Néptanítók Lapjá-ra. 

© © © © © © © © © © 
Előfizetési á r : 

Egész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. © 

Előfizetést naptári évnegyed ^ 
szerint kikerekített e g y évnegyed- Sp 
nél kevesebb időre nem fogadunk 
el, s az előfizetési pénzek ezen 
Igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest L, (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

w © 

p 

h 

Első m a g y a r vili. e r ő r e b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r 

STOWASSEB, J. 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magv. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a 
magy. kir. honvédség és a kőzÖB hadsereg stb. szállítója, 

a javított Rákóczi - tárogató feltalálója 

B U D A P E S T . 
Főüzle t : II., Lánczhíd-u. 5. Gyár : Öntőház-u . 2. 

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-
hangszerek gyára. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket. 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb 
Org.-harmôniumok 70 „ „ 
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon. 

Tanerőknek kedvezmény. 
Arjegyz. k ívánat ra d í jmen tesen küldet ik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. (50-51-4J) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
tanszerbeli fölszerelések 

lesjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

M ü s z e r é s z e t i gyár! Üvegfúvó- intézet ! 
Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 

Telefon 42-05. (1046-10-4) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
-m ^ m rajzzal ellátott 

rm: kézimunka-ár-
jegyzékemet éskérjenmintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

Telefon 109-06. 

B É R C Z I D. S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

Sa já t árú-házában. 

i T l d ö J c l l U i S Z t l ; , munka-üzlete. = 
(16-52-41) 
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Fél év alatt 20-ig! 
Vezérkönyv a számtanításhoz, az 
elemi iskola I. osztálya számára. 

í r t a : K E C S K É S E R N Ő . 
Az egész évi anyag oly részletesen van feldol-
gozva, l iogy a t a n í t ó az ö s s z e s k é r d é s e k e t aká r 
a könyvből is k iolvashat ja . Ára 2 kor . A hozzá-
való 58 számképpel együtt 5 kor. Megrendel-
he tő a s z e r z ő n é l : Kaposvárot t . ( 1529 — III—1 ) 

15 forintért 
í l ü f i 

remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
óriszalió-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—11) 

készpénzé r t vagy r é sz l e t f l i e t é s r a 
leg ju tényosabb áron 

HHRENTREÜ ÉS FUCBS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88-59. ( 193 -40 - 32) 

BÚTOR 

Tanító urak figyelmébe! 
Verő, a tornatanítás vezérkönyve a vallás- és közokt. 
miniszter által 1908/67.015. sz. a. néptanítóknak vezér-
könyvül engedélyezte. A legújabb miniszteri tanterv 
alapján 350 ábrával, ára 2 K 40 f. 2 K 80 f előzetes 
beküldése esetén bérmentve küldjük. Polatsek-féle 
könyvkereskedés,Temesvár. Granima-László-Sebesztha 
magyar ABC-és könyvéből mutatványpéldányt kívá-
natra, azonnal küldünk. Bevezetésük esetén az olvasó 
falitáblákat ingyen adjuk hozzá. Polatsek-féle könyv-
kereskedés, Temesvár. (1073—VII—7) 

Az írás és olvasás játszva tanításának 
új módszere kimerítő utasítással ellátott könyve : ára 
2 korona. Kapható a szerzőnél : Trettina Józsefné 
székesfővárosi tanítónőnél, Budapest, II., Batthyány-
utca 24. Számos elismerő-levél. (1284—V—5) 

Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
m e r t R E M É N Y I MIHÁLY m ű h e g e d ü - k é s z í t ő , 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („hangfokozó-
gercnda") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítményű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedü-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűu;űvésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reinényi-l'éle új hegedűn sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87—84. 

Árjegyzék bé rmentve . ( 4 4 7 — 3 0 — 2 0 ) 

Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok ós a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. í r ták: FARKAS SÁNDOR és KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. í r ták : FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára 80 f, nettó-ára 60 f. 

'III. Polgári jogok és kötelességek. í r t a : FARKAS SÁNDOR. Bolt iára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák Y—VI. osztályai számára. í r ták: DR. BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bolti, ára 1 K, nettó-ára 75 f. 

V. Kalauz, mint vezérkönyv, a DR. BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatvány példányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz á rában azonban 4 0 f beküldését kérjük. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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T a l r á t o Tín rf v o tanszer-mű intézetétől (Győr, Új-
I d & d l â E l l u l C világ-u. 19.) kérjen illusztrált 
árjegyzéket az újirányű rajzoktitás és a beszé(l-ért.-
gynk. fa-, fém-, p.-masé- stl>. mintáiról. (14S8-III-1) 

p „ p j , í | bárhova magyar községből áll. tanítónő 
v o v l Cl tanítóval is, ha férje, ki más községben 
élethossziglan megválasztott aljegyző, ugyanott rend-
szeresített állást kap. Cím : dr. Schmitt. Arad, Deák 
Ferenc 32. (1490-1—1) 

M p O - f p l p n t • »Hevesi nóták" énekhangra és cim-
i ' lCgJCICl l l • balomra. Zongorán is játszható. II. 
kiadás. 1 korona beküldése ellenében bérmentve 
küldi a szerző : Arokszállásy János, tanító, Átány 
(Heves megye). ( 1 4 9 7 - 1 - 1 ) 

f i_„ '1 állami iskolai igazgató-tanító négytanerős 
l lúv lC l iskolától bárhová : falura hasonló állásúval, 
városba osztálytanítóval is. Fejér András, igazgató-
tanító Berzevicze, Sáros. (1495—I—1) 

5000 db hangjegy 
Rendes kotta-alak, szép, tiszta nyomás. Darabja 12 1111. 
Mutatványszámot és jegyzéket 20 filléres levélbelyeg 
ellei éb ;n küld : Breiner S. Lipót könyv- és zenemű-
exportüzlet, Sopron, Fegyvertár-u. 7. (1501—1—1) 

H U t a n í t n n n hosszabb ideig működött, 
Uu.1. I d l l l l U i l U , egy 10 éves leányka mellé ke-
restetik, kit az I. felsőbb leányiskola tantárgyaira 
oktatni képes, azonkívül egy 8 éves fiúcskát a III. 
elemire előkészítene. Francia nyelv tudása megkíván-
tatik. Teljes ellátáson kívüli fi/.etés levélileg állapít-
tatok meg. Gogl Adolf grófi főerdész, Kegye (u. p. 
Szakácsi, Szilágy m.). (1524—I—1) 

T i r m r i r s József fonomimikai eljárása a l e g j o b b , 
P H I n n Kérjen prospektust. Kiadja az „Első 

zsony megye). 
Galántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-

(1532—IV — 1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Üj kotta!) 

a kath. nép. kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 lillér. U-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbö lkút (Eszterg-om m.). 

(1380—XX—4) 

138 színes képpel ellátva 
jelent meg kiadásunkban 

Seiler Miklós „Természettana", 
a, népisk. részére. A színes képek a szemléltető okta-
tást rendkívül elősegítik. Engedélyezve 101.280/1908. 
sz. a. Kívánatra mutatványpéldányt küld a Polatsck-
lőle könyvkereskedés, Temesvár. (1419—VU—2) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
sek, tornakészü-UUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívána t ra ni e l -
küld i ú jonnan 

k iadot t árjegy-
z é k é t , ingyen és 

bérmentve.« 
(24—52—41 y 

cserél kárp<5t" Iparostanonc-iskolával bíró hely-
ségből mely tanító vagy tanítónő WJGI Cl l;isi ösz-
s/.ejí meghatározásával, Szegvár, tizenhattanerős nagy-
községbe. Gabler Ödön, állami tanító. (1357 — 1—1) 

Feleség 6 tanerős állami iskolánál, Temesvártól 13 km. 
Gyermekek vonaton bejárva iskoláztathatók, férfival 
is cserélhet ; férj kőszénbányánál, állami iskola Pécs 
mellett ; fűtés, világítás és 400 korona mellékjöve-
delem, működnek. Egy helyre, bárhová. Cím : Vadász, 
Komlóbánya, Baranya. (1502—I—1) 

Ev. ref. vallású nevelönöt keresek 
4 elemista gyermekem mellé. Teljes ellátás és havi 
30 korona fizetés. Szőcs Samu földbirtokos, Füzes-
szentpéter, u. p. Hídalmás (Szolnokdoboka m.). 

( 1 5 3 9 - 1 - 1 ) 
r 

Állami tanítópár cserél 
erdélyi bármelyik kéttanerős iskolához, négy nagy-
város közé (12 km.) ékelt t. magyar nagyközségből, 
esetleg áldozat árán is. Jó piac, pósta, távírda, orvos 
stb. helyt. Főp. r., Nagyvárad. (1554—1—1) 

Vaday-Pacséry-Dénes 

Gazd. ism.-iskolások könyve. 
Engedélyezve 69.371/1906. sz. a. Ára egész vászon-
kötésben 1-20 K. Kiadja a Polatsek-féle könyvkeres-
kedés, Temesvár. (1498- 1—1) 

A „Sárospataki Irodalmi Kör" következő kiad-
ványait van szerencsém az igen tisztelt tanító urak 

pártfogásába, ajánlani : 
Árvay : Ó- és újtestamentomi szent történetek. 

14-ik kiadás. Átdolgozta: Radácsi György. Ára 
60 fillér. — Radácsi György : Keresztyén egyház-
történet. Kérdés-feleletekben. 18-ik kiadás. Ara 30 
fillér. — Dr. Tüdős István : Hit- és erkölcstan. 
2-ik kiadás. Ára 30 fillér. — ííagy Sándor : Magyar 
ABC. 4-ik kiadás. Ára 40 fillér. — Dezső Lajos: 
Magyar olvasókönyv. II. osztály. 6-ik kiadás. Ára 
45 fillér. — Dezső Lajos : Magyar olvasókönyv. 
Ill —IV. osztály. 6-ik kiadás. Ára 80 fillér. — Dezső 
Lajos : Magyar olvasókönyv. V—VI. osztály. 4-ik 
kiadás. Ára 1 korona 10 fillér. — Dr. Ballagi (Jéza : 
A magyar alkotmány. 2-ik kiadás. Ára 45 fillér. — 
Fövenyessy-Szily : A magyar nemzet története. 
Ára 50 fillér. — Iíuza János : Természetrajz. 7-ik 
kiadás. Ára 60 fillér. — Zsindely István : Termé-
szettan. Átnézte Balogh Kálmán. 4-ik kiadás. A a 
50 fillér — Gérecz Károly : Földrajz. 9-ik kiadás. 
Ára 54 fillér. — Pásztor Sámuel és Dezső Lajos : 
Kis daloskönyv. I —111. oszt. Ára 40 fillér. — 
Pásztor Sámuel és Dezső Lajos : Kis daloskönyv. 
I V - VI. oszt. Ára OH fillér. — l'ogarassy-Nagy : 
Olva-ókönyv ref. ismétlő-iskolák és prot. családok 
használatára. Ára 1 korona 80 fillér. 

Megrendeléseket szívesen fogad és kér : 

Trócsányi Bertalan könyvkereskedése, 
a sárospataki reform, főiskola kiadvá-
nyainak főbizományosa, Sárospatak. 

(1340-1—1) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M T N T S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted réasét 
tevő petit nyomású és egyhasábii sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KJLR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SKOLA-TÉB 3. 

Hl é m i r a t o l t a t n e m a, cl m i i t v i s s z a . 

ltománia közoktatásügye. 
(—ó—) A kultúra közösséget teremtett 

a népek között. Az egyes államok már 
nincsenek rákényszerítve arra, hogy meg-
várják, míg intézményeik a maguk ere-
jéből megizmosodnak, nagyra nőnek. 
Néha maga az intézmény csírája is a 
külföldről jön, de ha a csíra honi talaj-
ban keletkezett is, külföldi tapasztalatok 
siettetik megerősödését, vagy halálát. 
Elmaradottabb nemzetek, melyeknek fiai 
lázasan sietnek pótolni évszázadok mu-
lasztásait, igen gyakran kész alkotásokat 
másolnak le. Azt hihetnénk, hogy a né-
peknek egymásra folytonosan gyakorolt 
hatása következtében elvész a nemzeti 
tartalom, az egyéniség s a kultúrnépek 
intézményei évtizedről évtizedre közelebb 
állanak egymáshoz. A nemzetek faji 
sajátságai azonban sokkal erősebbek, 
hogy föl ne vennék a harcot a kultúra 
nemzetköziségével. Az idegenből jövő 
csírák, a külföldről átplántált intézmé-
nyek nem tudnak sokáig ellenállani 
annak az ostromnak, melyet az átvevő 
nép faji sajátságai intéznek ellenük. 
Ennek a következménye aztán az, hogy 
idővel az egy tőből, közös gondolatból 
fakadó vagy egyszerűen lemásolt intéz-
mények is megtelnek nemzeti tartalom-
mal s lényeges eltéréseket mutatnak 
egymástól. 

Európa iegelmaradottabb államainak 

egyike volt a mult század második fe-
lében Románia. Ma hatalmas lépésekkel 
előnyomuló állam, mely minden igyeke-
zetével azon van, hogy beilleszkedjék a 
kultúrállamok sorába. Mintaképe Francia-
ország. A francia intézményeknek, francia 
szokásoknak terjesztője a keleten, de 
bármennyire iparkodik is a nyugathoz 
simulni, nem akadályozhatja meg, hogy 
intézkedéseiben meg ne villanjon itt-ott 
a kelet. Prózai hasonlattal élve, olyan 
helyzetbe került, mint az a fejlettebb 
ízlésű ember, ki az elődei által rikító 
vörösre festett falat szelídebb színre 
iparkodik átfesteni. Az új festésen át-
át tör a régi. 

Ránk nézve rendkívül érdekes minden 
országnak a tanügye. Kétszeresen érde-
kel bennünket Romániáé; egyrészt szom-
szédos állam, másrészt kétségkívül annál 
erősebb hatást gyakorol a magyarországi 
oláhságra, mennél műveltebbé válik. 
Egyik-másik dologban pedig tanulni is 
lehet tőle. 

Barabás Endre tanár több ízben fog-
lalkozott már nemzetiségi dolgokkal. 
Most Románia közoktatásügyéről írt egy 
terjedelmes tanulmányt. Az ő munkája 
alapján ismertetjük főbb vonásokban a 
szomszédos állam közoktatását. 

Két dolog jellemző a román köz-
oktatásra: az egyik a minden ponton 
megnyilatkozó sovinizmus, a másik bizo-
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nyos katonás rend. A túlzásba vi t t so-
vinizmusnak bizonyára meg fogják érezni 
káros hatását. A területükön lakó nem-
zetiségeket elriasztják maguktól. Romá-
niában egy sereg idegenajkú ember él, 
kik nem vehetnek részt a román köz-
életben, mert szüleik fajilag nem romá-
nok. Tanítói oklevelet sem szerezhet 
csak román nemzetiségű. Minthogy az 
összes tanítóképző-iskolák államiak, az 
ellenőrzés nagyon meg van könnyítve. 
A tanítóképzőbe való beíratáskor min-
den jelentkező az anyakönyvi kivonaton, 
orvosi bizonyítványon és iskolai bizo-
nyítványon kívül hatósági bizonyítványt 
is tartozik felmutatni arról, hogy román 
szülők gyermeke. Hogy romániai alatt-
való-e az illető, az mellékes. Szívesen 
látják az idegen államok területén élő 
románok gyermekeit is, de a Romániá-
ban született idegenajkúak előtt zárva 
maradnak az iskola kapui. Nem akarjuk 
ez eljárást bírálni. Minden állam úgy 
intézkedik otthon, ahogy jónak látja, 
mindaddig, míg idegen állampolgárok 
jogait, vagy valamelyik nemzetközi szer-
ződést meg nem sérti. De nem állhatjuk 
meg, hogy öröm ne töltse el szívünket, 
ha ebben a tekintetben a hazai állapo-
tokat a romániaival összehasonlítjuk. 
A magyar fajnak hány idegen faj szü-
löttét sikerült nyelvének, nemzetiségének 
legbuzgóbb katonáivá nevelnie egész 
Európában páratlan türelmével és hig-
gadtságával! A romániai példa azonban 
figyelmeztet bennünket arra, hogy ne 
riadjunk vissza olyan intézkedésektől, 
melyekkel a magyar faj szellemi fölé-
nyét biztosíthatjuk és az idegen kultúra 
térfoglalását akadályozhatjuk meg. 

Romániában az államon kívül a fele-
kezetek, társulatok és magánosok is tart-
hatnak fönn iskolákat. Ez iskolák rend-
kívül szigorú állami ellenőrzés alatt 
vannak. A rendeletek elhanyagolása az 
iskola bezárását vonhatja maga után. 
A sovinizmus i t t is teljes mértékben 
megtalálható. A romániai magyar isko-

lákba pl. nem szabad sem magyarajkú 
román polgárok, sem románajkú magyar 
polgárok gyermekeit fölvenni. „ Minden ta-
nuló, — írja B. E. — tekintet nélkül nem-
zetiségére, akár egyedül, akár csoport-
ban van: köteles tisztelettel köszönteni 
a román nemzeti zászlót; köteles kalap-
j á t akkor is levenni és tiszteletteljesen 
viselkedni, amikor a román himnuszt 
hallja. (11.270/1902. sz. a. k. rendelet.) 
Minden rendű és rangú iskola köteles 
minden iskolai ünnepélyt a román him-
nusz eléneklésével kezdeni. Minden iskola-
teremben a román királyi pár arcképe 
díszes helyen és módon elhelyezendő, 
valamint a Románia múltjára vonatkozó 
történelmi képek is. Álljon végül i t t 
— folytatja B. E. — néhány olyan 
iskolai vétség, melyek miatt felekezeti 
iskolákat zártak be a közelmúltban: a 
tanító nem képes sikerrel tanítani a 
román nyelvet; a felekezeti iskolák nö-
vendékei nem vezettettek el az állami 
iskolába vizsgálatra; olyan tankönyve-
ket használtak az iskolában, mely nem 
volt engedélyezve és amelybe a román 
nemzet és állam szempontjából szabály-
talan és téves tanok találtattak; olyan 
iskolai faliképek használtattak, melyek 
egy szomszéd állam hőseit idealizálták; 
az iskolai ügyiratokat nem román nyel-
ven vezették; egy tankönyv a román 
nemzet és állam létesüléséről helytelen 
tanokat hirdet; a kezdő tanulókat nem 
tanítják románul; az iskolában folyó 
történeti tanítás nem tulajdonít a ro-
mán nemzet történelme nagy esemé-
nyeinek elég nagy jelentőséget. (1905 
dec. 2-án, 9-én, 13-án és 14-én kelt 
iskolabezárásokat elrendelő miniszteri 
végzésekből.) 1908-ban az egyik buka-
resti magyar iskolát azért zárták be, 
mert egy gör. kath. magyar alattvaló 
románajkú gyermekét fölvette, s csakis 
a magyar-osztrák követség beavatkozá-
sára volt újból megnyitható." 

Idáig nem kell elmennünk, mert a 
türelmetlenség ellenkezik a magyar ha-
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gyományokkal, de nem szabad haboz-
nunk, ha a magyar nemzeti állam ellen-
ségei fölszi3szennek, valahányszor a nem-
zetellenes törekvések letöréséről s a 
magyar nyelv, az államnyelv érvényesí-
téséről van szó. 

A román tanítóságnak a falvak éle-
tében igen jelentős szerepe van. Minden 
téren ők a vezetők. Erre nevelik őket 
már a tanítóképzőkben. A román kor-
mány elvárja a tanítóságtól, hogy sza-
bad idejében a néppel érintkezzék, s 
ahol csak lehet, szociális intézményeket 
létesítsen. Az újabb időben keletkező 
rengeteg hitelszövetkezet, a népkönyv-
tárak, a népies színházi előadások, a 
felnőttek iskolái, az énekkarok, a minta-
méhesek, minta zöldséges kertek, az 
iskolai múzeumok, a kölcsönös állat-
biztosító-intézetek, a falusi békéltető-
bizottságok mind a tanítóság munkájá-
nak gyümölcsei. 

A tanítóságot képessé is teszik erre 
a nagy munkára. Nemcsak tanítójelölt 
korában fordítanak rendkívül nagy gon-
dot nevelésére, nemcsak továbbképző-
tanfolyamokat állítanak föl s a jelesebb 
tanítókat hosszabb időre is szabadságol-
ják, hanem időközönként gyűléseket ren-
deznek, hol a megjelenés kötelező. Két-
féle gyűlést tartanak. Megyei tanítói 
értekezletet, évente egyszer, köri gyűlé-
seket, havonta egyszer. Az előbbinek 
tartama rendesen egy hét s a tárgy-
sorozatot a miniszter állapítja meg. A 
gyűléseu tanárok ós tanítók adnak elő. 
A tárgysorozat rendesen egyes tárgyak 
tanítási módszeréből és értekezésekből 
áll. A köri gyűlések kb. ugyanezen kér-
désekkel foglalkoznak. A gyűlésen kiváló 
tanítókat aztán előléptetik; az előlépte-
tésnek rendes módja a falusi iskolából 
városiba való áthelyezés, vagy 10% 
fizetésemelés. 

Jellemző a román sovinizmusra Haret 
Spiru miniszter 1902-iki rendelete, mely-
ben a tanítónőkre vonatkozólag a kö-
vetkezőket mondja: Határozottan tilta-

kozom a tanítónőknek a falusi leányok 
előtt rossz példa gyanánt szolgáló ru-
házkodása ellen. Az elterjedt fényűzés 
nincs arányban helyzetükkel, de határo-
zottan veszedelmes a falusi tanítónőre 
kötelessége teljesítése szempontjából is. 
A tanítónőknek elsőrangú feladata az. 
hogy minta gyanánt álljanak a falusi 
leányok előtt, de a fényűzésben való 
példaadásra semmi szüksége sincs a mi 
népünknek. A tanítónő veszedelmes 
példaadása oka annak, hogy falusi 
leányaink kezdik levetni nemzeti öltöze-
teiket és városiasan kezdenek öltöz-
ködni . . . 

Rendkívül érdekes újítást hoztak be 
pár évvel ezelőtt a román iskolákba. 
Az ifjúságot katonailag kiképezik. Nem 
a mi tornagyakorlatainkat kell ezalatt 
érteni, hanem valódi katonai kiképzést. 
A kormány egy tábornokot nevezett ki 
főfelügyelővé; mellé van beosztva egy 
hadsegéd, azonkívül van öt százados-
felügyelő, 38 százados és főhadnagy, 
120 tényleges altiszt. A tanulók egyen-
ruhát viselnek, katonásan köszöntik a 
tiszteket é3 a felsőbb osztályosakat. 
Náluk már a katonai gyakorlatok, a 
katonai elméleti ismeretek és a cél-
lövészet kötelező tantárgyak. Ha a ta-
nulók e tárgyakból kielégítő előmenetelt 
nem tanúsítanak, előhaladásukban meg-
állanak. 

Barabás Endre értékes munkájából ki-
ragadtunk néhány képet. Alkalmilag 
még visszatérünk e könyvre. Most még 
csak annyit jegyzünk meg, hogy általá-
ban Románia közoktatásügye politiká-
já t nem tartjuk ugyan utánzandónak, 
de sok olyan dolog van ebben a 
mesés gyorsasággal fejlődő kis állam-
ban, amely megszívlelésre méltó. S fon-
tos ránk nézve az is, hogy megismerked-
jünk annak az államnak életével, mely 
itt a szomszédunkban öntudatosan tör 
célja felé. 

Barabás Endre könyvét Stein János 
adta ki Kolozsvárt. Ara 1 kor. 50 fill. 

42« 
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Az iparostanulók oktatásügye 
az ú j ipavtörvényjavaslatban. 

írta : Kirchner Béla. 

A hazai iparososztály s az ország gazdasági 
érdekeit van hivatva előmozdítani az az értékes 
törvényjavaslat, amelyet Kossuth Ferenc keres-
kedelemügyi miniszter a? ipar gyakorlásáról, 
valamint az ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
védelméről közrebocsátott. 

A miniszter előadói tervezetnek nevezi a nagy 
gazdasági és szociálpolitikai tudatossággal össze-
állított törvényjavaslatot, valószínű azért, hogy 
fölötte az érdekelt közönség annál szabadabban 
nyilváníthassa véleményét. Ebben megerősít a 
törvényjavaslat tájékoztató előszavában Szterényi 
József államtitkárnak a következő kijelentése; 
„E törvénytervezet jelen alakjában még csak 
egyéni állásfoglalás, egyéni vélemény, melynek 
célja alapul szolgálni a törvényalkotásnak ; 
alapul arra, hogy az érdekeltség minden ille-
tékes tényezője állást foglalhasson az őt illető 
kérdésekben és ez alapon foglaljon azután állást 
a kereskedelemügyi miniszter és maga a kor-
mány. 

Bennünket itt e helyen a törvényjavaslatból 
legközvetlenebbül az iparoktatás s ebből is az 
a rész érdekel leginkább, amely az iparos- (és 
kereskedő-) tanonciskolákra, tanulóikra és 
munkaviszonyaikra vonatkozik. 

Ezek az iskolák tudvalevően a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri tárcához tartoznak. 

*E tárca főhatósága alá sorozza továbbra is az 
új ipartörvényjavaslat. Tényleg a népoktatással 
kapcsolatban van a természetes helyük, mint 
a tanköteles kort kiegészítő általános ismétlő-
oktatásnak, hol a tanoncoktatás legújabban 
sokat fejlődött. 

Hogy az iparosinas(tanonc)-oktatásügy reví-
zióra szorult, ezt igazolja immár majdnem egy 
negyedszázad tapasztalata, tanulsága, mely az 
1884. évi ipartörvényben megállapított tanonc-
iskolák életbelépte óta felgyülemlett. Nagyot 
haladt is azóta az idő s benne kultúrállapotaink 
változtak, javultak. Új szempontok, új szükség-
letek támadtak a modern haladással minden 
téren. Az iparosok oktatási rendszerénél föl-
merült észrevételekhez gyakorlati, közgazdasági 
és szociális szempontok járultak, melyek ily 
irányban is szükségessé tették az eddigi álla-
potok fejlesztését. Innen van, hogy az új ipar-
törvényjavaslat az iparostojiuló iskolai érdekét 
nem veti alá a munkaadó önző céljának, de 
viszont ez is kellő védelemben részesül a köztük 
levő viszony szabályozásában. 

Általában az új ipartörvényjavaslatnak oly 
intézkedései vannak, melyek az inasoktatás 

színvonalának emelésére alkalmasak, mert éret-
tebb korhoz szabja úgy a tanonciskolái fölvétel, 
mint az inas szerződési föltételeit, nagyobb elő-
képzettséget állapít meg az eddiginél, emellett 
a mühelybeli képzettség is ellenőrzés alá kerül 
s föltétlenül igazolnia kell a leendő segédnek 
a tanoaciskola elvégzését, ú j intézkedés, hogy a 
fiatal gyári munkások is köteleztetnek iskolá-
zásra s ezek között leánytanoneok kötelező 
oktatását is említi a törvénytervezet. Itt meg-
jegyezzük, hogy a székesfőváros már évek óta 
foglalkozik a leánytanoncok oktatásügyével, de 
az első ilyen női tanonciskolát újpesten kívül 
— úgy tudjuk — Makó város közönsége szer-
vezte, ahol egyik állami tanítónő fejt ki e téren 
példás munkásságot. 

A fiúkra és nőkre egyaránt kötelező tanonc-
oktatás törvényszerű megállapításával az új 
ipartörvényjavaslat megelőz több nyugati kultúr-
államot. Nem is az a baj nálunk, hogy nincse-
nek jó törvényeink, hanem az, hogy hiányosan 
hajtatnak végre. így van ez a népoktatási tör-
vénnyel is, amely, ha megfelelően végrehajtat-
nék, nem lenne oly nagy az analfabéták száma. 
Ez okozza, hogy a nép alapműveltségében még 
nagy hiányok mutatkoznak Mivel pedig a leg-
több analfabéta a társadalom legszegényebb 
elemeiből kerül ki, akik nagyrészt kisipari pá-
lyára mennek, azért kell a tanonciskoláknak 
annyit küzdeniök a hiányos előképzettségű 
elemmel. Mennyivel ideálisabb és természetes 
állapot lenne, ha a népiskolák végzésével min-
denkire ki lehetne terjeszteni az alapvető mű-
veltséget, amely az ország népének értelmiségét 
és így az ország erejét általában emelné s a 
magasabb fokú iskolák munkáját támogatná. 
így természetes átmenetet, kapcsolatot lehetne 
létesíteni az elemi népiskolák s más iskola fajok 
között. Megszűnnék a mai fe nálló anomália, 
hogy a középfokú iskoláknak kezdetben rend-
szerint ismételniök kell az elemi népiskolák 
tanítási anyagát. Ily szempontból megjegyzés 
fér a közáp- és szakiskolákban tapasztalt álla-
potokhoz is s ezek között az alsófokú iparos-
iskolákban követett gyakorlathoz. A hiba azon-
ban nemcsak itt, hanem a hiányos népiskolai 
előképzettségben keresendő. Mert visszás állapot 
következhetik abból, hogy az új ipartörveny 
az inasiskolába való fölvétel föltételéül az elemi 
iskola elvégzését kívánja meg, ahelyett, hogy 
ezt a képzettséget már a népoktatási törvény 
biztosi, aná a tankötelezettség végrehajtásával. 
Az következik tehát e körülményből, hogy az 
új ipartörvény szigorú végrehajtásával az iparos-
inasok számának még nagyobb csökkenése állhat 
be, mert analfabétáknak ezentúl az említett 
törvényjavaslat a tanonciskolákban nem adna 
helyet. Ha csakugyan nem ad helyet. 
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Az új ipartörvényjavaslatból a következőket 
közöljük : 

232. §. Eszerint kötelező ipari oktatásra s az 
iparosok és az alkalmazottak továbbképzésére 
szolgálnak: 1. az iparos- és kereskedőtanonc-
iskolák, vagy ezek helyett az ismétlő-iskolákban, 
vagy a gazdasági népiskolákban szervezett ipari 
szakosztályok ; 2. a kézműves-iskolák ; 3. az ipari 
szakiskolák ; 4. a felső ipariskolák ; 5. az egyes 
iparágakhoz képest ipari tanfolyamok. 

233. §. Az iparostanulók és az iskolaköteles 
fiatal munkások e törvényben előírt oktatási 
kötelezettséget a tanonciskola látogatása által 
tartoznak teljesíteni. Ez iskolákban a tanulók 
nemenként elkülönítve oktatandók. 

234. §. Tanonciskola létesítendő minden köz-
ségben, melyben az ugyanolyan nemű iparos-
tanulók és iskolaköteles fiatal munkások együttes 
létszáma eléri az ötvenet. Ipari szakosztály léte-
sítendő minden község ismétlő iskolájában vagy 
gazdasági népiskolájában, hol az iparostanulók 
és munkások száma legalább huszonöt. 

235. §. Az előbbi § ban említett iskolákat a 
község tartozik létesíteni és fenntartani. Az állam 
és az ipartestületek is létesíthetnek ily iskolákat. 

236. §. A tanonciskolákat, ha a község rendes 
költségvetéséből nem tudja fenntartani, 3%-ig 
terjedő általános jövedelmi pótadót tartoznak 
kivetni. A költségekhez a vallás- és közokt. minisz-
ter évgynegyed reszben államsegéllyel járul hozzá. 

237. §. Sem a tanonciskolákban, sem a gazda-
sági népiskolák vagy ismétlő-iskolák ipari szak-
osztályaiban beírösi vagy tandíj, vagy más illeték 
nem szedhető. Az iskolaigazgatóság a tanulókat 
tanszerekkel is elláthatja, mely esetben a munka-
adó azok költségeit megtéríti. Az iskola e 
követelése közadó módjára behajtható, de fenn-
marad a munkaadó visszkereseti joga az ez iránt 
rendelkező tanszerződós értelmében. Szegény 
tanulókat az iskola saját költségén látja el tan-
szerekkel. 

238. §. A tanonciskolákban a tanítás szep-
tember—június hónapokban legalább heti 7 órára 
terjed. A tanítás reggel 7 óra előtt nem kezdőd-
hetik és esti 7 órán, vasárnap pedig déli 12 órán 
túl nem terjedhet. A hitfelekezetek, ha a vallást 
tanítják, erre heti 1 óra fordítható a fenti órákon 
felül. A tanítás nyelve magyar. De más tannyelv 
is használható, ha a tanulók túlnyomó többsége 
nem magyar anyanyelvű ; ez esetben a fenti 
órákon felül még két óra fordítandó a magyar 
nyelv tanítására. Az ily iskolákba járó magyar 
tanulók í-észére külön magyarnyelvű oktatásról 
kell gondoskodni. Az iskolákban töltött órák be-
számítandók az iparostanulók, illetve fiatal mun-
kások napi munkaidejébe. A tanítás napi idejét 
az elsőfokú iparhatóság állapítja meg, amely ellen 
lehet fölebbezni. 

239. §. A tanítószemélyzetet az iparoktatási 
főigazgató hármas kijelölése alapján a tanonc-
iskolái felügyelő-bizottság választja. Állami és 
községi, polgári vagy népiskolai tanítók az ily 
választást vissza nem utasíthatják. (? !) 

242. §. A felső ipariskolák érettségi vizsgá-
latáról szól. (Ez olyan újítás, ami egy gyakor-
lati népiskolában még elvileg is kérdés tárgya 
lehet.) 

248. §. A tanonciskolák a kultusz-tárcához, a 
többi ipariskolák pedig a kereskedelemügyi minisz-
tériumhoz tartoznak. Tehát a felügyelet marad 
az eddigi. Iparoktatási főigazgatókká oly egyének 
nevezhetők ki, kik előbb az iparoktatás szolgá-
latában legalább 3 éven át mint igazgatók vagy 
tanárok működtek. (Ily állásokat főiskolai kép-
zettséghez kellene kötni.) Az iparoktatási főigaz-
gatókon kívül a miniszterek szakfelügyelőket is 
alkalmazhatnak. 

260. §. Iparos(kereskedő)tanulónak csak oly 
egyén alkalmazható, aki 12. életévét betöltötte, 
legalább négy elemi iskolai osztályt sikerrel vég-
zett, vagy e végzettségnek megfelelő és a tan-
szerződés megkötése alkalmával igazolandó iskolai 
képzettség fölött rendelkezik. 

268. §. A tanidő 2 évnél rövidebb és 4 
évnél hosszabb nem lehet, hacsak a tanonc közép-
iskolai négy osztályt nem végzett, mely esetben 
1-től 3 évig tarthat a tanidő. 

270. §. Ha az iparostanuló a tanonciskola 
utolsó évfolyamát a szerződésben kikötött tanidő 
előtt elvégezte és iparát elsajátotta, az iparható-
ság a munkaadó s a tanonciskola vezetőjének 
véleménye alapján a tanidő hátralevő részét el-
engedheti. 

272. §. Az iparos(kereskedő)tanuló iskolai 
mulasztását szerződési tanideje után pótolni 
tartozik. 

2 74. §. A tanuló, ha az iskolát látogatni kö-
teles, csak az utolsó évfolyam befejezése után 
lehet megállapítani a tanviszony lejártát. A tan-
viszony rövidebb időre nem köthető, mint amennyi 
ideig a tanuló a tanonciskolát látogatni köteles. 

276. §. Az iparostanuló 16 éves korának be-
töltéséig köteles iskolába járni, ezért a munka-
adó felelős. 

277. §. Ha az iparostanulónak semmi iskolai 
végzettsege nincs, az iskola előkészítő-osztályá-
nak elvégzésére kötelezhető. Viszont, ha közép-
iskolai osztályt végzett, a tanonciskola magasabb 
osztályába veendő fel. Középiskolai négy osztályt 
végzett tanuló (polgári iskolát nem említ a tör-
vénytervezet ; úgy látszik, ezt is a középiskola 
alatt érti) tanonciskolába járni nem köteles. 

278. §. Ahol iparos(kereskedő)tanonc-iskola 
nincs, ott a tanonc a népiskola továbbképző-
osztályába köteles járni. Ahol pedig a tanonc-
iskola mellett szakirányú tanonciskola van, a 
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szakmában alkalmazott tanulók abba kötelesek 
járni. 

296. §. Az olyan tanuló, ki a tanonciskolát 
köteles volt látogatni és azt legalább elégséges 
eredménnyel nem végezte, a gyakorlati ismere-
teken kívül arra nézve is megvizsgálandó, hogy 
az iparnak segédként való űzésére eléggé érett-e 
s általános ismeretei elégségesek-e ? E célból a 
vizsgáló-bizottságot az iparhatóság alakítja meg. 

298. §. Ha e vizsgán a tanuló kellő ered-
ményt nem tanúsít, tanoncideje még egy évig 
meghosszabbítható. 

A felsoroltakból, valamint a törvényjavaslat 
többi részeiből is, melyeket itt helyszűke miatt 
egész terjedelmében nem közölhetünk, kitűnik, 
bogy az új ipartörvény tervezete általában 
pótolja az iparosoktatás mai szervezeti hiányait, 
egyszersmind azonban oly intézkedéseket is 
tervez, amelyekkel szemben még helyesbítő 
tárgyalásokra, változtatásokra van szükség. 
Nevezetesen meg kell szüntetni a törvényterve-
zetben konstatálható ellenmondásokat, követ 
kezetlenségeket. Ilyen pl. az, bogy legalább 
elemi iskolai 4 osztályú minősítést kíván a ter-
vezet, mégis másutt ettől kivételes intézkedé-
sekkel eltekint. Illuzórius a tanonciskolái tovább- j 
képzés kötelezettsége is, mert esak azokra ! 
vonatkozik az, akik még a 16 éves kort be 
nem töltötték, ha inasszerződési idejük lejárt. 
Több tekintetben tebát az új törvény tervezete 
még enyhébben jár el, mint EZ 1884. évi XVIl. 
t.- cikk s ez alapon kiadott szervezeti szabályzat. 
E szabályzatból pedig föltétlenül megtartandó 
az, ami célirányosnak bizonjult. 

Nagy gondot kíván annak az eldöntése is, 
hogy a tanonciskolába lépő tanulótól az elemi 
népiskola 4 vagy 6 osztályának elvégzése köve-
teltessék-e? Mindkét szempont körül lehet ér-
velni. Nem hagyható korrekció né kül az sem, 
hogy az iparhatóság vizsgálja felül az iskolai 
előképzettséget. A tanítási nyelv kérdésénél 
továbbá ügyeimen kívül nem hagyható az 1907. 
évi XXVII. t.-cikkben a magyar nyelű elsőbb-
ségét biztosító rendelkezés.Ezenkívül más irány-
ban is szükséges a módosítás. 

Miután a kereskedelemügyi miniszternek a 
törvénytervezet széleskörű publikálásával az 
volt a helyes célja, hogy az illetékes közönség 
véleményét és kívánságát nyilváníthassa s e 
tekintetben az érdekelt tanítóság is alkalmat 
nyerjen fölmerülhető észrevételeinek közlésére, 
azért hívjak fel e helyen olvasóink figyelmét 
is a szóbanlevő törvényjavaslatra. Sok kérdést 
lehet és kell is még tisztázni, hogy a jogosult 
vélemények értékesíthetők legyenek azon az 
értekezleten, mely a kereskedelemügyi minisz-
tériumban legközelebb tárgyalásokat fog tar-
tani, mielőtt a kormány végleges szövegezésben 

összeállítja az új ipartörvény tervezetét. Nehéz 
feladat lesz mindenesetre megválogatni a figye-
lembe veendő véleményeket, amelyek közül 
mindenesetre csak olyan jöhet számba, ami az 
ügy javára válhatik s legfőképen ami a gya-
korlati élet, a végrehajtás s az ország érdeke 
szempontjából sikerrel megvalósítható. 

A szakoktatás alapvető intézményének, a 
tanoncoktatásnak s így az iparos- és kereskedő-
nemzedék nevelésügyének helyes irányú szer-
vezése hazánk kultúrális, szociális és nemzet-
gazdasági erejének gyarapodását jelenti. Ezért 
kell mindnyájunknak támogatnunk ezt a köz-
érdekű ügyet. 

r 

A szegedi „Aipád-Otthon". 
írta: Scossa Dessö. 

A „Néptanítók Lapj i," mult évi 14 —15^ 
s?ámában hosszabb cikkben ismertettem az 
állami és társadalmi gyermekvédelem mai álla-
potát hazánkban és bemutattam azt a terve-
zetet, amely szerint az „Országos Gyermek-
védő Liga" Siegeden egy nagyszabású, e célt 
szolgáló országos intézetet létesíteni készült. 

Az ige testté lett. A szegedi „Árpád-Otthon" 
készen áll, föl van szerelve, benépesítve s e hó 
18 án ünnepélyesen is megnyittatik, amely 
megnyitási ünnepélyre gróf Apponyi Albert, 
gróf Andrássy Gyula és Darányi Ignác mi-
niszter urak, esetleg azok képviselői, gróf 
Edelsheim Gyulai Lipót, a Liga elnöke is 
kilátásba helyezték eljövetelüket, mert ugyan-
akkor S_zegednek más nevezetes ünnepe is lesz: 
a földrajzi kongresszus, az új szemkórház föl-
avatása és a körtöltés átadása, tehát mond-
hatnám, négyes kultúr-ünnepély. 

Az „Árpád-Otthon" züllött, nagyobbrészt 
apátlan - anyátlan, 6—8 —12—15 éves olyan 
fiúgyermekek nevelő-intéztte, akik szigorúbb 
n veié t igényelnek és akiknek ez az intézet 
hivatott pótolni azt, amit a sors íőlük meg-
tagadott : az édes otthont! Mert aki ebbe az 
intézetbe kerül, az nem:-sak egy pár évre, 
hanem egész élete otthonának tekintheti ízt, 
hiszen ott családias szeretet, felügyelet, gondos-
kodás, ápolás veszi körül s az a család kész 
örömmel fogadja, ha onnét kikerülve, ünnepelni, 
megpihenni visszatér és vissza fog térni, mivel 
az otthonban találja föl azokat is, akik vele 
együtt nevelkednek és testvéreiként együtt élnek 
és mert boldogulást, az élet nehéz küzdelmei-
ben való irányítást, munkát, útmutatást az 
Otthon ad neki, amely atyai gondoskodással 
kíséri útjain. 

Egészen más tehát ennek az intézetnek 
rendeltetése, mint pl. a mi árva- és szeretet-
házainké, amelyek elég szerencsétlenül feleke-
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zetek, nemzetiségek szériát elkülönítve, már a 
kis gyermekek szívébe beleoltják azt a mérget, 
amely a jelzett tagoltság okozta gyűlölködést 
még a jótékonysági intézetekben is ápolja, fej-
leszti. Es egészen más ennek az intézetnek 
hivatása is, mint amazoké. Tudjuk, hogy on-
nét 12—14 éves korukban kikerülnek a gyer-
mekek, mert a jótékonyság csak eddig a ha-
tárig terjed velük szemben. És aztán ? Kijutnak 
az utcára, a szemétre, az erkölcsi romlásba, 
alig egy pár ha boldogul. 

Itt a gyermeket állandó gondoskodás veszi 
körül. Ha alkalmas a kihelyezésre, az Otthon 
kiadja iparosnak, kertesznek, munkásnak, de 
azért nem törli a családi kötelékből, oda 
haza kell járnia minden szabad idejében. Oda 
kell visszamennie a legénynek, ha helyet vál-
toztat. ha munka, kereset nélkül marad s oda 
fog v.sszatérni a mester, a meglett ember is 
családjával együtt látogatóba, mert hiszen bol-
dogulását ennek az intézetnek fogja köszön-
hetni, amelynek célja sammi más, mint vallá-
sos, jó erkölcsű, munkaszerető és munkís 
embereket nevelni. 

Ehhez képest az intézet nevelési iránya is a 
munkával a munkára való nevelés elvére van 
fektetve. 

Nincsenek itt karcerek, magínzárkák, testi 
fenyíték, mint a javító-i ;t zete ben. À gyerme-
kek kora r gyeitől estig foglalkoztatva vannak, 
mert hiszen a henyeség minden ro-sznak a 
szülőanyja. 

De a munka nem büntetés. Mindenki a 
szervezetének, a hajlandóságának való munka-
kört tölti be és fog oktatást nyerni abban a 
mesterségben, amihez leginkább kedve van, 
vagy h i arra nem alkalmas, hogy iparossá 
legyen, megkapja az útravalót bőven, hogy 
mint munkás keresse kenyerét, mert hiszen 
a kézügyességi oktatás itt igen szépen érvé-
nyesül. 

Voltak, akik azt az ellenvetést tették, mikor 
ennek az intézetnek talpraállításán fáradoz-
tunk, hogy egy fecske nem csinál nyarat s 
Magyarországban több mint 15.000 bíróilag 
elítélt fiatal bűnös van, akiknek negyedrésze 
sem fér el a javító-intézetekben, hát azokkal 
mi lesz ? 

Az „Országos Gyermekvédő-Liga" bámula-
tos és nagysikerű tevékenysége felel meg reá. 
Mert íme máris 4 ilyen intézetet tart fönn a 
szegedin kívül és pedig 11 koskeresstúron, Sop-
ronban, Nagyszálláson és Szalonczán (Trencsén 
megye), amelyek mind szoros kapcsolatban 
állanak egymással, mind ugyanabban a szel-
lemben működnek. És amint a Liga anyagi 
ereje engedi, bizonnyal még többet is fog föl-
állítani. 

Hiszen a hanne-holni híres Iianhes-IIaus, 
amelynek mintájára az Árpád Otthon fölépült, 
csak Németország területén 22 fiókintézettel 
bír s mindenikben 1—200 serdülő ifjú van 
elhelyezve, nem is számítva azt a sok telepet, 
amit az ezen intézetektől kikerültek a világ 
minden részében (még Ausztráliában is) maguk 
állítottak föl. 

Ámde ennek a nagy nemzeti érdekeket szol-
gáló szervezkedésnek már száz éves múltja van, 
mi pedig csak most vagyunk a kezdet kezdetén. 

Az „Árpád-Otthon" is 1000 gyermekre van 
kontemplálva, minden »családra 20 gyermeket 
számítva ; nem kevesebb, mint 50 épület fog 
tehát lassanként fölépülni, egy szép magyar 
falu, amelynek legfőbb ékessége lesz a temp-
lom, de lesz benne gyár, ipartelep s minden 
olyan intézmény, amely neveltjeink javára szol-
gál, mert hiszen az a célunk, az a törekvésünk, 
hogy ezek a becsületes, jóraval > munkások 
lehetőleg ott találják föl boldogulásukat és ne 
kényszeríttessenek idegenbe, amíg csak nem 
elég erősek és nem elég okosak arra, hogy 
másutt is megállják helyüket. 

A most megnyílt intézet enaek a célnak, 
ennek a tervnek kedves képét mutatja. Az 
„Árpád-Otthon" jelenleg egy nagy emeletes 
főépületből, két földszintes családházból és a 

] gazdasági épületekből áll, azon a 13 holdas 
I területen, amelyet Szeged város erre a célra 
1 a Ligának átengedett. A terület magasfekvésű, 

forgalmas helyen van, előtte a szőreghi országút 
és a budap^st temesvári vasút, mögötte az 
újszígedi parkok, mellette sík mező, amelyen 
szabadon terjeszkedhet majd idővel a tervbe 
vett falu, minden tartozékával együtt. 

Az eprietek zöld tetejükkel, vörös padlá-
saikkal, magyar stílű kivite-.ükkel már most is 
feltűnnek az utas előtt. 

A főépület földszintjén vannuk az irodák, a 
konyha, kamsivi, elkülönítve a betegszobák, a 
fürdőszoba, jobbszárnyon az iskola, balszárnyon 
a központi ebédlő. Az emeleten van az igazgatói 
lakás, a vendégszoba és a szertárak. Nyitott, 
boltíves folyo-lójáról az egész telepet be lehet 
látni. Az udvir virágos kertté van átalakítva 
s elkerítve, közép n bővizű artézi kút s kijá-
rata szép kivitelű székely-kapu. 

A két családház, amelyek egyike „Thielen 
Mária" (egy jótékony bécsi úrnő), másika „ A 
méhkas"' nevet viseli (mert ez a szeged-csong-
rádi takarékpénztár 20.000 koronás alapítvá-
nyából épült), egyszerű, de ízléses berendezéssel 
bír. A családfő lakásául mindkét családházban 
2 szoba szolgál, mellette van a hálószoba, egy-
szerű vaságyakkal, polcokkal s minden gyer-
mek számára kis faláda, ahol holmiját tartja. 
A hálószoba mellett van a mosdó. A család-
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ház kiegészítő része : a közös szoba, ahol 
esténként olvasással, tanulással tölti idejét a 
család, ezenkívül van mindenikben egy nagy 
munkaterem, jól berendezett szlöjd-fölszerelés-
sel és a különféle mesterségekkel járó készülé-
kekkel. Mert amit az intézet szükségei, azt 
elő is fogja állítani. Ezért lesz szabó, csizma-
dia, asztalos, lakatos stb. műhely is. 

A g izdasági épület udvarán van a pince, a 
jégverem, egy kút a jószágnak, a baromfi-
nevelő, az ólak, az épületben az istálló, a 
kamarák, a gazdasági cselédség szobái. 

A családházak magvai a létesítendő utcának 
s festett léckerítésükön belül : virágos - kert, 
nyitott Vv-rendájuk előtt játszótér. 

Természetesen, a gazdálkodáshoz szükséges 
fölszerelés sem hiányzik, mert a jó föld min-
dent megterem. A kertészetet egy bolgár ker-
tész kezeli, a faiskola, a szőlő, a gyümölcsös 
most nyer berendezést s marad terület bőven 
mezei gazdaságra is. 

A nevelő-személyzet megválogatására nagy 
gondot fordított a Liga. Az intézet igazgatója 
Füzesi Márton kassai volt középiskolai tanító, 
a kitűnő szlöjd-mester. A közoktatási miniszter 
úr az iskolához Szikszay Gábor volt horgosi 
külterületi állami iskolai tanítót rendelte be s 
kívüle még két tanító : Bence Imre és Sztribna 
Sándor és két okleveles tanítógyakornok látja 
el az oktatást és a felügyeletet. 

A tantestület havonként gyűlést tar t elnök-
letem alatt s azon számba vétetik a gyerme-
kek magatartása, tanulmányi előmenetele s az 
egész intézet életének minden mozzanata. Mert 
itt bizony a nevelőknek pszichológusoknak kell 
lenniök s a nevelés individuális. 

Már eddig 50 gyermek van az „Árpád-
Otthon "-ban elhelyezve az ország különféle 
részeiből. A felvételt az „Országos Gyermek-
védő-Liga" igazgatósága eszközli, amely az 
intézet fönntartója s amely ellátta az intézetet 
szép ifjúsági könyvtárral is. 

Az azelőtti pusztaságon máris lüktető, ele-
ven élet folyik. Az egyik csoport iskolába megy, 
a másik ásókkal, kapákkal mezei, kerti mun-
kára, a harmadik ott foglalatoskodik a kony-
hán, kamarában, istállóban, kertben. Mert 
szorgos a munka, tél előtt gondoskodni kell, 
hogy a fűtőanyag fölaprózva legyen, a szőlő-
telepítésben meg kell fordítani a földet, a 
gyümölcsfáknak ássák már a gödröket, a ker-
tekben is sok a dolog, de jó kedvvel, ének 
szóval dolgoznak a fiúk, akiknek ellátása egy-
szerű, de tápláló és bőséges. 

Az udvaron már ott legelész egy nagy koca 
10 malaccal, az istállóba be van kötve egy 
tehén s lova is van az intézetnek, amely most 
a salakot hordja az utakra. Fehér galambok 

röpködnek az épületek között. Ezek voltak az 
intézet legelső lakói. Ki küldte őket ? Bizonyo-
san a jó Isten, akinek nevével és dicsőségére 
nyílik meg hivatalosan is ez az intézet, amely-
nek jeligéje az emberszeretet. 

Tanítók nyugdíjügye. 
(Kóródy Miklós pécsi tanítóképző-tanár előadása a 
katholikus tanítók országos (100) bizottságának 1908 

augusztus 21-én tartott évi rendes közgyűlésén.) 
— Második és befejező közlemény. — 

Az állami tisztviselők fiúgyermekei 20, leány-
gyermekei 18 éves korukig részesülnek nevelési 
járulékban. A szolgáké-: a fiúk 16 és a leányok 
14 éves korukig. (1885. évi XI. t.-cikk 41. §.) 
A tanítók gyermekei az 1875. évi XXXII. t.-cikk 
3. §-a szerint egészen azon elbánásban része-
sülnek, mint a fönnebb említett szolgáké, s így 
megesik, hogy egy állami polgári iskolai igaz-
gató leánya épen olyan nevelési járulékhoz jut, 
mint az ugyanazon intézet iskolaszolgájának 
leánya. 

De a különbségek itt nem állnak meg. Az 
országos tanítói nyugdíjintézet minden tanító 
halálakor 6 hónapot nyerni akar az özvegyek 
és árvák gyámpénzéből s ennélfogva kihasználja 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk azon intézkedé-
sét, bogy az özvegy félévig a javadalom élve-
zetében marad. Hét évvel a népoktatási törvény 
életbelépte után lépett életbe a nyugdíjtörvény, 
tehát utóbbiban lehetett volna ezen 6 hónapos 
terhet a községekről levenni, de később, 1891-ben 
sem történt meg e pontban a változtatás, s 
ennek mied az alaprendszer, a magánjelleg és 
a matematikai kalkulusok voltak az okai. 

Ennek pedig igen súlyos következményei 
vannak, mert a községek félesztendeig sem 
lakást, sem fizetést nem tudnak adni az ú j 
tanítónak s húzzák, halasztják a megüresedett 
állás betöltését addig, míg az özvegytől és 
árváktól megszabadulnak, s ezrekre megy azon 
tankötelesek száma, akik emiatt nem tudnak 
iskolába járni. 

De menjünk tovább. Az állam az ő tiszt-
viselőinek 5 évi szolgálat után is biztosít nyug-
díjat, ellenben a tanítónak 10 esztendőt ki kell 
húznia, ha nyugdíjigényre akar szeri; tenni. 

Van ezenkívül a népoktatási és nyugdíjtör-
vényekben egy feltűnő intézkedés. Az 1893. évi 
XXVI. t.-cikk s újabban az 1907. évi XXVII. 
t.-cikk is fizetés szempontjából s szembeszökően 
azért, hogy a fizetéskiegészítés mellőzhető le-
gyen, a kántori járandóságokat tanítói fizetés-
nek minősíti. Ha valakinek 800 korona tisztán 
tanítói és 800 korona tisztán kántori fizetése 
van, ez az 1600 korona egészen tanítói fize-
tésnek számít. Mikor azonban nyugdíjigényre 
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kerül a sor, akkor már csak 1000 korona szá-
mít fizetésnek, a többi nem. A tanítóság külön-
féle emlékiratokban a legbámulatosabb s meg-
döbbentő intézkedésekről emlékszik meg, ame-
lyek a kántori járandóságok körüli számításoknál 
történtek. Ezek között hajmeresztő igazság-
talanságok merültek fel. 

A mennyiségtani kalkulusok még egy rend-
kívül érdekes körülményt okoztak. Ha valamely 
tanító megszerzi a magasabb kvalifikációt s 
mondjuk, polgári iskolai tanítóból valamely 
nem állami képzőben tanítóintézeti tanár lesz, 
de az országos tanítói nyugdíjintézetben pl. 15 
evet eltöltött s akkor megy át az 1894. évi 
XXVII. t.-cikk alapján álló, nem állami tanárok 
nyugdíjintézetébe, akkor mindazon befizetéseit, 
amelyeket az országos tanítói nyugdíjintézettel 
szemben teljesített, teljesen elveszíti s a nem 
állami tanárok nyugdíjintézetében az összes 
járulékokat újból meg kell fizetni. Epen e sorok 
írójával történt, bogy 850 korona országos 
tanítói nyugdíjintézeti járulékát az utolsó fillérig, 
minden legki.-ebb ellenszolgáltatás nélkül, tel-
jesen elveszítette. Minden fórumon keresett jog-
orvoslatot, de sem a közigazgatási bíróság, sem 
a minisztertanács nem rendelkezett hatáskörrel, 
hogy a törvény barbárnak mondható igazság-
talanságát korrigálja. Ez bénítólag bat a tanító-
ság előhaladására, mert kevés ember akad, aki 
nagy munkával szerzett magasabb kvalifikáció-
jára ilyen sok 100 koronát még rá is fizessen. 
Ehelyett megmarad szerényebb helyzetében. 

Messzebbmenő részletekbe bocsátkozni ez 
alkalommal rem kívánunk. Holott az egyes 
számítási elvek megbírálása s pl. az a körül-
mény, hogyha valaki 2 évig nem lép be a 
nyugdíjintézetbe, e 2 évét elveszti stb., mér-
hetetlen tömegét nyújtanák a leglehetetlenebb 
nyugdíjügyi eseteknek, amelyek mind azt iga-
zolnák, hogy a magánjellegű nyugdíjrendszer 
közpályán működő emberekkel szemben a lehető 
legigazságtalanabb. Azt hisszük, hogy szerény 
fejtegetésünk előrebocsátott. elvei és a nyugdíj-
intézet felsorolt intézkedései között a legkirívóbb 
ellentétek forognak fenn, s mivel alapelveink 
a mai kor gazdasági, társadalmi, kultúrális és 
államéleti nézőpontjaival összhangzásban van-
nak, ezokból az országos tanítói nyugdíjintézet 
többé fenn nem állhat s egyáltalán a végellá-
tásnak magánjellegű szervezet útján való elin-
tézése a mai kor igényeinek semmi körülmények 
között meg nem felel. Ezokból, noha e sorok 
írója e kérdésben érdekelve most már nincs, 
mégis helyteleníti a tanítóságnak azon törek-
vését. hogy az országos tanítói nyugdíjalap 
fenntartása mellett foglal állást s azt javítani 
akarja. 

Az országos tanítói nyugdíjalap javíthatatlan, 

mert alapelvei, a magánjelleg és az alaprend-
szer minden javítást teljesen kizárnak. Ha be-
tekintjük a tanítóság emlékiratait, amit e tárgy-
ban ismételten készítettek s amelyek csaknem 
az egész tanítóság részvételével jöttek létre, 
legelőször is az lep meg, hogy a tanítók bizo-
nyos félénkséggel nyúlnak e kérdéshez. Ezt 
annak tulajdonítom, hogy egyrészt nem fog-
laltak el magasabb elvi álláspontot, hanem a 
konkrét esetekből kifolyólag nyúlnak a revízió 
kérdéséhez másrészt a nyugdíjtörvények összes-
ségét nem veszik kiindulási pontul, hanem 
csupán magára a tanítói nyugdíjtörvényre van-
nak tekintettel. Ez az oka, hogy javaslataik 
elmerülnek a részletekben s olyan javaslattal, 
mely gyökeres és radikális megoldást adna, 
nem tudnak fellépni. E tekintetben kivétel az 
áilami és községi tanítók országos bizottságá-
nak a f. évi augusztus havában hozott hatá-
rozata, mely már magasabb elvi álláspontra 
helyezkedik, kimondván, hogy a tanító állami 
vagy községi tisztviselő s a nyugdíj revízió ezen 
elv alapján viendő keresztül. Véletlenül ez a 
javaslat az alapelvben találkozik jelen, később 
átdolgozott előadásom álláspontjával. Igény-
telenségem a kath. tanítók országos bizottságá-
nak ü'ésén, a „Pécsegyházmegyei Tanítóegye-
sület" megbízásából, mely egyletnek 1000 tagja 
van, ezen előadásban, szemben Szamborovszky 
előadó javaslatával, azt hangsúlyozta, hogy az 
országos tanítói nyugdíjalap föltétlenül meg-
szüntetendő, és az alább következő határozati 
javaslat értelmében kell a revíziót sürgetni. A 
százas bizottság az előadói javaslat mellé alter-
nai ívaképen az én javaslatomat is elfogadta 
s emlékiratba foglalását elhatározta. Mi lenne 
e határozati javaslat lényege ? Az én szerény 
nézetem szerint s jelen előadásom elején kifej-
tett elméleti felfogásom alapján az ideális állapot 
az volna, hogy a közpályán működő ember, 
aki fegyelem alatt az állam szolgálatában áll, 
minden nyugdíjjárulék fizetése nélkül részesüljön 
végellátásban. Ha valaki egész életén át a 
köznek, az álladalomnak szolgál, méltó, hogy 
szolgálatképtelenségében az álladalom róla tel-
jesen ingyen gondoskodjék. De ez ideális álla-
pot messze van. Lehető és gyakorlati megol-
dásravan tehát szüksíg. Azt azonban föltétlenül 
lehet követelni, hogy a tanítóság, mint az 1907. 
évi XXVII. t.-cikk által minősített tisztviselő, 
olyan végellátásban részesüljön, mint bármely 
más köztisztviselő, és ugyanazon föltételek mel-
lett. Már most az a kérdés, hogy mi az a leg-
rövidebb út, amelyen e cél elérhető ? Ennek 
legelső föltétele, hogy az állam a saját óvónőit, 
tanítóit, polgári és felső népiskolai tanítóit, 
akik mintegy 6000-en vannak, menten vegye 

1 ki az országos tanítói nyugdíjalapból, történt 
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befizetéseiket tiszti díjakban számolja el s 
állapítson meg számukra olyan nyugdíjigényt, 
mint aminő a többi állami tisztviselőknek van. 
Ezáltal a tanítói nyugdíjalap óriási nyugdíj-
tehsrtől szabadul s további operáció már köny-
nyen megy.Ugyanis az 1894 évi XXVII. t.-cikk 
melyen a nem állami tanárok nyugdíjintézete, 
alapszik, egy oldalon egészen a tanítói nyugdíj-
intézethez hasonlít, amennyiben az iskolafenn 
tartókat bevonja a nyugdíjteher viselésébe, 
más oldalon mindenben azonos az 1885. évi 
XI. t.-cikkel, mert a tiszti díjakat tagjaival 
szemben egészen úgy számítja, mint EZ 1885-ÖS 
tisztviselői nyugdíjtörvény. Ezenkívül végre-
hajtási záradékkal nem is bír, hanem 2 § ában 
a végellátás körüli teendőket és elvi megállapo-
dásokat egészen átutalja az 1885. évi XI. 
t.-cikkre. Ha tehát a nem állami tanítók nyug-
díjazása átutaltatnék az 1894. évi XXVII. t.-cikk 
keretébe, minden nyugdíj mizéria megszűnnék 
az egész vonalon, az igazságtalanságok meg-
szűnnének s a tanítóság teljesen egyenlősíttet-
nék úgy egymással, mint a többi tisztviselőkkel 
szemben. 

Végül még a kántori fizetések nyngdí.ba 
való számításáról kívánok néhány megjegyzést 
tenni. Fönnebb már említettem, hogy mikor 
fizetésrendezésről van szó, a kuntori járandóság 
tanítói fizetésnek minősíttetik, de mikor nyug-
díjigényről van szó, akkor már nem fizetés. 
Hát itt azt kell mondanunk, liogy: vagy, vagy! 
Vagy legyen mindenbor fizetés s akkor szol-
gáljon alapjául a nyugdíjigénynek is, vagy egy-
általán tekintessek mellékjövedelemnek s al>k r 
a fi'.etéskiegészíté-né! s mellőztetvén, a fizetés 
úgy egészíttessék ki, mintha kántori jövedelem 
nem is volna. Ámde mind az államra, mind 
a tanítókra jobb, ha nyugdíjba számíttatik. Az 
államnak ez esetben nom kell kiegészítést 
fizetni, a tanító pedig kántori járandósága útján 
végellátásakor nagyobb nyugdíjhoz jut, míg 
ha be nem számíttatik, öregségére elesik jelen-
tékeny megszokott jövedelemtől. 

Ezekntán pedig az igen tisztelt tanító urak-
hoz szólva, hangsúlyoznom kell, hogy miután 
ebben a kérdésben ma már a nézetegység jelen-
tékenyen megállapodottnak tekinthető, habo-
zásnak, kisszerű javítgatásoknak helye nincs. 
Használja fel a mostani kedvező korszakot, 
mikor a tanítóság jelentősége az államhatalom 
részéről kellő méltánylásban részesül. 

— K é r e l e m . Szabó Pál csökölyi tanító, 
mivel súlyos betegsége gátolta eddig, még egy-
hónapi szíves várakozást kér azoktól, akik „A fe-
gyelmezés eszközei" című müvére előjegyezni, 
vagy előfizetni szívesek voltak. 

KÖNYVESHÁZ. 
§ Gyakorló-iskolai kalauz taní tó- és ta-

ní tónöjelöl tek számára. (Szerkesztette Bodnár 
Gáspár, a pedagógia tanára. Kézirat helyett. Ara 
1 K 80 f. Szatmárnémeti, Huszár Aladár bizo-
mánya. 142 oldal.) 

Kitűnő gyakorlati érzékkel és pedagógiai szak-
ismerettel szerkesztett könyvecskét ad e címen 
Bodnár Gáspár a tanító és tanító-jelöltek kezébe. 
Az író célja az, hogy a tanítójelöltek elméleti 
ismereteilet a gyakorlati utasításokkal kapcsolat-
ban, egységében koncentrálva áttekinthessék és 
egy olyan kalauzt adjqn a jelöltek kezébe, mely 
őket a gyakorlati kiképzésük terén lépésről lépésre 
támogassa. 

Szerző munkája első részében általános isme-
reteket ad az elmélet, és gyakorlatról. Utasításo-
kat ad a módszerről, majd a módszert kapcso-
latba hozza a tanító egyéniségével s ebből kö-
vetkeztetve, igen szépen fejtegeti és szembeállítja 
a módszert és modort, mint amit bizony sokan 
összezavarnak. 

Munkájának mindenesetre legérdekesebb része 
az, amely magával a gyakorlati kiképzéssel fog-
lalkozik Helyesen fogja föl azt, hogy a kikép-
zésbe hogyan kell belevonni a jelölteket már az 
I. évfolyamtól kezdve, természetesen, hospitálás 
alapjan, majd később, a III. osztálytól kezdve 
tanítások tartása alapjan. A hospitálás célját az 
öntudatos megfigyelésben állapítja meg. Az erre 
vonatkozó szempontok felölelik mindazt, ami 
eddigi tanulmányaik alnpján a testi és lelki élet 
megfigyelésére vonatkozik. Az ennek megvilágí-
tására közölt esetek mngukon hordják a való-
s'ínűség látszatát s nein hozza a jelöltet abba a 
helyzetbe, hogy kikerülve az életbe, avagy még 
korábban odaaltva a próbatanitás megtartására, 
egeszen más pszichológiai eseteket lásson, mint 
aminőket egyik-másik író elképzel magának, csak 
azért, hogy valamely állítását oksdatolttá tegye. 

Ezen „első lépcső" után la-san bevezeti a je-
löltet a próbatanítás misztériumába. S aki már 
látta azt a végtelen izgatottságot, amivel az a 
jelölt végigküzdi az első néhány tanítását, he-
lyesnek fogja találni szerző ama eljárását, mely-
lyel az egész tanítás menetét feltárja a jelölt előtt. 

Magat a próbatanítást, természetesen, előké-
szítő megbeszéléssel kezdi. Nézetem szerint 
azonban az ezt föltétlenül megelőző mintatanítást 
összezsugorod!atni engedi abban a kijelentesben, 
hogy hospitálás alatt a növendék úgyis hall elég 
tanítást. Szerintem azonban nem csupán az fon-
tos, hogy a jelöltet előkészítsük, hanem az is, 
hogy ő lásson minden tárgyból olyan mintataní-
tást, amire Vi óraban a gyak.-isk. tanító ott 
előttük elkészül, megállapítja a megfigyelendő 
szempontokat, a másik Va órában megtartja a 
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tanítást s utána összefoglalja az előkészülés s az 
annak alapján megtartott tanítás között föl-
merülő tapasztalatokat. 

Az előkészítésbe sok jó gondolatot vitt be, de 
figyelmen kívül hagyja a szaktudást. Ha egy 
jelöltet elő akarunk készíteni az egész osztály 
előtt pl. a „Bocskay István fölkelése" e. történeti 
anyagra, az előkészítés során először is a jelen-
levő szaktanár győződjék meg arról, vájjon a 
jelenlevő összes jelöltek, (tehát nemcsak az, akit 
előkészítünk) ismerik-e magát az anyagot. 

E résznek igen szép tartalmat ad szerző azon 
eljárása, hogy példákkal illusztrálva összeállítja 
jó előre azokat a nehézségeket, amivel a kezdő 
tanítónak megmérkőznie kell. 

Az előkészítés után foglalkozik magával a próba-
tanítással s annak bírálatával. A bírálati szem-
pont, bár még mindig elég szépszámú, mégsem 
oly túlzottan sok, hogy a jelölt kiejtse kezéből 
magát a bírálatot. 

Az egész művön, ismétlem, végighúzódik az a 
gyakorlati és elméleti szaktudás, mely az egész 
műnek határozottan értéket ad. S ón azért üd 
vözlöua különös szeretettel e kis munkát, mert 
az első lépést látom ama cél felé, hogy gyakor-
lati kiképzésünk ne intézetről intézetre ötletszerű 
legyen, hanem legyen abban egyöntetű eljárás. 

TJrhegyi Alajos. 
§ Számtani példatál- az elemi népiskolák 

11, III., IV. és V—VI. osztálya számára. 
(Az új tanterv és utasítások alapján írták Sziklás 
Adolf és Walter Károly. Ára: 40 fill., 40 fill., 
50 fill., 80 fill. Lampel-Wodiáner kiadása.) 

Tudunk magyar főurat, ki ceruzával jár örökké. 
Azt szokta mondani, csak az az ember boldogul, 
kinek mindig kezeügyében van a ceruzája, 
mert a megélhetés főfeltétele az, hogy számolni 
tudjunk. De tudjunk számolni nemcsak az anyagi, 
hanem az érteiuii és erkölcsi körülményekkel is. 
Aki egyedül az anyagi szempontokkal törődik, 
aki csupán a maga hasznát lesi, könnyen válik 
kapzsi emberré. A társadalomnak őrlő férge az 
ilyen. Ezért az iskolának nem közönséges fel-
adata arról gondoskodni, hogy a jövő nemzedék 
ismerje meg a maga valóságában környékező 
világát. Sok mindenre van szükségünk az élet-
ben. A közgazdasági forgalomból fedezzük anyagi 
szükségleteinket. Lépten nyomon becsapnak ben-
nünket, ha nem ismerjük az árúcikkek értékét. 
Körülök keringnek az értelmi szempontok. Azon-
ban nemcsak fogyasztók, hanem termelők is va 
gyünk. Tehát nemcsak veszünk, hanem el is 
adunk. Ha nem állunk etikai alapon e minősé-
günkben, csúnya harcot folytatunk a becsületes 
társadalom ellen, sőt akárhányszor oktalant is, 
melynek árát magunk adjuk meg. Azt hiszem, 
hogy az az ismeretág, melyet eddig nagyon egy-
oldalúan tanítottunk, leginkább képes megfelelni 

az említett sokoldalú követelésnek. És ez az 
ismeretág a számvetés. Csak tanítsuk is, a sok-
oldalú követelésre való tekintettel. Tanításunk-
nak anyaga és módszere egyaránt legyen tekin-
tettel arra, már mindjárt kezdetben a népiskolá-
ban. Jó könyvet ajánlhatunk hozzá. Azt, melyet 
Sziklás ós Walter szerkesztett nagy utánjárás-
sal és lelkiismeretes gonddal, mély belátással ós 
dicséretes szakszerűséggel. Egyszerű példatár az 
egész. Példáinak csoportjai bővülő és vastagodó 
csigavonalban fejlődnek. Emellett példáinak ösz-
szefüggésében erős módszertani fonalra találunk. 
A példatár egészen népéleti tudománytár. Közli 
pl., hogy mennyi idő alatt emésztjük meg azokat 
az ételeket, melyek gyakran kerülnek asztalunkra. 
Ebből tájékozást szerzünk arra nézve, hogy 
melyek az úgynevezett könnyű és melyek a 
nehéz étkek. Világot vet pl. az adókönyvecské-
nek homályos és bonyodalmas rovathálózatára. 
Ez aztán persze bevilágít a családi fészekbe is. 
Ezzel a kézikönyv bizonyos állandóságot nyer. 
Nemcsak a gyermekek forgathatják haszonnal, 
hanem a felnőttek is Példái nem lógnak a leve-
gőben, a képzeletnek nem esetleges, üres, ringy-
rongy tákolmányai, hanem maga a verejtékes 
élet, amint a mindennapi gyakorlat valóságában 
körülöttünk forrong, zajong. Hirtelen alig tudom 
elképzelni az életnek oly terét, melyet ne jártak 
volna keresztül-kasul a szerzők, hogy értelem-
képző, a tudást gyarapító, hasznos anyagot gyűjt-
senek egybe és bocsássanak rendelkezésünkre. 
Könyvüket képekkel teszik kedvesebbé. Es ha 
akad is a képek között egy-egy, mely nem sokat 
magyaráz, többnyire jó szolgálatot tesznek. Köny-
vünk nem igen indítja ugyan a növendékeket 
mozgásra, cselekvésre, ezen azonban könnyen 
segíthetünk. Annyival inkább, mert útmutatást 
meríthetünk hozzá az utolsó kötet függelékéből, 
mely a méréstani példákat tartalmazza. A méré-
sek eszközlésébe bevonja ugyanis a tanulókat. 
Ez a függelék nemcsak becses, hanem érdekes is. 

A mű annyira alkalmazkodik az élethez, hogy 
még azt sem felejti ki, hogy nálunk alkudozni 
szoktak. Hibáztatjuk az alkudozást. Benne rejlik 
már a csalafintaság eleme. De hát sajnos, mély 
gyökeret vert nálunk ez a rossz szokás. Mikor 
külföldön árleengedésért próbálkoztam, nem kis 
malíciával azt vágták a szemembe, hogy nem 
vagyunk Magyarországon. 

Egyért azonban mégis az író urakra kell 
hárítanom a felelősséget. Azért, hogy nagyon 
komolyak, nagyon ridegek. Kis jóízű hangulat, 
derű elkelt volna. Épen a komor és rideg szá-
mok között nagy szükség van reá. Nem sokra, 
de kevésre minden esetre. A humorral körül-
belül úgy vagyunk, mint a sóval. Ha sótalanul 
hagyjuk a levest, ízetlen, ha pedig elsózzuk, nem 
örömest vesszük be. Havas Irma. 
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SZÉPIRODALOM. 
Három vers. 

— írta: Pinta Sándor. — 
Kalapács. 

Osszenyűtt szerszám . . . Hever egy ócska, 
Lim-lomos láda vén fenekén. 
Barna virággal kimzi a rozsda, 
Régi vasáról foszlik a fény 
Lim-lomos láda vén fenekén. 

Emlékszem rája . . . Kis gyerek voltam. 
Örökül hagyta édesapám. 
Szerető arca sok verejtéke 
Szárad a szerszám régi vasán, 
Rozsdabevonta óeska vasán. 

Hányszor suhant meg apám kezében ! . . . 
A munka lázas, szent hevében 
Hej. mennyi titkos gondot látott! . . . 

— Emlékek lángja ég a szívemben, 
A munka láza meglepi lelkem 
S fölkapom azt a vén kalapácsot. 

Margaréta. 
Aram s.ugáros csókos alkonyatba1 

Omló aranyba' fürdik homlokod, 
Selymes sugárok ringanak hajadra, 
Szemednek fénye álmodón lobog. 

Megcsillan könnyed harmatos szemedbe', 
Valami átbúg a szíved felett 
S odaszorítod lázasan, pihegve 
Kis ablakodhoz szomorú fejed. 

Elnézem hamvas, szép Madonna-képed 
S egy lázas, édes, halk sóhajjal érted 
Tovább s'etek kósza-céltalan. 

Aranysugáros, csókos alkonyatba 
Belétűnök a durva utcazajba. 
Bús álmod íssal, csöndes-egymagam. 

Alkony az utcán. 
Selyemsugáros fényben ég az utca, 
Szerelmes csókot hint az alkonyat, 
A szertehulló, bársonyos sagárok 
Meg-megsimítják lágyan arcomat. 

A fényes utcán álmodozva járok, 
Köröttem nyüzsgő, zajló emberár, 
S lelkem az utca hangos mámorában 
Valakit vágyón egyre visszavár . . . 

— Ha most itt volnál egyszerű ruhádban. 
Megfognám gyöngén hófehér kezed, 
S amíg köröttünk mosolyog a pompa, 
Mint édes testvér mennék teveled. 

S megkérdeném, hogy itt a küzdelemben, 
Míg harcot vívok, vársz-e, vársz- e rám ? 
Hogy homlokodra áldó csókot adjon 
Az én törődött, édes, jó anyám? 

S merengő, tiszta, szép szemedbe néznék, 
Nem látnék mást, csak hamvas arcodat, 
S az utca hangos, durva mámorában 
Csókot lehelné ránk az alkonyat. 

Tolsztoj Leó. 
— írta : Balásy Dénes. — 

Turgenyev Iván, a kiváló orosz regényíró 
egy vasból való pecsétgyűrűt hagyott örökségül 
Tolsztojnak. Mert, hite szerint, az ő korában, 
a 80-as években, Tolsztoj volt Oroszország leg-
nagyobb írója. Kikötötte magának Turgenyev, 

I hogy azt Tolsztoj, halála esetére, annak ha-
gyományozza tovább, akit ő Oroszország leg-
nagyobb élő írójának ítél. 

Inkább idő és közítélet, mintsem egyéni né-
• zet dolga megállapítani, hogy hát kicsoda 

voltakép a legnagyobb!? Gorkij Makszimra, 
vagy másra néz-e jelenleg a gvürüörökség, mint 
a legnagyobb orosz íróra, erről Tolsztoj idáig 
mélységesen hallgat. Ez a mértéke az írói 
nagyság megállapításának — a gyürűhistória, — 
kétségkívül muszka találmány és hozzátehetjük 
mindjárt, meglehetősen eredeti és költői. Meg-
állapítható közvélemény egyébiránt, mely sze-
rint Tolsztojt úgy a külföldön, mint a saját 
hazájában jelenleg Oroszország legnagyobb 
élő írójának tartják. 

Kisebb nagyobb müveiből — amennyire cím 
szerint ide összeállíthattuk — Tolsztojnak a 
következő munkái vannak, többnyire névtelen 
fordítóktól, magyarra átültetve : 

Háború és béke (ford Ambrozovics Dezső). 
Katerina Anna. A föltámadás. Korunk rabszolga-
sága. Szebásztopol ostroma. Népies elbeszélé-
sek (ford. Szabó Endre). A tudomány és mű-
vészet. Mi a művészet? (ford. Hegedűs Pál) 
Dolgozzatok, míg mécsetek ki nem alszik. 
Kreutzer szonáta. A pénz átka. Eszméljetek. 
Kiáltvány az emberiséghez. Kozákok. Házasság 
regénye Chopin prelüdje. 
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Minthogy e magyar fordítmányok legnagyobb-
részt ismeretlen fordítóktól valók, következik 
ebből és föltehető a magyar ízlés és nyelv 
kárára róluk, hogy inkább nyomdai, kiadói és 
iparszerű hevenyészetek, mintsem irodalmi jel-
legű és értékű dolgozatok. Ebből a pongyolá-
ból is előtűnik azonban, mint pl. a Kreutzer 
szonátában, Tolsztoj kendőzetlen múzsájának 
szépsége. 

Tény, hogy Tolsztojt fölötte szeretik s egy-
szersmind gyűlölik hazájában. Művészetének 
megvan hát a pozitív és negatív sarka, s e 
tünemény kétségtelen bizonysága költői láng-
eszének. Nemcsak költő, száz• az eihberi álla-
potnak s főleg az orosz nemzeti léleknek föl-
fedezője és jövendőmondója ő a szépség és 
szeretet nevében, hanem egyszersmind a pró-
féta mellett apostol Tolsztoj, aki arra törekedett, 
hogy igéi testté váljanak. 

Születésének 80-ik évfordulója, melyet fá-
radtan és betegesen nemrég ült meg, alkalmas 
időpont és kedvező pillanat volt arra nézve, 
hogy hatalmas tehetségének pozitív és negatív 
sarka, vagyis a műveiben felhalmozott igenle-
ges és nemleges energia-összeköttetése szik-
rázó és erős rázkódtatásban nyilvánuljon meg, 
úgy ellenfelei, mint rajongói részéről. 

Tolsztoj legdühösebb ellenfelei, valamint ál-
matag rajongói maguk épen az oroszok ; vi-
szont az ő igazi tisztelői a külföldön találha-
tók. A különféle méltatások és vélemények az 
újságokban, melyek mostanában művei és egyé-
nisége felől elhangzanak, igen különbözők ama 
szempontok és egyének szerint, ahonnan szár-
maznak. Ránk nézve sem lehetnek egészen 
közönyösek e vélekedések, nem is azok, még 
pedig azon irodalmi és erkölcsi hatásnál fogva, 
amelyet közönségünk egy részére a magyar és 
a német fordítások révén — jóllehet gyönge 
akkordokban — irodalmi eszméi gyakoroltak 
és gyakorolnak. 

Mint apostolt, filozófot, vallásalapítót vagy 
szociálistát tekintve, vagy akár miként nevez-
zék őt, „csak sajnálkozni lehet Tolsztojon", 
— így nyilatkozik róla Apponyi Albert gróf — 
hogy ő igyekezett minden efféle lenni s azt 
meg is próbálta. Ezen a téren aligha tett-vitt 
<"» valamit előbbre. Ebben a sokféle irányban 
Tolsztoj —úgy látszik —csak 1888 óta kezdett 
írásai által dolgozni, akkor, midőn Guy de 
Maupassantról, a francia középosztálynak erről 
a lángeszű és érzékies írójáról, kinek müveit 
a magyar hírlapok fordított tárcáiból ekkor 
kezdette kapkodni nálunk is a közönség, egy 
beható és igen alapos kritikai tanulmányt írt 
egyik francia újságban, amelyet én is akkor 
hirtelenében lefordítottam volt magamnak. 
Ebben a tanulmányában mondja Tolsztoj ma-

gáról, hogy ő most világnézete újjáalakításának 
eszméjével foglalatoskodik. Különös, valóban 
különös találkozás, hogy a francia naturálista 
regény regnálása után (mely a naturalizmusról 
ekkor fordult át az empirizmusra), erre, épen 
erre az időpontra esik a nemzetközi sajtóban 
az úgynevezett Marx féle szociálista tanoknak 
is a rohamos terjeszkedése. Ekkor fundálta ki 
magának nyilván Tolsztoj az ő új világnézetét. 

Ki a költőt megérteni akarja, annak előbb 
az ő hazáját kell megismernie. Már pedig sok 
kőben kell megbotlani, sok-sok ciher-bokor 
kell, hogy megtépdesse azt, aki végül elmond-
hatja magáról, hogy ő jól ismer valamely ide-
gen országot. Eleget teendő e jó tanácsnak: 
vájjon kicsoda dicsekedhetik ilyesmivel Orosz-
országot illetően!? Abból a címszerü ujjmuta-
tásból azonban, mely szerint Tolsztoj művei 
közül: Fogoly a Kaukázusban. Az úr és a 
munkás. A sötétség hatalma stb. címűek azok, 
melyek legtöbb kiadást értek és a legnagyobb 
számban keltek el a piacon Oroszországban, 
120 ezertől 250 ezer példányig, joggal arra 
lehet következtetni, hogy Tolsztoj írásai közül 
a társadalmi jellegűek és a politikai irányúak, 
tehát az iránymüvek és az irányeszmék azok, 
melyek a legnagyobb mértékben hatottak az ő 
környezetére és korára. 

Ezek közül az eszmék közül szembetűnők 
az ősi kereszténységre vonatkozó igéi. Az ősi 
kereszténységre való visszatérést kinyilatkozta-
tásként hirdeti Tolsztoj, de nemcsak hirdeti, 
hanem gyakorolja is. Eszméi közül : A tiszta 
szeretetre épített társadalom, az állam nélkül 
való evangélium tantétele, vagyis egy hajó a 
tengeren kormány nélkül, mélységes rokon-
érzése a munkás és a munka iránt, továbbá az 
irgalmassági cselekedeteknek, nemcsak prédiká-
lása, de gyakorlása is, valamint a személyes 
lelki üdvösség keresztény tana, de ebben a 
másokkal való közösség nélkül : oly szociálista 
és keresztény dolgok ezek, oly igazságok, me-
lyek gyakran, önmagukban véve, nem egyebek, 
mint igék test nélkül, kerekek tengely nélkül, 
kereszténység hagyomány nélkül, szervezet és 
fejlődés nélkül. 

Keresztény kátéja gyermekek számára, egy-
egy oly szólást tartalmaz itt-ott, amely igaz-
ságnak bibliai igazság ugyan, de oly mezítelen, 
hogy azt a modern ízlés restelli hangosan mon-
dogatni. Annál fogva keresztény eszményképe 
nagyon is nyers, puritán, vezeklő és parasztos, 
vagyis csupán az orosz muzsiknak való. Mert 
hiszen napjaink kultiírája és az ősi keresztény-
ség között — igen könnyű azt belátni — át-
hidalhatatlan űr tátong, s bizony igen nehéz 
még Tolsztojnak is visszacsinálni a multat, 
amennyiben az emberiség — habár csavar-
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menetben, de mégis csak előre halad, nem 
pedig hátrafelé, mint a rák leánya. 

Tudvalevő, hogy az orosz s általában a szláv 
szellem kevésbé arisztokratikus, kevésbé át-
tekintő és össszefoglaló természetű, sőt inkább 
demokratikus és individualista szellemű az 
Qrosz, erős lírai színezéssel. A legkiválóbb orosz 
írók, maga Tolsztoj is — legalább úgy vehetni 

észre — meglehetősen gyöngék müveiknek 
tervszerű, egységes művészi megszerkesztésében, 
de annál hatalmasabbak, szinte borotvaélessé-
gűek a leírt és megfigyelt részletek elemzésé-
ben. Ez irodalmilag alacsonyabb kultúrfok jele ! 
Ebből a különös szláv szellemből, kapcsolato-
san az eszmék, a korszakok és erkölcsök össze-
zavarásával, vájjon nem ebből származik-e az 
a sajátságos szellemirány, amit általában úgy 
neveznek: orosz nihilizmus ? ! 

Tolsztoj első műveit, mint: A háború és 
béke. Anna Katerina stb., menten minden szánt-
szándékos célzatosságtól, sokan a legtisztább 
ihlet forrásaiból eredettnek minősítik. Mind-
azáltal ezeknél is többet érnek Népies elbeszé-
lései, mint legtökéletesebbek azok között, ami-
ket ő írt. Egyszerűek, mégis ékesszólók azok, 
becsületes jámborság van bennük és önzetlen, 
tiszta szeretet utáni vágyódás sugárzik belőlük. 
Az érzés finomsága, gyöngédsége és tisztasága 
által, még pedig a bibliai ősök szellemében : 
itt, ezekben az elbeszélésekben mutatkozik 
Tolsztoj igazi költői lángelmének, vagyis az 
eszményi kereszténység valódi apostolának. Szív 
és lélek szerint való költő és felebarát ő itt, 
aki szenved és sír a szenvedőkkel és sírókkal, 
és a valódi boldogság igézetével vigasztalja 
meg a tisztaszívűeket, mert hát ők fogják 
bírni a földet. Örvendetes, hogy épen eme leg-
jobb elbeszélését egyik jó fordítónk, Szabó 
Endre ültette át magyarra és nem valamelyik 
névtelen. 

Tisztára költői művei által Tolsztoj, melyek 
a szeretet és szépség hegyi forrásaiból merít-
vék, valóban az emberiség jóltevője és gyönyörű-
sége, de iránymüvei által, melyekben vésővel 
és kalapáccsal fordul a szokások és intézmé-
nyek boltívei ellen, honfitársai egy részének 
szemében eretnek és forradalmár ő. Erősen 
fémfényű nyelvének és munkáinak eme két-
oldalú veretéből érthető meg talán az a külö-
nös jelenség, mely szerint jubileuma alkalmával, 
amikor a beteg aggastyán körül megzendült a 
hír trombitája és a dicsőség zenekara, és ki-
gyúltak mindenfelől a hála és elismerés töm-
jénéi, ugyanakkor az orosz egyház vagyis a szent 
szinódus eltiltotta az igazhívőket az ő jubileu 
mában való résztvételtől. Többet ért volna talán 
itt a hallgatás. De hát a szentté avatáshoz 
mindig szükséges a diabolus rotae. 

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

Köszönetét nyi lvání to t ta : gróf Ilamou-
court Félix németpéeskai nagybirtokosnak, aki 
Mária Lujza-majorban 11.649 K 38 f költség-
gel egy tanteremmel és egy tanítói lakással 
bíró iskolai épületet építtetett s a tanítói fize-
tésről is gondoskodik; Ádám Iván veszprémi 
székesegyházi kanonoknak, aki a veszprémi róm. 
kath. fel. isk. kibővítésére 5000 K-t s a vesz-
prémi egyházmegyei róm. kath tanítói egyesület 
tanítóinak segélyezésére 2000 K-t adományozott; 
báró Bánff'y Ferenc cs. és kir. kamarásnak, aki 
a karácsony falvai áll. el. isk. céljaira 1 hold 
kiterjedésű telket adományozott ; a „Csíkszeredai 
Takarékpénztár Részvénytársaságinak, mely a 
csíkszeredai községi óvoda építésére 20.000 K-t 
adományozott. 

Szolgálattételre k i rendel te : Lengyel Rezső 
újszentannai áll. el. isk. tanítót az aradvárme-
gyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Kinevezte: Kovács Gábor oki. tanítót a 
sárosmagyarberkeszi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Bollinger Irén oki. tanítónőt a zalaszentgróti 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kozák Henrietta 
oki. tanítónőt a jolsvai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Predity Vitályos oki. tanítót a bavanistei 
(v. határőrvideki)) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Siklován Emilia oki tanítónőt a prigori (v. 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Orbán 
Kálmán csanadvármegyei kir. tanf. tollnokot 
Turócz vmegyebe ; Schlahter Jenő monostorszegi 
és Nagy Miklós borsai áll. el. isk. tanítót köl-
csönösen ; Bévészné Székely Piroska taróczvár 
megyei kir. tanfelügyelőíéghez berendelt áll. el. 
isk. tanítónőt az abaújtornavármegyei kir. tan 
felügyelőséghez ; Tenzián Etelka Örkényi áll. el. 
isk. tanítónőt a nagytétényi, Farkas Anna zala-
szentgróti áll. el. isk. tanítónőt a/. Örkényi áll. 
el. isk.-hoz; Grremspergemé Bányász Oiga rácz-
almási és Ángyán Matild sándorfalvai áll. el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen; Mezei Szilárdnó 
szül. Aczél G zella izsópallagai áll óvónőt a 
beéli áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Krizs József 
százdi róm. kath. munkaképtelen el. isk. tanító-
nak évi 1240 K-t; Horváti György regeterusz-
kai munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 
1340 K-t; Szeőke Mihály kókai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1200 K-t; Csesznek János 
székesfehérvári közs. el. isk. tanítónak evi 26á0 
K-t ; Herder Károly nagyhantosi munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1310 K-t; 
Vargyassy Mártonná szül. Savóin Sabina brassói 
munkaképtelen gör. kel. el. isk. tanítónőnek évi 
740 K-t. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
Tör téne lmi események. 

I. Ferenc József, Magyarország apostoli királya, 
szeptember 17 ike óta magyar székesfővárosában 
tartózkodik. Csak a veszprémi hadgyakorlatok 
alkalmával távozott el pár napra. Már több esz-
tendeje nem időzött ily huzamosan hazánkban. 

Fényesen újraépített budai királyi palotájában, 
amely több mint 400 esztendővel ezelőtt dicső 
Mátyás király székhelye volt, két külföldi ural-
kodot látott vendégül királyunk. Megelőzőleg 
utoljára a hatalmas német császár, II. Vilmos 
élénk emlékezetben levő látogatását fogadta Buda-
pesten. 1897-ben. 

Most először Ferdinánd bolgár fejedelem és 
neje látogatása folyt le szeptember 2-3 — 2 4. 
napjain. Október 1. napján pedig XIII. Alfonzó 
spanyol király és szépséges ifjú neje, az angol 
királyi családból származó Viktória Eugénia ér-
keztek s 3 án délutánig tartózkodtak itt. 

Budapest székesfőváros és lakossága fenyesen 
és lelkesen fogadta uralkodónk vendégeit. Az 
uralkodó itt-tartózkodása s a fejedelmi vendégek 
látogatása sűrűn vonzották ide az uralkodóház 
tagjait, a közös és ositrák minisztereket és a 
diplomatákat. 

A két idegen uralkodó látogatásának bejelen-
tett célja az volt, hogy uralkodásának 60. évfor-
dulója alkalmából üdvözöljék I. Ferenc József 
császárt és királyt. 

Tudvalevő, hogy V. Ferdinánd király 1848 
végén lemondott a trónról. Testvére, Ferenc 
Károly főherceg átengedte saját örökösödési jogát 
fiának, az akkor 18 éves Ferenc Józsefnek. 
Őfelsége Magyarország fölött is uralkodott attól 
kezdve trónöröklési jogánál és hatalmánál fogva; 
de alkotmányos magyar királyságát 1867 június 
8-tól számítjuk, amidőn alkotmányunknak meg-
felelőleg, magát magyar királlyá koronáztatta. 

Europaszerte feltűnt, hogy Ferdinánd bolgár 
fejedelemnek teljes jogú uralkodót megillető 
fogadtatásban volt része a magyar király udvará-
nál, habár nemzetközi szerződések szerint névleg 
alárendeltje volt a török szultánnak. Hamar meg-
jött ennek is a magyarázata. Ferdinánd fejedelem 
ugyan s október 5-én Tirnovóban, a régi bolgár 
cárok korouá/.ó városában országát a törököktől 
függetlennek, magát bolgár kiralynak vagy cár-
nak nyilvánitotla. Tényleg önálló életet folytatott 
Bolgárország eddig is, mióta az orosz háború 
felszabadította a török uralom alól ; most azon-
ban nevleges függése is megszűnt. 

Ugyanakkor legfelsőbb kéziratokat bocsátott 
ki a mi uralkodónk, amelyekben kijelenti, hogy 
Bosznia és Herczegovina volt török tartományo-
kat teljes uralkodói felségjoga alá csatolja, miután 
európai megbízásból 30 éven át kormányozta. 

A szultánnak eddig ezekben is névleges felség-
joga volt. Teszi ezt Őfelsége dicsőséges elődei, 
a régi magyar királyok jogán, abból a célból, 
hogy a rendezett viszonyok közé jutott, 30 évi 
kormányzás alatt műveltségben és jólétben elő-
haladott tartományokat önkormányzattal ru-
házza fel. 

Ezek a kérdések foglalkoztatják most az európai 
kormányokat. Leghatározottabban Anglia nyilat-
kozott, amely nem tartja megengedhetőnek, hogy 
nemzetközi szerződéseket önhatalmúlag megvál-
toztassanak. Azt azonban elismeri, hogy Török-
ország vesztesége csak névleges. 

Nem tartjuk valószínűnek, hogy emez ügyek 
miatt háború támadjon. Csak a kis Szerbia népe 
lázong, amely Boszniát és Herczegovinat szerette 
volna magáévá tenhi. Követeli kormányától, hogy 
izenjen hadat Magyarország- Ausztriának. 2 millió 
45 millió ellen ! 

A példa másfelé is hatott. Kréta szigete, amely 
névleg török fennhatóság alatt volt hagyva, ki-
jelentette, hogy Görögországhoz csatlakozik. Sőt 
hír szerint Albánia török tartomány függetlennek 
nyilvánította magát. 

A török birodalom azzal küzködik, hogy a 
folyó év július havában békességes forradalommal 
kivívott, alkotmányát kiépítse, megerősítse. Van-
nak, akik arra bíztatják, hogy támadja meg 
Bulgáriát; de alkotmányos érzésű vezetői attól 
tartanak, hogy a háború az önkényuralom vissza-
állítására vezetne. 

Folyó hó 8 án nyíltak meg a delegációk Buda-
pesten. Úgy a trónbeszéd, valamint a külügy-
miniszter fejtegetéstí azt a bizalmat keltik, hogy 
az európai béke nem lesz megzavarva. 

— Október G. A nemzet gyásznapját ke-
gyeletesen ünnepelték meg országszerte. Na-
gyobbszabású volt az aradi ünnep, melyen a 
kormány és a képviselőház is képviselve volt. 
A magyar lélek borongva szállolt e napon az 
aradi vesztőhely felé s milliók ajkáról szállott 
imádság az égbe a mártírok lelki üdvösségeért. 

— A kul tuszminiszter kihallgatása. Ap-
ponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter október 23-tól kezdve minden pén-
teken délután négy órakor általános kihall-
gatást ad. 

— E g y j e l t e l e n s í r . Az alsósztregovai teme-
tőben porladozik Madách Imrének, az Ember 
tragédiája halhatatlan költőjenek földi része. 
Irodalmunk büszkesége Madách Imre, kinek 
nevét szarnyára vette a hír. Ez a név dicsőséget, 
díszt szerzett nemzetünknek az egesz világban. 
Hányan fogják most szégyenkezve olvasni, hogy 
Madách Imre sírja még mindig jeltelen ! Ezt a 
mulasztást akarja pótolni a kolozsvári tanárjelöl-
tek segítő-egyesülete, amely egyhangú lelkese-
déssel elhatározta, hogy Madách Imre síremlékére 
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országos gyűjtést indít. Adományt a gyűjtőívek 
kibocsátása előtt is köszönettel fogad az egye-
sület (Kolozsvár, középponti egyetem). 

— A nagyváradi római katholikus taní tó-
képző felszentelése a mult héten ment végbe. 
Jelen voltak: dr. Lányi József tinini püspök, 
egyházi tanfelügyelő, Szirmay Árpád tanfel-
ügyelő, dr. ßundala Mihály kanonok, Hetlinger 
József igazgató vezetése alatt az egész tanári 
kar és a növendékek. Fetser Antal felszentelt 
püspök az összes termeket megáldotta, majd a 
kereszt feltűzése után hálásan emlékezett meg 
az intézet korábbi jóltevőiről. Azután dr. Lányi 
és Szirmai egyházi, illetve kir. tanfelügyelők szép 
szavak kíséretében átadták az intézetet Heilinger 
József igazgatónak és a tanári karnak. 

— Az ál lami kertésziskola. A földmíve 
lési miniszter arra kérte a fővárost, adjon neki 
kertészeti tanintézetnek alkalmas húsz-huszonöt 
hold területet. A Ménesi-út mentén levő intézet 
ugyanis rendeltetésének pem felel meg, mert a 
telek kicsiny s a talaja sem megfelelő. A mér-
nöki hivatal most azt a javaslatot tette, hogy a 
Ligettelki dűlőn, a Kerepesi-út mentén adjanak 
huszonöt holdat az államnak. 

— „Magyar Népdalgyüjtö." Szabó József, 
nagybányai áll. tanító közli tanítótársaival, hogy 
az általa eddig összegyűjtött 1630 válogatott 
magyar népdalt tartalmazó, kéziratban levő gyűj-
temény nem fog most megjelenni, mint jelezve 
volt a mult óv januárjában a „Magyar Népdal-
gyűjtő" fölhívásban, mert az egész gyűj teményt 
zongorára í r ja Kisfaludi Pikéty Tibor zeneszerző, 
ki a munkát körülbelül 2 év alatt végzi el. A 
mű árát és a megjelenés egyéb módozatait, 
mikor kész lesz a munka, akkor állapítják meg, 
addig szíves várakozásra kéri tanítótársait . A 
mű megjelenését a lapok jelezni fogják. 

— A nagyhalmágyi gyermekek Aradon. 
A nagyhalmágyi áll. népiskola derék tanítótestü-
lete az iskola 36 növendékét az október 6-iki 
ünnepre bevitte Aradra. "Vajay József igazgató 
ós Massard Ilona tanítónő kísérték a szűrös, 
bocskoros kis csapatot, mely az ünneplő közönség 
közt kellemes feltűnést keltett. Okt. 5-én délben 
érkeztek Aradra s a délután folyamán megtekin-
tették az 1848—49-iki ereklyemúzeumot, a vér-
tanúk szobrát, majd a vesztőhelyet, ahol méltó 
módon rótták le kegyeletüket. 

— H a l á l o z á s o k . Dr. Tószögi Aladár főorvos, 
a törökbecsei áll. el. isk. gondnokságának érde-
mekben gazdag elnöke, a tanítók igaz és őszinte 
barátja f. hó 3-án élete 69-ik, elnöki működése 
31-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt. — 
Lajos Imre ref. tanító életének 60-ik, buzgó 
tanítói működésének 40-ik évében hirtelen el-
hunyt Apahegyen. Áldás emlékükre! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
S. (Osz.) Azt üzentük a múltkor, bátran búcsút 

mondhat a versírásnak. És most ugyané verset „négy-
lábas trocheusi sorokban feldolgozva" újra beküldi. 
Szóval : nem hisz nekünk. íme, leközöljük az első 
strófát : 

Nyílnak itt-ott még virágok, 
S meddig nyílnak ? még néhány nap, 
S kialuszik életlángjuk ; 
Életnedvük már kiapad. 
S milyen úton jött s ment díszük, 
Nem tudjuk mi és nem sejtjük. 

Bizonyára lesz barátai közt valaki, akit a szerkesztőnél 
okosabb és megbízhatóbb embernek tart : kérje ki 
ennek az ítéletét. Hátha elhiszi annak, amit nekünk 
nem hitt el ? — H. (Küzdelmek.) Csupa igaz, mit 
versében elmond, de a költői munkának a verses for-
mánál egyéb föltételei is vannak. Ezek az egyéb föl-
tételek hiányzanak az ön versében. Szíves engedel-
mével figyelmeztetjük arra is, hogy a lesújt úgy az 
akadémiai, mint az iskolai helyesírás szerint csakugyan 
így írandó : lesújt, és nem így : lesulyt. Ugyanígy nem 
mindenüt, hanem mindenütt a helyes, még akkor is, 
ha üt a rím. — S. (Kicsinyek közt.) Azt mondja az 
iskolásgyermekekről, igen helyesen: Ez mind megannyi 
kis virág, — aztán így folytatja : 

Én azt gondolom legalább : 
Plántálódni jött az ide, 
Szépet és jót venni a szívére : 
Gondolatot fűzni láncra, 
Hogy az életben azt kirántsa ! 

Azt gondoljuk, hogy onnyi épen olég a verséből. — 
R. (Édesanyám levele stb.) Azt úja, nem feltűnési 
viszketegből kéri versei közlését, hanem „vajha a sok 
megelégedetten kartársnak némileg okulásképp szol-
gálhatna általa". Az ön verseiből, ha közölnők, ezt az 
okulást meríthetnék a kartársak : nem vagyunk meg-
elégedve a lap szerkesztésével, mert a szerkesztő rossz 
verseket közöl, mikor azzal az erővel jót is közölhetne. 
Hogy mit nevez ön különben okulásnak, ezt igen érde-
kesen világítja meg egyik verse. Édesanyja levelében 

A többek közt az mindig ott lebeg : 
„Mérgesít még az iskolás gyerek ?" 

Ha az úgy lenne, arra kér szerfelett, 
Kövessem szavát, azt tartja a tisztelet. 
„Ne mérgelődj, fiam, mert az méreg-falat ; 
Nyugodtan taníts, úgy egészséged marad !" 

Másnak is szólhat jó anyám e levele. 
Tudom, sokat fáradt, míg elkészült vele. 
Szolgáljon hálául szülőm az a tudat, 
Eiad egyengeti az említett útat. 

I). (Vers és próza.) A „Ha látsz" című már volt egy-
szer előttünk. Ezt mostani formájában majd közöljük. 
A másik vers elég könnyen folyik, de ami benne van, 
hogy t. i. a magyar földnek, levegőnek, fűnsk, virág-
nak stb. nincs párja a világon, sokan megénekelték 
és jóval szebben. A próza — Szív az iskolában -— jó 
önképzőköri munka. — G. (A tanfelügyelet és tanító-
képzés ) Jön. 

Tartalom : Románia közoktatásügye, f—ó—.) — 
Î Az iparostanulók oktatásügye az új ipartörvényjavas-
; latban. Kirchner Béla. — Á szegedi „Árpád-Otthon", 
j Scossa Dezső. — Tanítók nyugdíjügye. Kóródy Miklós.— 
• Könyvesház. — Szép i roda lom : Három vers. Finta 

Sándor. — Tolstoj Leó. Balásy Dénes. — Hivatalos 
1 rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
R o v a t v e z e t ő : F A Í Í K A S S Á N D O E . 

A magyar nyelv tanítása.* 
(A kolozsvári tanítói továbbképző-tanfolyamon tartott 

előadás.) 
Molnár Oszkár. 

I. 
A legközelebbi múltban törvények és rende-

letek jelentek meg, melyek a magyar nyelvnek 
a népiskolákban intenzívebb tanítását célozzák. 
"Az emberek egymás között való érintkezésének 
legfontosabb eszköze a nyelv, a magyar állam 
hivatalos nyelve pedig a magyar. A magyar 
törvényhozás és a magyar kultuszminiszter az 
említett törvényekkel és rendeletekkel más-
ajkó polgártársaink segítségére akar sietni; 
alkalmat akar nekik adni, hogy a közlekedés-
nek, az egymás között való érintkezésnek 
ezen fontos eszközét már az elemi iskolában 
elsajátíthassák. De a törvények és a rendele 
tek csak „jámbor óhajtás" maradnak, ha nine?, 
aki azokat végrehajtsa ; ha nincs, aki az azok-
ban foglaltakat meg is valósítsa. A tanítókra 
vár a feladat, hogy a törvények és rendeletek 
intencióinak eleget téve, hazánk másajkú pol-
gárait megtanítsák a magyar nyelvre. A fel-
adat mindenesetre nehéz s nemcsak lelkesedést 
és buzgalmat, de nagy előkészületet, kellő 
tájékozottságot is kíván. Néhány órára terjedő 
ezen előadásainknak az a célja, hogy a magyar 
nyelv tanításának kérdését nagy vonásokban 
megvilágítsák. Menete pedig a következő lesz : 
A nyelvtanítás kérdésének a méltatásából fo-
gunk kiindulni, majd röviden elősoroljuk a 
nyelvtanítás módszereit, amikor is majd azon 
feladat előtt fogunk állani, hogy az ismertetett 
módszerek közül egyet választanunk kell. A 
választás nem lesz nehéz s önmagától dől el, 
ha a nyelvtanításra vonatkozó alapelveket ki-
fejtettük. A következő lépés tehát az alap-
elvek kifejtése lesz. Ezután sorra vesszük azo-
kat a tárgyakat, amelyek keretén belül a 
magyar nyelvet a legsikeresebben taníthatjuk ; 
beszélni fogunk tehát : a beszéd- és értelem-
gyakorlatokról, az írás és olvasás tanításáról, 
az olvasmányok tárgyalásáról, a fogalmazásról, 

* Források : Láng Mihály : A magyar beszéd tanítá-
sának természetszerű módja. Budapest. Az Athenaeum 
kiadása. 1900. — Dr. Kaiblinger Fülöp : A nyelv-
tanítás reformjának mai állása. Magyar Pedagógia. 
XVil. évi., 321—34. 1. — Dr. Weszely Ödön : Nép-
iskolai módszertan. <Í32—34. 1. — Egyéb forrásokra a 
szÖTOsf között történik hivatkozás. 

a számtan tanításáról, a versről, dalról, a játék-
ról, a testgyakorlatról, a kézimunkáról és a 
rajzról. Es végül — és ezzel zárjuk fejtegeté-
seinket — elmondjuk a magyar nyelv tanítá-
sára vonatkozó törvényes intézkedéseket ós 
fontosabb rendeleteket. 

A kérdés, amelynek megoldását megkísérel-
jük, fölötte nehéz. A magyar nyelv tanításá-
nak módszere még nincsen kidolgosva, még 
nincsen oly rendszer, amely biztos és csalha-
tatlan. Sőt bizonyos, hogy egyhamar nem is 
lesz, mert a nyelvtanítás általában egyike a 
didaktika legsúlyosabb kérdéseinek. Hogyan 
lehetne nyelveket könnyen, gyorsan és bizto-
san megtanítani ? — oly kérdés, melynek meg-
oldása századokon keresztül teljesen lefoglalta 
a pedagógusok tevékenységét. Hosszú időkön 
keresztül úgyszólván ez volt az egyetlen didak-
tikai probléma. Amióta az emberi gondolkozás 
körébe belekerült maga az ember, vagy vilá-
gosabban, amióta a szofisták munkássága foly-
tán a nyelvtudomány kivált a tudományok 
közös törzséből, a filozófiából, azóta —- azt 
lehet mondani — a nyelvtanítás kérdése soha-
sem tért le a napirendről. Már az ókorban 
pedagógiai munkák jelennek meg. Ciceró ír 
A szónokról (De Oratore). Quintilianus kitűnő 

I munkában megírja a szónoki nevelés és képzés 
i egész módját. Ezek a munkák ugyan nem 
' szorosan a nyelvtanítás mikéntjét tárgyalják, 

de annak körét is nem egy ponton érintik. 
Es mit mondjunk a középkorról! A középkor 
triviuma teljesen a nyelvtanítást szolgálta. 
Sőt a középkor értékelte is a nyelvtudást, 
mert az általános műveltség fogalmát épen 
ehhez fűzte. A trivium tárgyai adták a közép-
korban az általános műveltséget, a trivium 
tárgyai pedig a latin nyelvoktatást szolgálták, 
s ennélfogva általános műveltséggel az dicse-
kedhetett, aki a latin nyelvtanulás bizonyos 
fokozatain keresztül esett. Még az újkor nagy 
pedagógusai munkásságának java része is a 
nyelvtanítás módjának megjavítására irányuló 
törekvésekben merült ki. 1612-ben a majnai 
Frankfurtban császárválasztásra összegyűlt fe-
jedelmek előtt megjelenik Ratich Farkas s 
mint a nevelés reformátora mutatkozik be. 
Három nevezetes dolgot ígér s ezek közül az 
első épen az volt, hogy egy új módszert talált 
föl, melynek segélyével a holt és az élő nyel-

i veket nagyon hamar meg lehet tanítani. 
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Comenius is, a XVII. század e nagy didak-
tikusa, első sorban a nyelvtanításon akar se-
gíteni. E célt kívánják szolgálni a Jauna 
linguarum reserata aurea és az Orbis sensua-
lium pictiis c. munkái. És a XVIII. században 
Basedow, Ratich példáját követve, a nyelv-
tanításnak könnyebb módjait keresi. íme, csak 
néhány felötlöbb, kiszakított tény, amely azon-
ban elégséges annak igazolására, hogy a nyely-
tanítás kérdése egy sokat vitatott, nehéz kérdés. 

Idők folyamán sokféle módszer vetődött fel, 
tigy, hogy a kérdés meglehetősen bonyolulttá 
lett. Hosszú időn keresztül a grammatika volt 
a nyelvtanítás középpontja. A nyelvtan alapján 
kell megtanulni a nyelvet — ez volt a jelszó. 
És épen a grammatikának ez a nagy hang-
súlyozása akasztotta meg a nyelvtanítás mód-
szerének fejlődését. Ez a módszer, amely a 
nyelvtan fonalán akarja a nyelvet megtanítani, 
a grammatikai módszer. Legfőbb segédeszköze 
a fordítás, ennek segítségével történik a gram-
matikai s/.abályok begyakorlása. így tanították 
középiskoláinkban a legújabb időkig a klasz-
szikus nyelveket. Én azt hiszem, hogy a gram-
matikai módszer egyike a didaktika legnagyobb 
tévedéseinek. Ehhez hasonló tévedést csak 
keveset ismerek az emberi gondolkozás törté-
netében. Talán a scholasztikusok tévedése 
h ísonlítható hozzá, vagy a német idealistáké 
a XVIII. század második felében, akik tisztán 
elvont godolkozással akarták megállapítani a 
valóságot. Jól mondják, hogy a grammatika a 
nyelv filozófiája. A nyelvtan a gyakorlatból 
elvont elméleti szabályok gyűjteménye és azok-
nak tudományos rendszerbe foglalása. Ami 
rend, állandóság, tehát törvényszerűség van 
valamely nyelvben, azt annak nyelvtana fog-
lalja magában. Aki nyelvtanból tanul valamely 
nyelvet, az deduktive jár el, eldobja magától 
a tapasztalást, mert hiszen a törvényt alkal-
mazza etíyes esetekre. A tanulás ilyen rendje 
ellenkezik az emberi ismeretszerzés természetes 
rendjével. Mit szólnánk az olyan fizikushoz, 
aki kitűnően ismeri a villamosság összes tör-
vényeit, de soha dinamógépet nem látott. Ha 
az ilyenre egy nagy gépház vezetését^ bíznák, 
a legborzasztóbb hibákat követné el. így járna 
a kiváló grammatikus is, aki, dacára annak, 
hogy a nyelv összes törvényeit tudja, az illető 
nyelven beszélőket mégsem értené meg. Mert 
jegyezzük meg jól már i t t : a nyelvek tanulása 
terén fő a gyakorlás ! A nyelvtanulás a maga 
genezisében teljesen mechanikus dolog, mert 
hiszen a valóság és az annak jelölésére szol-
gáló hangok között a legtöbbször semmilyen 
észszerű kapcsolat nincsen. Amiben pedig ér-
telem nincs, azt csak folytonos ismétlés, vagyis 
gyakorlás által tudjuk magunkévá tenni. A 

nyelvtanulás tehát eleinte nem épülhet az ér-
telemre, hanem csak az élő beszédnél szereplő 
orgánumokra s főleg pedig a hallásra. Az 
emberi hallás pedig meglehetősen gyarló, ennek 
a kiképzésére kell a nyelvtanításnak első sor-
ban irányulnia. Helyesen mutat reá erre a 
tényre William James is, az amerikai kitűnő 
pszichológus. Annak nagy részét, amit látni, 
vagy hallani vélünk, — úgymond — emléke-
zetünk szolgáltatja. Elegendő a külföldön szín-
házba mennünk, hogy meggyőződjünk arról, 
mily keveset hallunk. Az, ami leginkább zavar 
bennünket, kevésbé a színészek meg nem ér-
tése, mint inkább az, hogy nem hallunk meg 
minden kiejtett szót. Tény, hogy idehaza sem 
hallunk többet, de szellemünk, amely telve 
van saját nyelvünk szóasszociációival, kipótolja 
azt, amit nem hallottunk.* 

A grammatikai módszer tehát célhoz »em 
vezet. E módszer száraz és nehéz. Hibás is, 
mert rögtön az értelemhez fordul, holott előbb 
a beszéd organikus feltételeit kell megterem-
teni és a beszéd pszichológiai mechanizmusát 
begyakorolni. Sokan javítani is próbáltak rajta, 
részint úgy, hogy logikailag ugyan tetszetős, 
de merőben természetellenes egymásutánokat 
állapítottak meg, részint pedig úgy, hogy gya-
korlati megfigyeléshői merített korrekciókat 
vittek bele. 

Néhány nevezetesebb ilyen módszer a kö-
vetkező : • 

Az Ollendorf-féle módszer. Már némileg gya-
korlati célt akar szolgálni. Leckékre osztja 
az anyagot s minden leckében néhány új szót 
ád és egy nyelvtani szabályt. A szókat és a 
szabályt be kell tanulni. Azután ád fordítandó 
mondatokat, amelyek az előbb adott szókból 
vannak összeállítva s a nyelvtani szabály be-
gyakorlására szolgálnak. A mondatok között 
természetesen nincsen semmi összefüggés, sőt 
az a körülmény, hogy azokat csak a már tanult 
szókból lehet összeszerkeszteni, a legfurcsább 
mondatok összeállítására ád okot. Pl. Kertünk 
fái zöldek, de öcsém nadrágja lyukas. Hogy 
az ilyen tanítás pszichológiailag mennyire hi-
bás, később lesz alkalmunk kimutatni. 

Valamivel jobb a Jacotot-lele módszer. Ja-
cotot módszere abból áll, hogy olvastat egy 
művet a tanulóval s azt elemzi mindaddig, 
míg a tanuló a szöveget egészen érti. Jacotot 
tehát olvasmányból indul ki s a fordítást lehe-
tőleg kizárja. 

Egy harmadik a Hamilton-féle módszer. 
Könyvből való nyelvtanulás. Olyan könyveket 

* William James : Causeries pédagogiques. Traduit, 
de l'anglais par : L.—S. Pidoux. Lausanne. Parot et 
Oie, éditeurs. 1907. — 130. 1. 
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nyomatott Hamilton, melyekben az egyik sor 
a. megtanulandó nyelven van, alatta pedig a 
fordítás pl. 

Was willst du dort vor dem Thor ? 
Mit akarsz te ott előtt a kapu? 
Ezt a módszert azután más módszerekkel 

kapcsolva, sokan fölhasználták. Ilyenek pl. a 
híres Toussaint—Langenscheid-féle önoktató-
levelek. 

Mindezen módszerek közös jellemző vonása, 
hogy a grammatikára támaszkodnak és hogy 
az újabb nyelv tanulásánál segítségül veszik 
az anyanyelvet. Az anyanyelv a közvetítőjük 
az új nyelv tanításánál. Ezek mind ú. n. köz-
vetett, indirekt nyelvtanítási módszerek. Alig 
26 éve, hogy egy új, jelentős fordulat állott be 
a nyelvtanítás terén. E reformot tulajdonképen 
Brassai Sámuel, a kolozsvári egyetem volt 
híres tanára indítja meg Kolozsvárt 1881-ben 
megjelent füzetével, melynek címe : Die Reform 
des Sprachunterrichts. Ez a füzet teszi először 
bírálat tárgyává a régi grammatizáló methó-
dust és ez az első, mely a nyelvtanításnak új 
irányokat jelöl. Ez a reformmozgalom széle-
sebb hullámokat akkor vetett, amikor 1882-ben 
megjelent Viëtor Vilmos német egyetemi tanár-
nak álnév alatt egy munkája : Der Sprach-
unterricht muss umkehren! címen. A külföld 
természetesen Viëtor nevéhez fűzi a kezde-
ményezés dicsőségét, pedig Viëtor is hivat-
kozik munkájában Brassainak már előbb meg-
jelent füzetére. 

E nagy buzgalommal megindult reformnak 
leglényegesebb alapelve az, hogy a nyelvtanu-
lásból a grammatikát és az anyanyelvet ki 
kell zárni. így született meg a direkt nyelv-
tanítási módszer. Ez nem használ közvetítő-
nyelvet s azért közvetlen, direkt módszer. E 
módszernek is különböző alakjai és különböző 
mesterei vannak. Némelyek azt a módot akar-
ják utánozni, ahogyan az ember anyanyelvét 
tanulja s elnevezték imitativ, utánzómódszer-
nek. Mások a szavak jelentését képekkel akar-
ják magyarázni s a képek tervszerű csopor-
tosításával lassan a nyelv egész szókincsét 
elsajátítani. Ismét mások meg egyszerűen el-
kezdenek beszélni a környezetükben szemlél-
hető tárgyakról s azokra mutatva iparkodnak 
megéri etni, miről van szó és rögtön utánmon-
datják a tanulóval, amit hallott. Ilyen az ú. n. 
Berlitz-módszer. így tanítanak a Berlitz-féle 
nyelviskolákban és hogy a tanításnak ez a 
módja mennyire népszerű, bizonyítja az is, 
hogy nincs Európának valamire való városa, 
ahol ily iskola hiányzik. 

íme, előttünk vannak a különböző módszerek 
s nincs más hátra, mint választani közülök 
egyet. A választás nem is lesz nehéz. Min-

denki rögtön belátja, hogy a népiskolában 
nyelvtan alapján nem lehet nyelvet tanítani. 
Ez állítás oly evidens, hogy nem szorul bővebb 
megvilágosításra. Elvetjük tehát a gramma-
tikai módszert és annak sokféle változatát és 
a direkt nyelvtanítási módszer mellett fogla-
lunk állást. A legtöbb ember meg is eléged-
nék az állásfoglalás ilyetén módjával, nekünk 
azonban többre kell törekednünk: állásfogla-
lásunknak annak minden vonatkozásában meg 
kell adnunk a kellő pszichológiai és logikai 
alapozást. Ezt tesszük a következő előadásunk-
ban, amidőn a nyelvtanulás alapelveit fogjuk 
kifejteni. Annyi azonban már bizonyos, hogy 
a direkt módszer mellett foglalunk állást. 
E módszer nagyon fárasztó és nehéz. Pontos 
és lelkiismeretes keresztülvitelére minden órán 
az egész lélek összmüködésére és éberségére 
van szükség. Az ilyen munka gyorsan megőrli 
a tanító energiáját. Ennek világos felismerését 
bizonyítja az az érdekes tény is, hogy Német-, 
országban az életbiztosító - társaságok a díj-
tételek megállapításánál már különbséget tesz-
nek a direkt és indirekt módszer szerint oktató 
tanítók között. És nálunk is, azok a jutalmak, 
melyeket a kormány és egyes nemes egyesü-
letek és társaságok a magyar nyelvet kiváló 
sikerrel terjesztő tanítók között kiosztanak, 
nem tisztán a hazafiúi érzés által sugalt köte-
lesség kiváló teljesítésének jutalmai, de sok 
tekintetben az emberi munka megbecsülését 
igazoló tények, annak az idegőrlő, nehéz mun-
kának a megbecsülése, amellyel a sikeres 
nyelvtanítás jár. 

Még egyet kell kiemelnünk. Most, hogy a 
magyar nyelv tanításának módszerét összeállí-
tani törekszünk, nem azért tesszük, hogy ez-
által bárki is felmentve érezze magát az egyéni 
gondolkozás és kísérletezés alól. A sablonokhoz 
való ragaszkodás sehol sem oly nagy hiba, 
mint épen a tanítás terén. Módszerünk egyé-
niségünkkel a legszorosabban összefügg, óva-
kodnunk kell tehát attól a gondolattól, hogy 
bárkitől is teljesen kidolgozott, föltétlenül 
sikerre vezető módszert nyerhetünk. Módsze-
rünket önmagunknak kell megalkotnunk, saját 
gondolkozásunkkal és csak irányító gondola-
tokat kaphatunk másoktól. Ma már a józan 
pedagógusok régen szakítottak azzal a hittel, 
hogy a tanításban a módszer a legfontosabb 
s hogy van oly egyetemes módszer, amely 
függetlenül az azt végrehajtótól, biztos sikerre 
vezet. A módszer hasonlít az egyenruhához : 
az egyenruha egyforma és mégis mindenkire 
máskép kell szabni. A módszer is csak olyan 
egyformaságot jelent, amelyet kinek-kinek saját 
egyéniségéhez kell alkalmaznia. Ami bennünk 
értékes és becses csak van, azt mind önma-

4 2 * 
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gunk alkotjuk. Teljesen kész dogot szellemi 
téren senkitől sem kaphatunk, annál kevésbé 
a tanítás terén, mert a tanítás nemcsak tudo-
mány, de egyúttal művészet is! 

Bevezetés a mennyiségtani 
függvény-fogalomba. 

írta : Tan fi Iván. 

I. Néhány szó a mennyiségtani reformmozga-
lomról, a függvény-fogalommal kapcsolatban. 

T. tanítótársaim egy részének figyelmét bizo-
nyára nem kerülte ki az a hatalmas szellemi 
mozgalom, hogy úgy mondjam, valóságos szel-
lemi forradalom, mely az utolsó évtizedben 
világszerte fellépett s mely a középiskolák és 
általában a középfokú tanintézetek mennyiség-
tani oktatásának reformjára törekszik. E re-
formmozgalom lényegével ezidőszerint még 
sokan nincsenek tisztában. Vizsgáljuk meg 
tehát egy kissé, hogy mi e reformnak célja 
s mi a lényege? 

A dologhoz nem értők s az új jelszót félre-
értők azt tartják róla, hogy az egész reform-
mozgalom nem egyéb, mint egyes elfogult ós 
túlbuzgó mathematikusnak abbeli törekvése, 
hogy a jövőben oly nehéz és elvont dolgokat 
tanítsunk a 14 —18 éves ifjú nemzedéknek, 
minőkkel ezideig csak az egyetemi szakokta-
tás foglalkozott. Nem csoda tehát, hogy attól 
tartanak, ha a reform életbe lép, úgy a mennyi-
ségtan még nehezebb, még emészthetetlenebb 
s egyenesen gyűlöletes lesz az ifjúság előtt. 
Ha megkérdeznők őket, hogy ez ítéletük min 
alapszik, bizonyára azt válaszolnák, hogy a 
reformmozgalom mái' a középfokú intézetek 
tanulói előtt meg akarja nyitni az úgynevezett 
felsőbb mathézis sorompóit, míg ez ikolák ez-
ideig és ezidőszerint csak az elemi mathema-
tikával foglalkoznak s így világos, hogy ki-
teszi a tanulókat a túlterhelés veszedelmének. 

Ha azonban megkérdeznők a reform ellen-
ségeitől, hogy tulajdonképen mi is az az elemi 
mathematika, mi választja el a felsőbb mathe-
matikát az elemitől, avagy, hogy miért elemi 
az ezidőszerint középfokú intézetekben tanított 
mennyiségtudomány, úgy bizonyára adósok 
maradnának az okadatolt válasszal s legfel-
jebb annyit mondanának : „elemi, mert hát 
eddig is azt tanították és mert a tanulók 
többsége képes volt az eddig előadottakat 
megemészteni ! " 

A dolog azonban egyáltalában nem így áll ! 
Elemi mennyiségtudománynak a mennyiség-
tudomány óriási birodalma ama részét fogjuk 
nevezni, melyet a serdülőfélben levő, közép-
fokú intézeteket végző és közepes tehetségű 

ifjú az eddigieknél semmivel sem nagyobb 
és minden különösebb nehézségek nélkül sajá-
títhat el. E szempontból tehát a reform hir-
dette, jövőbeli mennyiségtan-tanítás továbbra is 
elemi marad. 

Erre ismét azt válaszolhatják a reform 
ellezői : hogy már eddigelé is sok mindent 
kellett a serdülő ifjúnak tanulnia, így, ha a 
reform hirdette új részletek nem is lennének 
nehezebbek a régieknél, mégis csak többet 
kell majd az ifjúságnak a jövőben tanulnia, 
tehát mégsem lesz képes az anyagot megbírni. 

Ez ismét nem áll. Az eddig tanított mennyi-
ségtani anyagnak több elavult és minden 
különösebb fontosságot nélkülözhető részlete 
van, melyet a jövőben bátran mellőzhetünk s 
e kihagyott részletek helyett illesztünk maid 
más, a tudomány jelen állásának megfelelőbb 
és a reális élettél jobban számoló részleteket a 
tanítás keretébe. Végeredményében tehát rész-
leteiben ugyan más, de az eddiginél egyálta-
lában nem több tananyag tanítására és fel-
dolgozására törekszik a reform. 

De az egyes új részletek beillesztése is csak 
mellékes a reform főcéljához képest. 

Ez nem egyéb, mint az, hogy a jövőben 
tanításunk egész menetét új eszme hassa át: 
a függvény-fogalom s tanításuknak ez legyen 
középpontja. 

Hogyan kelljen ezt értenünk? Ugy, hogy a 
jövőben képesítsük az ifjúságot eddigi tanítá-
sunknál sokkal behatóbban az ok és okozat közötti 
összefüggés helyes felismerésére s a kettő közötti 
kapcsolat megérzékítésére, vagyis rajzbeli ábrá-
zolására, hogy ez alapon a jövőben ítélő- és 
helyesen következtető képességük is sokkal szi-
lárdabb alapokon nyugodjék, mint a jelenben. 

Hogy minő nagy ennek fontossága egyfelől 
s másfelől, hogy mily könnyen illeszthetjük be 
a függvény fogalmát eddigi tanításunk körébe, 
arról cikksorozatom következő részletei fog-
nak beszámolni. 

II. Átmenet az elsőfokú egyenletről a függ-
vényre. 

Legyen a következő elsőfokú egyenletünk : 
2 x = 6, vagy általánosságban : a x = íj. 

Az ismeretlennek értéke, vagyis az egyenlet 
gyöke : 

Q 
x = -5 = 3, vagy általánosságban : 

b x = — 
a 

Ez egyenletnek csak 1 gyöke van, vagyis 
csak 1 számértéket találunk az ismeretlen 
részére, melyet az egyenletbe helyettesítvén, 
az egyenlet egyenlőséggé alakul át. 

2 . 3 = 6, a . - = k a 
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Ha az x-nek helyét keressük a számok jel-
képezésére szolgáló számvonalon, úgy tudva-
levőleg egy sugarat kell húznunk s erre annak 
kiinduláspontjától kezdve, egy bizonyos egy-
ségül választott távolságot 3-szor, illetőleg 

—szor kell felmérnünk. a , 
A (—) értékére nézve lehet egészszám (ha 

a b egynéhányszorosa az a-nak), vegyesszám, 
illetőleg áltört, (ha b > a-nál. de az a nem té-
nyezője a 6-nek), végül valódi tört (ha b a). 

Előjelére nézve viszont a lehet akár 
pozitív, akár negatív szám, aszerint, amint a 
b és a egyező, vagy ellenkező előjelűek. Ha 
a számvonalon úgy pozitív, mint negatív szá-
mokat fel akarunk tüntetni, akkor egy víz-
szintes vonalat húzunk, azon felveszünk egy 
tetszésszerinti pontot, mely a zérót képviseli 
s e ponttól kiindulólag, jobbra mérjük fel a 
pozitív számoknak és balra a negatív számok-
nak az egységeit. 

Mindezek végeredményeképen világos, hogy 
legyen bármely szám is egy elsőfokú, 1 isme-
retlennel bíró egyenletnek a gyöke, annak a 
számnak a helyét minden körülmények közt 
kijelölhetjük a valóságos (reális) számok jel-
képezésére szolgáló vízszintes számvonalon. 

Vizsgáljuk immár közelebbről az alábbi 
elsőfokú, de hét ismeretlennel bíró egyenletet: 

y = 2x, vagy általánosságban 
y =r a x. 

Ez egyenletekben az egyik ismeretlennek 
(pl. y-nak) értéke a másik ismeretlen értékétől 
függ, vagy más szavakkal, f/-nak számértékét 
csak abban az esetben vagyunk képesek meg-
határozni, ha egy bizonyos, tetszésszerinti szám-
értéket tulajdonítunk a másik ismeretlennek, 
az x-nek. 

Ha X = o, úgy y - 2 . 0 = 0, 
X — 1, . n y : 2 . 1 = 2, 

W X = 2. 57 y R = 2 . 2 = 4, 
X 4 55 y = 2 . 2i = 5, 

y X = 15, » y 2 . 15* = 30, 
N X : T- 100, 

1 
n y zr: 2 . 

o 
100 

1 
= 200, 

V 
V 

X 

X 
"SÍ 

8 , 
n 
» 

y y — 

a . 
2 . (-8) 

= h 
— -16 , 

» X = 4 
T) n y - 2 . (-4) _ 8 

5 

Amint látjuk, a 2 ismeretlennel bíró első-
fokú egyenlet számtalan megoldásra vezet, az 
egyenletnek számtalan sok gyöke van, tehát 
az ily egyenlet már nem határozott, hanem 
határozatlan egyenlet, mivel a benne szereplő 
ismeretlenek változó mennyiségek. 

Állandó mennyiség fenti egyenletekben csak 
1 van, a 2, illetőleg az a. 

Azt is láttuk, hogy az y és a; változók ér-
téke egymással a legszorosabb összefüggésben 
áll, vagy más szavakkal: hogy a kettő egy-
mástól függ, tehát egyik függvénye a másiknak. 

Végül az is bizonyos, hogy a változók közt 
is különbséget kell tennünk. Amelyik ismeret-
lennek tetszésszerinti értéket tulajdonítunk 
(mint fenti példában az x-nek), azt független 
változónak, viszont, amely ismeretlennek érté-
két a másik ismeretlennek tulajdonított érték 
alapján előzőleg meg kell határoznunk (mint 
fenti példában az y-ét), azt függő változónak 
nevezzük. 

Nagyon természetesen, az tisztán tetszé-
sünktől függ, hogy a két változó közül me-
lyiket tekintsük függetlennek s melyiket füg-
gőnek ? 

Ha pl. a fenti példában független változónak az 
y-t tekintjük, úgy a függő változó x lesz, tehát : 

Pl., ha y = 250, úgy x = = 125 stb. 

Bevett szokás szerint és rendszerint azonban 
az x-et tekintjük független és az y-t függő 
változónak, vagyis a fenti egyenletből 

y = a x 
azt olvassuk le, hogy y függvénye az a;-aek. 

Eme összefüggés legegyszerűbb jelképezé-
sére az alábbi algebrai formula szolgál : 

y — f (x) ^ 
szavakkal y és x összefüggését egy bizonyos 
egyenlet fejezheti ki. 

LTgyanez logikai szempontból tekintve : min-
den függvényben az ok és okozat törvényét 
látjuk jelképezve, illetőleg feltüntetve, ameny-
nyiben a független változó teljesen fedi az ok, 
a függő változó ellenben az okozat fogalmát. 

Az állandó sebességű mozgásnál pl. egy 
állandó mennyiség szerepel csupán, a sebesség 
(c), ellenben két változó, az út (s) és az idő (t). 
Világos dolog immár, hogy e mozgásnál a 
megtett útnak a nagysága a mozgás idejének 
nagyságától függ, hogy az idő az ok s az út 
az okozat, vagyis, hogy az út függvénye az 
időnek, tehát : 

s = f (t) 
Vagy, hogy egy analóg példát az iskolai 

életből vegyünk, állandó szorgalom mellett a 
növendékek előrehaladása ugyancsak az időnek 
függvénye. 
. Vagy néhány más fizikai példán: 

a test kiterjedése — függv. (hőmérséklet,) 
a gát térfogata = függv. (nyomás), 
a test súlya = függv. (tömeg), 
centrifugális erő - függv. (forgási sugár) stb. 
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III. A függvény geometriai értelmezése, grafikus 
ábrázolása. 

Ha valamely elsőfokú, egy ismeretlennel bíró 
egyenletet megoldunk, úgy oly (pozitív, vagy 
negatív) számértéket nyerünk, melyet valamely 
tetszésszerinti hosszegység választása után a 
( oo )- tői ( —-co )-ig terjedő szám vonalon 
mindenkor fellelhetünk. Avagy fordítva, a 
számvonalnak bármely tetszésszerinti, a kezdő-
ponttól jobbra, vagy balra fekvő pontja egy 
bizonyos meghatározott pozitív, illetőleg nega-
tív számértéket határoz meg. Ha tehát vala-
mely elsőfokú egyenletben esak 1 ismeretlen 
szerepel, úgy elegendő 1 egyenest választanunk, 
hogy e számot, vagy helyesebben szólva, e 
számnak a számvonalon való helyét geometriai-
lag jelképezhessük. 

Az elsőfokú függvényben, mint aminő pl. 
y = 2 x, 

tudvalevőleg 2 változó szerepel, t. i. az x (a 
független) s az y (a függő) változó. 

Hogy e függvényt geometriailag is jelké-
pezhessük, vagyis rajzban feltüntethessük, mái-
nem elégséges 1 egyenes, hanem 2-re van 
szükségünk, úgy, hogy az egyiken az x, a má-
sikon ellenben az y változásait tüntethessük fel. 

E célból a XVII. században élt kiváló francia 
mathematikusnak ós filozófusnak, Descartes-nak 
(mondd ki Dékárt, latinosan Cartesius) eljárását 
követve, két egymásra merőleges egyenest 
rajzolunk, melyek egymást O pontban metszik. 
Ez egyeneseket tengely-eknek nevezzük, még 
pedig a vízszintes egyenest, mely a már eddig 
ismeretes számvonalunknak felel meg, x ten-
gelynek hívjuk, a függélyes tengelyt ellenben 
y tengelynek. 

Mérjünk fel immár mindkét egyenesre, a 
metszésponttól kiindulólag jobbra és balra, 
illetőleg felfelé és lefelé egyenlő nagyságú, 
egységül választott távolságokat, melyekkel az 
x, illetőleg y nagyságát mérjük. 

Állapítsuk meg ezután mindkét tengelyen 
a pozitív, illetőleg negatív irányt. 

A vízszintes tengelyen tudvalevőleg a kez-
dőponttól jobbra mérjük a pozitív és balra a 
negatív távolságokat, a függélyes tengelyen 
ellenben ugyancsak közmegegyezés szerint a 
metszésponttól félfélé haladó irányt tekintjük 
pozitív iránynak, tehát erre mérjük a (-)- t/j-nak 
megfelelő távolságokat, viszont a metszéspont-
tól lefelé a negatív távolságokat (y). 

Tulajdonítsunk immár 
y — 2 x 

függvényben a független változónak, az #-nek 
egységnyi értéket, (tehát x = 1), úgy a függő 
változónak értéke 2 lesz, vagyis y = 2. 

x — 1 és y = 2 immár együvé tartozó 
értékpárok. Kérdés, hogyan tüntethetjük fel 
őket rajzban és vájjon mely pontot határoznak 
ezek meg? 

Eljárásunk a Cartesius-féle tengelyrendszer 
felvétele következtében igen egyszerű lesz. 

A vízszintes, vagyis az x tengelyre a kiin-
dulásponttól kezdve felmérünk jobbra 1 egy-
séget, az y tengelyre ellenben a kiindulásponttól 
felfelé 2 egységet és a végpontokból (A, ille-
tőleg B) párhuzamosakat húzunk a tengelyekkel. 
E párhuzamosak metszéspontja (P) egy oly 
pontot határoz meg a síkban, melyet a fenti 
értékpár 

x = 1 és y — 2 
jellemez, e pont lesz tehát a függvény képe, 
vagyis grafikus feltüntetése abban az esetben, 
ha x-neí 1 egységnyi értéket tulajdonítottunk. 

A PB = OA és a PA = OB távolságokat 
a P pont koordinátáinak nevezzük, még pedig 
a PB = OA távolságot a P pont abscissá-
jának, a PA = OB távolságot ellenben a P 
pont ordinátá-jának. Ehhez képest magát az 
x és y tengelyt is a jövőben a koordináta rend-
szer tengelyeinek fogjuk hívni s az XXi ten-
gelyt az abscissák tengelyének, az YYi tengelyt 
pedig az ordináták tengelyének fogjuk nevezni. 

Legyen a fenti függvényben 
y — 2x y = 2, úgy 
y = 4, tehát a síknak ama pontját 

(R) kell megkeresnünk, melynek abscissája 2 és 
ordinátája 4. 

Avagy, ha a fenti függvényben 
y = 2x x = — ÍJ t i u g y 
y = —3, tehát (— 1J) abxissa és (—3) 

ordináta egy a fentiekhez hasonló módon meg-
keresett S pontot fog meghatározni. 

Mindezeknek rövid tanulsága immár az, 
hogy míg az elsőfokú 1 ismeretlennel bíró 
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egyenlet a számvonalnak csupán egyetlen-egy 
pontját határozza meg, addig a függvény a 
síknak végtelen sok pontját határozza meg, 
mely pontok mindegyik koordinátái azonban 
teljesen megfelelnek a függvénynek. 

Ha tehát ismerjük valamely pontnak koor-
dinátáit, úgy igen egyszerű szerkesztéssel meg-
határozhatjuk e pontnak a síkban való hely-
zetét, vagy fordítva, ha ismerjük 
egy pont helyzetét a síkban, meg-
határozhatjuk annak koordinátáit. 

Kérdéselc: Meghatározandók gya-
korlat kedvéért Q és Z pontok 
koordinátái. Ha valamely pont a 
sík felső jobb (felső bal, alsó jobb, 
alsó bal) negyedében fekszik, mi 
az előjele abseissájának s mi az 
ordinátájának ? Megkeresendők a sík követ-
kező pontjai : 

x = o, y = o, 
x — —2, y = 3 
x = 4, y = - 2 , 
x — —1, y = —4. 

Az x tengelyen fekvő pontoknak (az y ten-
gelyen fekvőknek) mekkora az ordinátájuk 
(abseissájuk) ? 
\ Legközelebbi vizsgálatunk tárgya immár az 

lesz, hogy valamely függvénynek, pl. 
y = 2x-nek 

megfelelő pontok, a maguk összességükben, mely 
vonalat adnak, vagyis más szavakkal, hogy mi 
a függvény képe? (Folyt, köv.) 

Válogatott kísérletek 
n népiskola i t e r m é s z e t t a n i t an í t á s i anyag 

köréből . 
írta: Miklós Gergely. 

(Negyedik köz lemény . ) 

n . F i z i k a i k í s é r l e t e k . 
1. kísérlet. Az egyenletesen gyorsuló moz-

gás szemléltetése a Galilei-féle lej tön. Az 
egyenletesen gyorsuló mozgást úgy magyarázni, 
ahogy az utasítás ajánlja, alig lehet; külön-
böző mozgó testek ütközéséből nem lehet kö-
vetkeztetni a gyorsuló mozgásra. Igaz, hogy a 
nagyobb sebességű és nagyobb tömegű test 
ütközése erősebb, de itt a sebesség és tömeg 
is szerepet játszanak és nem épen csakis a 
gyorsulás. A szabadon eső test útját a nép-
iskolában a Galilei-féle lejtőn (11. ábra) lehet 
és kell is bemutatni. 

Egyszerűbb lejtőcsatornát a tanító is készít-
het, fődolog az, hogy a csatorna belső része 
sima legyen, hogy benne az elbocsátott golyó 

akadálytalanul gurulhasson. Az egy csatornájú 
lejtő is jól használható, de sokkal célszerűbb 
a négy guruló golyóval használható, négycsa-
tornájú (egymás mellett négy 2 cm. átmérető 
félhengeres csatornával) lejtő, melynek első 
csatornáján az l-es, a másodikon a -l-es, har-
madikon a 9-es s negyediken a 16-os jelhez 
állítható az akadály. 

11. ábra. Mozgás a lejtőn. 

Kísérlet alkalmával a lejtőt megfelelő haj-
lásszög alat t helyezzük el s olyan ütemben 
számlálunk — O-tól kezdve a számlálást — 4-ig, 
hogy a 0 kimondásakor eleresztjük a golyókat 
s úgy számlálunk vagy úgy hajlítjuk a lejtőt, 
hogy az l -es kimondásakor az első akadálynál, 
a kettő kimondásánál a 4 es akadálynál stb. 
ütközzenek a golyók. 

Ez a kísérlet meggyőzi a tanulókat az egyen-
letesen gyorsuló mozgás tulajdonságairól s azt 
is megmagyarázza, hogy miért kell a lejtős úton 
lefelé haladd kocsikereket megkötni, fékezni. 

2. kísérlet. A levegő súlyának megmérése. 
Ez igen fontos kísérlet, végrehajtását az uta-

12. ábra. A levegő súlyának megmérése. 

sítás is ajánlja ; azonban csak ott haj tható 
végre, ahol légszivattyú s ahhoz való csapos 
üveggömb és megfelelő mérleg (12. ábra) van. 
A mérleget szükség esetén megfelelően (nehogy 
leessék) a kísérletező-asztal szélére lehet állí-
tani. Esetleg a mérleg oszlopát a mérlegszek-
rényről le lehet csavarni s az asztallap szélébe 
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fúrt lyukba állítani ; ekkor a kifele' nyúló 
mérlegkarról a serpenyőt levesszük s erős és 
eléggé hosszú madzaggal ráfiiggesztjük a lég-
üres, csapos üveggömböt s egyensúlyozzuk. 
Vigyázni kell a gömbre, nehogy valamihez 
ütközzék s elrepedjen, mert a légüres térbe 
bezuhanó levegő az eltört gömb darabjait szét 
is szórhatja. Jó légszivattyúval el lehet érni, 
hogy ahány literes az üveggömb, annyi 1'2 g. 
különbséget mutat a légüres és a levegővel 
megtöltött üveggömb súlya. 

3. kísérlet. Üvegrepesztés légszivattyú segít-
ségével, a légnyomás által. A tehetősebb 
iskolák beszerezhetik a légszivattyút; enélkül 
a levegő súlyáról lehet ugyan beszélni, de azt 
megmérni nem lehet. Ha légszivattyú van, a 
Magdeburgi féltekék és az üvegrepesztés kísér-
letével a légkörnek lefelé irányuló és minden irá-
nyú nyomása igen jól kimutatható. Az iivegre-
pesztésre szolgáló nyitott hengert zsírés olvasztott 
faggyú keverékéből készített zsiradékkal meg-
kenj ük, egyik végével a légszivattyú tányérjára 
állítjuk, a légszivattyú csatornájának nyílására 
parafalemezt vagy pedig nagyobb parafadugót 
helyezünk (de a nyílást nem dugjuk be), erre 
zsebkendőt teszünk, hogy a bezuhanó üveg-
darabok ne essenek be a légszivattyú csator-
nájába. Azután a henger felső, bezsírozott 
részét megfelelő nagyságú és síkalakú, négy-
szögletes ablaküvegdarabbal borítjuk le; ezen 
üveglapnak légmentesen kell zárni, ez a ráhe-
lyezésnél próbálgatással észrevehető ; ha egyik 
üvegdarab talán görbe és nem zár jól, másikat 
kell venni, azért ennél a kísérletnél több ablak-
üvegdarabot tartsunk készletben. Az üveglap-
fedőre most törülközőkendőt borítunk, hogy a 
bezúzódáskor az üveglap darabjai nehogy szét-
szóródjanak és sérülést okozzanak. Négy-öt 
húzásra már a szivattyúzás kezdete után nagy 
csattanással beszakad az üveglap-fedő. 

4. kísérlet. A körtés barométer kezelése. 
A körtés barométerbe, ha azt anélkül visszük 
el helyéről, hogy előzőleg lezárnék, könnyen 
levegő ömlik be, mely a kénesőoszlopot több 
helyen megszakítja, s így a barométer, amíg 
ki nem hajtjuk belőle a levegőt, használha-
tatlan. 

A barométer körtéjének nyílásában rendesen 
jól záró parafadugó s ezen átnyúló és a belső 
végén pamuttal körülcsavart sodronyrúd van ; 
a barométernek egyik htlyről másikra vitele 
alkalmával a barométert óvatosan leakasztjuk 
a szegről, az alsó részét az asztalra állítva, 
felső végét kissé oldalra döntjük, amíg a cső 
felső, légüres része, a „Toricelli-féle űr" a kör-
tében lévő kénesőből egészen megtelik kén-
esővel, ekkor a drótrudat óvatosan befelé 
taszítjuk és csavarjuk, miáltal a csőnek a 

körte alján lévő részét elzárjuk, felül pedig a 
parafadugó zárja el a körte nyílását. Most a 
barométert vízszintesen is fektethetjük és bár-
hova szállíthatjuk. Felakasztásakor a baromé-
tert függőlegesen állítjuk s csak ezután nyit-
juk ki óvatosan, a drótrúd kicsavarásával ; arra 
is legyen gondunk, hogy a barométer körtéje 
legalább félig töltve legyen kénesővel. 

5. kísérlet. A levegő kihajtása a körtés 
barométerből. Ha valami módon a baro-
méterbe mégis levegő szorul be, akkor a fen-
tebbi módon elzárva a barométert és meg-
fordítva, ferdén tartjuk kezünkben akképen, 
hogy a körtés fele legyen felül, a másik pedig 
alul. A parafa-dugónak ekkor jól kell zárni, 
nehogy a kéneső kiüsse és kifolyjon a baro-
méter körtéjéből. E '.után kezünkkel a baro-
méter deszkalapjának alsó részét óvatosan 
ütögetjük, a cső felső oldalára emelkedő lég-
burékok a barométer-csőből eltávoznak, vagyis 
a körte nyílásának alsó részéhez tódulnak. 
Most a parafa-dugót szorosan tartva, a körte 
alsó nyílásából a drótrudacskát kicsavarjuk 
s néhány megfelelő lendítéssel, a fordítva tar-
tott barométer csövébe kénesőt juttatunk, 
amikor a cső végére szorult levegő végkép 
eltávozik a csőből. Ezen eljáráshoz elegendő 
kénesőnek kell a körtében lenni, a parafa-
dugónak jól kell zárni s a lendítést és a cső 
zárását óvatosan kell végezni. Ehhez bizonyos 
gyakorlat és ügyesség kell, azért a fentebb 
említett óvatos elzárás segítségével lehetőleg ki 
kell kerülni a levegőnek a körtés barométerbe 
való behatolását, mert ezt könnyebb végre-
hajtani, mint a behatolt levegőt eltávolítani. 

6. kísérlet. Mágneses tünemények. Acél-
kötőtűt a mágnesrúddal mágnesezzünk azáltal, O o 
hogy a mágnesrúdat a tűn egyirányban lassan, 
többször végighúzzuk ; a mágnesezett kötőtű 
egyik vége északi, a másik déli mágnességet 
mutat s vasreszelékben meghempcrgetve, a 
végein nyilvánul legerősebben a mágnesség. 
Ha a kötőtűt 2—4, vagy 8 darabra törjük, 
mindenik darabja önálló mágnes lesz s ezen 
apró mágnesek mágnessarkai megfelelnek az 
egész mágnes sarkainak. Ez a tünemény azt 
bizonyítja, hogy a nagyobb mágnesnek apróbb 
részei is mágnesek. 

7. kísérlet. Mágnestűk készítése. Több 
(4—5 db) varrótűt mágnesezzünk és zsírral 
bekenve s apró parafadugó-darabkákon közép-
pontjukig átszúrva, hogy a vízbe ne síilyed-
jenek le, helyezzük nagyobb tál vízbe. A tűket 
lehetőleg tartsuk egymástól távolabb, hogy 
egymásra mágneses vonzást és taszítást ne 
gyakorolhassanak : valamennyi megfelelő sar-
kaival észak-déli irányban helyezkedik el. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: J A N C S Ó B E N E D E K . 

Szak tanácskozás 
az iskolán kívüli oktatás szervezése 

tárgyában. 
Gi'őf Apponyi Albert vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter úr a mult év május havában 
42.429. számú leiratában fölszólította az Or-
szágos Közoktatási Tanácsot, hogy az iskolán 
kívüli oktatást a következő pontozatokba 
foglalt kérdések keretében tegye tanulmány 
tárgyává : 

a) Minő intézkedéssel volna biztosítandó, 
netalán a törvényhozás közbejöttével is, az 
egyes közhatóságok, községek, városok, megyei 
bizottságok közreműködése abban a munkában, 
hogy az iskolázatlan, olvasni s írni sem tudó 
felnőttek oktatása országos segéllyel is terv-
szerűen eszközöltessék ? 

b) Miként lehetne országos középponti veze-
tés és gyámolítás létesítésével a tankötelezettség 
évein túl, főképen az ifjúság 15—21. éveiben 
a népnevelő továbbképzést általánosabbá és 
hatásosabbá is tenni s ekként egyrészt népünket 
jobban belevonni a nemzeti közművel dés keretébe, 
másrészt gazdasági boldogulására is megadni a 
kívánatos értelmi és erkölcsi készültséget? 

Továbbá : 
a) Mi módon és milyen eszközökkel lehetne 

intézményesen, tálán középponti vezetés szerve-
zésével is biztosítani hazánkban a tudományo-
sabb és a szakszerű képzés iskolán kívüleső 
tanfolyamait ? 

b) Különösen pedig, miként volna hasznosít-
ható ez irányban 

1. a főiskoláknak és középfokú tanintézetek 
(gimnáziumok, reáliskolák, különféle szakisko-
láink) tanártestületeinek közreműködése ? 

2. továbbá, a létező egyes irodalmi társula-
tok, népszerű tudományos egyesületek munkás-
ságának tervszerű rendezése? 

A Közoktatási Tanács e leirat vétele után 
tartott első üléséből egy szakbizottságot kül-
dött ki — 1907 június 4-én — azzal az 
utasítással, hogy e leirat értelmében tegye 
tanulmány tárgyává az iskolán kívüli oktatás 
ügyét és annak szervezésére vonatkozóan 
készítsen tervezetet. E szakbizottság előadójává 
dr. Jancsó Benedeket, a Közoktatási Tanács 
előadó tanácsosát választotta meg, azzal az 
utasítással, hogy az iskolán kívüli oktatás 
egységes szervezésére vonatkozó előkészítő 

tanulmányokat elvégezze s e tanulmányik 
eredményét egy Emlékiratba foglaltan ter-
jessze a tanács elé. Jancsó Benedek e meg-
bízatása értelmében elkészítette Emlékiratát 
s azt ez év január 15-én a Közoktatásügyi 
Tanács elnökségéhez benyújtotta. 

A közoktatási tanács ez Emlékiratot ki-
nyomatta és tudomásvétel végett a közokta-
tásügyi miniszter úr elé terjesztette. A köz-
oktatásügyi miniszter úr, tekintettel a kérdés 
rendkívüli fontosságára, úgy intézkedett, hogy 
az Emlékiratban foglalt tervezetet a Köz-
oktatási Tanács állandó bizottsága, kiegészítve 
a magyar közművelődésügy egynehány vezér-
egyéniségével, szélesebb körű szaktanácskozás 
tárgyává tegye. Eredetileg e szaktanácskozást 
június havában kellett volna megtartani, de 
tekintettel arra, hogy a tanács tagjai és a 
meghívottak az iskolai év végén nagyon el 
vannak foglalva, a közoktatásügyi miniszter 
úr a jelen tanév elejére halasztotta és október 
14-ikére tűzte ki. 

Addig is, míg a szak tanácskozás lefolyásá-
ról számot adhatunk, ismertetjük a tanács-
kozás alapjául szolgáló Emlékiratot. 

Jancsó Benedek Emlékiratának első és 
nagyobbik része pragmatikus előadása annak, 
ami nálunk az elmúlt negyven év alatt az 
iskolán kívüli oktatás érdekében történt. Má-
sodik és kisebb része azokat az elveket és 
tételeket tartalmazza, amelyeknek segítségével 
annak egységes szervezete felépíthető. 

Az I. fejezet foglalkozik az 1870 — 1874 
között lezajlott Türr—Irányi-féle felnőttek 
oktatásával. A II. azokkal a kultúregyesületi 
és szociálpedagógiai törekvésekkel, amelyek a 
magyar társadalom iskolán kívülelső oktatói 
munkásságát foglalkoztatták a felnőttek okta-
tásának megszűntétől az University Extension-
féle törekvések felvetődéséig (1896-ig). A III. 
rész előadja az University Extension intézmé-
nyének hazánkban való meghonosítását. A IY. 
megismerteti az iskolán kívüli oktatásnak azt 
azt a fajtáját, amelyet a szociáldemokrácia a 
szakszervezetekben létesített. Az V. előadja az 
iskolán kívüli oktatás szervezésének vezérelveit 
úgy, amint azok annak hazánkban lefolyt tör-
ténetéből levonhatók. A VI. rész pedig para-
grafusokba foglalt javaslat alakjában építi fel 
az iskolán kívüleső oktatás nálunk lehetséges 
szervezetét. A V] 1.-ben Összefoglaló kérdések 
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cím alatt össze vannak állítva mindazok az 
alapelvek, amelyek a tervezet lényegét magá-
ban foglalva, alkalmas alapjául szolgálhatnak 
egy szaktanácskozás tárgyalásainak. 

Ez Összefoglaló kérdések akként vannak 
összeállítva, hogy azoknak alapján a szervezés 
összes elvi szempontjai megvitathatok, tisztába 
hozhatók és megállapíthatók. Ha a szaktanács-
kozás e kérdések alapján a szervezés elvi 
részét megállapította, akkor a VI. pontban 
foglalt Törvény javaslat-tervezet mintájára az 
egész szervezet felépítése inkább csak szer-
kesztési és stiláris munka lesz. 

Ez Összefoglaló kérdések az Emlékirat szerző-
jének fogalmazásában a következőképen hang-
zanak : 

1. Törvénnyel szervezendő-e az iskolán kí-
viileső oktatás, vagy miniszteri rendelettel? 

2. Helyes-e az iskolán kívüleső oktatást há-
rom: alsó (népakadémiai), középső (sza-
bad líeeális), felső (népszerű főiskolai) 
tagozatra osztani? 

És ha helyes, mi lehetne-e három fokozat 
legmegfelelőbb elnevezése ? 

3. Kötelezhetők-e a városok és községek az 
iskolán kívüleső oktatás alsó tagozatában elő-
ször az írni-olvasni nem tudók, másodszor a 
magukat továbbképezni akaró, tizenhat évesnél 
idősebb állampolgárok számára tanfolyamok és 
sorozatos előadások szervezésére? 

4. Ha kötelezhetők, de az ehhez szükséges 
költségeket részben, vagy egészben nem bírják 
fedezni, elégséges-e az állam részéről az a 
támogatás, amelyet a tanítók és előadók tisz-
teletdíjának fedezésével nyújt, vagy a szükség-
hez képest esetről-esetre magára vállalhatja az 
állam az összes kiadásokat? 

5. Helyes-e az alsó fokozatra vonatkozóan 
« társadalom közreműködésének biztosítása 
szempontjából bizottságokat szervezni ? 

És ha helyes, e bizottságok kikből állítandók 
össze és az összeállításban az államnak mek-
kora befolyás biztosítandó? 

6. Célszerűnek mutatkozik-e az iskolán kí-
vüli oktatás középső és felső fokozatában a 
társadalom közreműködésének biztosítása céljá-
ból az országot bizonyos számú tankerületekre 
•sztani ? 

7. lia célszerű az ilyen kerületi beosztás, 
helyes-e azokban kerületi bizottságok szervezése 
MZ iskolán kívüleső oktatás középső és felső 
tagozatára kiterjedő hatáskörrel? Kikből szer-
vezendók ezek a kerületi bizottságok és össze-
állításukban az államnak mekkora befolyás 

1biztosítandó ? 
8. Kik lehetnek az iskolánkívüli oktatás 

különböző fokozatainak tanítóí a megfelelő fokú 
iskolák tanítóin és tanárain kívül ? 

9. Célszerűnek látszik-e az iskolán kívül eső 
oktatásnak célját, anyagát, terjedelmét és mód-
szerét az általános tájékoztatás kedvéért vala-
melyes minimális tantervben megjelölni, különösen 
annak népakadémiai részében és a szabad 
líreálís tagozat alsóbb fokában? 

10. Szükséges-e egy Középponti Országos 
Iskolánkívüli Oktatásügyi Tanács szervezése ? 
IIa szükséges; kikből szervezendő, — az állami 
befolyás minő fokával — önállóan-e, vagy az 
Országos Közoktatásügyi Tanáccsal kapcsolat-
ban, mint annak iskolán kívüleső oktatásügyi 
osztálya ? 

11. Szükséges-e az áll imi felügyelet biztosí-
tásáról törvényben gondoskodni az olyan tan-
folyamokkal és tanítói célzattí előadássorozatok-
kal szemben, amelyeket a városok, községek, 
hitfelekezetek, társulatok, egyesületek vagy ma-
gánosok tartanak fenn, az állam támogatásának 
igénybe vétele nélkül? 

E kérdőpontokban tulajdonképen össze van 
foglalva az iskolán-kívüli oktatás nálunk lehet-
séges szervezetének egész lényege. A bennük 
foglalt elvek alapján akként lehet e szervezetet 
felépíteni, hogy az teljesen biztosítja a társa-
dalmi szabad tevékenységet, anélkül, hogy az 
állam vezető és irányító közreműködését aka-
dályozná vagy épen lehetetlenné tenné. Viszont, 
az állam ez irányító és vezető közreműködése 
nemcsak hogy nem fogja semmiben sem béní-
tani vagy korlátozni a társadalom szabad 
tevékenységét. Ellenkezően, csak arra való, 
hogy ezt a tevékenységet mentől nagyobb 
kereteket betöltően előmozdítsa, erkölcsileg: és 
anyagilag gyámolítsa. 

Az iskolánkívüli oktatásnak az a szervezete, 
amely ez Emlékiratban kontemplálva van, 
semmit fem tartalmaz olyat, amely a magyar 
iskolánkívüli oktatás eddigi történelmében kez-
demény, társadalmi törekvés, rövidebb vagy 
hosszabb idei^ tartó' intézmény alakjában meg 
nem lett volna, vagy meg nem volna. Bár a 
külföldi : a francia, német és angol hasonló 
törekvések és intézmények teljes figyelembe 
vételével készült, de arra különös gondot for-
dított, hogy ne legyen benne semmi olyas, 
ami a magyar közművelődés talajába elhintve 
nem volt, ott gyökeret nem fogott és csírát 
nem hajtott volna. Természetesen, e javaslat 
egyetlen ember alkotása lévén s annak esz-
méit és gondolatait foglalván magában, nem-
csak tökéletes nem lehet, de nem is tarthat 
egyébre igényt, mint csak arra, hogy az októ-
ber 14-re összehívott szaktanácskozást a kér-
dés lényegéről előzetesen tájékoztassa és liogy 
konkrét anyagául szolgáljon e szaktanácskozás 
eszmecseréinek és megállapodásainak. 
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A finnországi népegyeteinek. 
írta : Ispánovits Sándor: 

Bátran merem mondani, hogy az északi 
népek (svéd, finn, norvég, dán) általános nagy 
műveltségüket elsősorban jól szervezett nép-
egyetemeiknek köszönhetik. Ha elgondoljuk, 
hogy az alig 3 millió lakosságú Finnországban 
nem kevesebb, mint 26 népegyetem van, akkor 
azt is láthatjuk, hogy mily nagy gondot fordít 
ez az ország a népművelésre. A nagy áldo-
zat bőségesen is meghozza gyümölcsét. Finn-
országban, dacára, hogy nincs iskolakötelezett-
ség, nincs ember, aki ne tudna írni-olvasni. 
Az utolsó statisztika mutat ugyan 1V»% 
analfabétát, de azt a beköltözött külföldiek, 
különösen az oroszok okozzák. A népegyetemek 
eszméjét a finnek a dánoktól vették át. A 
finn közönség figyelmét először K. Verkko, 
képezdei igazgató hívta föl rájuk. Ennek 
hatása alatt Hagman Zsófia, egy lelkes hon-
leány Dániába utazott a népegyetemeket tanul-
mányozni s hazájába visszatérve, 1889-ben 
Kangasalában meg is alapította az első nép-
egyetemet. Különösen az egyetemi diákság 
lelkesedett ez iskolákért. Több bőkezű adakozó 
is akadt, ki egész vagyonát felajánlotta egy-
egy ilyen főiskola céljaira. Dacára, hogy a 
finn népegyetemek dán minta után készültek, 
mégis teljesen finn intézményeknek mondhat-
juk, mert a finnek e főiskolák tökéletesíté-
sében annyira mentek, hogy a dánok később 
minta gyanánt még utánozták is. A finn nép-
egyetemek vegyesek, fiúk, leányok egyaránt 
járnak oda. Tehát a finn népegyetem mai 
alakjában eredeti intézmény, mely finn földön 
született, itt fejlődött a helyi viszonyok közt 
s itt érte el magas nívóját. S hogy valóban 
mintaszerű, utánzásra méltó intézmény, mutatja 
leginkább az, hogy a finn népegyetemeket 
évenként igen sok külföldi keresi föl, köztük 
dánok is. Oroszországból Arnoldi, charkovi 
egyetemi tanár tanulmányozta e népegyeteme-
ket s most otthon nagy propagandát fejt ki 
azok létesítése érdekében. A németek is fel-
állították már az első népegyetemet dán és 
finn minta után, természetesen módosítva a 
helyi viszonyokhoz. Mostani útam alkalmával 
két japánnal találkoztam, akik szintén a célból 
jöttek, hogy megismervén a népegyetemek 
szervezetét, otthon meg is honosítsák. Én a 
finnországi népegyetemek közül eddig hatot 
látogattam meg. Legtovább tartózkodtam a 
pitkälahtiban, azért ennek szervezetét, külső-
belső életét írom le, úgy azonban, hogy a 
többiben tapasztalt érdekes sajátságokat is ennek 
kapcsán említem fel. A pitkälahti népegyetem 
a többieknek nesztora s csak itt van szervezve 

próbaképen a II. évi kurzus. Mindenekelőtt 
talán legérdekesebb les/, ha leírok egy napi 
munkát, mely a népegyetemeken reggeltől 
estig végbemegy ; így vélem legközvetlenebbül 
szemléltethetővé tenni a finn népegyetemek 
szellemét, szervezetét. 

Pitkälahtin vagyunk. Nem városban, sem 
faluban, hanem egy virágos, erdős völgyben, 
melyet egyik oldalán egy kristálytiszta vizű tó 
érint. A tó meglehetős nagy, ettől kapta a 
környék is „Hosszútó" (Pitkälahti) elnevezését. 
A természet itt található csendjében méltóan 
illeszkedik a népegyetem. A főépület fából 
készült, pirosra van festve, az ablakok fehérek 
s a környékező haragoszöld fenyvesekkel har-
móniába olvad össze ; a magyar nemzeti színe-
ket mutatja. 

* 

Heggel már 6 órakor megszólalt a harang, 
jelezve a felkelés idejét. Siettem felkelni, be-
tartván a házirendet, miután én is beálltam 
népegyetemi hallgatónak. A növendékek mind 
maguk hozzák rendbe szobáikat, szolga vagy 
szolganő nincs egyetlen-egy sem. 'AS-kor már 
mindannyian összejöttünk az ebédlőben és 
reggelihez ültünk. Reggelire hideg húsételt és 
kását kaptunk. Reggeli után átvonultunk a 
nagy előadói terembe és kezdetét vette a komoly 
munka. Miután reggeli imaként zsoltárokat 
énekeltünk, előlépett az igazgató, s rövid néhány 
szóval barátságosan üdvözölt (ezt sehol sem 
kerülhettem el). Igen sokan keresték föl már 
intézetüket, de már mégis csak a legszívesebben 
látott vendég a magyar. Köszönet a kitünte-
tésért és érdeklődésért és szívbéli üdvözletét 
küldi a magyaroknak. Utána a szokásos üdvözlő 
dal következett, amit mindannyian állva éne-
keltek. Megkezdődik az előadás, a pódiumra 
lép az igazgató felesége, aki szintén tanárnője 
az intézetnek és ..megtartja 8—9-ig előírt óráját 
a finn művelődéstörténelemből. Beszél a finnek 
régi építkezésmódjáról, a kunyhókról, a pür-
tikről. Azon lakóházról, mely magában fog-
lalta az istállót, a szárítócsűrt is, de oly 
nagy volt hogy még a mult században is 
70-en laktak egy házban. Közben rajzol, elő-
adását képekkel szemlélteti. Sokat kérdez, s 
előszeretettel használja az önkifejtő mód-
szert. Ki és hol látott hasonló rajzokat, hol 
hallott már e dolgokról? Nem-e jártak a 
helsingforsi etnográfiai múzeumban ? Tanácsot 
ad, hogy, ha ott megfordulnak, mit és hogyan 
nézzenek mesr. 

< 
Csengetnek. Újra ének, egy kis testmozgás és 

előlép az alkotmánytan tanára, kinek helyét 
viszont az igazgatóné foglalja el, mert a 
tanárok is hallgatóként szerepelnek egymás 
óráin, de nem azért, hogy kritizáljanak, hanem 
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hogy egymástól tanuljanak. Ép en a választó-
jogról beszél, mely egyrészt aktuális, amennyi-
ben most történnek az országgyűlési választá-
sok. Finnországban, mely még rövid 2 évvel 
ezelőtt is a 4 kamarás kaszt-rendszernek hódolt, 
életbe lépett az általános, titkos választójog. 
Választó minden 24 évet betöltött férfi és nő, 
a jog rincs sem vagyonhoz, sem értelmi cenzus-
hoz kötve. A választók egyszersmind meg is 
választhatók. Tehát a nők is lehetnek ország-
gyűlési képviselők s e tekintetben Finnország 
egyedül áll. A finn nők az elsők az egész 
világon, akik megkapták e nagyszerű jutalmat. 
De persze erre nevelni is kell a nőket . . . és 
így tovább. Azzal fejezi be előadását, hogy 
mi is rendezünk egy próbaválasztást. Válasz-
tandó 3 országgyűlési képviselő ; a válasz-
tás idejére legalkalmasabb az ebéd utáni 
szabadidő. 

Megalakul a szavazatszedő-bizottság, fel-
írják a jelöltek neveit a táblára, majd csen-
getnek s mi az ebédlőbe vonulunk, hol kávét 
és vajaskenyeret kapunk. (Nagyon gyenge kávé, 
tejszínnel.) 10 órakor a növendékek 3 cso-
portra oszlanak és következik a gyakorlati 
foglalkozás. Az I. csoport a szlöjd-műhelybe 
indul s külön foglalkoznak a fiúk, külön a 
leányok. A II. csoport rajzol, a III. csoport 
pedig a konyhába van beosztva, a csoportok 
pedig naponként váltakoznak. Én körútra indul-
tam és mindenütt megfordultam. 

Lássuk, mit végeznek az egyes helyeken ? A 
szlöjd-műhelyben minden növendék egy-egy kü-
lön gyalupadnál foglal helyet s ki-ki munkához 
lát. A szlöjd-munkában a módszer is, de különösen 
a gyakorlati szempont az irányadó. Azért csak 
hasznos, az életben szükséges tárgyakat készí-
tenek, de szem előtt tartják ama vezérlő eszmé-
ket is, amelyek szerint kell, hogy a pedagógiai 
szlöjdöt ve/essük. A hasznos tárgyak közül is 
csak azokat, amelyek a hosszú gyakorlat után 
észszerűleg megállapított modellsorozatba be-
illeszthetők, s mely sorozatot az elemi iskolá-
ban már végigcsináltak. A leányok az I. cso-
porthoz tartozók, a szövőszéknél, varrógépek-
nél ülnek és szorgalmasan dolgoznak, kötnek, 
varrnak. Ugy itt, mint a fiúknál, rágyújtanak 
egy-egy népdalra ; a hangvivőt követi a többi, 
és egyhamar ki nem fogynak. Majd egy adott 
jelre leányok, fiúk kisietnek az udvarra és 
végzik a vezényelt testgyakorlatokat. Az egész 
nem tart tovább 10 percnél s csakhamar ismét 
helyén van mindenki s folytatja félbenmaradt 
munkáját. E tornagyakorlatokon a III. csoport 
tagjai nem jelennek meg, ők a tűzhely körül 
sürögnek-forognak, mert V22-ig, tehát 3 óra 
alatt el kell készülni az ízletes ebédnek. 
A tanítónő rövid magyarázatot tart, rajzol is 

valamit a táblára. A leányok figyelemmel hall-
gatják szavait, de eközben végzik is a nekik 
kiosztott munkát. 

1 órakor megszűnt a műhelyekben a munka, 
mindenki rendbehozza ruháját, megmossa kezét 
és az összes hallgatóság az ebédlőben gyűl 
össze. A tanári kar eloszlik s mindenki egy-
egy más asztalnál foglal helyet. Az étlap a 
következő : Besózott hordós hal, borjúhús főtt 
burgonyával és aludttej. Evés alatt csend, bár 
nem szokása ez a finn embernek, de most 
mindenki éhes és fáradt. 2—4-ig szabad fog-
lalkozás van, ez idő alatt is kell munkálkod-
niok, de mindenki azt végezheti, ami neki leg-
jobban tetszik. 

A mai napon kivételesen a délelőtt elren-
delt képviselőválasztást ejtjük meg. A szava-
zás, kevés incidenssel, nagy rendben folyik. 
Az elnök kihirdeti az eredményt s meg-
választott képviselőnek egy tanítónőt, enge-
met és egy növendéket jelent ki. Nyert 
jogunkat azonban nem értünk rá gyako-
rolni, mert 4—6-ig már önképzőköri gyűlés 
van. Bevonulunk tehát az előadói terembe, 
kezébe veszi mindenki „ Runeberg " könyvét 
(a finnek Petőfije) és egyikük szavalva olvassa. 
Következik a szó és értelmi, a históriai magya-
rázat, vitatkozás és végül a szabad előadás. 
Természetesen nekem is szavalnom kellett, s 
közkívánatra a „Himnuszt", mely finnre is le 
van fordítva. Ez ünnepies gyűlés után követ-
kezett a vacsora: hideg hús és tea. Vacsora 
után kivonultunk a játszótérre és se vége, se 
hossza a szebbnél-szebb társasjátékoknak, tán-
coknak. Igen sok énekes társasjátékuk van és 
nagy előszeretettel játsszák azokat. De mi lehet 
még hasznosabb, mint mikor a testedzés mellett 
szívüket is művelik : vígadnak vagy búslakod-
nak, a történet szerint. De ím 9 óra s a házi-
rend lefekvést ír elő erre az időre. Még egy 
dalt, az utolsót, a „Haza dalát" (Himnusz) 
énekeljük ; mivel is fejezhetnők be méltóbban 
a napot és Hyvii yöte (jó éjt) kívánva egy-
másnak, mindenki nyugalomra tér. 

De persze ez csak 24 c'ra; így megy ez azután 
napról napra, hétről hétre s mire eljön a tanfo-
lyam vége, a hallgatók testben is, de különösen 
lélekben megerősödve, birtokába jutnak mind-
azon ismereteknek, melyeknek célja általánosí-
tani a műveltséget, mélyíteni a hazaszeretetet, 
önművelődésre képessé tenni a népet. 

Ha van internátusokban, intézetekben csalá-
dias nevelés, úgy azt a finn népegyetemeken 
valósították meg a legszebben. Dacára, hogy 
internátusaikban mind a két nem képviselve 
van s már meglehetős korban, első látszatra 
a szigor kínálkozik fő nevelői eszközül. De 
épen ellenkezőleg, oly nagy a szeretettel való 
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bánásmód, mintha nem 18—20 éves ifjakkal, 
hanem óvodásokkal foglalkoznának. Az igaz-
gató, a tanárok és a növendékek közt csak az 
osztályban van különbség, ott is csak annyi, 
hogy az egyik előad és kérdez, a másik pedig 
figyelmesen hallgat vagy felel. A tanóra után 
nem hagyják a vezetők a növendékeket ma-
gukra, hanem a szabad időben is mindig együtt 
vannak, beszélgetnek, mulatnak, játszanak. A 
növendékek nem hajladoznak folytonosan taní-
tóik előtt, bár a tiszteletadásnak nincsenek 
híjával. Elöljáróik bizalmával sohasem élnek 
vissza. Nincs rá eset, hogy csak eggyel is 
keményebben kelljen bánni. Mert ha némelyik 
nagyritkán meg is feledkezne a köteles tisz-
teletről, ott van a többi, akik sietnek fölvilá-
gosítani az eltévelyedettet. Családot képeznek 
tehát s pedig olyant, melyben a szülők egy-
formán szeretik gyermekeiket, azok pedig a 
legnagyobb mértékig ragaszkodnak gondozóik-
hoz. A tanfolyam végén mint jó barátok válnak 
el, a tanárok ellátják még növendékeiket a 
végső, üdvös tanácsokkal, ezek pedig hálájukat, 
jókívánságaikat fejezik ki. Nagyon termé-
szetes tehát, az ily ideális nevelés után, hogy 
hazatérve, az életben sem feledkeznek meg 
volt intézetükről, oktatóikról és társaikról. 
Gyakran gondolnak vissza az ott töltött kel-
lemes napokra és szívesen beszélnek az egye-
temen szerzett ismereteikről környezetüknek. 
S bátran merem mondani, hogy úgy az egyik 
intézetben, mint a másikban hasonló szellem 
uralkodik. 

A népegyetemeken a tanfolyam kezdődik 
november 1-én és tart hat hónapon át, tehát 
fél évig. A legtöbben a következő évben 
is megjelennek és részt vesznek a föld-
mívelők és gazdasszonyok kurzusán, mely 
szintén hat hónapig tart, és a népegyetemi 
kurzusnak mintegy folytatása, kiegészítése és 
betetőzése. 

A népegyetemen a következő tárgyak szere-
pelnek : Erkölcstan (heti 2 ó.). Történelem 
(4 ó.). Anyanyelv (11 ó.). Földrajz (11^ ó.). 
Számtan (4 ó.). Természetrajz (2 ó.). Ének 
(10 ó.). Szépírás (1 ó.). Egészségtan (1 ó.). 
Kézimunka (18 ó.). Könyvvitel (1 ó.). Község-
ügyek (1 ó.). Gazdaságtan (4 ó.). Vitatkozási 
beszédgyak. (6 ó.). A legtöbb népegyetem óra-
rendjén ugyanezen tárgyakat találjuk ; az anya-
got illetőleg, melyet egy-egy tanfolyamon fel-
dolgoznak, már nagyobb az eltérés. — A II. 
évi kurzus tárgyai : Törvénytan, földmíveléstan, 
háziállatok gondozása, könyvvitel, egészségtan, 
háztartástan, kézimunka (szlöjd). 

A népegyetem heti óraszáma körülbelül 60. 
Tehát egy napon 10 órában vannak elfoglalva, 
8 óráig pihennek és 5 órában szabadok. Ami 

már most a költséget illeti, az igen csekélynek 
mondható. Minden intézetnél van néhány jóté-
kony alapítvány szegény szülők gyermekei 
részére, tehát ez ösztöndíjak élvezői nem fizet-
nek. A többiek egyenként és havonként 22 
márkát (20 K) fizetnek, tehát a hat hónap 
alatt, hozzáadva más csekély kiadásukat, körül-
belül 125 K kerülnek. — Megjegyzi ndő, bogv 
a hallgatók az intézetbe jutásukkor egyszer-
smind belépnek az alkoholellenes társaságba is, 
melynek a tanárok is mind tagjai. Ez intézeti 
szabály. Az utolsó évi kimutatás szerint, mint 
már említettem is, Finnországban már 26 nép-
egyetem van. (Kettőt most szerveznek.) A növen-
dékek létszáma volt 1223. Ezek közül 493 fiú 
és 730 leány. A tanárok részint férfiak (75), 
részint nők (54): tehát összesen 129-en taní-
tottak a népegyetemeken. Az intézet vezetője 
az igazgató (johtaja) és az igazgatónő (johta-
jatar), aki legtöbbször az igazgató felesége 
szokott lenni. 

Parasztegyetem Rcgeiisburglmn. 
Volt már ismertetve ebben a lapban a dániai 

parasztegyetemek rendszere. A példa követőkre 
talált. Bajorországban, Regensburgban 1907 
őszén megnyílt az első hasonló évfolyam. Erről 
kívánok néhány jellemző mondatban megem-
lékezni. 

Bajorországban már hivatkozhatnak arra, 
mi mindent kell egy földinívesnek érteni, ha 
termelő munkája körén túl is komolyan veszi 
polgári kötelességeit. I t t már ki lehet mon-
dani, bogy a földmívesnek a téli ismétlőiskola 
csak az újdonságokra, a termelés technikájában 
való haladásra elegendő. Ha azonban mint 
üzletember is érvényesülni akar, és azt, amit 
termelt, idegen közvetítők nélkül, saját ügyes-
ségével értékesíteni akarja, akkor meg kell 
tanulnia az eladással és bevásárlással járó is-
mereteket is. Ez az üzleti tudás legalább 
annyi hasznot hajt neki, mint a termelés 
maga. 

Az előadások akadémikus jellegűek voltak, 
vagyis felkért szakférfiak szabad előalásban 
mondották el nézeteiket a hallgatókra érdekes 
témákról. Főképen kiszolgált katonákat vettek 
föl, vagy olyan húszéves ifjakat, akik nem 
váltak be a sorozásnál. A tanulók életkora 
20—40 év között mozgott. Az intézet száz 
tanulóra van építve és a bajor parasztegyle-
tehnek mezőgazdasági középpontja látja el 
benne az ifjakat lakással és teljes ellátással. 

A parasztokon elért haszon nem gazdagít 
magántőkéseket, hanem az új nemzedékük 
tökéletesebb kiképzésére fordítódik. Pedig az 
épület 132 ezer koronába került, az évi fenn-
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tartás ii tanítók díjazásával együtt 22 ezer 
koronát emésztett föl, kizárólag a középpont 
áldozatkészségéből. 

Az ifjak szinte csudálatos szorgalmat fej-
tettek ki s azokat a kételkedőket, akik tanu-
lékonyságukban nem bíztak, végképen lefegy-
verezték. A tanfolyam népszerűsége pedig oly 
gyorsan elterjedt, hogy a jövőre betöltendő 
100 helyre több mint 200 új folyamodó je-
lentkezett. A felügyelőbizottság az első év 
tapasztalatai alapján kimondotta, hogy a tan-
folyam a fiatal földmtvespolgárság nemzetgaz-
dasági és közműveltségi kiképzésére várakozáson 
felül bevált. 

Ami a tanítás tárgyait illeti, kiterjedt az 
elsősorban a köz- és magánjogra. Tárgyalták 
a közigazgatási jogot, a községi törvényt, a 
polgárok jogait és kötelességeit. Továbbá ki-
terjeszkedtek az életben gyakrabban előfor-
duló jogi kérdésekre, aminők az adótörvények, 
a honosság, szegényjog, vadászat, mezőrendőr-
ség, építkezési rendtartás, gyülekezési és egy-
házjog. 

Á gazdasági előadások köréből előadták a 
földmívelést és állattenyésztést, a reájuk vonat-
kozó törvényekkel együtt, továbbá az államnak 
összes gazdasági intézményeit ismertették. Kap-
csolatban a polgári törvénykönyvnek a hitelre 
s annak mindenféle papírformájára kiterjeszked-
tek. A kereskedelmi törvényből válogatott 
fejezetekben tárgyalták az adás-vétellel kap-
csolatos szakaszokat. Egészen bizonyos, hogy 
az így tájékozott polgárt nem egykönnyen 
csaphatja be, vagy sodorhatja kárba akár-
milyen szapora szavú ügynök. 

Á gazdálkodás formai oldalára vonatkozólag 
részletesen tárgyalták a könyvelést, mint az 
öntudatos gazdálkodásnak alapvető tudományát, 
természetesen mindig gyakorlatilag. Ugyanaz a 
tanár adta elő a szövetkezeti törvényt és köny-
velést, folyton hangsúlyozván, hogy hiába be-
szélünk mindaddig a szövetkezetek népmentő 
hivatásáról, míg nem gondoskodunk isko-
lázott vezető emberekről, akik a szövetkeze-
teket szakértelmük erejével felvirágoztatni hi-
vatvák. 

Hiszen egészen bizonyos, hogy ha egy szö-
vetkezet vergődik, annak rendesen a hiányos 
vezetésben szokott rejleni a főoka. Az ilyen 
egyetemi tanfolyamot végzettek otthon meg-
annyi szövetkezeti vezetők lesznek, akik a 
maguk körében bizonyára becsülettel helyt-
állanak. 

Az árúismereteknek is volt külön tanítószéke 
és a gazdasági gépismerettel együtt adták elő, 
kizárólag szemléltető, múzeumszerű alapon. 
Végül voltak egészségügyi előadások is, kiter-
jeszkedve a mindennap előforduló emberi és 

állati betegségekre s azoknak első segéllyel 
való csökkentésére. 

Aki ezt a merész és hatalmas lépést a 
maga jelentősége szerint fontolóra veszi, esak 
hazafiúi fájdalommal gondolhat arra, hogy ná-
lunk a szövetkezeti oktatás maiglan még a 
legelemibb alakjában sem tudott életre per-
senni; sőt eddigelé az olyan intézkedések is 
hiányoznak, amelyek hivatásos tanítóerők el-
méleti és gyakorlati kiképzésére irányulnának. 
Pedig Bajorország nem messze van tőlünk és 
a nyújtott példa rendkívül vonzó. 

Részemről a regensburgi példát a darmstadti 
szövetkezeti iskolánál is eredményesebbnek 
tartom, mert itt inkább szövetkezeti kezdőket, 
illetve gyakornokokat képeznek tovább, akik 
kenyérért bárhova elmennek állásba. Ezzel 
szemben a regensburgiak gondoskodhatnak, 
hogy abba a községbe neveljenek apostolt, 
amelyben _ jelenlétét épen legszükségesebbnek 
találják. És ezt megadják a községnek egy-egj 
jól kiképzett odavaló gazdafiú képében, akit 
előre is közbizalom fogad és helyi ismerete 
külön is képesít a vezetőszerepre. M. 

Az University Extension. 
Irta: Jancsó Beiiedek. 

6. Wlassics miniszter rendélete az University 
Extension érdekében és az egyetemek állás-

foglalása. 
Ez volt körülbelül képe az University E:r-

tensionra vonatkozó külföldi és hazai moz-
galmaknak, mikor 1897-ben Wlassics Gyula, 
akkori közoktatásügyi miniszter ez intézményt 
az egyetemek tanácsához küldött 69.798. számú, 
ugyanez év november 14-én kelt leiratával a 
hivatalos magyar közoktatásügyi politika gon-
doskodása tárgyává tette. 

E leiratában Wlassics közoktatásügyi mi-
niszter, kiindulva abból a gondolatból, hogy 
nekünk is lépést kell tartanunk a nyugati 
nagy nemzetek közművelődési mozgalmaival és 
hogy nálunk is megvannak azok a társadalmi 
és közművelődési szükségletek, amelyek kül-
földön, elsősorban Angliában, de közvetetten 
szomszédságunkban, Bécsben is életre keltették 
ez intézményt: kijelenti, hogy nálunk is szán-
dékozik meghonosítani, még pedig úgy, hogy 
a fővezetés és a munkásság irányítása az egye-
temek kezében maradjon. „Előadókul azonban 
— mondja e miniszteri leirat — megnyerendők 
volnának nemcsak a főiskolák, hanem egyéb 
fokozatos iskolák tanárai, sőt hazánk értelmi-
ségének más foglalkozást gyakorló tagjai is, 
kik valamely szakban való kitűnő tudásuknál 
és vonzó előadói képességüknél fogva e fel-
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adatra kiválóan alkalmasaknak látszanak." „Ez 
új közművelődési intézménynek tulajdonképeni 
működési tere — folytatja az idézett minisz-
teri leirat — nem a székesfőváros, hanem a 
vidék lenne, ahol a társadalmi élet vezető 
elemének bevonásával talán helyi érdekeltségek 
volnának alakítandók, amelyeknek hivatása 
az lenne, hogy a helyi körülmények szerint 
kívánatos előadási tárgyak megfelelő meg-
választásában, valamint az érdeklődésnek fel-
keltésében és ébrentartásában működjenek 
közre." Aztán befejezésül felhívta az egye-
temek tanácsát, hogy az University Extension 
intézményének meghonosítására, működésének 
körére, módozataira és eszközeire vonatkozó 
véleményüket feleletül e leiratára mentől 
hamarabb fejtsék ki és hozzák tudomására. 

A miniszter e rendeletéből két dolog tűnik 
ki határozottan : 

Először az, hogy meg van ugyan győződve, 
hogy az egyetem vezető részvétele nélkül egy 
ilyen nagyobbszabású közművelődési és tudo-
mányos intézményt nálunk sikeresen fenntartani 
nem lehet. De viszont, egyetemeink kizáró-
lagosan nem vállalhatják magukra, mert szer-
vezetüknél fogva erre elegendő erővel és idő-
vel nem rendelkeznek. Egyetemi tanáraink 
sokkal kevesebben annak és kevesebb idejük 
is van, hogysem egy ilyen nagy közművelő-
dési akciót egymagukban tarthassanak fenn és 
vezethessenek. Helyzetük egészen más, mint 
az angol egyetemi tanároké, akik szintén 
nem egymagukban tartják fenn hazájukban ez 
intézményt. Segítik őket az egyetemek ifjú 
graduáltjai, tutorai, fellow-i, gazdag és vizs-
gálatokkal, sőt tanulmányokkal is egyáltalán 
túlságosan meg nem terhelt hallgatói. Ebből ö O o 
a munkásságból ki nem zárható, sőt benne 
oroszlánrész il'eti meg a középiskolai tanár-
ságot, amelynek ezen a téren már igen szép 
múltja van. 

Másodszor kivehető e leiratból az is, hogy 
a minisztert nem a szociális kérdésekre való 
tekintet bírta elhatározására, hanem a kultú-
rális decentralizáció nálunk gyakran emlege-
tett gondolata. Az University Extension intéz-
ményét nem azért akarja meghonosítani, hogy 
segítségével kísérletet tegyen a munkásosztály 
és a műveltebb társadalmi rétegek között lévő 
érdek, érzelem és műveltségbeli ellentétek meg-
szüntetésére vagy enyhítésére, hanem azért, 
hogy segítségével a vidéki társadalmat műve-
lődési tekintetben behálózza a kultúrális alag-
csövezés olyan rendszerével, amely a székes-
fővárosban idő folytán fölhalmozódott közmű-
velődési törekvéseket, eszméket, eszközöket és 
kincseket hivatva lesz az ország legtávolabbi 
részébe is elvinni és az egész magyarságot 

bevonni abba a kultúrális tevékenységbe, a 
haladás abba az áramlatába, amelynek szék-
helye eddigelé majdnem kizárólagosan egyedül 
a székesfőváros volt. 

A budapesti egyetem állásfoglalása e minisz-
teri leirattal szemben meglehetősen hűvös és 
tartózkodó volt : 

A hittudományi kar teljesen a bécsi Volks-
tümliche Universitätsvorträge mintájára akarja 
szerveztetni az új intézményt. Előadásai kö-
réből kizárni kíván minden, még ki nem 
forrott elméletet és minden olyan dolgot, 
amely bárminő vonatkozásban van a szociális 
kérdéssel. 

A jogi Icar terjedelmesebb felterjesztésében 
részletesen foglalkozik a hasonló angol és 
amerikai intézményekkel. Elsősorban azért, 
hogy rámutasson az angol és magyar egyete-
mek között lévő különbségekre, amelyek nyil-
vánvalóvá teszik, hogy a magyar egyetemek 
ebben az irányban aligha vállalkozhatnak arra, 
mit az angol egyetemek teljesítenek, hiszen 
eszközök, tantermek és szemináriumi helyisé-
gek hiánya miatt saját, szűkebb feladataikat 
sem igen oldhatják meg. „Bármily kívánatos-
nak is ismerjük el az angol University Exten-
sion-féle irányt - mondja a jogi kar emlék-
irata — épen oly fájlalva kell karunkra nézve 
az University Intension eszközeinek hiányát 
konstatálnunk." Mindazonáltal a miniszter szán-
dékát helyesli és a maga részéről annak meg-
valósításához körülbelül olyan szervezettel, 
mint a bécsi, kész hozzájárulni. 

A bölcsészettudományi lcar örömmel üdvözli 
a miniszter szándékát, de kötelességének tartja 
kijelenteni, hogy „az egyetemnek, mint leg-
felsőbb tanintézetnek, elsősorban az a rendel-
tetése és feladata, hogy a tudományokat leg-
magasabb színvonalon tanítsa és fejlessze, s 
hogy másrészt az egyetemi tanár hivatása 
abban áll, miszerint tudományos tevékenységé-
ben érje el a tőle telhető legmagasabb szín-
vonalat és lehetőleg kerülje mindazt, ami őt 
ebbeli munkálkodásától elvonná. Ámde, az ily 
mélyremenő tudományos tanítás és előadás 
csak olyanokra élvezhető és hasznos, kik az arra 
szükséges előképzettséggel bírnak s így az efajta 
oktatás az ú. n. nagy művelt közönséggel szem-
ben teljesen célt tévesztett volna. Ezért a 
bölcsészeti kar úgy vélekedik, hogy az Uni-
versity Extension, mint ilyen, nem egyeztet-
hető meg az egyetemnek hivatásszerű műkö-
désével". Ez intézmény különben is fölösleges, 
mert feladatait igen jól elvégezteti a Szabad 
Líceum. 

Az orvostudományi kar foglal el egyedül 
feltétlenül helyeslő álláspontot a tervezett in-
tézménnyel szemben, miután „a szociális haladás 



3 2 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 4 2 . SZÁM. 

és társadalmi élet kedvezőbbé alakításának, de 
a társadalmi ellentétek ellensúlyozásának is 
egyik hatalmas eszközét látják benne, minden-
képen pártolandónak ítélik, és pedig nemcsak 
a társadalomra kiható, már jelzett kedvező 
hatása miatt, hanem azért is, mert a társadalmi 
érintkezésből az egyetemekre is nagy erkölcsi 
haszon származik. Az intézmény hallgatói bi-
zonyos szellemi kapoccsal érzik magukat az 
egyetemhez fűzve s ezzel a tudomány közép-
pontjának és a társadalomnak egymáshoz kö-
zeledése és együttműködése érhető el, ami 
nálunk, hol a tudományos munkásság iránt 
úgysem nagy a megbecsülés, még szüksége-
sebb, mint a külföldön". 

A karok véleményét kísérő rektori felter-
jesztés még inkább felismeri és méltányolja 
azt a nagy közművelődési hatást, amely ered-
ménye lehet a jól szervezett University Ex-
tension tevékenységének. „A magasabb rendű 
ismereteknek, illetőleg a felsőbb oktatásnak ' O 
lehető általánossá tétele fokozatosan kifejlesz-
teni fogja a nemzeti öntudatot is a tömegben 
s így elő fogja idézni a magyarság kultúrális 
fajsúlyban és fajéilékben való emelkedését is. 
Ez a kultúrális fajsúlyban és fajértékben való 
emelkedés olyan nemzeti irányzatot idéz elő 
az országban, amely a többi nemzetiségekre 
is vonzó és egységesítő hatást fog gyakorolni. 
Ennek következtében ez intézmény felkarolása 
megadja egyetemünknek a nemzeti misszió 
óriás tekintélyét, amely minden kiváltságnál 
jobban kitünteti és közelebb viszi azokat a 
nemzet szívéhez és nem engedi meg, hogy az 
önálló, szigorúan fegyelmezett gondolkozásban 
és sajátos észjárásban megnyilatkozó nemzeti 
tudományosság érverése valaha ellankadjon. 

A műegyetem javaslata, Gaal Jenő tollából 
származva, mindenben megegyezik az ő már 
ismertetett álláspontjával : Az egyetemek veze-
tése alá kell helyezni ugyan, de ez a vezetés 
csak közvetett lehet. Maguk az egyetemek 
megállapodott szervezetük keretén belül nem 
foglalkozhatnak vele. Sokkal helyesebb, ha a 
főiskolák delegálnak olyan férfiakat, kik együtt, 
az egész mozgalmat vezetni hivatott főközeget, 
az igazgató-választmányt képeznék. Ok lenné-
nek hivatva az egész egyetemi külső oktatás 
tudományos komolyságát megóvni és azt az 
egész országban a rendelkezésükre álló állami, 
társadalmi és értelmiségi támogatás felhasz-
nálásával vezetni és fejleszteni. A két egyetemi 
középpontnak (Budapest és Kolozsvár) meg-
felelően, helyes lenne két ilyen szabad egyetemi 
középpontot teremteni. 

Eltekintve attól, hogy a fővezetést az egye-
temeknek kívánja fenntartani, különösen két 
dologra helyez súlyt: a) Az előadások ciklu-

sosok legyenek, szillabusokkal ellátva, és az 
előadók díjazásban részesüljenek, j ) A mun-
kások számára elrendelt vasárnapi előadások 
az University Extensionnal szoros kapcsolatba 
hozassanak. 

A kolozsvári egyetem nem siet a válasszal. 
Mielőtt felelne, kéri a minisztériumot, hogy 
tájékoztatásul küldje meg a bécsi University 
Extension alapszabályait s más egyéb rávonat-
kozó ismertető iratokat. A minisztérium meg-
küldi., Az egyetem 1898 június havában ter-
jeszti fel válaszát, amelyben sokkal melegebben 
és nagyobb megértéssel fogadja a miniszter 
tervét, mint a budapesti egyetem, s amelynek 
lényege a következőkbe vonható össze : 

A jogi kar arra helyezi a fősúlyt, hogv az 
új intézmény egyetemi jellege szigorúan meg-
óvassék. Necsak a fővezetés bízassák az egye-
temre, de szorosan az egyetemhez is kapcsol-
tassák. A bécsi egyetem hasonló célú szabály-
zatát megfelelő változtatásokkal elfogadásra 
ajánlja, kiemelve, hogy működését csak rend-
szeres és ciklusos előadásokra kívánja szorít-
tatni. Az előadóknak tiszteletdíj adandó és az 
előadások nem lehetnek ingyenesek. Mindenek-
előtt azt kellene megállapítani, hogy lesz-e 
elég előadásra vállalkozó egyetemi tanár? 

As orvostudományi kar a legnagyobb kész-
séggel ajánlja fel szolgálatát. A szervezést 
illetően, legcélszerűbbnek tartaná, ha a vezető 
bizottság tisztán csak a főiskolák tanáraiból 
alakulna meg, de a szükséghez képest, a fő-
iskolákon kívül álló egyének is bevonhatók 
lennének. Ugyanez áll az előadókra nézve is, 
de szükséges, hogy a kiválogatás joga az 
egyetemet illesse. Mintául elfogadható a bécsi 
szabályzat. 

A mennyiség- és természettudományi kar 
kijelenti, hogy tagjai az University Extension 
céljait az Erdélyi Múzeum orvos-természet-
tudományi szakosztályaiban tartott előadásaik-
kal eddig is szolgálták és ezután is fogják 
szolgálni, de nagy elfoglaltságuk miatt többre 
nem vállalkozhatnak s így az University-
Extension tárgyában külön javaslatot nem 
tesznek. (Folyt, köv.) 

T a r t a l o m . Tudományos Ismeretek : A magyar 
nyelv tanítása. Molnár Oszkár. — Bevezetés a mennyi-
ségtani függvényfi.galomba. Tanfi Iván. — Válogatott 
kísérletek a népiskolai természettani tanítási anyag 
köréből. (Folytatás.) Miklós Gergely. — Iskolán 
Kívüli Közoktatás : Szaktanácskozás az iskolán kí-
vüli oktatás szervezése tárgyában. — A finnországi 
népegyetemek. Ispánovits Sándor. — Parasztegyetem 
Regerisburgban. M. — Az University Extension. 
(Folytatás.) Jancsó Benedek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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À tanító urak és az iskolai helyi hatóságok szíves figyelmébe. 
Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a Lederer-féle Német 

ABC- és olvasókönyvet átdolgoztattuk. 

Átdolgozták : 
MOLNÁR JÓZSEF, SZEILER MIKLÓS, 

temesmegyei kir. segédtanfelügyelő állami népiskolai igazgató. 

Hivatalos bírálata a következő: 
„Az eredeti Lederer-féle „ABC- und Lesebuch" c. könyvet a 2202 /1905 . e. sz. 

a. kiadott tanterv és utasítás alapján szakavatott pedagógiai és etikai hozzáértéssel 
dolgozta át Szeiler Miklós és Molnár József. A gyermek lelkét jól megfigyelték, 
gondolat- és érzelemvilágát, érdeklődésének körét ismerik és számoltak ezekkel. 
A könyv fokozatos, érdekes és megfelel annak, amire szánva van. Apró állat- és 
népmese, játék az I. osztály beszéd- és értelemgyakorlatának anyagából merített tárgy ; 
mint elbeszélő, kedvderítő, de ismeretet is adó olvasmány, tréfás vers, csengő bongó 
rím, alkalmas a gyermek érdeklődését ébren tartani. Hasznos újításnak tartom, hogy 
az írva-olvasás első nehézségeinek leküzdése után a kis- és nagybetűk ismertetését 
összekapcsolták. E változtatást azért tartom szerencsésnek, mert igen sok német kis-
és nagybetű hasonlósága megkönnyíti az összekapcsolt munkát és változatosabb, ter-
mészetesebb olvasási anyagot biztosít a főnevek felhasználásával ós helyeset a fő-
nevek nagybetűs alkalmazásával. A gyermek így már kezdettől helyes képet nyel-
és helyesírása biztosabb. Ezt biztosítja az eleinte következetesen alkalmazott szó-
tagolás is. Közmondások, sikerült apró versek már az ABC-ét is tarkázzák, egyálta-
lán sok a kötött, rímes beszéd. A sok közt akad kissé erőltetett is: pl. „Dem Jäger 
war die Weile lang, dem Hasen war ums Leben bang". Hasonlók a 42., 46., 62., 
81., 89., 100. oldalon. Jó műfordításban találjuk a „Szózat", „Himnusz" és Petőfi 
költemenytöredékeit. Magyar népmesék fordítása is hazafias tartalmat ad az idegen 
nyelvnek. Az Istenbe vetett gyermeki bizalom ós imádás megnyilatkozása biztosítják 
a könyv valláserkölcsi értékét. Szerzők alkalmazkodnak a gyermek értelmi köréhez ; 
kevés e tekintetben a kifogás. Az olvasási gyakorlatban sok az elvont fogalom és 
szinonima ; a 49. olvasmány nehéz a tanítás e fokán. A német nyelvet hibátlan 
biztossággal kezelik a szerzők. Ilyen és hasonló alig akad: „ihre eigene(n) 
Namen", „Fast jedes Haus besteht aus einem oder mehreren Stockwerken", „Oft 
haben aie Häuser fast gar keinen Hof", „Wir finden auch grosse Bäume, welche 
wir Plätze nennen". Az új német helyesírást alkalmazzák, csak az fß használatában 
nem következetesek. Láttam {j-et is egyik-másik olvasmányban. Bizonyára sajtóhiba 
„todt" (tot). A képek tiszták és az olvasmány tartalmához alkalmazkodnak. A könyv 
külső kiállítása kifogástalan, tetszetős. Ára megfelelő. Mindezek alapján a Lederer-
Szeiler-Molnár-féle „Deutsches ABC- und Lesebuch" c. könyvet az I. elemi népiskolai 
osztály számára engedélyezésre ajánlom. Brassó, 1908 június 14-én. Makoldyné 
Molnár Ilona, s. k. 

Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 72.429/908. sz. alatt kelt rendeletével. 

Bolti ára 40, nettó ára 30 fillér. 
Bevezetés végett mutatványpéldányokkal szolgálunk. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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PÁLYÁZATOK. 
A gerendást újonnan szervezett, róm. kath. elemi 

népiskolához egy kántortanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: a nagyváradi 1. sz. egyházme-
gyei főpénztárból 250 korona, államsegély 850 korona, 
továbbá természetbeni lakás és kert ideiglenesen a 
majd lelkészlakásul is szolgálandó épületben és tel-
ken. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskola 
vezetése és a kántori teendők végzése. Pályázati 
határidő: október 17. A megválasztott kántortanító 
tartozik állását azonnal elfoglalni. Az iskolaszékre 
címzett kérvények Békéscsabára, főtisztelendő Nemes-
key Andor szentszéki ülnök, plébános úrhoz küldendők. 

(1511—II—2) 
A sziládi ág. hitv. ev. leányegyház 1909 július 

l-ig szabadságolta súlyos beteg tanítóját. Erre az idői é 
helyettes tanítót keres, 800 korona törzsfizetést és 
egy szobából álló lakást biztosítván neki. Véglege-
sítésre kilátása lehet. Csak nőtlen pályázhat. Tannyelv : 
magyar, tót. Pályázati határidő : október 20. A sziládi 
ev. iskolaszékre szóló folyamodványok B. Detrich 
János tanító, egyházi jegyzőhöz, Felsőszélle (p. Szilád, 
Nyitra m.), küldendők. (1580—II—2) 

Soltvadkert község határában, a ktivágói iskolánál 
most szervezett községi iskolai tanítói állásra az 
iskolaszék pályázatot hirdet. A tanító javadalmazása: 
az iskolapénztárból, havi utólagos részletekben fize-
tendő évi 1000 korona készpénz, 2 szoba, konyha, 
kamra, pince és megfelelő mellékhelyiségekből álló 
szabad lakás és 800 [ j-öl nagyságú kert. Ezenkívül 
az iskola fűtéséért és tisztogattatásáért évi 180 koro-
nát kap. A szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvé-
nyek 1908. évi október 15-ig a kecskeméti kir. tan-
felügyelőséghez nyújtandók be. Kelt Soltvadkert, 
1908 szeptember 17-én. Dávid Béla, iskolaszéki elnök. 

(1423-11—2) 
A. sárospataki (kispataki rész), államilag segélye-

zett községi iskolánál a városi képviselőtestület egy 
új, második tanítói állást szervezvén, ennek betölté-
sére az iskolaszék pályázatot hirdet. Fizetés : 1000, 
azaz ezer korona (a város részéről 300 és 700 korona 
államsegélyből ) és 300, azaz háromszáz korona lakás-
pénz. A törvényes idő szerint esedékes korpótlékok. 
A. pályázók képesítettségüket igazoló okmányaikat 
pályázati kérvényükhöz csatolva, folyó évi okt. 25-ig 
alulírotthoz küldjék be. A megválasztott állását a 
választás után 10 nappal tartozik elfoglalni, esetleg 
nov. 1-én. Sárospatak, 1908 szept. 30. Makláry Pap 
Miklós, iskolaszéki elnök. (1543—I—1) 

A nagybörzsönyi róm. kath. elemi iskolánál 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
lakás, mely áll 2 szobából, 1 konyhából, 1 kamrából ; 
hitközségtől 100 korona ; államsegély 900 korona. 
Kötelessége : az I—II. osztályt vezetni, az ismétlő-
iskolát felváltva tanítani, az összes leánygyermekeket 
hetenként 2 órán át a női kézimunkában oktatni, a 
gyermekekre a templomban felügyelni. Német nyelv 
ismerete megkívántatik. Pályázati határidő : okt. 22, 
amely napon a választás meg lesz tartva. Az állás 
azonnal elfoglalandó. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok főtiszt. Bohnert Endre iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők. Puchardt Győző, iskolaszéki jegyző. 

(1561-1—1) 
Református tanítónő kerestetik pusztai magánisko-

lához, nyolc hónapra. Fizetése : teljes ellátáson kívül 
havonként 24 korona. Tanítványok száma öt osztály-
ban legföljebb 12. Oklevéllel, bizonyítványokkal föl-
szerelt kérvények kiskúnlaczházai református lel-
készi hivatalhoz küldendők f. hó 20-ig. Állás november 
elsejére elfoglalandó. (1574—1—1) 

Nevelőnek ajánlkozik képezdét végzett növendék. 
Cím: Halász, Lorettom (Sopron ni.). (1509 — 11—1) 

Házias, 22 éves ref. tanítónő alkalmazást kerei, 
jeles oklevéllel. Lakik : Kovács Árpádnénál, Hosszú-
faluban, Brassó m. (1581—1—1) 

Liszkófalvi evang. leányegyház okleveles tanítót 
keres. Oktatási nyelv : tót-magyar. Fizetése : 650 ko-
rona, készpénz- és terményekben ; egyszobás lakás, 
amíg az új iskolaépület jövő évben emeltetik ; két 
kert, gazdasági épületek. Az anyaegyház néhány tagja 
kötelezi magát azonkívül 150 koronát fizetni tanítónak 
mindaddig, amíg az egyház a tanítói fizetés 650 ko-
ronáról 1000 koronára való emelését s a korpótlékokat 
is az államtól kieszközlendi. Kellően fölszerelt kér-
vények a liptórózsahegyi evang. lelkészi hivatalnak 
október 31-ig küldendők. (1564—1—1) 

Páhi község területén fekvő — az izsáki plébánia 
joghatósága alá tartozó — Kispáhi-telepen szer-
vezett róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 1. Iskola pénztárából 100 korona, állam-
segélyből 900 korona, 400 [" -öl kert haszonélvezete. 
2. Természetben való lakás (2 szoba, konyha, kamra, 
pince, padlás, udvar). A megválasztott tanító tartozik : 
a mindennapi elemi népiskola I—VI. vegyes osztályát 
tanítani ; ismétlő-iskolát az iskolaszék által meghatá-
rozott módon és időben vezetni, hittant az előírt 
tanterv szerint tanítani. Pályázni szándékozó okleveles 
tanítók kérvényüket f. hó 18-ig iskolaszékre címezve, 
Kiss Gábor izsáki (Pest m.) plébános, iskolaszéki elnök-
höz küldjék. (1566—1—1) 

Zalakáptalantóti róm. kath. elemi iskolához 
okleveles, nőtlen férfitanító kerestetik. Fizetése : 1000 
korona,, egy kis szoba, fűtés, tisztogatás. Kötelezett-
ségei : egy tanteremben tanítani, gyermekeket tem-
plomba vezetni, kántofságban segédkezni. Személyesen 
jelentkezők előnyben részesülnek, de útiköltségben 
nem részesülnek. Határidő : október 20. Bognár Károly, 
esperes. Pósta: Gulács. (1567—I—1) 

A mocsai ref. egyház elemi népiskolájában az 
I—III. vegyes osztályú tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés : lakásul egy szoba, készpénz 850 
korona. Okleveles pályázók kérvényei f. évi október 
hó 20-ig Mocsara (Komárom megye), a ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (1568—1—1) 

Egy-két gyermekhez ajánlkozik középkorú, képzett 
özvegy. Kovács Zoltánné, Makó (Csanád megye). 

1,1569—I—1) 
Keresek polg. isk. nyelvészt, ki esetleg német- és 

énektanításhoz ért. Jelentkezni egyszerű levélben a 
nag-ybicscsei magán polg. isk. igazgatóságnál. 

(1572—1—1) 
A patasi református kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalmazás az egyháztól : készpénzben, 
terményekben, földbirtokban 835 korona 24 fillér ; 
államsegély 1000 koronáig 426 korona ; stólajövedelem ; 
cseréppel fedett új lakás, 335 Qj-ölön. Kötelessége : 
a kántortanítói teendők, az orgonálni tudás s a lelkész 
akadályoztatása esetén az isteni tisztelet végzése. Pá-
lyázatok folyó hó 25-ig Tóth Kálmán ref. espereshez, 
Deáki (Pozsony m.), adandók be. (1573—II—1) 

A szászhalombattai róm. kath. iskolaszék egy 
kántortanítói és egy nőtanícói állásra október 20-ig 
pályázatot hirdet. A kántortanító kötelessége : a 
mindennapi ós ismétlő-oktatáson kívül vasár- és ünnep-
napokon és egyéb alkalomkor is a hívek magánájta-
tosságát (templom nincsenj vezetni, temetéseknél segéd-
kezni. Fizetése : törvényszabta lakás, 20 korona kert-
váltság, 1000 korona alapfizetés. A tanítónő köteles-
sége : oktatáson kívül kézimunka tanítása. Fizetése : 
törvényszabta lakás, 20 korona kertváltság, 100U 
korona alapfizetés. Tannyelv : magyar. Választás 
október 20. Házaspár előnyben részesül. Vasút- és 
hajóállomás helyben. Kérvények róm. kath. plébániá-
hoz, Érd (Fejér megyej küldendők. Személyes meg-
jelenés kívánatos. (1575—1—1) 
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Zentán, a községi elemi iskolánál, előléptetés 
folytán megüresedett városi tanítói állásra, esetleg 
egy megüresedő tanyai tanítói állásra pályázat nyit-
tatik. A városi taiiítői állás javadalmazása : évi 800 
korona fizetés és 300 korona lakbér. A. fizetés öt évi 
működés után 1000 koronára és tíz évi működés után 
1200 koronára emelkedik. Ezenkívül a törvényes 
korpótlékok. A máshol eltöltött évek a fizetésemelkedés-
nél beszámíttatnak. A megválasztott köteles leend 
az iskolaszék által megjelölt osztályt vezetni. A ta-
nyai tanítói állás javadalmazása : évi 600 korona 
fizetés, 200 korona női kézimunkatanítási díj ; termé-
>zetbeni szabad lakás, esetleg ennek megváltása fejé-
ben 200 korona évi lakbér és kat. hold kert. A 
iizetés öt évi működés után 100, tíz évi működés 
után szintén 100 koronával emelkedik. Ezenkívül a 
törvényes ötödéves korpótlékok. A máshol eltöltött 
evek a fizetéseinelkedésnél beszámíttatnak. Köteles 
leend a megválasztott az iskolaszék által megjelölt 
hatosztályú, osztatlan iskolát vezetni, a kézimunkát 
es a gazd. ism.-iskolát ellátni. Amennyiben Zenta 
város tanítóinak fizetését az 1907. évi XXVII. t.-c. 
rendelkezései értelmében rendezné, úgy a föntebb 
kiírt illetmények ezen törvény rendelkezései értel-
mében módosulnak. Ezen állásokra pályázhatnak oki. 
tanítók és tanítónők. Kérvények 1908 október 20-ig 
alulírott elnökhöz küldendők. A később érkezett kér-
vények figyelembe nem vétetnek. Zentán, 1908 októ-
ber 5-én. Gózon István, iskolaszéki elnök, Mezei 
Mihály, iskolaszéki jegyző. (1577—1-1) 

Tótvá^sonyi ref. tanítóságra, a megválasztottnak 
állami tanítóvá történt kineveztetése folytán, e lap 
28. és 29. számaiban közölt pályázati hirdetés októ-
ber 22-iki határidővel megújíttatik. Állás választás 
után azonnal elfoglalandó. (1586—I—Íj 

Vanyovkai (Árva) róm. kath. tanítói állomásra 
október 25-re pályázat hirdettetik. Javadalma : kész-
pénzben 800 korona. Kiegészítés kéretni fog. Tan-
nyelv : tót-magyar. A kérvények főtisztelendő Kli-
novszky Ágoston úrhoz, Hrustinba küldendők. 

(1594-1-1) 
Pályázat Ágyára, AJ ref. orgonista-kántortanító-

ságra. Javadalom : megfelelő lakáson s kerten kívül 
folyó évi november és december hónapokra 180 
(egyszáznyolcvan) korona, azontúl évenként : a) kész-
pénz az egyháztól 250 korona, a polgári községtől 
200 korona ; bj 9 hold szántóföld és 4 legelő haszon-
élvezete, értéke 200 korona ; c) 1830 liter búza, ér-
téke 256 korona ; d) 1830 liter árpa vagy tengeri, 
értéke 128 korona ; ej 6 öl tűzifa váltságára 96 ko-
rona, régi becslés szerint összesen 1130 korona; f j az 
egyházkerület által megállapított temetési stóla ; gj 
ötödéves korpótlék államsegélyből. Kötelesség : a 
presbitéiium által kijelölt osztályokba járó minden-
napi és ismétlő-iskolás gyermekek tanítása, orgonálás, 
temetés, lelkészi és gondnoki irodában segédkezés, 
kanonikus órákon és — ha lelkész akadályozva van 
— a templomi istenitisztelet végzése. Csakis okleve-
les és orgonából is képesített tanítók pályázhatnak. 
Próbaéneklés és orgonálás folyó évi október 25-én, 
délelőtt 8 órakor. Útiköltség nem téríttetik meg. BJ 
ref. ideiglenes tanítóságra a folyó tanév végéig, tehát 
nyolc hónapra. Javadalma : megfelelő tisztességes 
lakás (1909 március 1. napjáig egy szoba) és havi 60 
(hatvan) korona. Okleveles és orgonálni is tudó taní-
tónak sikeres működés után 1909. évi szeptember hó 
1. napjától állandósításra lehet kilátása, az AJ alatt 
fölsorolt másik javadalom és- kötelezettség mellett. 
Pályázatok f. évi október hó 24-ig alulírotthoz kül-
dendők. Választás október 25. Megválasztott tanítók 
állásukat folyó évi november hó 1. napján elfoglalni 
kötelesek. Kelt Ágya (póstahely : Arad megye), 1908. 
évi október 7. Fogarassy Bálint, ref. iskolaszéki elnök. 

(1579-1-1) 

A magyarsoóki pályázatot (október 8-iki szám) 
visszavonom. Rácz Elemér (1560—I—1) 

Verseg (Pest m.) róm. kath. iskola felsőbb osztá-
lyaihoz beteghelyettes s.-tanítót keresek. Javadalom : 
66 korona 66 fillér, szoba. Gáspáry, kántortanító. 

(1580—1—1) 
A somogydrávaszentmártoni róm. kath., újon-

nan szervezett, IV. sorszámú osztálytanítói állomásra 
október hó 23-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : 900 
korona államsegély ; 100 korona az iskola pénztárá-
ból ; egy bútorozott szoba ; a lakás és a többiek pót-
lására 20 korona. Kötelessége : egy osztályt vezetni 
és szükség esetén a kántori teendőket önállóan végezni. 
Csak férfiak pályázhatnak. Elnökség. (1585—I—1) 

Hrachovistyei evang., államsegélyes iskola tanítói 
állomására pályázat nyittatik. Lakáson, kerten kívül 
fizetés: egyháztól 118 korona, többi államsegély. Tót 
nyelv ismerete kívántatik. Pályázati iratok október 
22-ig nyitrakrajnai evang. lelkészi hivatalnak kül-
dendők. (1587—1—1) 

Besenyszögre (Szolnok m.) róm. kath., jóhangú 
segédkántort keresek. Fizetése : havi 25 korona, teljes 
ellátás, ágynemű, mosás, világítás nélkül. Köteles-
sége : kántorságban önállóan működni és gazdasá-
gomban segédkezni. Jóhangú azonnal jöhet. Skopecz, 
kántor. (1588—1—1) 

A mosonszentmiklósi róm. kath. iskolánál újon-
nan szervezett IV. osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : a község pénztárából 100 
korona, államsegély 900 korona, egy bútorozott szoba, 
fűtéssel és takarítással. Kötelessége : a reábízott osz-
tályt vezetni és a kántorságban segédkezni, illetve a 
kántort helyettesíteni, amiért külön díjazásban része-
sül. Pályázati határidő : október 25. Fölszerelt kérvé-
nyek az iskolaszéknek küldendők. Az állás azonna! 
elfoglalandó. Iskolaszék. (1578—I—1) 

S a l l o s iBars megye) községi népiskolájánál tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetes: tankötelesektől 
beíratási díj 60 korona, községi pénztárból ö6 korona 
04 fillér, államsegély 594 korona, iskola államosítta-
tik. Pályázati határidő : október hó 24-ig. Pályáz-
hatnak tanítónők is. Kérvények Bódis János, kör-
jegyző címére Karvalyra küldendők. (1595—1—1) 

Külsővathl evangélikus népiskolánál a kántor-
tanítói állás megürült. Fizetés : újonnan épült szép 
lakás, nagy belsőség, 1000 korona. Okleveles, evang. 
kántortanítók pályázataikat október 25-ig hozzám 
küldjék. Gergelyi (p. Vinár), Mohácsy Lajos, evang. 
lelkész. _ (1598—II-1) 

A tornyosnémetii református egyház kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelme : föld, 
életnemű, tandíj, 420 korona államsegéllyel 1000 
korona. A pályázni szándékozók okmányaikat a lel-
készi hivatalhoz október 20-ig adják be. A megválasz-
tott állását azonnal elfoglalni köteles. Kötelessége : 
I—VI. osztály tanítása, minden pénteken és harmadik 
vasárnap hidasnémetiben istenitisztelet tartása. U. p. 
Hidasnémeti. (1599—I—1) 

A sajókazinczi ref. elemi iskolánál megüresedett 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
152 kor. tandíj, 848 kor. államsegély, 200 kor. lakbér és 
egyszobás lakás. Kötelessége : az I—II. osztály veze-
tése s a kántori teendők fölváltva való végzése. Pályá-
zati kérvények az iskolaszékhez f. hó 22-ig Sajókazincz, 
Borsod m. küldendők (1601—1—1) 

Betöltendő a mezőtúri külterületi (Jásznagykún-
szolnok vm.) áll. el. iskoláknál 3 tanítói állás, az 1907. 
évi XXVI. törvénycikkben biztosított illetményekkel 
egybekötve. A gazdaságban való jártasság igazolandó. 
A kellően fölszerelt kérvények f. évi október hó 25-ig 
bezárólag Jásznagykúnszolnok vármegye kir. tanfel-
ügyelőségi hivatalához nyújtandók be. Budapest, 1908 
október 11. M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium. (iö/il I - 1; 
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Szalacsi református fitanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom: 1. egyházi pénztárból 600 korona; 
2. miniszterileg kiutalt fizetéskiegészítési államsegély-
ből 400 korona, havonkénti előleges részletekben, 
úgyszintén az egyháztól lakbérben 100 korona fizet-
tetik. Kötelessége: I—II. fiosztálv önálló vezetése. 
Növendékek száma : 50—55. Pályázati határidő : 
október 16. Állás azonnal elfoglalandó. Nagy Imre 
lelkész, iskolaszéki elnök. (1558—II—2) 

HIRDETESEK. 1 HIRDETESEK. \ 

A második osztály tanítója, 
JUHÁT ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az új tanterv és utasítás szerint ÍÍ1JIA 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII., Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1446—IV—4) 

f c o r ó l Àra<^ városi állami elemi iskolai igazgató-
l/oOlOl tanító. Nagy Ignác, Arad, Kovács-utca 17. 

(1435—III—3) 

T 

Fél év alatt 20-ig! 
Vezérkönyv a számtanításhoz, az 
elemi iskola I. osztálya számára. 

írta: KECSKÉS ERNŐ. 
Az egész évi anyag oly részletesen van feldol-
gozva , h o g y a t a n í t ó az összes k é r d é s e k e t aká r 
a könyvből is kiolvashat ja . Ára 2 k o r . A hozzá-
való 58 számképpel együtt 5 kor. Megrendel-
h e t ő a s z e r z ő n é l : Kaposvárot t . ( 1 5 2 9 — I I I — 2 ) 

P Á R T O L J U K A H O N I I P A R T ! 
TTI-mo f t n r i szállítja a miniszterileg ajánlott s 
" 1 OtlXKAJ többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy •/> bádogszelence •/« klg. 18 m' ter. kor. 7.— 

„ V» „ •/« , 9 m" ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Új mázolás i és vonatozást utasítással. 

(1496—V—3) 
Greschik Gyula, 
L Ő C S É N . 

Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
nlumról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(447-30-21) 

A kolera, 
tudovész és egyéb fertőző betegségek terjedését 
nagy mértékben meg lehet gátolni, ha az iskolák és 

egyéb nyilvános helyiségek padlóit 

Fónagy-féle dustless-
szel fertőtlenítjük és portalanítjuk. 

A „Fónagy-féle dustless« a m. kir. tudomány-
egyetem és a székesfővárosi bakteriológiai intézet 
tanúsítványai szerint megöli a bacillusokat. 

Egy liter „Fónagy-féle dustless" (6-10 négy-
zetméterre elég) 1 korona, l db kenőszerszám"] 
korona, 1 db piassáva-seprő T60 korona. 

A „Fónagy-féle dostless" fertőtlenítő szer hasz-
nálatára vonatkozó miniszteri rendelet és utasítá-
sok kívánatra megküldetnek. 

A szer, egyedül és kizárólag a „Fónagy-féle 
dustless" gyár, 

Erdős József és Társa, 
Budapest , VI., Sz ív-utca 26. sz. a la t t r e n d e l h e t ő m e g . 

(170-46-36) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel« 
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók. 
Harmóniumok, beszé-
lőgépek, gramofonok, ] 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. haug-
szergyára, Rudapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

(585—26—16) 
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(* azdasági iskoláknak ! 

Falusi iskoláknak! Idegenajkú tanulóknak! 

Számolókönyv 
a f a l u s i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

í r t a : 

R I C Z I N G E R IGNÁC, állami tanító. 

Kiadja : 

Röttig- Gusztáv és Fia Sopronban. 

A könyv szerzője 21 esztendő óta falusi tanító. Azt ír ta meg, 
aminek mindig hiányát érezte: a gazda gyermekének a számolókönyvét, 
a gazda számításait. Ezen irányba tereli a falusi népiskolát az új, a 
„gazdasági népoktatásról" szóló törvény is. 

Gazdag gyűjteményét kapja a falusi tanító ezen könyvekben 
a gazda számításainak s nem talál bennük egyetlen föl nem hasz-
nálható, impraktikus példát sem. 

A II. osztály könyvét pedig sikeresen használhatják az idegen-
ajkú tanulók is. 

Bővebbet az ismertetöfüzet nyújt, melyet ingyen ós bór-
mentve küldünk. 

A II. osztály könyve (200 példa) 50 fillér. 
Az Y—YI. osztály (gazdasági iskola s gazdasági ismétlő-

iskola) könyve 80 fillér. (Ebben is 200 példa van.) 

Könyvkereskedőknek s tanítóknak 2 5 % rabattot adunk. 

A III. s a IV. osztály könyve az idő előrehaladott volta miatt 
valószínűen csak a jövő évben jelenik meg. 

D RÖTTIG GUSZTÁV ÉS FIA Sopronban. 
(1441—1—1) 
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BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
FEIWEL LIPÓT utóda 

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadot t árjegy-
zéké t , ingyen és 

bérmentve. 
(24c—52—42) 

r ^ p r p l p b tanerős iskolától, városból, bárhova, 
L/oCÍ ClCÜ ah0i áll. óvónői állás van üresedésben. 
Csak gyors és biztos ajánlatokra reflektálok. Cím : 
„Bujdosó", postrestant, Zólyom. (1592—I—1) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar ,v i l l amos e r ő r e 
b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r , 

STO WASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár : II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-

j rában készültöss?es húros-, 
j vonós- és fuvóhangszereit. 

Legnagyobb gyár 
éw raktár. 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50—51—41) 

Tanerőknek külön kedvezmény. 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyult és szaktekintélyek által iselismert 

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkií 

iskolákban", melyet a nngymélt. vallás- és közokt. 
minisztérium engedélyezett és több állítni iskolának 
adományozott. (1600—III—1) 

Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam 
kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 4 K. II. kö-
tet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI. 
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése 
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik. A mű 
I. kötete már 3-ik, II. és III. kötete 2-ik kiadást értek. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek ..Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 
TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 

Budapest, II., Fő-utca 2. 

Tanítók segítsége! 
Minden tanfelügyelő követeli a részletes tanításterve-
zetet (tananyagbeosztást). Bármely osztály 65X48 cm. 
nagyságú, ív alakban kiállított, falra függeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann József féle 
„Részletes Tanítástervezete" 40 fill. Mind a hat osz-
tályé 1 kor. 50 fill. Az egytanítós (osztatlan) iskoláé 
1 kor. 10 fill. Az összeg előleges beküldése mellett 
bérmentve küldi: Huszár Aladár könyvkereskedő, 
Szatmár. (1519—V—l) 

Álló- és mozgófényképek vetítésére 
szükségeltető mindennemű eszköz (gyönyörű soroza-
tok) feltűnő olcsó árban kapható kölcsön Frank 
F.-nénál, Dobsina. Kívánatra kimerítő fölvilágosítás. 

(1565-1-1) 

Értesítés. 
Tisztelettel fölhívjuk a népiskolai helyi hatóságok és a tanító urak szíves 

figyelmét a kiadásunkban megjelent, következő új népiskolai könyvekre: 

I. Földrajz a népiskolák IV. oszt. számára. í r ták: FARKAS SÁNDOR és KUN 
ALAJOS. Bolti ára 60 f, nettó-ára 45 f. 

II. Földrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára! í r t ák : FARKAS SÁNDOR 
és KUN ALAJOS. Bolti ára SO f, nettó-ára 60 f. 

III. Polgári jogok és kötelességek. í r t a : FARKAS SÁNDOR. Bolti ára 40 f, 
nettó-ára 30 f. 

IV. Természetrajz a népiskolák V—VI. osztályai számára. ír ták: DR- BALÓ 
JÓZSEF és QUINT JÓZSEF. Bolti, ára 1 K, nettó-ára 75 f. 

V. Kalauz, mint vezérkönyv, a DK- BALÓ-QUINT-féle természetrajzhoz. Bolti 
ára 40 f, nettó-ára 30 f. 

Mindezen munkákat, a „Néptanítók Lapja" mellékletén, már többször és 
behatóan ismertettük s ezúttal is melegen ajánljuk. 

Az I—IV. alatti könyvekből mutatványpéldányokkal díjtalanul szívesen 
szolgálunk, a Kalauz árában azonban 40 f beküldését kérjük. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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készpénzé r t vagy részletf izetésre 
l eg ju tányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FÜOHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Teleton 88—59. [ 1 9 3 - 4 0 - 33) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 
M r a i i s z F . é s T á r s a 

úriszaltó-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-iít 09. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 8 7 0 - 2 3 - 1 2 ) 

P í í V p l p t hattanerős állami iskolától magyarajkú 
UűCl ClCK községbe. Egytanerős iskola is figye-
lembe jön. Természetbeni lakás, vasút, pósta. Tisza-
újlak, 1908 október 4. Kőszeghy János. (1551—1—1) 

Miniszterileg engedélyezett és közkedvelt 

Természettani taneszközeim 
ár.i csak 36 korona. 

32 db, az összes anyagot felölelő szép és jő tárgy. 
Nagyteremián (Torontál m.),Skultéty László, áll. tanító. 

(1563-1—1) 

Biztos eredmény! olvasókönyv (I. oszt.) isko-
láknak 40 f. Külön utasítás. Vezérfonal az l—(I. oszt. 
számvetéshez 3 szeml. táblával 80 fill. Fiizi Márk ny. 
tanító, Kassa. (1589 — II—1) 

KÉZIMUNKA 
beszerzése előtt hozassa meg 
-g ^ m ^ ^ rajzzal ellátott 

kézimunka-ár-
jegyzékemet éskérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

Telefon 109-0« . 

BÉI1CZI 1). SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, VI., Dessewffj-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

• S a j á t á r ú h á z á b a n . : 

M ' i a - v n r n r s i y n a ' l e g n a g y o b b kézi-
i Y l d g y d l O l S Z t l g munka-üzlete. = 

(16-52—42) 

H M W M H — M B M — B 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 
Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-i it. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. — fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 
m&m 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 
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Talrato T J n J r 0 tanszer-műintézetétől (Győr, Új-
I d K í H ö £11111G világ-u. 19.) kérjen illusztrált 
árjegyzéket az újiráiiyú rajzoktitás és a beszéd-ért.-
gyak. fa-, fém-, p.-masé- stb. mintáiról. (1488-III-2) 

n f i m r n József fonomimikai eljárása a l eg jobb 
r H I H n Kérjen prospektust. Kiadja az 
1 I i i L i l i G 
zsony megye). 

Első 
Galántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-

(1532—IV—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Új kotta !) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 tillér. 1 i-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1380—XX—5) 

1 3 8 s z í n o s k é p p e l e l l á t v a 
jelent meg kiadásunkban 

Seiler Miklós „Természettana", 
a népisk. részére. A színes képek a szemléltető okta-
tást rendkívül elősegítik. Engedélyezve 101.280/1908. 
sz. a. Kívánatra mutatványpéldányt küld a Polatsek-
féle könyvkereskedés, Temesvár. (1419—VU—3) 

1 7 ú 7 Ó r b - n n w u p t • A l e x 7 : Vezérkönyv(eredmény-
V CZ.C1 ftUIlJf VCIV . tár) a földrajz tanításához 1'20. 
Pálinkás B. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv 1. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás It. : Elemi iskolai tanítástan l-80. Szabó : 
Irvaolvasás, számolás, rajz és agyagmunka elm. és 
leckékben 140. Székely A. : Vezérkönyv a beszéd-ért.-
gyak. tanításához, 1. oszt. 2 ; II. oszt. 2. A pénz be-
küldése esetén portómentesen küldi : Kovács Gyula, 
Nagybánya. (1086—16—8) 

Vaday-Pacséry-Dénes 

Gazd. ism.-iskolások könyve. 
Engedélyezve 69.371/1906. sz. a. Ára egész vászon-
kötésben 120 K. Kiadja a Polatsek-féle könrvkeres-
kedés, Temesvár. (1498 7—2) 

p - „ „ í | állami tanítónő, járási székhelyről, hasonló 
v o v l Cl helyre vagy város közelébe. Cím : „Cseré-
lek" Zalaegerszeg, postrestant. (1535—I —1) 

Peppert Nándor fia orgonaépítőnél Szombathelyen 
tt]„ J í 6 vált. pedálos új orgona, és készít minden-
vlU/uU nemű új orgonákat, javítást, hangolást olcsón 
vállal. ( 1 5 4 2 - 1 - 1 ) 

P c D r o I o l r tordaaranyosmegyei 1 tanerős iskolától 
U a C i ü l C l i bárhová. „Áll. tanító", Mezőnagycsán. 

( 1 5 7 1 - 1 - 1 ) 

" R o i - n i TY1 küldjétek meg címeiteket egy 
XJdiX dihcblllL levélben, 10 filléres bélyeggel 
együtt, egy nyomtatott találkozási ív megküldése vé-
gett. Bugri Antal rk. kántortanító, Túrkeve. 
ë o í ( 1 4 8 7 - 1 - 1 ) 

f o P r Á l p t ("övi'l is) Temesvárhoz vonaton félóra-
voClOlCü. járásnyi csinos községből. Gyermekek 
iekoláztathatók. „Állami tanítónak", Temesvár-Gyár-
város, postrestant. (1590—I—1) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIB. UDVABI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-10) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca Ki. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 2«. és VIII., Mária Terézia tér 10. 
Magyarország legnagyobb és vi l lamos e rő r e b e r e n -

d e z e t t h a n g s z e r g y á r a . 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszere i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezelve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Egytanerős állami pCpfp l bárhová, erdős vidékre, 
tanító, róm. kath., vùCI Cl Állomás 2 km. Vámos-
újfalu, u. p. Nyitraludány. (1510—1—1) 

Lúgos mellett, járási székhely, p o p f p l p l r (ev- ref.) 
vasútállomás, magyar községből «»CI vICH áll. taní-
tóval. Cím : „Áll. tanító", Bálincz. (1570—1—1) 

Szerény igényű, pro- AI* ^ét kis leányom 
testáns tanítónőt I v C l ü B c K mellé, az I. elemi 

osztály tanítására. Fizetésül havi 24 koronát és teljes 
ellátást adok. Ajánlkozást kérem alanti címre: Berezel, 
Szabolcs megye. Hrabovszky Sámuel, társulati fel-
ügyelő. (1508—1—1) 
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elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mind enne mii fijlrilágosítással készséggel Nzolfr&lok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

T d L D I L A J O § 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker.. Fö-ntca 2. szám. 
(1216- XV—1) 

S 
S 
i 

P » 
í 

'i 

i 
« 

ï 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban iiigyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egy'.iasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 10. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n l c v i s s z a . 

Lélek rontás. 
(D.) Az általánosítás, nevetséges volta 

mellett, még fölötte veszedelmes dolog 
is. Es érdekes, hogy épen az általánosí-
tott fogalmak járják le leghamarább ma-
gukat. Azok, amelyek hihetetlen gyor-
sasággal frázissá válnak, olyan frázissá, 
mely magától értetődik, melynek tartal-
máról kimondój a nem is tar t ja érdemes-
nek gondolkozni. Gondolkozó, judicium-
mal bíró ember sohasem általánosít, mert 
hallatlan igazságtalanságokat, vagy talán 
ami még rosszabb, hallatlan bárgyúságo-
kat követ el, akarata és tudta nélkül. 

Ha a sajtó szabadságáról van szó, 
úgyebár általánosságban csak egy véle-
ményen lehetünk mindnyájan, kik tud-
juk, milyen nehezen, milyen óriási áldo-
zatok árán jutottak nálunknál jobb, 
igazabb emberek ehhez a kincshez. Ne-
künk most már csak meg kell őrizni és 
tisztán tartani ezt a kincset. Az őrizés 
még csak megvolna, de a tisztaság, hol 
van az már, Uram Isten! . . . Hiszen ma 
már komolyan eszünkbe jut, nem jó 
volna-e a kincs egy részét talán föl-
áldozni, hogy a tisztaságból valami meg-
mentessék ? 

Mert ami ma történik a lapok egy 
részének hasábjain, az mélyen elszomo-
rít minden jóérzésű embert. Ha valaki 
házról házra járva, egy vagy két kraj-
cárért kolera-, tifusz- vagy pestisbacillust 

szállítana a tudatlan, gyönge vagy be-
tegségre amúgy is hajló embereknek, azt 
szigorúan megbüntetnék. Pedig az ilyen-
fajta nyomdafesték sokkal veszedelme-
sebb dolgot művel, a lelki p e s t J É I er-
jeszti mindenfelé. És teszi ez'-fígan, me-
részen, napról napra bátrabban, a sajtó-
szabadság köpenyébe burkolózva. Ez védi 
őket minden támadás ellen, mert hiszen 
a sajtószabadság drága és szent kincsünk 
mindnyájunknak. Azok a derék, igaz és 
egész emberek, kik életüket adták oda 
a gondolat szabadságáért, korántsem 
hitték, hogy az ő vérük hullása, az ő 
egzisztenciájuk föláldozása aljas, romlott 
dolgoknak fog mentsvárul szolgálni. Ha 
valaki romlott ételt, italt ad el a járat-
lan, tudatlan, hiszékeny publikumnak, 
annak csaló kalmár a neve és becsukják, 
de aki a lelkeket rontja, az elmés, mo-
dern író, vagy az igazság könyörtelen 
bajnoka, a bűn leleplezője stb. stb. 

Korántsem akarunk erénycsőszök lenni. 
Mindenki válogassa meg könyveit, az 
újság psdig nem gyermek kezébe való. 
De a felnőtt embert is megborzongatja 
az a szennyes tenger, mely mostanában 
a papiroshalmon végighullámzik. Meg-
borzongatja és megdöbbenti, hogy ezek 
a direkte métely terjesztésre alakult vál-
lalatok élni és prosperálni tudnak. Is-
mételjük, hogy most már nem is beszé-
lünk a serdűlő ifjúságról. A kíváncsi 
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diákokról s a csitri leányokról, kik leg-
buzgóbb olvasói ennek a szennyes iro-
dalomnak és zsurnalisztikának. Ám védje, 
nevelje mindenki a saját gyermekét. 
Csakhogy a felnőtt embernek sincs arra 
semmi szüksége, hogy az emberi bűnök, 
alávalóságok ismertetését bármikor ké-
szen kapja egy-két krajcárért. Pedig 
megkaphatja, itt nálunk a fővárosban 
akár minden utcasarkon. Sem lelkünknek, 
sem erkölcsünknek, sem tudásunknak 
nem válik hasznára, ha mindennap rész-
letes leírást olvasunk olyan bűnökről, 
melyek eddig homályban, lappangva, 
titokban éltek. 

Tudom, mit felelnek erre: tehát éltek? ' r 
Akkor jogunk van róla beszélni. Ámde 
szemérmetlenség még nem mindig nyílt-
ság és őszinteség. S ha már vannak ocs-
mányságok, sokkal jobb, ha titokban, 
rejtőzve lappanganak, mintha folyton 
tárgyalunk, beszélünk és olvasunk róla. 
Ez a pertraktálás sem nem orvosság, 
sem nem segítség, sem nem javítás, ez 
nem egyéb, mint spekulálás az aljas és 
közönséges kíváncsiságra. Spekuláció a 
nagyon sok emberben élő alacsony ösz-
tönökre, olyan emberekére, kik ha nem 
is élnek a szemétdombon, szívesen nézik, 
hogy mások mint fetrengenek ott. Es a 
szemétdombból élő újságok gondoskod-
nak mindennap friss hírekről, bő táplá-
lékról. Gondoskodnak arról, hogy a leg-
naivabb lélek is megértse, amit mondani 
akarnak, s hogy a lehetetlenségig fokoz-
zák a szennybe való turkálást, mert 
hiszen nagy a konkurrencia és nehéz az 
élet. 

Ismételjük, nem akarunk morált pré-
dikálni, de még tíz esztendővel ezelőtt 
lehetetlen lett volna az ilyen irodalom 
és az ilyen újság. Lehetetlenné te t ték 
volna a többiek, a tisztességes, az igazi 
újságok. Kigolyózták volna maguk közül, 
mint ahogy kigolyózzák a hamis kár-
tyázáson ért embert a tisztességes tár-
saságból. Ma hallgatnak. Ebben a hall-
gatásban van egy csomó megvetés, de 

van félelem is. Félnek, hogy a kis élős-
diek eltaposásával mindnyájunk közös 
nagy és szent kincse, a sajtószabadság 
is szenvedhet. Lehet, hogy nem is jogo-
sulatlan a félelem. Ám az meg bizonyos, 
hogy a szennyes áradat egyre erősebb 
és hatalmasabb lesz. Es a közönség, 
melynek elsősorban kellene ellene küz-
deni, nem bír neki ellentállni. Ez az 
irodalom és zsurnalisztika egy hétig sem 
élhetne, ha a közönség ismerné saját 
maga és ízlése iránt való kötelességét 
és nem venne tudomást létezésükről. 
Fájdalom, a dolog nem így áll. És így 
mégis a hivatott elemeknek kellene va-
lamiképen gondoskodni arról, hogy a 
sajtószabadság köpenyébe ne burkolóz-
hassanak olyan alakok, kiknek volta-
képeni egzisztenciájuk a szemét túrká-
lása és a lelki pestis terjesztése. 

A jövő évi költségvetés. 
Lapunk f. évi 40. számában megemlékez-

tünk arról, hogy Wekerle miniszterelnök a 
képviselőház első ülésén a jövő évi állami 
költségvetést beterjesztette s a vallás- és köz-
oktatási tárca költségvetésének ismertetése 
alkalmával jelezte, bogy a rendes kiadások 
8,107.000 koronával emelkednek. 

A kiadási többletből az állami kisdedóvó-
intézetek és menedékházakra 201.784 K esik. 
Tisztán a személyi járandóságok többlete : 
171.784 K. Ezen összeg keretében kielégítést 
nyernek az 1904. évi I. t.-c. alapján járó 
személyi pótlékok és az esedékessé váló kor-
pótlékok. Az állami óvónők anyagi helyzeté-
nek javításáról akképen gondoskodott a minisz-
ter, liogy addig, míg a végleges szervezést 
célzó törvényjavaslat be lesz nyújtva, a folyó 
évben megkezdett arányban 75 óvónő 800 K 
fizetése 1000 K-ra felemeltetik. 100 új óvónői 
állás illetményeire à 900 K = 90.000 fc, lakás-
pénzekre 15.820 K, dajkatartásra 22.200 K, 
jutalmakra és segélyekre pedig 3.000 K irá-
nyoztatott elő. 

Állami elemi iskolák címénél az 1908. évre 
megállapított 12,472.348 koronával szemben 
14,433.515 korona irányoztatott elő, vagyis 
1,962.167 koronával több. Ezen többletből a 
személyi járandóságokra 1,159.607 K esik. 
Az állami tanítóknak az 1907. évi XXVI. t.-c. 
2. §-ában biztosított előléptetése 286.860 K 
többletet igényel; lakáspénz és személyi pótlék-
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különbözet címe'n 14.240 K, illetőleg 24.152 
K irányoztatott elő. Fontos a költségvetésnek 
azon intézkedése, hogy egyes, főleg a főváros 
környéken levő községek állami tanítói, amely 
községek lakbérosztályba sorozva nincsenek, 
a II—IV. lakbérosztályba sorozott állomás-
helyekre megállapított összegekre kiegészítő 
lakáspénz-pótlékot és az 1907. évi XXVI. t.-c. 
2. §-ában megjelölt 1—II. csoport szerint járó 
fizetés közötti különbözetnek megfelelő és a 
magasabb fizetésbe be nem tudható személyi 
pótlékot fognak kapni. Érdemes állami taní-
tóknak igazgató-tanítókká való helyi előlép-
tetésére 2b.600 K vétetett föl, miáltal összesen 
266 állami tanító fog igazgató-pótlékban része-
sülni. A fővárosban és környékén, továbbá 
Kolozsvárott és Fiúméban alkalmazott családos 
tanítók és tanítónők részére engedélyezett mű-
ködési pótlék címén 10.000 K többlet véte-
tett föl. Állami elemi iskolák fejlesztésére 
(125 állás) személyi járandóságok címén 
195.290 K, az 1909/10. tanév elején meg-
nyíló új állami elemi iskolákra (375 állás) 
200.000 K irányoztatott elő. Ezzel az állami 
népiskolai tanítók száma 6.640-re emelkedik. 
Emeltetett még a tanítói gyűléseken meg-
jelenő tanítók költségeinek fedezésére fölvett-
összeg is 10.000 K-val ; örvendetes, hogy az 
állami elemi iskolák építkezéseire a folyó 
évben megállapított 500.000 K-val szemben 
1,400.000 K irányoztatott elő, mely összegből 
a meglevő állami elemi iskolák törvényszerű 
elhelyezésére 1,000.000 K, új állami elemi 
iskolák építésére pedig 400.000 K fordíttatik. 

. i nem állami elemi iskolák segélyezésére 
rendes kiadásként a folyó évre engedélyez-
tetett 7,571.500 K, az 1909. évre előirányoz-
tatok 8,540.000 K, tehát több 968.500 K-val. 
A többletből 600.000 K esik a községi és 
hitfelekezeti tanítók 3-ik évötödös korpótléká-
nak egész évi részletére, 100.000 K pedig 
az újonnan esedékes 1. és 2. korpótlékok 
címén támasztható törvényes igények kielégí-
tésére. Uj tanítói állások költségeire 120.000 K, 
egy helyben hosszabb ideig működött érdemes 
tanítók személyi pótlékára 250 tanító à 200 K, 
50.000 K vétetett föl. A felekezeti iskolák-
nak ifjúsági könyvtárakkal való ellátására 
5.000 K-val több vétetett föl s ezáltal az e 
címen felhasználható évi összeg 10.000 K-ra 
emelkedett. A községi és hitfelekezeti elemi 
tanítók és hozzátartozóik segélyezésére, továbbá 
aggkoruknál fogva a tanítói nyugdíjintézetbe 
föl nem vett 100 tanító nyugdíjpótló segélyére 
összesen 40.000 K van felvéve. A rendkívüli 
kiadásoknál a községi és hitfelekezeti elemi 
iskolák részére az 1907. évi XXVII. t.-c. 
17. §-a alapján beszerzendő zászlók, címerek 

és történelmi szemléltető képek költsége 
ismét 150.000 K-val szerepel. U j tétel az 
elemi oktatás ingyenességéről szóló törvény 
végrehajtásának előkészítési költségeire föl-
vett 5.000 K. 

A gazdasági ismétlő-iskolák fejezeténél az 
1908. évre megszavazott összeggel szemben 
(330.254 K) az 1909. évre előirányoztatik 
367.512 IC, vagyis 37.258 K-val több. Ezen 
többletből a folyó tanév elején kinevezett 
gazdasági szaktanítók évi személyi járandósá-
gára 20.740 K esik. Gondoskodik a miniszter 
arról, hogy a népesebb gazdasági népiskolák-
hoz a leánygyermekek háztartási, kertészeti, 
aprómarha-tenyésztési, szóval a háziasszony 
teendői körébe tartozó gyakorlati ismeretek 
oktatása céljából fokozatosan űj szaktanítónői 
állások szerveztessenek. A gazdasági szaktaní-
tók létszáma az 1909. évi költségvetés kereté-
ben 74, a szaktanítónőké 30. A gazdasági 
népiskolák segélyezésére az 1909. évre is 
160.000 K irányoztatott elő. 

A felső nép- és polgári iskolák rendes 
kiadásaira a folyó évben megszavaztatott : 
4,149.845 K, 1909-re előirányoztatik: 4,871.080 
K, tehát több 721.235 K-val. A személyi 
járandóságok 460.235 K-val emelkednek. Ezen 
többletből 49.290 K az 1909/10. tanévben 
rendszeresítendő 62 ú j tanítói és tanítónői 
állással egybekötött illetményekre esik. Az 
1904. évi I. t.-c. értelmében járó újabb személyi 
pótlékok többlete 37.880 K-t, a korpótlékok 
többlete 2.000 K-t tesz ki. Az 1909. évben 
foganatosítandó státusrendezés költségeire ösz-
szesen 68.930 K irányoztatott elő. A státus-
rendezés végrehajtása oly módon terveztetik, 
hogy az állami polgári iskolák rendes tanítói 
és tanítónői számára megnyittatik a VIII. 
fizetési osztály ; vagyis az eddig IX. és X. 
fizetési osztályba sorozott állások ezentúl foko-
zatosan a VIII., IX. és X. fizetési osztályba 
egyenlő számban osztatnak be. A jövő évi 
állami költségvetésben egyelőre 50 állás soroz-
tatik a VIII. fizetési osztályba, 488 állás a 
IX. és 487 a X. fizetési osztályba fog beosz-
talni. 134 igazgató-tanító és tanítónő az eddigi 
eltérő igazgatói díj helyett egységesen évi 
600 K igazgatói pótlékban fog részesülni. 
A lakáspénzek többlete 149.570 K-t tesz ki. 
A fiumei állami polgári iskolák személyzetének 
helyi pótlékára 5.860 K, segélyezésekre pedig 
3.000 K irányoztatott elő. A községi és hit-
felekezeti felső nép- és polgári iskolák tan-
erői fizetésének kiegészítése a költségvetésben 
245.000 koronával szerepel. 

Állami elemi iskolai tanító- és tanítónőképző-
intézetek rendes kiadásainak többlete az 1908. 
évre rendelkezésre álló 2,408.542 K-val szem-
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ben 198.913 K, melyből a személyi járandó-
ságokra 117.609 K, a többi pedig a dologi 
szükségletekre esik. A személyi járandóságok ! 
többletéből 46.630 K a státus rendezésére, j 
a fennmaradó összeg a lakáspénzekre, mellék- j 
óraadók és bitoktatók díjaira esik. A státus- ! 
rendezés fokozatosan akként terveztetik:, hogy j 
15 igazgatói állás a VIII. fizetési osztályból 
a Vll-ikbe, 16 tanári állás a IX. fizetési osz-
tályból a VlII-ikba és 24 állás a IX. fizetési 
osztályba szervezte tik á t ; ugyanennyi segéd-
tanári állá-; a X. fizetési osztálynak megfelelő 
illetményekkel megszűnik. Ezen rendezés foly-
tán valamennyi igazgató és 6 tanár a VII., 
86 a VIII., 87 a IX. fizetési osztályba ju t ; 
25 állás a X. fizetési osztályban marad. A 
tanárok továbbképzésére rendezendő tanfolya-
mokra és külföldi tanulmányutakra szolgáló 
javadalom 3.500 K-ról 8.000 K-ra emeltetett. 
A dologi szükségleteknél új tétel a nemmagyar 
tannyelvű tanítóképző-intézetek tankönyvei ki-
adásának segélyezésére felvett 10.000 K. A 
felekezeti tanító- és tanítónöképző-intézeti taná-
rok illetményeinek kiegészítése címén 206.780 
korona irányoztatott elő, vagyis a folyó évre 
megszavazott 155.000 K-val szemben 51.780 
koronával több. 

A népnevelési tanfelügyeViségek rendes kiadá-
saira az 1908. évben megszavaztatott 969.644 
koro :a, az 1909. évre előirányoztatik 1,126.289 
korona, tehát több 159.645 K-val. E többlet-
ből a személyi járandóságokra esik 139.145 K. 
A kirendeltségek vezetésével megbízott segéd-
tanfelügyelők állásai a VIII. fizetési osztályba 
átszerveztetnek s ezáltal a tanfelügyelői állá-
sok száma 72-re emelkedik. Uj tanfelügyelői 
kirendeltség szerveztetik Bihar vármegyében : 
Belényesen. A tervbe vett státusrendezés vég-
rehajtása után a vidéken alkalmazott tanfel-
ügyelők közül 12 jut a VI., 30 a VII. és 27 
a VIII. fizetési osztályba. A lakáspénzek fel-
emelésével járó többlet 39.440 K. A tanfelügye-
lőségi tollnoki állásokból 10 segédtanfelügyelői 
állássá szerveztetik át ; ezáltal és leszámítva 
a kirendeltségek vezetésével megbízott segéd-
tanfelügyelők állásait, az 1909. évben az első 
csoportba tartozó segédtanfelügyelők száma, 
az 1908. évi létszámmal szemben, 68 lesz. 
Ezekből 33 a IX. és 35 a X. fizetési osztályba 
soroztatik. Az 1907. évi XXVI. és XXVII. 
t.-cikkek végrehajtása céljából emeltetik a tan-
felügyelőségi személyzetnek iskolalátogatásokra 
jogosított létszáma ; evégből 20 a X-ik fizetési 
osztályba sorozott új segédtanfelügyelői állás 
szervezése vétetett föl s ezzel a hivatkozott 
törvények végrehajtására hivatott segédtanfel-
ügyelők száma 60-ra emelkedik és pedig 20 
a IX. és 40 a X. fizetési osztályban. A toll- ' 

noki állások száma 30-ra apad. Az iskola-
látogatásokra felvett átalány 135.000 K-ról 
147.000 K-ra, az irodái átalányok 77.000 K-ról 
83.500 K-ra emelkednek. 

Állami felsőbb leányiskolák rendes kiadásai 
az 1908. évre megszavazott 1,448.458 K-val 
szemben 184.252 K-val emelkednek, melyből 
a személyi járandóságok 156.052 K-t igényel-
nek. A miniszter itt is gondoskodott a státus 
rendezéséről és pedig oly módon, hogy az 
állami leányiskolák igazgatói valamennyien a 
VII. fizetési osztályba soroztassanak, az inter-
nátusok véglegesen kinevezett igazgatónői s az 
iskoláknál középiskolai képesítés vagy ennek 
megfelelő jogosítás alap ján alkalmazott tanárok 
pedig az 1908. évi állami költségvetésben 
megállapított létszám szerint a VII., VIII. és 
IX. fizetési osztályokbi egyenlő arányban osz-
tassanak be. A tanítónői állásban alkalmazot-
takra nézve, kiknek legalább is polg. iskolai 
tanítónői oklevéllel kell bírniok, a polgári 
iskolai tanítók, tanítónők részére tervbe vett 
státusrendezés módozatai irányadók. A rende-
zés több évre felosztva, fokozatosan lesz végre-
hajtható. Ezek szerint a VII. fizetési osztályba 
soroztatik 17 igazgató e's egyelőre 4 tanár; a 
VIII. fizetési osztályba 41 tanár és a IX-ben 
marad 18 tanár. A tanítónők közül 4 kerül 
a VIII., 49 a IX. és 48 a X. fizetési osztályba. 
A fiumeiek összesen 2.750 K helyi pótlékban 
részesülnek. A községi és felekezeti felsőbb 
leányiskolái tanerők illetményeinek kiegészíté-
sére 15.000 K többlet vétetett föl. 

Állami felső kereskedelmi iskolák. A rendes 
kiadások (745.458 K) többlete 87.303 K, mely-
ből a személyi járandóságok 74.703 K-t köt-
nek le. A státusrendezés költsége 10.060 K-t 
fog igénybe venni. Egyelőre 3 tanári állás 
rendszeresíttetik a VII. fizetési osztályban, a 
többi állás pedig egyenlő számban osztatik be 
a VIII. és IX. fizetési osztályokba. Az igaz-
gatói állások mind a VII. fizetési osztályba 
soroztatnak. A fiumei alkalmazottak, a többi 
állami tanintézet alkalmazottjaihoz hasonlóan, 
helyi pótlékban részesülnek, mivégből 3.020 K 
irányoztatott elő. A kereskedelmi iskolák segé-
lyezésére felvett többlet 29.260 K, melyből 
10.000 K felső kereskedelmi iskolai igazgatók, 
tanárok fizetésének kiegészítésére fordíttatik. 

Állami gimnáziumok és reáliskolák. Rendes 
kiadásokra az 1908. évre megszavaztatott 
5,357.926 K, az 1909. évre előirányoztatok 
5,972.131 K, tehát több 614.205 K-val. A ki-
adási többletből 590.205 K esik a személyi 
járandóságokra. Szerveztetik 5 új igazgatói, 
40 tanári állás egész évi illetménnyel és 9 
állás 1909. évi szeptember hó 1-től kezdődő 
hatállyal. Ezen szervezések 164.667 K több-
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letet igényelnek. A státusrendezés, több évre 
felosztottan, az 1909. évi költségvetés kere-
tében megkezdetett. Az igazgatók a VII. fize-
tési osztályba helyeztettek, a tanári állások 
közül pedig 30 ugyanezen fizetési osztályba 
soroztatott. A VII. fizetési osztályba kerül 
tehát 72 igazgató és 30 tanár, 415 tanár és 
9 számfeletti tanár marad a VIII. és 465 
a IX. fizetési osztályban. A státusrendezés 
46.320 K többletet igényel. A lakáspénzek 
többlete 206.200 K-t tesz ki. A Fiúméban 
levő alkalmazottak helyi pótlékára 8.680 K 
irányoztatott elő. A felekezeti, törvényhatósági 
és községi középiskolák segélyezésére felvett 
többlet 106.000 K. 

A testi nevelés címénéi, az 1909. évben 
megtartandó országos ifjúsági tornaversenyre 
45.000 K vétetett fel. 

Iskolán kívüli közoktatás. 
I . Szaktanácskozás. 

Az iskolán kívüli oktatás szervezésének tár-
gyában október 14-én és 15-én folyt le az 
Akadémia üléstermében a szaktanácskozás, 
melynek kérdőpontjait mult heti mellékletün-
kön közöltük. Részletes tudósítást ez alkalom-
mal nem adunk e tanácskozásról : ezt elvégzi 
majd erre hivatott mellékletünk: az „Iskolán 
kívüli közoktatás", csupán jelezzük főbb voná-
saiban. A szaktanácskozáson, melyet az Orszá-
gos közoktatii i tanács hívott egybe, s melyre 
a tar ácson kívülálló szakférfiak is voltak hiva-
talosak, Apponyi gróf miniszter elnökölt. 

A miniszter elnöki megnyitójában megálla-
pított;!, hogy az ő fölfogása szerint az iskolán 
kívüli oktatásnak két irányban van rendkívüli 
fontossága. Az egyik, remélhetően átmeneti 
jellegű, az analfabétizmus ellen való küzdelem; 
itt nem érünk rá, hogy addig várjunk, míg e 
jelenség a népiskola fejlődésével kapcsolatosan 
javul. A demokratikus haladás és a politikai 
jogok kiterjesztése fontossá teszi, hogy a tudás leg-
kezdetlegesebb forrásától legtávolabb álló honfi-D r) 
társainkat is minél közelebb vezessük ehhez 
a forráshoz. A másik állandó szükséglete a 
társadalomnak az egyre növekedő tudásvágy 
kielégítése. Ez a vágy nemcsak a műveltebb 
osztályokban mutatkozik, de osztálykülönbség 
nélkül a nép minden rétegében. Kielégítéséről 
rendszeresen, bizonyos irányítással kell gon-
doskodni. Történt is már erre nézve becses 
kezdés a múltban, de sajnos, részben megszűnt. 
Csak magántársadalmi vállalatban maradt fönn 
még most is : a Szabad Líceum, az Erzsébet-
népakadémia, az Uránia-egyesület munkássá-
gában, végül az 1891 : XIII. t.-c. alapján szer-

vezett országos bizottság rendezte előadásokon, 
melyekben elenyésző csekély hallgatóság, vagy 
százharmincezer ember részesült. Föladatunk, 
hogy a szabad oktatás általánossá tétessék és 
rendszeresítessék. A veleje a kérdéseknek, 
melyeknek megvitatására az értekezlet egybe-
gyűlt, az, hogy minő szerepe jusson e föladatok 
teljesítésében az államnak ? Az állam sok 
mindenféle módon nyúlhat bele e tevékeny-
ségbe. Maga vállalkozhatik a föladat, vagy a 
föladat egy részének teljesítésére, saját orgá-
numai révén ; vagy kezdeményezve, irányítva, 
támogatva működik közre. Az irányításnak és 
támogatásnak ismét sokféle neme van. Ezután 
a miniszter kérte a megjelenteket, hogy az 
előadói munkálatot, bár irányzatával nagyban 
és egészében egyetért, ne tekintsék kormány-
előterjesztésnek, mivel ez csak az ő általa meg-
bízott, igen illetékes férfiúnak a Közoktatás-
ügyi Tanácshoz intézett emlékirata. Nem kíván 
az értekezletnek semmi tekintetben sem preju-
dikálni. 

Az előadói tisztet Jancsó Benedek viselte, 
az Emlékirat szerzője. Az ő tájékoztató elő-
adása nyomán indult meg a vita, melyben a 
megjelentek csaknem valamennyien részt vettek 
és egyesek sok értékes gondolattal járultak a 
nagyszabású terv megvalósulásához. Addig is, 

1 míg a lefolyt szaktanácskozásról kimerítő tu-
! dósítást adnánk, arról tiszta képet nyerhetnek 
í olvasóink a miniszternek az egész vitát bezáró 
j és tömören összegező beszédéből. 

A vita folyamán — így szólt a miniszter — 
' igen becses módon felhívták figyelmünket 
! mindazokra a társadalmi tényezőkre, amelyek 
; rendelkezésre állanak a szabadtanítás szerve-

zésére, valamint azokra az intézményekre, 
amelyek a szabadtanítással már ma foglal-
koznak, amelyekre vonatkozólag hangsúlyoz-
nom kell, hogy azok megrendszabályozására 
vagy megnyomorítására senki sem gondolt és 
nem is gondolhat, mert ha egy átfogóbb szer-
vezetet óhajtunk is létesíteni, ezzel semmiféle 
életképes intézményt megcsonkítani nem szabad. 

Becsesek voltak azok a figyelmeztetések, 
amelyek mintegy reasszummálták azokat a 
— hogy úgy mondjam — vegyes természetű 
tényezőket, amelyekkel e célra rendelkezünk. 
Nagyon becses tényezőnek tartom az oktatásnak 
a falusi népre való kiterjesztésére a szövetkeze-
telcet, mert ezek a szövetkezetek nem tisztán 
gazdasági organizmusok, hanem ezeknek ép 
az a legfőbb érdemük, hogy a gazdasági érde-
kek előmozdítását a nép erkölcsi színvonalá-
nak emelésével kötik össze. A hitelképesség 
emelése az erkölcsi kvalitások emelésével iügg 
össze, ennek folytán igen rokon az ő hiva-
tásuknak magasabb felfogása azzal és nagyon 
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jól kapcsolódhatik be a szabadtanítás elő-
mozdításába. 

Az ifjúsági egyesületek nem abban az érte-
lemben vonandók be, mintha az ifjak tanító 
matériát szolgáltatnának, hanem tanulókat 
szolgáltat nekünk, akiknél ! az az érdeklődés, 
amelyre Klupathy tanár úr célzott, már 
megvan a magasabb tudás irányában. Az 
adhoc-egyesületeknek, kultúregyesületeknek, 
népkönyvtáraknak egész sora áll rendelkezé-
sünkre. Last not least megemlékezem az 
egyházakról is, amelyek működésének bevo-
nását semmiképen sem perhorreszkálom, sőt 
kívánatosnak tartom, mert ha egymástól kü-
lönböznek is, ez nem zárja ki az egységes 
polgári világnézet kialakulását, amelyet én is 
a szabadtanítás egyik legfőbb céljának tartok. 
Itt is az a nézetem, ami az iskolai oktatásnak 
kérdésében vezet engemet, hogy minden ténye-
zőt, mindenhit fel alcarolc használni, mindenkit 
szívesen látók munkatársiéi, aki a magyar egy-
séges nemzeti állam kiépítésének munkájában 
kongruens munkát akar végezni, de aki ezzel 
ellenkező munkát végez, azt kizárandónak tartom. 

Azután következnek a vegyes jellegűek, 
aminőknek nevezem én az önkormányzati tes-
tületeket, amelyek nem tisztán államiak, sem 
teljesen társadalmiak, amelyeknek megvan az 
az érdemük, hogy a gyakorlati életben a két 
fogalom egyesül, amint a dolog természete 
szerint egyesülnie kell a megyének és a 
községnek. 

A megyékről szólva, én is ezeket, valamint 
a községeket tartom arra hivatottaknak, hogy 
a szabadtanítás terjesztésében és támogatásá-
ban nagy szerepet játsszanak. Ezen a téren 
azonban tapasztalataim nem mondhatók báto-
rítóknak. Az 1886-iki törvényben szabályozott 
igen szép intézménynek, a megyei népnevelő 
bizottságoknak életre ébresztésére kísérleteket 
tettein és teszek is, hogy épen az állam 
tevékenysége helyi irányítást nyerjen a helyi 
tényezőknek közreműködésével. De épen abban 
különbözünk Angliától, hogy mikor Angliában 
hasonló intézményt alkottak, az életbe is lépett, 
sőt ha a törvény nem hívta volna is életbe, 
akkor is meglett volna ; nálunk pedig papi-
roson maradt és a központi kormányzatnak 
legnagyobb erőlködésébe került az embereket 
arra rábírni, hogy befolyást gyakçroljanak 
arra, — amire nekünk kellett a legjobban 
törekednünk — bogy a miniszteri omnipotencia 
korlátoztassék. (Derültség.) 

De nem esem efölött kétségbe. Néha meg-
történik, hogy kiszélesített munkakörrel, nagyobb 
hivatással, nagyobb munkára könnyebb az em-
bereket rábírni, mint kisebb munkára, bár-
mennyire paradoxnak látszassák is ez. Ha új 

gondolat merül fel, amely időszerű, akkor néha 
szinte a levegőben van az, ami fellelkesíti 
őket, úgy, hogy az újabb feladatot is, a régit 
is nagyobb buzgósággal teljesítik. Látjuk az 
igénybe vehető társadalmi erőknek egész soro-
zatát és tényleg csak arról van szó, hogy 
ezeket a társadalmi erőket szervezzük és meg-
indítsuk. De hát hogyan? 

Ha összegezem a vita eredményét, azt talá-
lom, hogy sokkal nagyobb az egyértelműség, 
legalább az elvi kérdésekben, mint a vita 
elején hihettük volna. Hogy miért kell ebben 
az irányban valamit tenni, hogy miért nem 
várhatjuk be a tisztán társadalmi akciónak a 
fejlődését, annak oka egyszerűen az, hogy fel 
ébredt népünkben — és ezt csak örvendetes 
jelenségnek tarthatom — nagyobb mértékben, 
mint bármely előző időszakban az ismeretek 
gyarapításának vágya. Felébredt először, meg-
engedem, — ezt sem kifogásolom — utilitárius 
irányban, amennyiben tapasztalja és látja, hogy 
gazdasági munkájának erős tudományos meg-
alapozására van szüksége ; de, hogy úgy mond-
jam, az abstrakt tudásvágy is nagyobb, mint 
amilyen valaha volt. És ennek szolgálatában 
állanak mindenféle olyan tényezők, amelyekre 
nézve épenséggel nem kívánatos, hogy azok 
szolgáltassák a tudásvágy kielégítését. Egy 
minden kritikán aluli ponyvairodalom, a sajtó 
egy részének sajnos elfajulása — nem a poli-
tikai irány szerint értékelem a sajtót, de azon 
erkölcsi nívó szerint, amelyen áll és amely 
ennek nemcsak politikai, hanem napihír-rova-
tában is mutatkozik és amely a sajtó egy 
részét oly színvonalra sül/geszti alá, amely az-
előtt a magyar közéletben tap isztalható nem 
volt. Azonkívül felhasználják a népnek ezt a 
tudási szükségletét és vágyát olyan szervezetek, 
amelyek nem a társadalmi és nemzeti felépí-
tésnek és továbbhaladásnak, hanem rombolás-
nak munkáját akarják végezni. Ezek egy igen 
erős, világszerte megnyilvánuló, nálunk még, 
hogy úgy mondjam, a gyermekbetegségek 
stádiumával is súlyosbított szenvedély által 
hajtatnak. Ennek folytán e tényezők igen köny-
nyen szereznek maguknak hallgatóságot. E 
tényezők társadalmunkban eltörpülő kisebbsé-
get képeznek. Nem feladata-e a társadalom 
azon tényezőinek, akik a nemzeti élet folyto-
nosságát képviselik, akik a haladást igenis 
akarják, még pedig a gyors haladást, ha úgy 
akarjuk, a radikalis haladást, de anélkül, hogy 
multunk emlékeit leromboljuk, hogy nemzeti 
életünk eredetiségét meghamisítsuk, hogy ezek 
is szervezkedjenek és hogy ezek ne a tenden-
ciózus kultúrának kizárását írják zászlajukra, 
azt a természetszerű nemzeti kűlturát, amely 
a nemzetnek egyéniségéből, történetéből fakad T 
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amellyel szemben minden más mesterkélt és 
tendenciózus; ez az egyedüli, amely nem ten-
denciózus, amely természetszerűleg fenntartandó. 
(Elénk helyeslés.) 

Ezek a társadalmi tényezők tunyák, szerre-
zetlenek, ezeknek szervezése és akcióba vitele 
a célom. Ezért indítottam meg ezt az akciót, 
ezért kértem az urak tanácsát, ezért kértem 
tanácskozásra mindazon legkülönbözőbb irány-
zatok és nézetek képviselőit, akik segítettek 
abban, hogy széleskörű, alapos művelődést 
szervezzünk azon az erkölcsi bázison, amelyhez 
a nemzet óriási többsége ragaszkodik és amely 
a nemzeti történelemnek, a nemzeti egyéni-
ségnek bázisa. (Élénk éljenzés.) Ez teszi sür-
gőssé ennek az ügynek gyors továbbfejlesztését. 

A módokra nézve igen sok becses tanácsot 
hallottam e szaktanácskozmányon, amelyeket 
tovább kidolgozni a közoktatásügyi tanácsnak 
lesz a feladata; és ha mindezen materiale 
birtokában leszek, akkor legjobb lelkiismere-
tem szerint fogom magamat elhatározni arra, 
amit ennek a magasztos célnak szempontjából 
szükségesnek tartok ; annak azután, amit tenni 
fogok, egyik vagy másik alakban, a nemzet 
lesz bírája. 

Fogadják még^ egyszer hálámat szíves közre-
működésükért. (Elénk éljenzés.) 

Fehér Ipoly a szaktanácskozmány nevében 
köszönetet mond Apponyi Albert gróf vallás-
e's közoktatásügyi miniszternek ; az egész nem-
zet háláját tolmácsolja, úgymond, de főképen 
azokét, akik a ma elvetett mag gyümölcsét 
élvezni fogják. 

I I . A szombathelyi ku i túrünnép . 
A Múzeumok és könyvtárak országos szö-

vetsége Szombathelyen tartotta idei közgyű-
lését. A szövetség elnöke, Wlassics Gyula, 
elnöki megnyitójában az iskolán kívüli oktatás 
nagy jelentőségével foglalkozott. 

„A kezdet kezdetét jelenti — mondá — 
mindaz, ami eddig e téren történt. Mindnyájan 
csak a leglelkesebb örömmel vettük a hírt, 
hogy az iskolán kívüleső tanításnak az egész 
országot behálózó rendszeres szervezete fog-
lalkoztatja azt a kiváló államférfiút, kit jelen-
leg közoktatásügyünk élén tisztelhetünk. Mind-
nyájan a legnagyobb készséggel fogjuk támo-
gatni őt ezirányű nemes törekvéseiben. De a 
támogatás szükséges is. Mert legyen bár a 
a miniszteri székben a legnagyobb szellemi 
erő és a legnagyobb kötelességérzet: nagyot 
a közművelődés terén csak az egész társadalom 
együttműködésével lehet alkotni. Bármely nagy-
arányú közigazgatási vagy politikai természetű 
közoktatásügyi törvények mellett is a köz-
művelődés haladásának lényege mindig csak 

az volt és az lesz, hogy úgy az iskolai, mint 
az iskolán kívüli oktatás az egyének kultúr-
képességének színvonalát emelje." 

Majd azt mondotta: 
„Most, midőn a közoktatásügyi kormány 

az iskolán kíviileső oktatás ügyét a maga 
egészében föl akarja karolni, midőn a legkisebb 
falut is be akarja vonni a felnőttek oktatá-
sának szervezetébe, természetes, hogy nélkü-
lözhetetlenné válik az, hogy az a falu, mely-
ben iskolán kívüleső tanítást szerveznek, könyv-
tár nélkül ne maradjon. 

A természettudományok nagy találmányai, 
a forgalmi eszközök tökéletessége, az ipari és 
mezőgazdasági technika új gazdasági világot 
jelent. Ezzel az új materiális világgal lépést 
kell tartania annak a másik világnak, az ér-
telmi és erkölcsi képzés világának. Amely nem-
zet itt az erő forrongásának összecsapásában 
meg nem találja a harmonikus egységet, létét 
kockáztatja. 

A ma uralkodó osztályok, hála Isten, a mi 
hazánkban távol állanak attól, hogy az ancien 
régime be nem vált eszközeivel küzdenének 
az új kor eszmeáramlata ellen. Azok a fegy-
verek, melyekkel a francia nemesség a „bour-
geoisie" jogai érvényesülése ellen küzdött, a 
forradalom útjára terelte a társadalmi evolúciót. 
Nem a nyers erő jogát, vagy a lenéző közö-
nyösséget, hanem a segítség és kölcsönös jó-
akarat elvét kell szolgálnunk. De ezt az elvet 
mindegyiknek a maga állása és kötelessége sze-
rint fent és lent is meg kell érteni és követni. 

A kölcsönös megértés leghatalmasabb esz-
köze az, ha megbecsülve az erkölcsi javakat, 
az eszmények értékét, ápolva a hazaszeretetet, 
a hit szabadságát, azokat a nagy árkokat, 
melyek ma a társadalom rétegeit elválasztják, 
a műveltség tartalmával töltjük be. Ezért 
megdönthetetlen az a tétel, hogy a társadalmi 
pedagógia segítségével lehet csak a népek 
sokaságának jegyében álló századunk nagy 
kérdéseit megoldani." 

— Rudolf királyfi szobra. Áll már Rudolf 
királyfi szobra a Városligetben. A nemzet színe-
java megihletődötten vette körül Ligeti Miklós 
művészi alkotását, midőn az agg király szavára 
lehullott a lepel. Az ünnepi szónok, Molnár 
Viktor államtitkár, kinek buzgólkodást terem-
tette meg az emlékművet, sikerülten rajzolta 
meg a felejthetetlen királyfi legendás alakját. 
Valóban, ez egy szép és megható ünnep volt. 
Benne volt az őszi nap melaukóliája s a tavasz 
ragyogása. A bánat az elvesztett királyfiért s 
a reménység egy szebb jövendőben, mely el-
maradhatatlan ott, hol király és nemzet „jó és 
balsorsban együtt érez". 
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Magyarország s a nemzetiségek. 
Írta: Baloyh Pál. 

I. 
Nemzetiségi kérdést Magyarország 1848 

előtt nem ismert, habár népessége addig is 
poliglott összetételű volt ós néprajzi értelem-
ben számos törzshöz tartozott. Hogy ennyiféle 
fajnép fölött az egységes magyar állam meg-
állhasson és századok viharaival dacolhasson, 
ezt az arisztokratikus ősi alkotmány jogrendje 
és kiváltságokon alapuló intézményei tették 
lehetővé. 

A közjogokat akkor király és nemesség 
egj ütt gyakorolták : a magyar királyság a 
magyar rendek által korlátozott egyeduralom 
jellegével és természetével bírt. Minden köz-
hatalom a szent koronát illette meg, de min-
den nemes a s?ent korona tagjának (membrum 
saerae coronae) vallhat! a magát. 

A magyar rendiség a király mellé kormány-
férfiakat állított, az országgyűlésre törvény-
hozókat küldött ; az autonóm megyei életben 
ingyen látta el a közigazgatást és bíráskodást, 
nobile officium gyanánt; az országnak pénz-
adóban segítséget, véradóban katonát ajánlott 
meg s veszedelem idején tnaga is lóra ült, 
hogy a hazát fegyveresen megvédelmezze. A 
köznép országszerte, a nemességnek aláren-
delt állapotban, jobbágyszolgálatra volt utalva ; 
magánjogilag a földesúri hatalom patriarkális 
tekintélye, közjogilag a megyei nemesség poli-
tikai felsőbbsége alatt állt: ezek intézték sor-
sát, a törvények fékei között. Polgári közép-
osztály csak a megyei hatóságok alól kivont 
szabad városokban létezhetett; ott külön kivált-
ságai voltak s helyi autonómiát élvezett, de 
csak saját városa kapuin belül 

S ez arisztokratikus jogrend kellő egyen-
súlyban tartotta Magyarországot százévekig. 
Rázkódtatások csupán külső tényezőktől élték 
időnként, benső feszültség vajmi ritkán műkö-
dött azokban közre. Agrár-szociális nópmoz-
galmakból, amikre nyugaton annyi példa volt, 
hazánk hosszú tö tenet olyása alig néhány 
komoly esetet tud. A nemzetiségi jellegű faj-
mozgnlmak pedig, a XIX. század derekáig, 
nálunk ismeretlen jelenségek maradtak. Az ősi 
alkotmány konzerváló erővel ruházta föl a 
magyar államéletet s a másajkúak hozzá-
símulását,, beletörődését megkönnyítette a ma-
gyar faj egyik legértékesb tulajdonsága : a 
humánus türelmesség. 

Nemesi rendünk, a maga előjogainak és 
politikai hegemóniájának birtokában, távolról 
sem volt annyira exkluzív, mint más országoké: 
a magyar nemességbe fölemelkedés út ja a nem 
magynrajkúak előtt mindenkor nyitva állt. Aki 

ezek közül vitézi és honfiái erényekkel kitün-
tette magát, megszerezheté a magyar köz-
nemesi rangot vagy a főnemesi méltóságot, s 
ha idegen volt, a magyar iudigenatust. Nemes 
nemzetségeink nem ellenezték az egészséges vér-
keverődést, amitől kasztjuk szervezete időnként 
föl frissülhetett. Arra azonban kellő gondjuk 
volt, hogy a másajkúafeból csak a legjavát, 
azt is cseppenként szívják magukba, nehogy 
a tömeges fölszívódás következtében veszítse-
nek jellegzetes faji sajátságaikból és ivadékuk-
ban degenerálódjanak vagy maguk olvadjanak 
át egy másik fajba. 

Városaink polgáreleme nagyrészt letelepült 
idegenekből, főleg németekből állt. Ezeket a 
magyar törvény „vendégek" nek nevezte s 
szűkebb önkormányzatukban kiváltságos vendég-
jogokat biztosított nekik. De a magyar vám-
sok civis-ei semmivel sem bírtak több előjog-
gal, mint a másajkú jövevények a maguk 
polgái'szervezetében, saját városfalaik között. 
Még a jobbágysorsiíakban sem tett alkotmá-
nyunk semmi megkülönböztetést akar a faj, 
akár a nyelv szempontjából. A magyar jobbágy 
ugyanoly terheket viselt, ugyanoly tartozásokat 
rótt le földesura, a vármegye s az ország irá-
nyában, mint a másajkú autochton vagy a 
jövevény telepes jobbágy. Együtt fizették a 
dézsmát, szolgálták le a robotot, szolgáltatták 
be a közadót és zászlók alá az újoncot. 

Százévekig nem volt soha panasz nálunk 
amiatt, hogy faji származása vagy anyanyelve 
miatt bárki rövidséget szenved. A nyelvkérdést 
törvényeink a magánforgalomban érintetlenül, 
szabadjára hagyták s a tanintézetekben az 
iskolafenntartó felekezetekre bízták, a közélet-
ben pedig — frank példa szerint — akként 
oldották meg, hogy hivatalos használathoz, a 
kormányzatnál, az országgyűlésen s a várme-
gyéknél, a diplomáciában s a hadseregnél egv 
semleges holt nyelvet: a latint alkalmazták 
közigazgatási, bírói, törvényhozói és kommandó-
nyelv gyanánt. 

íme fővonalaiban a kép, mely megmagya-
rázza : miért, hogy hazánk a XIX század előtt 
nemzetiségi kérdésről egyáltalán nem tudott. 
Népességünk poliglott rétegeiből ez időn át 
hiányzott vagy mélyen aludt bennük az :i 
praedispositio, amit ma nemzetiségi öntudat 
nak szokás nevezni. Alkotmányos intézményeink 
pedig gondoskodtak róla, nehogy a részek ez 
öntudatossága a magyar állam egyensúlyának 
ingatására vagy benső békéjének nyugtalaní-
tására fölébredjen. 

A magyar rendiség a középkorban Európa 
többi rendi alkotmányaihoz hasonlóan s azok 
hatása alatt alakult ki így. De szerkezete egy-
ségesebb és tartósabb volt, mint — Angliát 
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kivéve — az összes keresztényrendi államoké. 
A külföldi nemesség tagjai saját országuk 

földdarabjait, egész vidékekre és tartományokra 
kiterjedőleg, hűbéri jogon bírták az uralkodó-
tól s az állami területet ily módon hűbéres 
rétzekre szedték szét, melyek a főhatalom 
szuverénitásának csak bizonyos hűbéradóval, 
külső veszedelem esetén hadi segéllyel tartoz-
tak, egyébként a hűbéres úgyszólva korlátlan 
úr volt a maga uradalmában. Ez a rendszer 
azonban lehetetlenné tette az egységes állam-
kormányzatot, kizárta az állam részei közt a 
szerves nemzeti kapcsolatot; miatta az egyes 
részek nem ritkán meghasonlásba jutottak egy-
mással, ellentétbe a középponti főhatalommal ; 
ennek folytán az állam benső ereje megren-
dült, külső tekintélye is alább szállt. Ezért az 
uralkodók már az újkor» első századaiban a 
rendi szerkezet megtörését, az államhatalom 
centralizációját tekintették legfőbb feladatuknak, 
s a vallásháborúk lezajlása, főleg a westfali 
béke után, bekövetkezett a rendi alkotmányok 
alkonya, kifejlődött az uralkodói abszolút aka-
rat legitim ereje. A nemesség akkor lassan-
ként megszűnt közjogi tényező lenni, beérte 
azzal, ha feudális magánjogai meghagyattak és 
saját fényűzésével az uralkodói udvar fényét 
növelheti, ahogy ez Franeia-, Spanyol- és 
Németországban történt, vagy pedig kitartott 
ősi közjogainak birtokában, de tönkretette 
velük saját hazáját, amire elég jellemző példa 
a lengyel konföderáció s a velencei köztár-
saság. 

A migyar rendi szerkezet — a külföld 
mintáival ellentétben — csakis magánjogi 
téren s csupán a földbirtoklásra nézve volt 
feudális intézmény. Közjogi feudalizmus a ma-
gyar államjoggal mindenha összeférhetetlen ma-
radt. Az egységes magyar királyság soha nem 
hullott szét külön közjogi berendezésű ország-
részekre, még az oligarchák fénykorában sem. 
A magyar korona valamennyi felségjoga, a 
királyi kormány tekintélye s a rendi ország-
gyűlés jurisdikciója az egész haza területén 
csonkítitlanul érvényesült. Törvényeink reci-
piálták idegenből az ősiség rendszerét a család-
jog, a birtoklási és öröklési jog némely viszony-
lataiban, de a közjogi természetű hűbéri rend-
szer nem verhetett nálunk soha gyökeret. A 
mí gyar rendi alkotmány az államegység élvé-
nek alapzatán épült fel s a hazai rendiség 
törvényhozása, ez egységes állam oltalma alatt, 
a magyar nemzeti jog rendszerét fejleszthette 
ki, melybe minden itt élő fajnép szívesen bele-
nyugodott. 

Oly erős volt e szerkezet, hogy külső csapá-
sok katasztrofális súlya sem bírt rajta tartósan 
erőt venni. Szerencsétlen hadjáratok után a 

hódító idegen inváziók több emberöltőre szét-
szedhették ez országot három darabba, hogy 
egyik harmadán a török, másikon az osztrák, 
harmadikon az erdélyi választott fejedelem 
uralkodjék. De az egységes nemzeti jog rend-
szere és szelleme az inváziók alatt tovább vé-
gezte zajtalan fankcióját a három területdara-
bon s a zivatarok elvonultával, a külső nyo-
más enyhültével, minden benső erő összefogott, 
hogy az egész haza az ő történeti alakjában, 
területi épségével s alkotmányos berendezésé-
vel úgyszólva magától helyreálljon. Nemcsak 
a nemesség volt ebben munkás tényező, hanem 
az idegen eredetű polgári osztály s a poliglott 
jobbágynép is. E két utóbbi elem a háborús 
idők borzalmai s az elnyomatás keservei köze-
pett sok rosszat tapasztalt ama jövevényektől, 
kiket a hadi szerencse s a hadi jog az ő új 
uraikká tettek. A török basák és bégek vetél-
kedni látszottak az osztrák zsoldos hadak tá 
bornokaival a föld népének kegyetlen sanyar-
gatásában. S a kifosztott városi polgár, a 
megkínzott jobbágyság hamar visszasóhajtotta 
az emberségesebb magyar jogrend s a patriar-
kális magyar nemesek uralmát. Mindkét elem 
tevékenyen ki is vette részét a törököktől 
való országszabadítás s az osztrák ellen való 
alkotmányvédelem harcaiból : Savoyai Eugen 
zászlói alatt épúgy hadakozott valamennyi faj-
nép, ahogy hűséges katonák kerültek belőlük 
Bocskaynak, Bethlennek s a Rákóeziaknak az 
ország jogaiért vívott háborúiban. 

így működött közre a nemzet minden szá-
mottevő tényezője, hogy Magyarországon a 
középkori eredetű arisztokratikus alkotmány-
rendszer az újkoron végig tovább fönnállhas-
son. Túl is élte ezt az egész mozgalmas idő-
szakot. Mikor a rendi parlamentek már min-
denütt szüneteltek vagy haldoklottak, miután 
XIV. Lajos kimondta a büszke jelszót az 
uralkodói főhatalómról, hogy „az állam én 
vagyok", s e példa szerint bánt az alkotmá-
nyossággal a világrész legtöbb nagy és kis 
potentátja : akkor döntötte meg a magyar 
rendiség ellentállása II. József abszolut-rend-
szerét s az ország bekeblezésére törekvő osztrák 
imperiálizmus ily irányú első nagystílű kísér-
letét. Ekkor keletkezhetett az önérzetes mondás : 
„Extra Hungáriám non est vita; si est vita, 
non est ita." (Magyarországon kívül nincs élet, 
s ha van, az nem ilyen élet.) 

Fönn tudott e rendszer maradni a XIX. 
század első felében is, a legújabb kor demo-
kratikus eszmeáramlatai ellenére, azoktól elszi-
getelten. A francia forradalom zivatara tőlünk 
messze háborgott, hullámzaja fáradtan érkezett 
idáig. A forradalmi eszmék iránt népünk nem 
volt fogékony, sem a szabadságra kellőleg 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 2 . SZÁJÁ. 

megérve; a nemesség nagy része pedig elzár-
kózott ez eszmeáramlat elől, hogy annál félté-
kenyebben őrködjék rendi előjogai és kivált-
ságai fölött; pedig ezeket inkább az osztrák 
imperiálizmus fenyegette fölülről, mintsem a 
demokrácia alulról. Hiába tölte be a diadalmas 
francia köztársaság a legitim trónok össze-
omlásának hírével egész Európát, nem keltett 
az nálunk semmi visszhangot. Hiába intézett 
Napóleon Schönbrunnból lázító kiáltványt a 
hazai rendekhez és népekhez Magyarország 
tüggetlenségével kecsegtetve őket, ha az osztrák 
dinasztiától elszakadnak : a nép meg sem moz-
dult, a nemesség pedig lóra ült, de — Napó-
leon ellen. 

(Folytatása következik.) 

A tanfelügyelet és a tanítóképzés. 
írta : Gerencsér István. 

1904-ben indult meg az erősebb mozgalom, 
hogy a tanítóképzők és a tanítóképesítés ügy« 
külön szakfelügyelet alá jusson. Évek hosszú 
során át szerzett tapasztalatok vethették fel az 
eszmét, melynek valóra válását a tanfelügyelőség 
és tanítóképzés érdeke egyaránt sürgette. A 
tanítóképzői tanárság okolt kívánalmának ered-
ményei máris mutatkoznak, amennyiben a 
szétválasztás szükségességét magáévá tette 
oktatásügyi kormányunk is, megtéve az első 
lépéseket a tanítóképzői szakfelügyelői állások 
szervezésére. Bizonyos tekintetben tehát befeje-
zett dolog előtt állunk; míg idáig jutottunk, 
élénk eszmecsere hangzott el, amelyben a tanító-
képzői tanársa'g és a tanfelügyelőség véleménye 
iparkodott megvilágosítani a kérdést. Nem cse-
kély meglepetéssel olvastam tehát Szabó Elemér-
nek a tanfelügyelőt ég-, tanítóképzésről írt cikkét, 
e késve jött fejtegetést, amely bár itt-ott el-
fogadhatót is mond, kívánalmaival a kérdés 
első stádiumáig viszen vissza bennünket. Az 
egyébként okos logikával megírt cikk első 
részével foglalkozni nem kívánok. Mindnyájan 
tudjuk, hogy tanfelügyelőink rendkívülien nehéz 
és nemzeti fontosságú munkájukban mennyire 
kevés hatalmi eszközre támaszkodnak. Hogy 
főleg a nemzetiségi vidékeken emiatt hány 
lelkes akarat, apostoli remény törött meg! De 
nem hagyhatom érintés nélkül a cikk második 
részét, amelynek okoskodása a tanítóképzés és 
tanfelügyelet egységén épül. 

Tagadhatatlan tény, hogy a magyar köz-
oktatás, de itt is főleg tanítóképzésünk 30 év 
alatt rohamos fejlődésen ment keresztül. Állami 
képzőink színvonala nemcsak megüti a német, 
francia, angol ezirányú képzést, hanem tartal-
mában és tudatosságában a legtöbbjét felül is 
múlja. Azok a feladatok, amelyeket kormányunk 

és társadalmunk kultúrális, gazdasági és nemzeti 
tekintetekben vár a magyar tanítóságtól, a 
képzőket régen kinövették abból a szervezetből, 
ahová közoktatásunk nagy munkása állította 
volt, csak egy maradt a régiben : a kifejlődött 
szerv ellenőrzése s részben munkájának irányí-
tója. Pedig mennyire megszaporodtak azok a 
teendők is, amelyek lelkiismeretes elvégzésétől 
népoktatás ügy ün k illő fejlődése függ ! Ezt tudva, 
mindenesetre merész ítélet a cikkíró kijelentése : 
„a tanítóság bölcsője a tanfelügyelőség befolyása 
alól csak akkor vonható ki, ha a tanfelügyelői 
intézmény maga is megszűnik". A tanfelügyelet 
és képzők természetes vonatkozásából ez a 
konklúzió nagyon is messzemenő, hogy ne 
mondjuk: hirtelenségében igazolatlan. Legtel-
iesebb cáfolattal szóigál ehhez a tanfelügyelőség 
munkaköre és célja, .továbbá azok a feladatok, 
amelyek megvalósításán a tanítóképzők mun 
kálnak. Ügy ezen, valamint a cikknek az egy-
séget érintő más kívánalmai is, kettőre vezetnek 
vissza. Az egyik: a tanfelügyelői állás tekin-
télyének megvédése, vagy mondjuk emelése, s az 
ezzel összefüggő dotáció, a másik a szülcséges 
kapcsolat a leendő tanító és a már aktív mun-
kásságú tanító között. Szívesen elismerem és 
azt hiszem, velem együtt minden, a taufel-
ügyelők nagyfontosságú munkásságát tudó tan-
ügyi ember föltétlenül jogosnak tartja, hogy 
oktatásügyünk e főhivatalnokai megfelelőbb 
elbánásban részesüljenek az anyagiak terén is. 
A mostani fizetési állapotok nagyon is mostohák, 
s a reprezentálással terhelt, anyagi gondokkal 
fenyegető állás^ a legideálisabb gondolkodást is 
próbára teszi. Ámde ezen nem az segítene, hogy 
a tanfelügyelők és képzői tanárok közé a fő-
igazgatók és középiskolai tanárok nexusátvigyük. 
Tökéletesen elütő viszony van az egymás mellé 
állított párok között. A középiskola ellenőrzője 
s tanulmányainak irányítója a főigazgatói intéz-
mény, amelynek már kontemplálásakor egyéb 
célok közre nem játszottak. Nem így a tanfel-
ügyelőség- és a képzőknél ! A tanfelügyelőség 
munkásságának dereka sohasem esett a képzőkre. 
Ez mindig is csak mellékes terület voit, s nem 
egy tanfelügyelőség teljesen nélkülözte. Főigaz-
gatót pedig középiskola nélkül nem képzel-
hetünk. A megfelelő anyagi elbánást a végzett 
munka, az állás sok tekintetben politikai fon-
tossága teszi kívánttá, de amely másrészről 
maga után vonja a tanfelügyelői állások betöl-
tésének módját, a tanfelügyelői kvalifikációt. 
Sem ez, sem a tanítóképzői növendék és a mű-
ködő tanítóság érintkeztetése nem okolja a 
tanfelügyelőség és a tanítóképzés kapcsolatát. 
A. jelen viszonyok vájjon mennyiben voltak rajta, 
hogy praktikusabb tanítókat bocsássanak ki a 
képzők? Hol tudja kimutatni bárki is, hogy a 
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tanfelügyelet jelen viszonyából kifolyólag a mű-
ködő tanítóság körében szerzett tapasztalatait 
a képzésben érvényesítette volna ? Hát még azt 
a fontosságot, amely a cikkíró urat arra az 
állításra vitte, bogy a tanítóképzés kivétele a 
tanfelügyelet alól ez utóbbi intézmény meg-
szűnését jelentené ? Vagy olyan fontosságot 
tulajdonít annak a továbbító szerepnek, amely 
a képzőket a minisztériummal összeköti s annak 
az évenkénti legfeljebb két látogatásnak, amely-
nél többet egyetlen tanfelügyelő sem fordíthat 
a képzőkre, tekintve a rengeteg népiskolai 
látogatást s hivatali munkát ? Sőt megállapít-
hatjuk, hogy a képzők tevékenységét az egyéb 
munkával terhelt tanfelügyelői intézmény sok 
tekintetben zsibbasztotta. Az itt folyó munkás-
ság intenzívebb ellenőrzésének hiánya serkentő 
semmiesetre sem lehetett, főleg a felekezeti 
képzőknél, ahol a laza ellenőrzés nem egy 
helyen visszaélésre vezetett. A tanítóképzőknek 
külön felügyelet alá való vonása, a szakfel-
ügyelők intézménye már ezért is a képzők egy 
újabb fejlődési korszakát jelentheti. 

Nem hagyhatom szó nélkül azokat a pon-
tokba foglalt javaslatokat sem, amelyektől, a 
eikkíró szerint, a tanítóképzés és tanfelügyelő-
ség szoros egymáshoz tartozása véglegesen 
biztosíttatnék. A negyedik és hatodik pont 
kivételével még a problémát sem érintik s tel-
jesen a tanítóképzés területébe vágnak. A jelzett 
két pont is inkább külsőség, mintsem a kettő-
nek tartalomban való egyeztetése. Azt elfogad-
juk, minden tanügyi embernek élénk óhaja, 
hogy a tanítóképzés államosíttassék. Nemzeti 
politikáról addig szó sem lehet, míg kormányunk 
töri a lehetetlen helyzetet, hogy a magyar 
kultúra terjesztését olyanoktól várja, akik ettől 
képzésük törekvésében merőben idegenek. A 
második pontban kifejezett óhaj tendenciája 
már megvalósult. A tanítóképzői tanárképzés 
az elemi iskola megismerését szem előtt tartja. 
Nemcsak a képzés ideje alatt teszi kötelezővé 
a népiskolában való gyakorlati tanítást, de állás-
foglalás előtt lehetőleg elemi iskolai alkalmaz-
tatást kíván, rendszerint a megbízott tanári 
működés idején. Azonkívül egyik, másfél évvel 
ezelőtt kelt miniszteri rendelkezés a képzői 
tanárokat az elemi iskolai tanításra is utalja 
s a népiskolai anyag módszeres feldolgozását 
minden szaktanártól megköveteli. Ezzel meg 
van közelítve a cél, hogy a tanítók oktatója a 
népiskola világát ismerje, ott járatos legyen, 
anélkül, hogy a cikkírótól javasolt móddal a 
tanárképzés hiányt szenvedne. A tanítóképzői 
tanári kollégium szervezésével meddő a harmadik 
pont, amely külön egyetem felállítását kívánja. 
Nem érintve, hogy az egyetem kitétel csak 
tollcsuszamlás, a tanári képzés nívóját alaposan 

leszállítaná a javasolt mód. A tanítóképzői 
tanárnak nemcsak képzett pedagógusnak, de 
szakjában biztos jártasságú szakembernek is 
kell lenni. Tanítóemberek nagyon jól tudják, 
hogy a helyes módszer legelső követelménye 
az anyag fölötti gyors és tudatos rendelkezés. 
Hogy pedig a tanítóképzőknek aránylag magas 
színvonalú anyagát szakemberhez illő perspek-
tívából láthassa a képzői tanár, lelkiismeretes 
előkészülés szükséges, amelyet a Szabó Eleméi-
javasolta három év meg nem engedhet. Gya-
korlati és elméleti tanárképzésre ez nagyon i í 
kevés. Képzői tanárságunk jelenlegi tanulmányi 
szervezetét a gáncsnak még árnyaka sem érheti. 
Hat évre terjed, egyetemi tanárvizsgálattal van 
kapcsolatban, három évre terjedő gyakorlati 
kiképzést is nyajt s mindennek alapjául jeles 
polgári iskolai tanítói oklevelet köt ki. Sem 
középiskolai tanárképzésünk, sem pedig a kül-
föld tanítóképzőinek tanársággal való ellátása, 
az egy Szászországot kivéve, a mienket el nem 
éri. Ahogy a tanfelügyelet és a képzők mun-
kássága más-más irányú, úgy a középponti 
igazgatás sem kerülhet együvé. A két terület 
egységes vezetését valamelyik a parlagon mara-
dással fizetné meg. Egykoron így volt, amikor 
még iskoláink is kevesebb számmal voltak ; de 
az elért eredmények nem olyan kecsegtetők, 
hogy visszakívánnék az egységesítést. 

De legsarkalatosabb különbség a cikkíró és 
az én felfogásom között az, hogy ő a tanfel-
ügyelői állást tanítóképzői tanároknak, én pedig 
csakis a tanítóknak tartom fenn. A tanítóképzői 
tanárnak sem előképzettsége, sem gyakorlati 
tapasztalatai nem olyanok, hogy e munkakörben 
eredményesen működhessék. Adminisztratív ké-
szültség, az iskola és tanítóság helyes és gya-
korlati ismerete, de legfőként a falusi viszo-
nyokban való jártasság kell hozzá. Az ilyen 
kvalitásokkal rendelkező embert ne a tanárság 
körében keressük, ahol a pálya és hivatás 
nehézségeinek lebírása a munkásság minden 
percét a szellemi mozgalmak eredményeire for-
dította. De igenis a tanítók körében. A tanító-
ság óhajai közül nem tudnék hamarjában mél-
tányosabbat és jogosabbat megnevezni, mint azt, 
hogy a tanfelügyelői állások a közülök kikeriil-
tekkél töltessenek be. E kívánság igazsága any-
nyira szembeszökő, hogy csodálkozni lehet azon, 
hogy nem így van. A tanfelügyelet területe az 
iskola és a tanítói élet. Lehet-e okoltabb annál, 
hogy ezek emberei inr.en kerüljenek ki? Kik 
ismerhetik jobban a hiányokat, teendőket, az 
iskolát, a tanítóságot, mint maguk a tanítók? 
Másrészről a nemes ambíció hány, most szuny-
nyadó erőt keltene fokozottabb munkára? 

A tanfelügyelet és képzők közössége sokáig 
már nem fog tartani. Mindkettő intenzívebb 
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munkája megkívánja a szétválást. Ámde ez 
korántsem jelenti a gyakorlati tanítói élet éles 
elkülönítését a tanítóképzőktől. A képzői tanár-
ság személye, a kikerültek ragaszkodása, a 
tanítóegyesületek területe megmaradnak to-
vábbra is, akárcsak eddig, összekötő kapcsokul, 
amelyekhez képest a tanfelügyeleti intézmény 
eddigi, a képzőket érintő jellege, élettelen 
formaság. Oktatásügyi kormányunk is ezekben 
látja a nexust ; ezért utasította a tanárságot a 
tanítótestületek körébe; ezért vesznek részt 
szinte kötelezően a testületek munkásságában 
s emiatt állandósíttattak a szüneti idejű tan-
folyamok, ahol a képzők viszontlátják egykori 
tanítványaikat s egymástól kölcsönösen tanulva, 
a nagy nemzeti nevelői célok érdekében a 
becsüiés és szeretet melege fokozódik közöttük. 

Ezekben felelek a jelzett cikk gondolataira. 
Abban mindnyájan egyetértünk, hogy a tan-
felügyelet kérdésének okossággal és tapintatos 
kézzel való megoldása népoktatásügyünk sike-
resebb eredményeihez vezet, és abban is, hogy 
e rendezésnek anyagi tekintetben is illőnek kell 
lenni e reprezentácionális és politikai jellegű 
álláshoz. 

Levelek egy néptanítóhoz, 
írta Oaal Mózes. 

IV. 
Hatvan gyermeket látok a falusi iskolában. 

Az egyik padsorban ülnek a fiúk, a másik pad-
sorban ülnek a leányok, itt tehát megvan a 
koedukáció, mivelhogy a falu szegény, két is-
kolára, két tanítóra nem telik. így van ez már 
nagyon régen, nem az újabb társadalmi akciók 
szülték. 

Van köztük tiszta ábrázatú gyermek, van 
olyan is, akit mosdatlanul eresztettek a szülők 
az iskolába ; van tisztább öltözetű és van ron-
gyos ruhájú is. Nem fogjuk, nemde azon kez-
deni, hogy a mosdatlanokat és rongyos ruhá-
júakat megszidjuk. Nem. Hiszen erről a kis 
ártatlan jószágok igazán nem tehetnek. Meg-
nézzük őket szépen sorjában, megkérdezzük, 
hogy melyiket minek hívják, azt is, hogy a 
falunak melyik részében laknak, sőt arra is 
kíváncsiak vagyunk, hogy kinek mi az apja. 
A tanítónak mindaddig, amíg gyermekeit egy-
től-egyig nem ismeri, folyton kíváncsinak kell 
lennie, mert e kíváncsiság, vagyis érdeklődés 
nélkül a munkáját jól el nem végezheti. Aztán 
tetszik is a gyermekeknek ez a kíváncsiság, 
szeretnek felelni, többet is mondanak, mint 
amennyit a tanító kérdez, sőt a bátortalanab-
bak helyett is felel a bátrabb, az öcs helyett 
a bátya. A tanító pedig meghallgatja, figyel-
mesen vizsgálja az arcokat. Megkezdette a ne-

velés legfontosabb munkáját : a gyermeki lélek 
megismerését. 

Azután kezd a fiúknak mesélni, hol komo-
lyan, hol tréfásan. Mesél például a tisztaságról. 
Elmondja, hogy mikor ö kis fiú volt, nagyon 
félt a víztől, azért félt tőle, mert hideg volt, 
nem is akart megmosdani reggel, különösen 
télen, mert akkor a víz még sokkal hidegebb. 
No de volt a szomszédban egy fiúcska, arról 
azt mesélték, hogy nagybeteg lett, az is kényes 
volt, nem mosdott meg, félt a hideg víztől. 
Gyönge és vézna gyermek volt, aztán hideg 
eső esett, hideg szél fújt — akkor nagybeteg 
lett — aztán meg is halt. Az orvos azt mon-
dotta, hogy élhetett volna sokáig, ha egy kicsit 
megerősítették volna a testét. Ennek a meg-
erősítéséhez pedig kell a jó hideg víz. Ez bizony 
nem félelmes, hanem orvosság, pénzt sem kell 
érte adni, ott van a kútban. Először hideg, 
azután nem is érzi az ember, mert hozzászokik, 
megkívánja minden nap, a világ minden sűrű 
kincseért el nem mulasztaná, hogy minden reg-
gel meg ne mossa, meg ne súrolja jó hideg 
vízzel az arcát, karját, nyakát, még a mellét is, 
mert ez valóságos orvosság, mert a mosakodás 
után úgy erezi, mintha újjászületett volna ; jobb 
kedve van, szívesebben fog a munkához, seré-
nyebb a lába, keze, még az esze is jobban fog. 

így szól a mese. 
De még nincs vége. Ide vigyázzatok, gyer-

mekeim — mondja a tanító. Én most behozok 
ide egy tekenő kútvizet, szeretném látni, hogy 
melyik nem merne itt a szemem láttára meg-
mosakodni. 

Bizony nem akad olyan, mindenik az első 
akarna lenni. A tanító kiválaszt egyet közülök, 
azt odaállítja a teknő mellé, megmosdatja, ken-
dőt is ad neki, s mikor készen van, kérdezi : 

— No, Kovács Gyurka, jól esett-e? 
No hiszen ragyog a gyerek arca, ráüt vigyo-

rogva a fejével, hogy jó volt az, s azt is hozzá 
teszi, hogy minden nap így mosdik meg. 

— Hát ti, édes gyermekeim? — kérdezi a 
fiúktól és leányoktól a tanító. 

— Bizony mi is ! — kiáltják azok nagy hévvel. 
— Elhiszem, gyerekek, s nem is hiszem én 

azt, hogy valaha közületek csak egy is mos-
datlanul jöjjön az iskolába. De azt is tudom, 
hogy a kisebb gyermekeknek is megmondjátok, 
akik még nem járnak az iskolába. Aki iskolába 
jár, az szépen tanítsa a kisebbeket, ez a kö-
telessége, épen úgy, mint nekem jól esik, ha 
titeket valami jó dologra oktathatlak. Ez volt, 
gyerekek, az első mese, most mondok még 
egyet, de csak úgy, ha jó szívvel meghallgat-
játok, különben máskorra hagyom. 

— Most mondja el! Most mondja! — kö-
vetelik a gyermekek. 
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— No jó. Elmondom. Volt egyszer egy ujjas. 
Épen olyan, mint a tied, Marci. Elől hiányzott 
a négy közül három gomb, a zsebnek a füle 
lefityegett, épen úgy, mint a tiédnek, aztán a 
két könyöke is lyukas volt. (Marci diadalma-
san, de fülig pirulva jelenti, hogy csak az 
egyik könyöke látszik ki.) Az ujjas nagyon 
szomorú volt. Találkozott egyszer, talán épen 
az iskolában egy másik ujjassal, de az bezzeg 
nem volt sehol rongyos, arról nem hiányzott 
egy gomb sem. A két ujjas elkezdett egymás-
sal beszélgetni. így ni: 

Tiszta ujjas: Ejnye, hát megint leszakadt 
rólad egy gomb ? 

Rongyos ujjas: Le bizony, mert a kis gaz-
dám felmászott a jegenyefára a varjúfészekért. 
Ott akadt belé egy ágba. 

Tiszta ujjas: Aztán a gazdád nem vette 
észre, bogy leszakadt? 

Rongyos ujjas : Nem néz az meg engem soha, 
reggel előránt a zegzugból, ahova este lehaji-
gál, s aztán hurcol mindenüvé. Bezzeg neked 
más gazdád lehet, nincs semmi bajod . . . 

Tiszta ujjas : Az én kis gazdám minden nap 
tetőtől-talpig megvizsgál engem, ha levet es-
ténként, előveszi a kelet s ha valahol piszkos 
a hátam, vagy a karom, megtakarít, végignézi 
a gombokat, s ha valamelyik kezd lógni, mind-
járt odavisz az anyjához s kéri őt, hogy öltse 
jobban oda a gombot, mert leszakad. 

Rongyos ujjas: Jó dolgod van, nem kell 
soha szégyenkezned a gazdád miatt . . . 

Tiszta ujjas: De nem ám, mindenütt meg-
dicsérnek. Legkivált örvend a gazdám édes-
anyja, ez meg-megveregeti a vállamat (persze 
olyankor, ha a gazdám is benne van) s így szól : 
Bence, fiam, mindig vigyázz így a ruhádra, 
akkor megérdemled^ az ünneplőruhát. 

Rongyos ujjas: Én egyébfajta dicséretet hal-
lok. Uyeket : Elszakítanád te (már hogy a gaz-
dám) a Krisztus palástját is, te rendetlen ! 
Már megint kivel dulakodtál? Csupa mész a 
hátad ; mutasd a könyöködet ! Tessék, itt is 
lyuk van. Kiég az ember szeme, ha reád néz . . . 

Már most, gyerekek, azt kérdezem én tőletek, 
hogy melyik ujjasnak szeretnétek a gazdái lenni ? 

A gyermekek rikoltozzák, hogy a tiszta ujjasé. 
De hátha egy rongyos ujjast húznék reátok, 

akkor mit kellene csinálnotok ? Megálljatok 
csak, ezen gondolkozzatok, s holnap feleljetek 
meg. De azt megmondom nektek előre, hogy 
csak azoktól kérdezem meg, akiknek az ujja-
sáról egy gomb sem hiányzik, a zsebjének a 
füle nem lóg le, s a könyökén nincs lyuk. 

íme, öcsém, két kis kép a népiskola világá-
ból. íme, egy darabka abból, amit én nevelés-
nek neveztem. Gondolkozzál rajta, ha ehhez 
hasonló helyzetbe kerülnél, így cselekednél- e, 

vagy ennél megkapóbb eszközt is tudsz, amely 
a tisztaság és rend értékét először fogja hatvan 
gyermekben egyszerre s egy helyütt fölébresz-
teni. Mert erről van szó. Ez a magvetés kezdete. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ A gyermek érdeklődésének lélektanit . 

(írta : Nagy László, tanítóképző-intézeti igazgató. 
A Franklin-Társulat kiadása. Ára 3 korona ) 

A tudomány régen ismeri a helyes ú ta t , ame 
Íven értékes eredményekhez juthatunk. El kell 
mennünk a kiindulóponthoz, tanulmányoznunk 
a kérdés fejlődését, s mikor idáig j u t o t t u n k , 
foghatunk a kérdés tisztázásához. A tudomány 
régen ismeri az eredményhez vezető ú t a t s mi 
mégsem követ jük útmutatását mindenben. Az 
emberi lélekről sokáig vitatkoztunk, sokáig bon-
coltuk, míg végre belát tuk azt, hogy nem elég 
a fejlődés te tőpont ján levő embert ismernünk, 
hanem ha t iszta képet akarunk, meg kell vizs-
gálnunk a fejlődés legalacsonyabb íokán levő 
gyermeket s lelkének fejlődését kísérnünk kell 
addig, míg előttünk nem áll az érett ember. 

Ujabb időben ezen a t é ren is nagy haladast 
tapasztalunk. A magyar pedagógusok közül külö-
nösen Nagy László szerzett nagy érdemeket. 
A gyermek érdeklődésének lélektana című mun-
kájá t már megelőzték kisebb, e körbe vágó tanul-
mányai. Mostani munkája céljáról maga mondja 
a bevezetésben : „Célom volt e művel a gyermek-
tanulmánynak, mint tudománynak szolgálni. A 
gyermeklélek oly jelenségeihez kívántam adatokat 
szolgáltatni, amelyek a mindennapi életben foly-
ton szemünkbe ötlenek ugyan, de eddig a kuta tok 
részéről kevés figyelemben részesültek. Ez a fel-
dolgozatlan jelenségcsoport a gyermek érzelem-
világa, amelyet egy német tudós a gyermek-
tanulmány mostohagyermekének nevezett. Vizs-
gálódásaim s munkám írása közben — folytat ja 
később — mint pedagógus sem tagadhattam meg 
magamat. Kuta tásra ösztönzött az a vágy, hogy 
feltárjam a gyermeki érzelemvilág azon je lenségét 
(érdeklődés), amelynek a taní tásban való felhasz-
nálását már a régi pedagógusok elvként hirdet-
ték, de szólamszerű emlegetésével megelégedtek. 
A Herbart-féle pedagógia pedig az ellenkező túl-
zásba csapott." 

Munkáját az érdeklődésre vonatkozó elméletek 
ismertetésével kezdi Nagy László. Foglalkozik az 
intellektuális és érzelmi elméletekkel ; behatóan 
ismerteti őket, majd mindenikre megteszi a maga 
megjegyzését. Az érdeklődés lényeget röviden a 
következőképen határozza m e g : „Mikor érdek-
lődünk, akkor a külső hatást oki viszonyba állít-
juk testi és szellemi jó lé tünk gyarapodásával; 
ennek az oki viszonynak a megérzése az érdek-
lődés." 
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Az érdeklődés fejlődésének tárgyalásakor meg-
ismerkedünk a külföldi tudósok vizsgálatainak 
eredményével. Ezek a vizsgálatok nagyobbrészt 
a már nálunk is ismert kérdőíves módszer szerint 
történnek. Tagadhatatlan, hogy e módszer az 
egyetlen lehető mód arra; hogy a gyermeklelket 
valójában megismerjük, de nem találjuk teljesen 
megbízhatónak. Részben a föltet t kérdések olya-
nok, hogy a gyermekek egy része nem érti meg 
tisztán, miről van szó, részben azért nem t a r t j uk 
megbízhatónak, mert sokan vannak, kik külön-
böző érdekekből nem akarják, vagy nem merik 
bevallani a tel jes valóságot. Azt hisszük, nem 
kell ezt bizonyítani. Inkább minden eszközzel 
arra törekedjünk, hogy a feleletek megközelítsék 
az igazságot. Ezér t a kérdőíveket kiosztó tanító-
nak meg kell alaposan magyaráznia, miről van 
szó és általánossá kell tenni, hogy név nélkül 
adják be a gyermekek céduláikat. De ha a kérdő-
ívekre adott feleletek nem is fedik teljesen a 
valót, minden bizonnyal megközelítik. A kérdő-
íves módszer alapján megállapítható, hogy a 
gyermekek tárgyi érdeklődésének fokozatai a 
következők : 1. A játékt.argyak i ránt i érdeklődés. 
2. A természeti tárgyak iránti érdeklődés. 3. A 
társadalmi élet alakjai iránt való érdeklődés. Az 
érdeklődés alaki fejlődésére pedig két korszak 
különböztethető meg; az egyiknek középpontjá-
ban a testi tevékenység és tárgyai, a másiknak 
a szellemi tevékenység és tárgyai vannak. Az 
érdeklődés fejlődését részletezve, Nagy László a 
következő fokozatokat különbözteti meg : 1. Érzéki 
érdeklődés. 2. Szubjektív érdeklődés. 3. Objektív 
érdeklődés. 4. Állandó érdeklődés. 5. Logikai 
érdeklődés. Az érzéki érdeklődés korában először 
jelentkezik a látás érdeklődése, majd a hallásé, 
jóval későbben a tapintásé, még későbben az 
ízlésé és szaglásé. A szubjektív érdeklődés kora 
két éves korban kezdődik és kb. hatig tar t . E 
korban a gyermek érdeklődik már a tárgyak és 
jelenségek iránt , de mindenben megnyilatkozik 
a szubjektív vonás. A külvilágot szegényes kis 
lelke képzeteivel akarja megérteni és magyarázni. 
Az objektív érdeklődés kora a hetediktől a tize-
dikig tart. E korban „a tárgyak az érdeklődést 
nem szubjektív hatásuknál, hanem tárgyi érté-
küknél fogva hozzák létre. A gyermek ideáliz-
musa szétfoszlik s megkezdődik a reális tevé-
kenység kora" . 10—15 éves korban jelentkezik 
az állandó érdeklődés kora. A gyermek valami 
iránt különösen érdeklődik s állandóan azzal akar 
foglalkozni. Ebben az időszakban találunk a gyer-
mekek között szenvedélyes gyűj tőket , madarászó-
kat, kertészeket stb. Ez időszak u tán következik 
a logikai érdeklődés kora. Ez már az i f j úkor t 
jellemzi. A részletes felosztásra azért van szük-
ség, mert minden korszak nevelésének hozzá kell 
illeszkednie a gyermek lelkiállapotához. 

Terünk nem engedi, bogy Nagy László mun-
kájának többi fejezeteit, az érdeklődés motívumait 
(tevékenység, érzékletek, érzelmek, képzettar-
talom), a gyermek érdeklődését és az oktatást, 
a gyermek egyéniségét és az érdeklődést rész-
letesen ismertessük. De reméljük, lesz még alkal-
munk arra, bogy e fejezetek egyikével-másikával 
foglalkozhassunk. 

Most még csak annyit jegyzünk meg, hogy, lia 
nem is fogadjuk el e munkának minden állítását 
megdönthetetlen igazságnak, készséggel elismer-
jük, hogy gondolatébresztő könyv, melyre min-
denkinek szüksége van. ki a gyermekkel ered-
ményesen akar foglalkozni. Stílusa világos ; ér thető 
nemcsak ott , hol tapasztalataival ismertet meg 
bennünket a szerző, hanem ott is, hol a leg-
elvontabb lélektani kérdéseket fejtegeti. 

§ A népiskolai osztályozás és zárórizs-
g á l a t o k e l t ö r l é s é r ő l . ( í r t a Biró Samu székes-
fővárosi taní tó . Ára 30 fillér.) Az osztályozás 
ellen régóta harcolnak már a pedagógusok. Biró 
Samu fővárosi tanító most megjelent kis füze-
tében ügyesen csoportosítja az osztályozás ellen 
felhozható érveket. Nézete szerint az osztályozás 
sohasem lebet teljesen igazságos. Nem lehetne 
igazságos még akkor sem, ha a tanító képes 
volna az osztályába járó gyermekek tudását a 
való állapotnak teljesen megfelelőleg megítélni. 
Az egyik gyerek ugyanis kimerülve, esetleg éhe-
sen jön az iskolába, körülményei nem alkalmasak 
arra, hogy látóköre szélesbüljön, a másik pihen-
ten jön, esetleg otthon már nevelője elő is ké-
szítette előt te való nap a másnapi munkára. Biro 
szerint az indokolatlanul adott jobb osztályzat 
önhittséget kel t a gyermekben, a tévedésből, hibás 
megítélésből, ellenszenvből adott rosszabb kalku-
lus elkeserítheti, önbizalmától, munkakedvétől 
megfoszthatja. „Az osztályozás eltörlése esetén 
— mondja kis munkájában — a gyermek ere-
deti hajlama, sajátos tehetsége, egyszóval egyéni-
sége sokkal jobban kidomborodnék." Az iskola 
nem lenne a félelem hazája, a tanító és tanít-
vány közelebb jutnának egymáshoz. Az osztály-
zatok eltörlésével természetesen a mai vizsgálat 
sem volna fönntartható. Az év végét összefoglaló 
ismétlésre kellene fölhasználni. 

Biró Samu rövid munkájában sok érdekes és 
megszívlelésre méltó dolgot mond ; e kis munka 
érdemes arra, hogy elolvassuk és az olvasottakra 
gondoljunk. Neki is megvan azonban az a hibája, 
hogy — min t minden ú j í tó — csak egyik olda-
lát látja az éremnek s az újítással járó sok jó 
mellett föl sem merülnek képzeletében az eset-
leges veszedelmek. 

§ A minisztrá lás mód ja . Bontz József ta-
ranyi plébános minisztrációs-könyve tizedik, bő-
vített kiadásban jelent meg, Keszthelyen, Nádai 
S. könyvkereskedésében. Ára 6 fillér. 
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SZÉPIRODALOM. 
Miramare. 

A fehér m á r v á n y p a l o t á r a 
Min tha feke te f á tyo l szállna, 
Amíg bús sorsod j u t eszembe, 
Mexico szegény fe jedelme. 

Boldog lehet té l volna i t ten , 
Boldogságodhoz megvol t m i n d e n ; 
De lelked dicsőségre vágyo t t , 
O d a h a g y t a d a boldogságot . 

E lmenté l messze tengerekre , 
Trónt , fényt , dicsőséget keresve ; 
Magad dob tad el boldogságod, 
A hiúságod vol t az á tkod . 

De t e lega lább tú l n e m él ted — 
Legyőzö t t és megö l t az E l e t ; 
És n e m h a g y o t t o t t szégyenszemre, 
É lőha lo t t an , fö ldre verve. 

H a n e m is i lyen csodaszépen, 
De én is bo ldogságban é l tem, 
Amíg e lűzöt t sorsom á t k a 
A h í r é r t harcolók hadába . 

És m e g f o g o t t a szörnyű á t o k ; 
E lvesz te t t em a boldogságot , 
A dicsőség m e g f u t o t t tő lem 
És így le t t n y o m o r u l t belőlem. 

Te legalább, bús végű császár, 
Mentő golyót o t t k i n t t a l á l t á l ; 
De engem úgy ér el ha lá lom, 
H o g y M i r a m á r t m é g egyszer l á tom. 

Vesz te t t bo ldogságom he lyére 
Elcipel a Ha lá l p r ibék je , 
S előbb megöli o t t a lelkem, 
Csak az t án enged s í rba m e n n e m . 

(Miramare.) Vértessy Gyula. 

—«EX^ 

A levél. 
írta : Sárándy István. 

Az est már bontogatni kezdte az éj szem-
fedőjét: ködpárákból készült fátyolt teregetett 
a házak fölé. Hörgött, sikoltozott a város: a 
boltredőnyöket vonták le puffadt-, párnáskezű 
emberek. Morajló áradat siklott, tova az aszfal-
ton ; bíbicjárású pincérek, kajlavállú írnokok 
siettek haza. Beesett mellű, csapzott szoknyájú 
gépíróleányok settenkedtek a párával bevont 
kirakatok előtt s elmenőben utolsót igazítot-
tak ruhájukon. Rohantak, futottak mind, mint 
akiket az élet vesszeje kerget s a házak fölött 
elvonuló telefon-drótokon a csípős északi szél 
bűs muzsikába kezdett. 

Karsay Akos, mikor kilépett a boltíves kapu 
alól, feltűrte felöltője gallérját, aztán egy szi-
varra gyújtott. Nagy füstfelhőt fújt a nyirkos 
levegőbe s lassan, meditálva útnak indult, mint 
akinek kevés köze van a tülekedőkhöz. Meg-
megállt a kirakatok előtt s a gondnélküliek 
közönyével nézte a csillogó csecsebecseket, a 
csipkéket, a habos finomságokat s a megelé-
gedettség jóakaró tekintetével simogatta végig 
őket. Az óráját nézte, — vastag ezüstóra volt, 
aranylánccal — aztán meggyorsította a lépteit. 
Finom, láthatatlan eső szitált, amely bebújt a 
feltűrt gallér fölött, bevette magát a pórusokba 
s megborzongatta. Az egyik utcasarkon boros-
tás állú, sápadt fiatalember állt, tétován me-
redt a járókelőkre s halkan, szégyenlősen az 
irgalomról motyogott valamit. Karsay megállt, 
önkéntelenül a zsebébe nyúlt s egy húszfillérest 
pottyantott a feléje nyújtott kalapba. Önkén-
telenül kifeszítette a mellét s a magával való 
megelégedettség boldog öntudatával ment tova. 

Ha ilyen sápadt, borostás állú hajótöröttet 
látott, ez az érzelem mindig erőt vett rajta. 
Mintha a sorsot akarta volna végkép kiengesz-
telni, amely, még nem is olyan régen, haraggal 
vicsorgatta rá kattogó fogait. Kietlen, szomorú 
napok voltak azok. Kopottan, bágyadtan, zsebre-
dugott kezekkel ődöngött ő is s este, mikor az 
állás utáni meddő futkozásokból hazaért, a fe-
lesége rebbenés nélküli tekintettel jött elébe. 0 
szótlanul a zsebébe nyúlt s kivette az aznapi 
vacsorát, valami külvárosi hentes kétesszagú 
hurkatermékét. A gyermekek körültáncolták az 
asztalt s ő beszélt nekik a túljóllakottság ve-
szedelmeiről, a holnap hurkanélküli remény-
telenségéről. Az asszony száraz, tágranyilt sze-
mekkel hallgatta, mint egy élő szemrehányás 



IFI NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 3 . SZÁM. 

s ő vacsora nélkül, reszketve, mint egy meg-
vert kutya bújt be az ágyba. 

Egy este aztán az asszony kipirulva, boldo-
gan, beszédrekészen sietett eléje, mikor hazaért. 

— 0, Ákos, Akos, ránktekintett az Isten. 
0 legyintett, de az asszony átölelte a nyakát 

s vastag, húsos ajkával az ajkát kereste. 
— Te, Ákos, képzeld, kivel találkoztam ma, 

mikor a zálogházba indultam? Hát össze sem 
csapod a kezed? Krampera Ödönnel! Doktor 
Krampera Ödönnel ! Micsoda úr lett a gyertya-
mártogató fiából ! Abból a hájfejűből ! . . . 
Képzeld : ő is fölkerült Pestre. Úr. Ügyvéd 
lett. És képviselő. Az ujjain ragyogó gyűrű 
egész sor. Nini — szól és elibém toppan — 
hát maga is fölkerült, Lidi kisasszony ? Férjhez 
ment? Igazán? Es szükséget szenvednek? A 
férje állás nélkül van ? Itt a névjegyem. Küldje 
Karsay urat holnap hozzám. Tegnap óta írnok 
nélkül vagyok s most épen egy megbízható, 
becsületes embert keresek. 

Az ügyvéd-képviselő másnap nagyon kegye-
sen fogadta. Nyolcvan forint havifizetés a hurka-
vacsorák után : ez minden reményét felülmúlta. 
Aztán a szerencse végkép társul szegődött 
hozzá. Egy félév múlva már százhúsz forint 
volt a fizetése, az ügyvédnek bizalmas embere 
lett s az asszony varrt odahaza. Most már jó-
módban, könnyen élt s ha koldust látott, köte-
lességének tartotta a zsebébe nyúlni. 

Fütyörészve ért haza. A konyhán cseléd for-
golódott s friss vacsorát készített. A gyerme-
kek nagy robajjal szaladtak eléje s a legkisebb 
egy levelet dobogtatott a kezében. 

— Levél jött, papa! 
Karsay átvette a szürke borítékot s szét-

nézett a szobában. 
— Hát az anyátok? 
— Elment. Sokszor el szokott menni. 
— Sokszor ? — kérdezte, csakhogy mondjon 

valamit s közben a levélre esett a tekintete. 
Az ő ügyvédi irodájuk borítékja volt, az apró 
címkével, rajta az ügyvéd szálkás betűi. 

— Mi ez? — motyogta magában s egy-
szerre nyugtalan lett. Összehúzta a szemöldö-
két s a levelet a lámpa elé tartotta. — Mi ez ? 
Az ügyvéd ír a feleségemnek? Miért? Miért 
nem üzen velem ? Mi köze a feleségemhez ? 

A gallér fojtogatta. Kikapcsolta hát, aztán 
az ablakhoz vánszorgott. Forró fejét a hideg 
üveghez nyomta s kibámult az őszi éjszakába. 
Tehát az ügyvéd és a felesége . . . Lehetséges 
lenne ez ? Százszor olvasott, hallott hasonló 
drámáról s olyankor merész, színes kombináció-
kat fűzött az eshetőséghez, ha ilyesmi vele 
történnék. Fenséges és zordon, vadállat és krisz-
tusi kegyelemosztó szeretett volna lenni tarka 
össze-visszaságban, aszerint, amilyen hangulat-

ban az olvasmány vagy a pletyka találta. De 
most, hogy a tragédia szellője ő felé csapott, 
egy árva gondolat nélkül állt. Gyáván, szárnya-
szegetten nézett az éjszakába s megátkozta a 
véletlent, amely ezt a levelet útjába dobta El-
gondolkozott — halálos veszedelem perceiben 
az agy szívesen menekül az emlékekhez — s 
úgy érezte, hogy a levél mögül a ninc-etlenseg, 
a lihegve, izzadva való futkosás, a szükség, a 
hurkavacsorák bukkannak ismét elő. Pirult, 
megalázottnak érezte magát, bár a kérdést, 
hogy miért? nem merte föltenni magában. 
Azok közül való volt, akik az okozatok előtt 
készre görbülten tartják a hátukat, de az ok-
nak már nem mernek a szemébe nézni; fél-
ember, valódi gaztettre és valódi nagylelkű 
ségre egyaránt képtelen. Ügy vette az életet, 
ahogy volt. Nem érzett hálát iránta azért, amit 
nyújtott, nem érzett iránta keserűséget azért, 
amit megtagadott. 

Visszafordult az asztalhoz. A levél most is 
ott hevert. Fölemelte, forgatta — a gyermekek 
figyelmesen, ösztönszerű aggodalommal néz-
ték — mikor hirtelen kinyílt az ajtó s bejött 
az asszony. 

Sebesen, kipirulva, pihegve jött. Tekintetét 
szétvillantotta a szobában s végül a levélen 
akadt meg. Az aggodalom halavány árnya su-
hant át az arcán, a pillája megremegett, de 
csak pillanatra, mint mikor a fecske megüti a 
tó csendesen alvó vizét, aztán erős, csengő 
hangon a gyermekekhez fordult. 

— Levelem jöt t? 
Letette a kabátját, táskáját az asztalra dobta, 

aztán a férje elé állt s kivette kezéből a le-
velet. 

— Hagyd, — hördült fel Karsay — hagyd, 
mert . . . • 

— Az enyém, nekem szól — szólt kihívóan 
az asszony. 

— Hagyd, — ordított a férfi úgy lesz, 
amint én akarom. Ide azt a levelet! 

Nem ! 
— Megöllek ! Összezúzlak ! 
Az asszony visszafordult. Szemében ismeret-

len tűz lobogott, aztán csak lefittyent az ajka 
s tiszta hangon, mint a csengő pohár nevetett. 

— Te? Engemet? — s egy megvető moz-
dulattal az asztalra dobta a levelet. 

— Nesze. 
Kiment, becsapva maga után az ajtót. Karsay 

mohón kapott a boríték után s megkönnyeb-
bülve, mint akinek teher esett le a lelkéről, 
nézegette. Tehát nincs baj. Az asszony kezébe 
adta, az asszonynak tehát nincs mitől tartani. 
De hátha mégis? — A kétkedés ördöge gú-
nyosan hahotázott a szívében. F i g y e l t . . . Az 
asszony a másik szobában szekrényeket nyitó-
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gatott, fiókokat húzott ki, pakolt. Itt akarja 
hagyni. Talán mert érzi, hogy a levél elolva-
sása után nincs mit keresnie többé . . . Vad 
fájdalom markolta meg a szívét, hogy szinte 
beleremegett. Tehát csakugyan ! Es látta előre, 
hogy egyedül, elhagyatva lesz, az állásából 
valószínűleg kiesik, éhezve, fázva kujtorog, mint 
azelőtt . . . Es ez a szoba oly meleg, puha . . . 
Friss vacsora minden este. Pirult, de az önzés 
lett rajta az úr, s ez az önzés letiport minden 
szégyenkezést. Fogta a levelei; s bevitte a má-
sik szobába. 

— Nesze, Lidi, — mondta tétován, — a 
tied. 

Az asszony ránézett a fakó, alázatos arcra, 
aztán a levélre. Elvette s így szólt. 

— Miért nem olvasod el? 
— Megbízom benned . . . 
— Nem bízol, tudom, de gyáva vagy. Meg-

mondom : nincs közöm az ügyvédhez, nem is 
volt soha. Nézd : Tisztelt Nagysád — így ír — 
látogassa meg a feleségemet, ruhát akar var-
ratni. Tisztelettel stb." Ez van a levélben, saját 
szemeddel meggyőződhetsz róla. De mikor meg-
láttam, mégis megrettentem, mert ellenem szól 
a látszat, te kétkedni fogsz a becsületemben. 
Nem csalódtam. De benned igen. Nem vagy 
férfi, az elhatározott, a zord, a kemény. Meg-
alkuvó és gyáva vagy. Jobban félted a jólétet, 
mint a becsületet. En máskép csináltam volna 
ezt, ha a helyedben vagyok, így azonban csak 
azt mondom: gyerünk vacsorázni, mert éhesek 
a gyerekek. Erted ? A gyermekek. Mert nekem 
gyermekeim is vannak és ezért, szépen, mintha 
mi sem történt volna vacsorázni fogunk. 

HIVATALOS E É 8 & 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Mikólay György 
gyulaji községi jegyzőnek, aki az ottani ref. el. 
isk.-nak tornaeszközök fölszerelésére 300 K-t ; 
Schwarcz Károly gyulaji birtokosnak, aki a 
gyulaji ref. el. isk. édítési költségeinek fedezé-
sére 500 K-t adományozott. 

J ó v á h a g y t a : a „Pécsegyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület" alapszabályait. 

K i n e v e z t e : Vidor József oki. tan í tó t a má-
csai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Véghseő István 
oki. tanítót a hajdúdorogi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Lalcatos István okleveles tanítót a 
sztánai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sugár Ármin 
oki. tanítót a borsasebespataki áll. el. isk. hoz r. 
tan í tóvá; Kiss Antal oki. tanítót az újszent-
annai áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Kertész József 
bukaresti ref. fel. isk. tanítót a kolozsvári áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Fekiács József oki. 
taní tót a kakucs-inárcsi áll. el. isk.-hoz r. taní-

tóvá; Bene István oki. tan í tó t a péderi áll. el. 
isk.-hoz r. tan í tóvá; Frey János oki. tan í tó t az 
uzsoki áll. el. isk. hoz r. taní tóvá; Nagy I s tván 
oki. taní tót a sándorfalva külterület i áll. el. isk.-
hoz r. t an í tóvá ; Dallos Lajos oki. tan í tó t a 
bazini áll. el. isk.-hoz r. tan í tóvá; Szlany Emil 
nagyszombati ág. ev. el. isk., Jäger Karola baj-
nai róm. kath. el. isk., Takács Ilona pozsonyi 
magánisk., Czierer Anna pozsonyi magánisk., 
Gebauer Erzsébet oki. tanítót, ill. taní tónőket a 
pozsonyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. taní tó-
nőkké ; Faludiné Mészárits Anna oki. t an í tónőt 
a negyedik hegykerületi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé ; Mezey Ilona oki. tanítónőt a közép-
csöpönyi áll. el. isk.-hoz r. tanitónővé ; Vargáné 
Kaszala Irma oki. tanítónőt a kunszigeti áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Vermes Malvin oki. taní-
tónőt a makói áll. gazd. ism.-isk.-hoz r. szak-
tanitónővé egyelőre ideiglenes minőségben; sároi 
Szabó Anna oki. tanítónőt a szabadkai zsíros-
kút i tanyai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Poids 
rugó Janka oki. tanítónőt 1909. évi j a n u á r 
1-iki hatállyal r. áll. el. isk. tanítónővé kine-
vezte és szolgálattételre az 1907. évi XXVII. 
t . c. 16. és 20. § aiban rendelt népiskolai tan-
tárgyak taní tasának ellátására a fiumei benczés-
apáczák zárdájában lévő el. isk.-hoz rendelte; Kin-
dea Mária oki. tanítónőt a plugovai (v. határőr-
vidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; özv. 
Tauber Ödönné szül. Kubacska Jolán oki. óvó-
nőt az alsóvisói áll. óvóhoz óvónővé ; Báthory 
Emma okleveles óvónőt a tiszolczi állami óvó-
hoz óvónővé ; Vajda Mária okleveles óvónőt 
az uzsoki állami óvóhoz óvónővé ; Wenczel 
Etelka okleveles óvónőt a szapáriligeti áll. óvó-
hoz óvónővé ; Barcsay Janka oki. óvónőt az 
apáczai áll. óvóhoz óvónővé; Teleki Julia oki. 
óvónőt a zsibói áll. óvóhoz óvónővé ; Bihari 
Karolin oki. óvónőt a felvinczi áll. óvohoz óvó-
nővé ; Habel Jo lán oki. óvónőt a zernesti áll. 
óvóhoz óvónővé ; Csiszér Gizella oki. óvónőt a 
rákosdi áll. óvóhoz óvónővé; Keller Erzsébet 
oki. óvónőt a nagybajomi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Szilvásy Irén oki. óvónőt a turczi áll. óvóhoz 
óvónővé ; Hank Emilia oki. óvónőt a nagysza-
bosi áll. óvóhoz óvónővé ; Levicsek Julia oki. 
óvónőt a tótprónai áll. óvóhoz nevelőnővé ; özv. 
Békési Jánosné szül. T.tl Emilia oki. óvónőt a 
esorvási áll. óvuhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Korék Sán-
dor sztátiai áll. el. isk. tanitot a magyarbikali 
áll. el. isk.-hoz ; Barcsay István sándorfalva-
külterületi áll. el. isk. tanítót a sándorfalva-bel-
területi áll. el. isk.-hoz; Littomerszky János ma-
laczkai, Törzs Kálmán pozsonyrendezőpályaud-
vari, Stark Vilmos bazini, Gálbavy József és 
Andersch Mária récsei áll. el. isk. tanítókat, ill. 
taní tónőt a pozsonyi áll. el. isk.-hoz ; Nahlov-
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szky Gyula tuz^inai áll. el. isk. tanítót a közép-
csöpönyi áll. el. isk. hoz ; Teszarek Róbert ki-
szuczaújhelyi áll. el. isk. ig. tanílót a mindszenti, 
Rudics Teréz kunszigeti áll. el. isk. tanítónőt a 
kiszuczaújhelyi all. el. isk.-hoz; Tapfer Mihály 
stájerlaki áll. el. isk. taní tót a huszti áll. el. 
isk -hoz ; Áczberger Gyula uzsoki áll. el. isk. 
tanítót a mehala-rónáczi áll. el. isk.-hoz ; Csatári 
János mezőtúr külterületi áll. el. isk. t an í tó t 
a mezőbelterületi áll. el. isk.-hoz; Neubauer 
János gádorosi és Pusztai Adám lubina-
hrucsarovei áll. el. isk. taní tókat kölcsönösen ; 
Grohné Kovács Janka beresztóczi áll el. isk. 
tanítónőt a sztarcsovai, Boga Janka sztarcsovai 
áll. el. isk. tanítónőt a petrilladeákbányai és 
Popov Darinka petrilladeákbányai áll. el. isk. 
tanítónőt a bresztóczi allami elemi i-;k.-hoz ; 
Zoniboryné Piller Ida ökörmezői és Szappa-
nosné Makray Veronka nagysomkúti áll. el. isk. 
tanítónőket a máramarosszigeti áll. el. isk.-hoz; 
Végvári Antalné szül. Weber Anna jaszenovai 
áll. óvónőt a pancsovai áll. óvóhoz; Györy 
Erzsébet nagyszabosi áll. óvónőt a r imatamás 
falui áll. óvóhoz ; Pártzer Bába Józsefné, szül. 
Vadkerty Mária pilisvörösvári áll. óvónőt az 
erzsébetfaivi VIII. sz. áll. óvóhoz ; Szojka J anka 
tótprónai áll. óvónőt a jaszenovai áll. óvóhoz ; 
Münster Emma pancsovai áll. óvónőt a bánya-
völgyi áll. óvóhoz; Hosszú Emma zsibói all. 
óvónőt a kuvásznai áll. óvóhoz; Bisitkoviisné 
Bódy Klára fényi áll. óvónőt a bakabányai áll. 
óvóhoz ; Kutka Gizella bakabanyai áll. óvor.őt a 
fényi áll. óvóhoz; Juhay Antalné szül. Simoni 
des Jolán kaczkói áll óvónőt a pilisvörösvári 
áll. óvóhoz ; Rácz Anna tiszolczi áll. óvónőt a 
tótmegyeri áll. óvóhoz. 

V i s s z a h e l y e z t e : Buzsigány György temes-
miklósi közs isk. taní tót a delibláti közs. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerős í t e t t e : 
Maximovits Demeter bavanistei közs. el. isk 
tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Szutorisz István 
alsótisztási ág. ev. munkaképtelen el. isk. taní-
tónak évi i 2 0 0 K- t ; Traub József pinczédi 
munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1100 
K-t; Predmerszky Béla lubinai munkaképtelen 
el. isk. tanítónak évi 1120 K-t; Novakovics 
Emilián rakasdiai gör. kél. munkaképtelen el. 
isk. tanítónak évi 1040 K-t; Balikó László 
bábonyi munkaképtelen ref. el. isk. taní tónak 
évi 1340 K-t ; Kaez Henrik hptószentmiklósi 
munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1600 
K-t ; Chalupka János iilanói munkaképtelen ág. 
hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 580 K - t ; Kovi-
tsánszky Emánuel szmrecsáni munkaképtelen ág. 
hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1340 K - t ; Botáriu 
György besei munkaképtelen gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 5S0 K-t ; Fischer Sámuel rniskolczi 

izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1840 
K-t; Achim László kővárremetei gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 340 K-t; Tivadar 
János nagyilvai közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1120 K-t; Buhmann János kot-
ínányi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanítónak 
évi 1280 K- t ; Körösi Endre szádalmási munka-
képtelen ref. tanítónak évi 1340 K-t; Széchényi 
István szesztai munkaképtelen ref. tanítónak évi 
1340 K-t ; Maák Lajos berendi ref. munkakép-
telen tanítónak évi 1340 K- t ; Nesztor János 
pozsogai munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 
740 K-t ; Glósz Sámuel malomi munkaképtelen 
áll. el. isk. ig.-tanítónak évi 2180 K-t; Capeta 
János sónai munkaképtelen gör. kel. el. isk. tanító-
nak évi 360 K-t ; Trsztin Mihály szakolczai ág. 
hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1340 K t ; Lovászy 
Nándoraé szül. Jets Mária Anna nagytétényi 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek evi 
760 K-t ; Pál Ferencné szül. Modrach Anna 
fogarasi munkaképtelen áll. el. i>k. tanítónőnek 
évi 1300 K-t ; Rády Margit gácsi munkakép-
telen róm. kath. el. isk. tanítónőnek évi 580 K-t. 

Végkielégítést engedélyezet t : Gergely 
Miklós nemeskei munkaképtelen ref. el. isk. 
tanítónak 1400 K-t; Vokán Ervinné szül. Sim-
kovics Sarolta karaszna-sámogyi ág. hitv. ev. el. 
isk. tanítónőnek 1200 K- t ; Musnai Zsuzsanna 
Katalin nagypestényi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónőnek 500 K-t ; i f j . Nyáry Palné szül. 
Dzsinich Olga dusnoki munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónőnek 1300 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Fekete György nyug. róm kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Heinzelmann Borbaiának évi 
644 K-t ; néh. Pálmai Ödön szombathelyi kö/.s. 
el. isk. tanító özv., szül. Welgandt Annának 
évi 680 K t, Edith nevű kiskorú árvájának 113 
K 33 f-t, mindössze 7 9 3 K 33 f t ; néh. Kört-
vélyesi László váczi ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Borsák Eszternek évi 6 6 9 K 20 f - t ; néh. Pejin 
Males beodrai gör. kel. szerb el. isk. tanító 
Mirjava nevű kiskorú árvájának 140 K 50 f - t ; 
néh. Buss Károly nyug. budapesti skót ref. 
tanító özv., szül. Ziegler Emiliának évi 920 
K-t ; néh. Csizmadia Károly drávaegyházi áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Hencz Apollóniának 
évi 680 K-t, Szidónia és Mária nevű kiskorú 
árváinak egyenként 113 K 33 f, együt t 226 
K 66 f, mindössze 906 K 66 f- t ; néh. Kohut 
József homokmégyi róm. kath. el. isk. tanitó 
özv., szül. Hirmann Euiiliának évi 480 K-t, 
Géza, Kálmán, Mária és Erzsébet nevű kiskorú 
árváinak egyenként 80 K-t, együtt 320 K-t, 
mindössze 800 K-t ; néh. Schronk Mihály záz-
rivai áll. el. isk. taní tó özv., szül. Scsaszny 
Gizellának évi 600 K- t ; néh. Weidner Ferenc 
stájerlaki áll. el. isk. ig.-tanító özv., szül. Nottny 
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Erzsébet Máriának évi 740 K-t; néh. Jantea 
Heremiás nyug. tatrangi gör. kel. el. isk. tanító 
özv., szül. Janivocs Máriának évi 300 K- t ; néh. 
Szász József kászonyúj falusi nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Bodó Teréznek évi 
300 K-t ; néh. Olasz Domokos sükői közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Kiss Máriának évi 600 
K-t ; néh. Kovád Antal kiskunhalasi áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Tóth Anna Máriának évi 680 
K- t ; néh. Kertész János túróczszentmártoni áll. 
polg. isk. tanító özv., szül. Jákobs Gizellának 
évi 1108 K-t ; néh. Soós Lajos nyug. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Szabó Erzsébetnek évi 
365 K-t, egy kiskorú árvájának 60 K 83 f-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
d e l t e : néh. Plesa János nyírparaszinyai gör. 
kel. el. isk. tanító József és Margit nevű árvái-
nak a kecskemétibe ; néh. Kraxner Lajos duna-
pentelei taní tó Anna nevű árvájának a debre-
ezenibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
S A Szebenmegyei Taní tótes töle t nagy-

s z e b e n i k ö r e okt. 10-én Rakovicza félreeső (régi 
határőrvidéki) román község községi iskolájában 
tartot ta gyűlését. Ogrean M haly rakoviczai köz?, 
isk. igazgató-tanító tisztán román anyanyelvű nö-
vendekeknek az V—VI. osztalyban mértanból 
magyar nyelven tar tot t gyakorlati tanításával 
megcáfolta ama kishitű avagy rosszindulatú fel-
fogást, hogy az ú j népoktatásügyi törvény a nem-
magyar tannyelvű népiskoláktol a magyar nyelv 
elsajátításának mértékét illetőleg lehetetlent kíván. 
Növendékei, akik az iskolán kívül magyar szót 
nem hallhatnak, szabatosan, szépen feleltek ma-
gyarul. Simó József nagyszebeni áll. isk. tanító, 
mint köri elnök, elnöki megnyitójában a magyar 
nemzeti kultúrpolitika és a modern pedagógia 
újabb irányáról (a tanítók továbbképzése, az 
iskolán kívüli oktatás és a gyermektanulmányo-
zás) értekezett. Lelkesen üdvözölte a gyűlésen 
megjelent Mirtse Lajos kir . s.-tan felügyelőt és 
a szomszéd községekből vendégekként megjelent 
felekezeti isk. román taní tókat . Mirtse Lajos kir. 
s.-tanfelügyelő megköszönve az üdvözlést, a gyű-
lés tagjait az elnöki megnyitóban kifejtett irány-
elvek követésére buzdította. Szakáts Karoly nagy-
szebeni áll. isk. tanító a „Művészi nevelés" című 
tételről az ú j tanterv szellemében nagy gonddal, 
szakértelemmel és gyakorlati érzékkel megírt 
ertekezését olvasta föl, mit a gyűlés nagy t é t 
széssel fogadott. Tóth Erzsébet vöröstoronyi áll. 
óvónő „A gyermekek testi nevelése az óvodában" 
című tételről tar tot t fölolvasásában élénk színek-
kel s az életből vett eredeti példákkal meggyő-
zően bizonyította, hogy a mai kor erkölcsi rom-
lottsága a szellemi túlterhelésre és a testi nevelés 

elhanyagolására vezethető vissza, s hogy a kisded-
óvó feladata ne az ismeretközlés legyen, hanem 
a já ték, testmozgás, testgyakorlás, szóval a testi 
nevelés. A kiváló pedagógiai érzékkel megír t föl-
olvasast a köri gyűlés emlékkönyvébe írat ja . 
A gyűlést követő közebéden résztvettek a község 
román papja és jegyzője feleségeikkel s a szom-
széd községek felekezeti román tanítói is, s az 
elnök pohárkö3zöntőjében kifejezett ama hő óhaj-
tást, hogy a tanítók felekezeti ós nemzetiségi 
különbség nélkül keressék az alkalmat az egy-
mással való minél gyakoribb érintkezésre, mer t 
a közvetlen érintkezés altal egymást jobban meg-
értve, megismerve, egymás munkáját megbecsülve, 
egymást útbaigazítva, lelkesítve, buzdítva, közös 
édes magyar hazank nemzeti ku l túrá jáér t többet 
tehetünk, mint bármily drákói szigorral végre-
ha j to t t népoktatási törvénnyel, — osztatlan lel-
kesedéssel fogadták a felekezeti román taní tók s 
hajlandóknak is nyilatkoztak az általános tanító-
egyesületbe való belépésre. íme egy újabb nyo-
mós ok a tanítóegyesületek egységes alapon váló 
mielőbbi újjászervezésére. 

= A Toluarármegyei Általános Taní tó-
e g y e s ü l e t " f. hó 8 án Szekszárdon, a vármegye 
ház nagytermében tartot ta meg rendes évi köz-
gyűlését. A Himnusz eléneklése után Tihanyi 
Domokos, kir. tanácsos, tanfelügyelő, mint elnök 
hatásos beszédben nyitotta meg a közgyűlést. 
Azután dr. Molnár István, orsz. gazdaköri fel-
ügyelő ismertette a gazdaszövetséget. Annak meg-
alakítását a közgyűlés kimondotta és a felügyelőt 
megeljeneste, Darányi miniszter úrnak pedig 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. N a g y Béla 
kir. s tanfelügyelő jelentést t e t t a M. T. O. Bi-
zottságának ez evi közgyűléséről. Az egyesület 
belép e bizottságba, az 50 fillér díjat minden 
tagjától megfizeti. Bécsy István a „Boczonádi"-
féle méhészeti rendszert ismertette. Jegyzőkönyvi 
köszönetben részesült és e kaptár t ajanlta a ta 
goknak beszerzésre. Kindl Vilmos a nyugdí j -
revízióról tartott szabad előadást. A közgyűlés 
hozzájárult a M. T. O. Bizottsága által t e t t föl-
terjesztéshez, s annak támogatására a megyei 
orsz. képviselőket fölkéri. Nagy Béla kir. s.-tan-
felügyelő, egyesületi főjegyző az 1 9 0 7 : XXVII. 
t.-cikket ismertetie. Kimutatta, hogy e törvény 
a tanítóságnak megadta az erkölcsi ós anyagi 
jólétet Lelkesen eljenezték a minisztert és Nagy 
Bélának jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. Ká-
polnay József dunaföldvári gazdasági szaktanító 
szabad előadást tartot t a házinyúl tenyésztésről. 
A pályadíjat, meiy 50 korona volt, Perler Mátyás 
tolnai rk. tanító nyerte el. A szózat eléneklése 
után a közgyűlés véget ért. 

X A Soroksár-alsónémedii róm. ka th . 
t a n í t ó k e g y e s ü l e t e ezidei rendes gyűlését Pe-
regen tar tot ta meg okt. 1-én, mely alkalommal 
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Dobó Sándor peregi kántor és főtanítót, ki már 
40 éve működik a tanítói pályán, ritka szép 
ünneplésben részesítette. A gyűlést, melyre a 
kerület összes tagjai egybegyűltek, Schlager Ár-
pád soroksári plébános, elnök szép beszéddel 
nyitotta meg, egyben méltatta Dobó Sándor ünne-
pelt főtanító hosszas működését, átnyújtot ta neki 
a megyés püspök kitüntetését, a pápai jubileumi 
emlékérmet. Ezután Szalag Sándor alelnök a 
tanítóság által vet t emléktárgyat — egy dohányzó-
készletet — az elnök pedig a papság által vet t 
emléktárgyat — egy írószer készletet — adták 
át az ünnepeltnek, aki a nem remélt küün te tés 
és a meleg szeretet megnyilvánulásáért meghatva 
mondott köszönetet. Az ünnep emlékére a tanító-
egyesület tagjainak rögtönzött adakozásából 100 
koronás alapítványt létesített a tanítók árvaházá-
nál ós ugyancsik 100 koronával mint alapítótag 
belépett a kath. sajtóegyesületbe. Mindkét alapít-
ványt Dobó Sándor nevére létesítette. A gyűlés 
többi tárgyai közül említést érdemel Volly Gyula 
peregi tanító, járási faiskola felügyelő előadása 
a mehészetről. Az érdekes előadás nagy tetszést 
aratott, az előadót a hallgatóság lelkes tapssal 
jutalmazta s az apostagi plébános indítványára a 
gyűlés elhatározta, hogy egy alapot létesít, amely 
alapból kezdő mehésztagjait kamatmentes kölcsö-
nökkel segélyezi. Gyűlés után Dobó Sándor 
vendégszerető házába vonult, az ünneplőközönség, 
ahol dúsan terí tet t asztal várta a vendégeket. 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
K. I. Mocsár. A tantermekben kifüggesztendő címe-

rekés a himnusz-táblák a kir. tanfelügyelőségeknek 
már szétküldettek. Ha tehát iskolája ezekhez még nem 
jutott volna, szíveskedjék eziránt a tanfelügyelőséghez 
fordulni. Az iskola külső falára függesztendő magyar 
címer és a nemzeti lobogók utóbb fognak megküldetni a 
tanfelügyelőségeknek. Ezek még nem készültek el. 
Mosontarcsa. A tankötelezettség idejének megszabá-
sánál követendő eljárást a helyen csak a közelmúltban 
ismertettük. Mint közérdekű dolgot, ezúttal megismé-
teljük. A 7280/1878. sz. a. kiadott miniszteri rendelet 
szerint azon mindennapi tankötelesek, kik a minden-
napi iskolában a 12., az ismétlő-iskolában a 15. élet-
évüket a tanév folyama alatt töltik be, a mindennapi 
iskolából a tanév befejezése előtt az ismétlő-iskolába át 
nem léphetnek, illetőleg a tanév folyama alatt tartoz-
nak a téli hónapokon át az ismétlő-iskolába járni. — 
B. E. Lakását haszonbérbe nem adhatja. Ezt a tan-
felügyelőség sem engedheti meg. — B. I. A fegyelmi 
vizsgálat teljes lebonyolítása nincs, de nem is lehet 
határidőhöz kötve. Az állami tanítóknak 73.776/1907. 
sz. a. kelt rendelettel kiadott fegyelmi szabályzata az 
eljárás folyamán megállapít ugyan bizonyos határ-
időket, de a vizsgálat, tárgyalás és ítélethozás során 
fölmerülhetnek oly körülmények, melyek az eljárás 
befejezését hátráltatják. Azért, mert a felfüggesztett 
tanító fegyelmi ügyének hosszadalmas volta miatt 
myagi kárt szenvedett, kártérítési igénnyel fellépni 

nem lehet ; de különösen nem akkor, amidőn a vét-
kesség nyilvánvalóan megállapíttatott és a büntetés 
egyik fokozatának jeleztetett a visszatartott illetmények 

elvesztése. Az illető ne bolygassa e kérdést és örüljön 
annak, hogy az elsőfokú súlyos ítélettel szemben arány-
lag könnyen szabadult. — S. I. Tladány. Állami 
iskolákban a Rasch-féle természetrajzi ábrákat hasz-
nálják. Megszerezheti az Egyetemi nyomdánál, vagy 
a Lampel-cégnél. — M. B. Kraszna. ötnél több és 
tíznél kevesebb szolgálati idő után két éven át a 
nyugdíjösszeg 50°/o-a jár végkielégítésül. — E. S. 
Zpatak. A tanítói lakást épúgy köteles a község rend-
bentartani, mint a tantermet, vagy egyéb iskolai 
helyiségeket. Igénye van a legszükségesebb mellék-
helyiségekre is. Ha a község megtagadja a fenntartás 
teljesítését és a melléképületetek fölépítését, tessék a 
tanfelügyelő úr közbenjárását kikérni. — Kötelesség. 
1. A tanítónő a nyári nagy szünidőben szabadságkérés 
nélkül is eltávozhatik állomáshelyéről, csak tartóz-
kodása helyét köteles bejelenteni. 2. Az a 100 K 
előleg nem az alapfizetés, hanem a korpótlék kiegé-
szítésére szolgált, tehát nem is vonható le az utódnak 
az alapfizetés kiegészítésére adott államsegélyből. — 
Ignotus. Leveléből nem tudunk kiigazodni. Csak nem 
azt akarja, hogy egy embert, aki egyetemi végzett-
sége mellett sem tanult mes helyesen írni, ezért a 
hibájáért kipellengérezzük ? Ha ez szomorú is, nem 
ok arra, hogy ezt lapunkban szóvá tegyük. — 
D. Sz. Náprád. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 
VIII., Főherceg Sándor utca 8. Szíveskedjék egyéb 
kérdéseivel ide fordulni. Különben a Pedagógiai Könyv-
tár elnöksége (VIII., Szentkirályi-utca 47.) szintén ad 
ilyenekben felvilágosítást. — Z. J . Almamellék. A 
tankönyvek megállapítására vonatkozólag olvassa el 
a községi iskolák számára kiadott Utasítás 109. §-át. 
Ott, ahol több tanító van, ezek — mint testület — 
együttesen állapítják meg a használandó tankönyveket, 
az arra illetékes hatóság jóváhagyásával. Tehát nem 
szabad előfordulnia oly esetnek, aminőt ön közöl 
velünk. Olyan tankönyvet, mely a következő osztály-
ban is használható, nem szabad addig kiküszöbölni, 
míg azok a tanulók, akik azt már az alsóbb osztály-
ban használták, tovább használhatják azt. — H. M. 
A törvény által meghatározott közérdekű célokra, ilyen 
tehát a községi intézetek emelése is, minden tulaj-
donos köteles a tulajdonát képező ingatlant teljes 
kártalanítás mellett átadni. Ha békés megegyezés nem 
létesíthető, akkor a kisajátítási eljárásnak van helye. 
Az engedélyt erre a kereskedelemügyi miniszter adja 
meg. Ha a békés megegyezés a kártalanítási eljárás 
során sem jöhet létre, akkor a fizetendő kártalanítási 
összeget az illetékes kir. törvényszék állapítja meg, 
melynek ítélete a kir. táblához, innen tovább a kir. 
kúriához fölebbezhető. Egyébként itt minden részletre 
kiterjedő útbaigazítást nem adhatunk ; legjobb lesz, 
ha az 1881. évi LXI. t.-cikket, amit a jegyzői hivatalban 
bizonnyal megtalálnak, alaposan áttanulmányozzák. — 
Sz. L. Iváncz. A budapesti áll. polgári iskolai tanító-
képző-intézet igazgatósága évi értesítőket tudtunkkal 
nem ad ki. A vizsgálati szakcsoportok, a vizsgálatra 
való jelentkezés, a vizsgálati eljárás stb. felől az 
539/1902. ein. sz. a. kiadott Szabályzatból szerezhet 
részletes tájékoztatást. Ezt 50 f-ért meghaphatja az 
Egyetemi nyomdánál. — Sz. L. Blnzsány. Mint fele-
kezeti tanítónak, az egyházi hatóság engedélyét kell 
kikérnie. — József Sz. Tanfelügyelősége útján folya-
modjék, orvosi bizonyítvánnyal igazolván azt, hogy a 
tanítás egészségének kockáztatásával járna. Hogy kér-
vényének lesz-e eredménye, nem tudhatjuk. — 
Óvónő- Az 1909. évi állami költségvetés még nem 
adatott ki, ennélfogva annak részleteiből mi sem ismer-
hetünk most még többet, mint amennyit a pénzügy-
minisztérium vezetésével megbízott, miniszterelnök az 
országgyűlésnek bejelentett. Azt hallottuk mi is, hogy 
az óvónők fizetésének a rendezése' tervbe van véve ; 
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de hogy a törvényhozás mikor fog foglalkozni ezzel 
a kérdéssel, azt nem tudjuk megmondani. — Sabor. 
Névtelen levelekre nincs válaszunk. — B. I. Káinod. 
Sz. L.-nek adott válaszunkban ön is megtalálja a 
feleletet. — lí. B. Az ily kérdésekben nem kell ride-
gen a szabályokhoz alkalmazkodni. Ha az igazgató 
és az osztálytanító kiadták az illető tanulónak a bizo-
nyítványt, akkor mindenesetre van annyi ismerete, 
mint amennyit a megfelelő osztály számára előírt 
tanítási anyag magában foglal. M írt azt el nem hihet-
jük, hogy csupán azért állították volna ki a bizonyít-
ványt, hogy a tanuló a magasabb osztályba kerüljön 
s önnek a dolgát szaporítsák. — Sajó. Ha a hitközség 
által bérelt lakás a törvényes követelményeknek meg-
felel, akkor azt tartozik elfoglalni, még ha ugyan-
abban a házban mások is laknak. Egyéh kérdéseit e 
helyen már sokszor tárgyaltuk. — M. 0 . SzulinuVn. 
Többször megüzentük már, hogy amennyiben az iskola-
fenntartó anyagi helyzete meg nem engedi a törvény-
szerű lakásnak vagy lakáspénznek azonnal való kiszol-
gáltatását, jogábau áll a három évi átmeneti időt 
igénybe venni, épúgy, mint a fizetésnél és a korpót-
lékoknál. — K. S. Lapunk mult évi 14. számában 
közöltük a m. kir. közigazgatási bíróságnak 236/1906. 
sz. a. hozott azon ítéletét, melyben hangsúlyozta, hogy 
egyik törvény sem mondja ki azt, hogy a tényleg 
szolgálatban töltött idő csak a nyugdíjba való jelent-
kezés időpontjától volna számítandó. Ebből kifolyóan 
a bíróság a panaszos tanítónak megállapította a nyug-
díjigény szempontjából a fölvételt megelőző szolgálati 
idejét is, kötelezvén arra, hogy a beszámítandónak 
nyilvánított szolgálati időre esedékes nyugdíjjáruléko-
kat, a törvényes kamatokkal együtt, utólagosan fizesse 
meg Tessék ehhez alkalmazkodni. — Y. P, Obád. 
A félárú vasúti jegy váltására jogosító arcképes iga-
zolvány kiállítását csak kinevezett és esküt tett áll. 
tanítók igényelhetik a fennálló szabályok szerint. — 

KÜLÖNFÉLÉI. 
A magyar i f júsági irodalom a külföldön. 
Ama kemény tusa közt, mit a külföldi peda-

gógusok az ifjúsági irodalom körül vívnak, méltó 
helyet foglal el az az igazán jóleső, objektív és 
nagy szakavatottságra valló jóindulatú kritika, 
amelyet a Kölnben megjelenő, magas nívójú s 
széles elterjedtségnek örvendő „Die Bücherwelt" 
című bibliográfiai folyóirat a magyar ifjúsági 
és népkönyvtárakról hoz. 

A hat nagy hasábra terjedő jeles tanulmány 
rövid foglalatát a következőkben a d j u k : „A ma-
gyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium a 
kötelezően felállítandó nép- és ifjúsági könyvtár 
sokat vitatott tervét komoly tanulmány tárgyává 
tette, minek gyümölcse egy nagyjelentőségű ren-
delet a kir. tanfelügyelőségek számára. Elmélet-
ben a magyar népoktatási intézetekben is már 
nagyon rég óta vannak ifjúsági könyvtárak és 
a növendékek tandíjának bizonyos része azok 
gyarapítására használható fel. Az azonban, ami 
az ifjúsági könyvtárak szervezésére súlyt és fon-
tosságot helyez: egy okosan kigondolt rendszer 
az olvasmányok irányítására nézve, de mindenek-
fölött a kategorikus rendelkezés, amely minden 
iskolának feladatává teszi az ifjúsági könyvtár 

szervezését s a jóságos gondosság, mit a kul tusz-
kormány azok i ránt tanúsít, kik szegények arra, 
hogy a maguk erejéből e kul túrál is követelmény-
nek eleget tenni tudnának, hiányzott eddig. A 
minisztérium egy ifjúsági irodalombíráló bizott-
ságot szervezett, mely az egész magyar i f júsági 
irodalmat, mintegy 1500 művet , alapos b í rá la t 
alá vette s a kir. tanfelügyelők jelentései és a 
bekért katalógusok alapján tiszta képet szerzett 
magának a meglevő iskolai könyvtárak állapotáról. 

Magyarországban az if júsági irodalom még 
csak néhány év előtt is majdnem semmi konnexió-
ban sem állott a nagy irodalommal. Egészen el-
szigetelt volt ; saját útjain haladt s nem az í rók 
tehetsége és óhaja szerint fejlődött, hanem a 
kiadók ízlése és szükségletének megfelelően. Hála 
azonban a gondviselésnek, szerencsés fordulat 
állott ott is elő e téren. Számos i f jú és hivatott 
írót nyert a magyar ifjúsági irodalom, kik igaz 
lelkesedéssel, nemes ambícióval szentelték magu-
kat ez irodalmi fajnak s magas nívóra emelték. 
Az irodalmi becs, hazafias és erkölcsi tekintetek, 
nyelv és irály egyre nagyobb érvenyre j u t a t t a k 
s így a magyar if júsági irodalom ma már úgy 
mennyiség, mint minőség tekintetében oly gazdag, 
hogy a legelőrehaladottabb kultúrállamokkal is 
méltán fölveheti a versenyt. 

A miniszteri rendelet tehát minden iskola 
számára követel ifjúsági könyvtárt , s ahol az a 
beíratási díjakból, vagy az iskola évi költség-
vetéséből be nem szerezhető, a minisztérium 
államsegélyt hajlandó erre a célra engedélyezni. 

Az ifjúsági könyvtárak, hol az anyagiak többet 
meg nem engedhetnek, legalább 72 kötettel kez-
dődnek s fokozatosan növekednek 254 kötet ig, 
s beszerzési áruk nem egészen 500 korona. Mint-
hogy a könyvkiadókkal 6 évre ter jedő részlet-
törlesztés lett megállapítva, a beszerzési terhek 
minimumra vannak redukálva. A minisztérium 
egyben a tanítósághoz is meleghangú felhívást 
intézett, togy kíser je figyelemmel a növendéke-
ket, hogy mely művek gyakorolnak mélyebb 
benyomást lelkükre és kedélyükre s ügyeljen 
arra, hogy a kölcsön vett könyveket tényleg 
olvassák is. 

A rendelet részletesen felsorolja azokat a mű-
veket, melyek az i f júsági könyvtar szervezésénél 
figyelembe veendők. A bel- és külföldi ifjúsági 
irodalom igazgyöngyei foglaltatnak benne. Vala-
mennyi megörvendezteti a gyermeki szívet, szel-
lemét hazafiasan serkenti , fantáziáját nemesen 
foglalkoztatja és képes kedélyét üdvösen meg-
termékenyíteni. 

A magyar kultuszkormány mintegy 3000 
iskolát látott el nép- és ifjúsági könyvtárral (több 
mint 260.000 kötet csupa jeles, épen az ifjúság 
számára választott mű). 490 nagyobb iskola 
egyenként 250 kötetből álló könyvtárat kapott ; 
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550 iskola 150 kötetből, 1940 iskola 60 kötetből 
állót; e kategóriába kisebb községek és puszták 
iskolái tartoznak. E könyvtárak mindegyike, bár-
milyen kicsiny is, a tudománynak, a műveltségnek 
ós humanizmusnak erős vára. 

Magyarországon a könyvtárak létesítése t e r én 
egyébként eddig is fényes eredmények muta t -
hatók fel. A könyvtárak országos tanácsa, a föld-
rnívelésügyi minisztérium és közművelődési egye-
sületek évről évre számos könyvtárat te remte t tek 
az ország legkülönbözőbb vidékein, ám a köz-
oktatásügyi minisztérium akciójával ezek össze 
sem hasonlíthatók. Ezek a könyvtárak nemcsak 
az ifjúságé lesznek, hanem az ifjúság révén az 
egész nemzeté! Lakatos Lajos. 

— Tanítók megjutalmazása. A FMKE. az 
elmúlt évben 2750 koronát fordított azoknak a 
tanítóknak, tanítónőknek és óvónőknek a megjutal-
mazására, akik nemcsak az iskolában, a magyar 
nyelv eredményes tanításával, de az iskolán kívül, 
a magyar nyelvnek és szellemnek társadalmi ú ton 
való terjesztésével is érdemesekké váltak a meg-
jutalmazásra. A 200 koronás Thuróczy Vilmos 
jutalomdíjat Mélegha Miklós, zakárfalvai (Szepes 
m.) r. kath. taní tó; a 120 koronás Budapest i 
Nemzeti Kaszinó jutalomdíjat Stéhlik Tivadar, 
felsőszlécsi áll. isk. ig.-tanító ; a 80 koronás Bende 
Imre püspök jutalomdíjat Kélecsényi Antal , mo-
csonoki kath. tanító kapta . Dicsérő oklevelet 
kaptak : Augusztiny Tekla, gölniczbányai (Szepes 
m.) áll. óvónő ; Brauner Rezső, mosódi (Zólyom 
m.) kath. tanító ; id. Dutka József, podbieli (Árva 
m.) kath. tanító ; B. Dettrich János, felsőzellei 
(Nyitra m.) ev. tanító ; Dönsz Mária, poprádi 
(Szepes m.) közs. óvónő ; Gerőfi Henrik, csejkői 
(Bars m ) tanító ; Gazsi Gyula, jáczi (Nyi t ra m.) 
taní tó ; Halmos Péter, stubnya-fürdői (Túrócz m.) 
áll. isk. igazgató ; Károlyi Károly, sissói (Nyitra 
m.) közs. t an í tó ; Késmárszky Gyula, illésfalvai 
(Szepes in.) ev. tanító ; Knopp Mihály, geletneki 
(Bars m.) kántortaní tó; Lőjek József, szénásfalusi 
(Bars m.) kántortanító ; Mudry Mihály, zlatnói 
(Nógrád m.) üveggyári taní tó ; Okolicsányi Anna, 
németlipcsei (Liptó m ) áll. tanítónő ; Séhávél 
István, savnikvári (Szepes m.) kath. taní tó ; Soltész 
Lajos, valcsai (Túrócz m.) kath. kántortaní tó ; 
Szeverényi Lajos, ipolybeszterczei (Nógrád m.) 
ev. taní tó ; Tuka Antal, selmeczbányai (Hont m.) 
városi tanító ; Tömöri Vilmos, zólyomlipcsei 
(Zólyom m ) áll. tanító ; Tatárik Jú l ; a , bánkeszii 
(Nyitra m.) tanítónő ; Turcsek Bertalan, zsérei 
(Nyitra m.) kath. t an í tó ; Ullemann Anna, zsitva-
födémesi (Bars m.) taní tónő ; Veszely Ilona, lo 
passói (Nyitra m.) tanítónő. Trencsén megyéből 
a következők : Mátrai és Nevorál zsolnai igaz-
gatók ; Fazekas Gizella, jeszenei ; Fercsék Ilona, 
gerebesi tanítónő ; a Paulai Szt Vince apácák 
Trencsénben, Kordos rezsőfalvi, Horváth hölaki, 

Bubik beczkói, Káluzsay rajeczi és Podhradszky 
szalonczai tanítók. 

— Kiss Aroil halála. A magyar közoktatást 
súlyos veszteség érte : meghalt Kiss Áron, a 
nevelés, a pedagógiai irodalom kitűnő munkása, 
e lapnak is egykor lelkes munkatársa. Kiss Áron 
néhány hete kezdett betegeskedni s október 15-én 
jobblétre szenderült. A megdicsőült Kiss Áron dr. 
1870-től fogva állandóan résztvett a népnevelés 
munkájában. Tagja volt az egyetemes ós kép-
viseleti tanítógyűléseknek, az orsz. közoktatási 
tanácsnak és a tanszermúzeumi bizottságnak ; 
elnöke az Orsz. Ref. Tanítóegyesületnek ; t i tkára 
az első pedagógiai társaságnak. A Magyarországi 
Tanítók Árvaházának egyik alapítója stb. Mintegy 
negyven nagyobb pedagógiai munkát ír t . Szer-
kesztette a Tanítók Könyvtárát, a Pedagógiai 
Társaság évkönyveit Ér tékes munkásságát a király 
is méltányolta, midőn előbb kir. tanácsossá, majd 
midőn min t a pedagógium igazgatója nyugalomba 
vonult, udvari tanácsossá nevezte ki. Kiss Áron 
— néhai Kiss Áron debreczeni ref. püspök fia — 
Porcsalmán (Szatmár m.), 1845 jún ius 21 én 
született. Tanulmányait a sárospataki gimnázium-
ban s akadémián végezte, ugyanott lelkészképe-
sítő-vizsgálatot te t t és egy évig a ref. tanító-
képzőben tanárkodott . Azután a báró Uray-csa-
ládnál hái-om évet tö l tö t t mint nevelő Eperjesen, 
Pozsonyban, majd Pes ten tartózkodva 1870-ben 
a nagykőrösi tanítóképző igazgatója lett, mire 
nőül vet e Török Pál dunamelléki ref. püspök 
leányát, Erzsébetet. Ugyanekkor ügyvédi vizsgá-
latot t e t t s 1872 ben a pedagógiából doktori 
oklevelet szerzett. Majd a tanítóképzést tanul-
mányozandó, hosszabb külföldi útat tet t . 1875-ben 
a budapesti áll. polg. isk. tanárképzőben a peda-
gógia tanára lett, 1894-ben pedig — tanszékén 
való meghagyással — a közoktatásügyi miniszter 
igazgatóvá nevezte ki. Itt fejtette ki áldásos 
működését egész 1906-ban tör tént nyugalomba 
vonulásáig. Temetése nagy részvéttel ment végbe. 
Legyen emléke áldott ! 

— A R ö k k - a l a p í t v á u y . Budapest székes-
fő várói tanácsa a néhai Rökk Szilárd által a 
budapest i városi elemi népiskolák tanítói részére 
te t t alapítvány kamataiból az 1909. és 1910. 
évekre rendelkezésre álló tizennégy segélydíjra 
nyilvános pályázatot hirdet. Azok, akiket a székesfő-
város tanácsa e 14 segélydíjra a pályázók közül 
legérdemesebbnek fog ítélni, az egyenként évi 
1200 koronát tevő segelydíjat két egymásután 
következő évben, t ehá t ez alkalommal az 1909. 
ós 1910. években fogják megkapni. A pályázók 
1908. évi november hó 20 ig személyesen jelent-
kezhetnek Fesztetics Géza gróf tanácsnok úrnál, 
mint a közoktatási ügyosztály vezetőjénél vagy 
életrajzi adataikat és családi körülményeiket 
ismertető pályázati kérésüket ugyancsak a jelzett 
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határidőig a hivatalos órák alatt a székesfőváros 
tanácsához címezve a tanács központi'segédhiva-
talába (közp. városház, I. em., 107. sz. iktató) 
nyújthatják be. 

— Nyugdíjas taní tók figyelmébe. Nyugal-
mazott tanító az Eötvös-alap révén jövedelmező 
alkalmazást nyerhet. Az állás utazással van össze-
kötve. Akik az állásra igényt tartanak, ajánlatai-
kat a személyükre vonatkozó adatok közlésével 
az Eötvös-alap t i tkári hivatalába (Dadapest, VIII., 
Szentkirályi-utca 47. sz.) küldjék. 

— A TÍvás a közép i sko lában . Vitéz, harcra-
edzett és harcra kész nemzet a magyar. Vitézségi 
erőnket és erényünket, a virtust nem illesztettük 
még eddig nevelőrendszerünkbe. Ezért hiányzik 
belőle a kardvívás művészete. Erre hívja fel a 
hazai orvosi és tanügyi körök figyelmét Nemes 
Hatos István oki. vívótanár az Országos Köz-
egészségi Egyesület iskolaorvosi és egészségtanári 
szakbizottságának Suchny Henrik dr. elnöklésé-
vel tartott ülésén. Kívánja, hogy a vívást, mint 
szaktárgyat iktassák be a középiskola felső osz-
tályainak tantervébe, rendkívüli szaktárgy gyanánt. 
Szerinte a torna inkább a testet, a vívás a testi 
erő és ügyesség mellett főkép a szellemet fej-
leszti. A vívó ember éber, higgadt, fegyelmezett. 
Nemcsak kiterjeszthető a nőkre is, de épen hézag-
pótló. A női tornászást pótolja ugyanis. Vázolja 
a vívás történelmét. Először az olaszok karolják 
fel. Innen csakhamar terjed világszerte és az 
egyes nemzetek sajátosságaihoz mérten alakul ki. 
A magyar a francia formát fogadja el. Ezt épen 
felolvasó idomította a mi sajátosságainkhoz. Egyik 
tanítványával gyakorlatilag is bemutatja a vívás 
mesterfogásait. Javasolja, méltassa pártolására a 
fontos ügyet a szakbizottság és hasson oda, hogy 
országul felkaroltassék. Célravezetőnek vélrié, ha 
a helyes alkalmazás és irányítás végett szakfel-
ügyelői állást szervezne a közoktatásügyi kormány. 
Többen szólottak a kérdéshez. Kemény Ferenc 
melegen hangsúlyozta a vívás nagy jelentőséget 
és nemzeti érdekét. Kimutatja, hogy legújabb 
tantervünk gondol ugyan reá, de nem elég nyo-
matékosan. Reámutat továbbá arra, hogy a test-
nevelés dolgában a mult évben lefolyt országos 
értekezleten is csupán mellékesen foglalkoztak a 
vívással. Lehet, hogy egyik-másik hallgatóban 
fölmerült az aggodalom, hogy a vívás rendszeres 
oktatása még megnöveli a különben is szapora 
párbaj eseteket. Pedig ez csak látszólagos aggság 
talán, hiszen ha általánossá lenne a vívás tudása, 
ez korlátozná a szertelen könnyelmű kihívásokat. 
Suchny dr. elnök kijelentette, hogy az egyesü-
let szívesen karolja föl a kérdést és lehetőleg 
még ez évben tesz lépéseket aziránt, hogy 
testet öltsön az eszme. H. I , 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
G. F. (,Simonyifalva.) Csak az illető tanár beleegye-

zésével tehetné közzé, de mi — ha meg is nyeri az 
engedelmet — 28 íves munkának nem adhatunk he-
lyet. — W. (Tótjaink Prágában.) Csak a cikk első részé-
nek gyökeres átdolgozásával közölhetnék, amire azonban 
nem vállalkozhatunk. Hasonló tárgyú cikkeknél min-
den szót meg kell fontolni, mielőtt leírjuk, máskülön-
ben többet ártunk, mint használunk az ügynek. — 
M. (Miért olyan sok az analfabéta ?) Ennek épen száz 
oka van. Mind a száz okát elmondották épen százszor, 
ha nem ezerszex-, ön előtt. Az ön cikkének közlése 
nem apasztaná az analfabéták számát. — B. (A tanító-
nők erkölcse.) Mindenesetre jó volna, ha a tanítónők 
példát mutatnának az egyszerűségben a nép leányai-
nak, bár attól tartunk, hogy a nép leányai akkor is 
cifrán járnának. Nem a tanítónők csinálják falun a 
„divatot", hanem a nagyvárosból hazakerült cseléd-
leányok. Erre példát is tudunk a magunk esetéből. 
A szerkesztőnek egész családja, ő maga, felesége, fiai, 
leányai, házi szőttes ruhát viselnek nyáron, de sem a 
faluban, sem a vidékén senki sem követi a példát. 
Azt mondják : a „nagysás úrék" tehetik, őket nem 
szólják meg, de minket meg. És tovább járnak az 
idétlenül össze-vissza szabott bécsi rongyban. A cikket 
különben azért nem közöljük, mert fölösleges keserű-
ségeket okozna s többek közt nem írhatjuk alá, hogy 
csak szegény ember leányát vegyék fel a tanítónő-
képzőbe. Ki tudja igazságosan megállapítani, hogy 
hol kezdődik a szegénység V Ismerünk házmestereket, 
kiknek nagy vagyonuk van s ismerünk méltóságos 
urakat, kiknek meleg ételre is alig telik. Az nem érv, 
hogy „egy tanítónő" vakáció utón a nagybácsitól 
kapott 25 ruhával jött vissza a faluba. Nem túloz egy 
kissé ? Ügyes tollából egyebet kérünk. — L. S. Nem 
tudjuk, mi az ára a Szontagh-nővérek által kiadott 
füzetnek, mely a csetneki csipkekészítés módját ismer-
teti. Szíveskedjék egyenesen a Szontagh-nővérekhez 
(Csetnek, Gömör megye) fordulni. — K. (Mit érez 
az ember ?) A gondolat nem új ugyan, de jó. Ha a 
két első strófa olyan jól meg volna verselve, mintáz 
utolsó, megérdemelné a közlést. — B. (Mi a gyermek ?) 
Honnan fordította ezeket a semmitmondó „gondo-
latokat" ? Ilyen gondolatokat bárki százával írhat egy 
leültében. Pl. : Mi a gyermek : 1. Bimbó az élet fáján. 
2. Gyöngéd, tehetetlen, halandó teremtés, mely nélkül 
a világ elveszne. 3. Honfi, ki nem ismeri hazájának 
nyelvét stb. Folytathatná így: Ébresztő óra, mely 
mindig akkor ébreszt fel, mikor legédesebb az álom. 
És így tovább. — November. Van bennük hangulat, 
de a verselés nagyokat döccen. A döccenés pedig 
halálos ellensége a hangulatnak. — Sz. (Fiam emléke 
stb.) Érdekkel olvastuk az újabb verseket. Javarésze 
sorra kerül. — Mm. Mindenikben van „valami" s ez 
már nagy szó, különösen, ha arra a temérdek üres 
versre gondolunk, melyek hétről hétre megrontják 
egy-két óránkat. Versei közül a Vallomás és a Mult 
idők egészen sikerült. Szerencsés óra szülöttje mind 
a kettő. Ezeket közöljük. 

Tartalom : Lélekrontás. (D.) — A jövő évi költség-
vetés. — Iskolán kívüli közoktatás. — Magyarország 
s a nemzetiségek. Balogh Pál. — A tanfelügyelet és a 
tanítóképzés. Gerencsér István. — Levelek egy nép-
tanítóhoz. Gaal Mózes. — Könyvesház. — Szépiro-
dalom Miramare. Vértessy Gyula. — A levél. Sárándy 
István. — Egyesületi élet. — Tanítók Tanácsadója. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzene-
tek. — Menetrend. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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') Vasár- és ünnepnapokon bezárólag nov. 
] 5-ig közlekedik. 

*) Csak október ós április hónapokban köz-
lekedik. 

') Minden kedden, csütörtökön és vasárnapon 
közlekedik. 

Minden szerdán és szombaton közlekedik. 
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8 45, „ 
» 20 „ 

10 00 
10 15 gyv. 
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11 10 „ 
11 20 k e. v 
11 30 k.o.c.v 

Czegléd, Szolnok 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Nagymaros 
Dunakeszi-Alag 
Piliscsaba 
Párkánynána 
Rákospalota-Újpest 
Ksztergom 

i Wien, Paris 
Galanta 
Bukarest, Báziás 
Czegléd 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota-Újpest 
Nagymaros 
Szeged 
Wien 
Nagymaros 
Ráiiospalota-Újpest 
Párkánynána 

i Czegléd 
; Esztergom 

Berlin, Pozsony 
Czegléd, 8zolnok 
DutiakeBzi-Alag 
Czegléd 
Lajosmizse 
Bukarest, Báziás 
Vácz 
Esztergom 

I Dunakeszi-Alag 
Zsolna, Berlin 
Wien, Paris 
Szeged, Báziás, Bukarest 
Rakospalota-Újpest 
Kiskunfélegyháza 
Nagymaros 
Belgrad, Konstantinápoly 
Bukarest, Konstantinápoly 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. 
4002 6 00 szv. Esztergom 4004 12 03 szv. Esztergom 

4014') 1 35 „ Piliscsaba 
40116 2 11 „ Esztergom 
4008 0 80 „ Esztergom 
4010 8 22 •• Esztergom 

A vonatok érkozése Budapest nyugoti pályaudvarra. 
Érvényes 1908 október hó 1-től. 
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701') 12 50 k.o.e.v Konstantinápoly, Bukarest 157 12 05 jszv. 145 5 25 szv. Dunakeszi-Alag 15» 12 55 jszv. 
721 5 30 „ Czegléd 133 1 25 „ 
721a 5 45 „ Czegléd 703 1 30 gyv. 

4101 5 50 „ Esztergom 103 1 40 „ 
139 6 00 „ Nagymaros 161 g 25 szv. 

6505 6 10 „ Lajosmizse 163 3 00 „ 
147 6 15 „ Rákospalota-Újpest 6507 8 20 „ 

6701 6 20 „ Szolnok, Czegléd 6703 4 05 „ 
1407 C 85 „ Berlin, Zsolna 127 1 10 „ 

217 7 05 tvszsz Párkánynána 4107 5 00 „ 
70» 7 15 8ZV. Bukarest, Báziás 215 5 30 tVbXiZ. 
709a 7 25 „ Czegléd 16 * 5 38 szv. 
149 7 30 „ Rákospalota-Újpest 115 5 55 „ 

4103 7 40 „ Esztergom ! 701 6 35 gyv. 
117 7 45 „ Paris, Wien 167 7 00 szv. 

6501 7 50 „ Kecskemét, Lajosmizse 105 7 10 gyv. 
szv. 151 7 55 „ Göd 711 7 35 
gyv. 
szv. 

131 8 10 „ Párkánynána 4111') 8 10 
713 8 20 „ Kiskunfélegyháza 16» 8 35 
153 9 10 „ Dunakeszi-Alag ! 125 8 50 
705 9 20 gyv. Szeged ! 107 » 05 gyv. 

1403 9 30 »» Berlin, Zsolna, Pozsony 410» 9 25 szv. 
4105 9 55 szv. Esztergom 6503 9 35 

155 10 20 1» Rákospalota-Újpest 1405 9 45 gyv. 
715 10 40 „ Szeged 171 10 05 szv. 
119 10 55 „ Galánta 129') 10 45 u 

728 10 50 „ 
901-) 10 55 k.!Le" 

') Érkezik minden hétfőn és osütörtökön. 
5) Vasár- és ünnepnapokon bezárólag nov. 

15-ig közlekedik. 

') Csak október és április hónapokban köz-
lekedik. 

4) Érkezik minden kedden, osütörtökön és 
szombaton. 
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A tanító urak és az iskolai helyi hatóságok szíves figyelmébe. 
Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy a Lederer-féle Német 

ABC- és olvasókönyvet átdolgoztattuk. 

Átdolgozták : 

MOLNÁR JÓZSEF, SZEILER MIKLÓS, 
temesmegyei kir. segédtanfelügyelő. állami népiskolai igazgató. 

Hivatalos bírálata a következő: 
„Az eredeti Lederer-féle „ABC- und Lesebuch" c. könyvet a 2202/1905 . e. sz 

a. kiadott tanterv és utasítás alapján szakavatott pedagógiai és etikai hozzáértéssel 
dolgozta át Szeiler Miklós és Molnár József. A gyermek lelkét jól megfigyelték, 
gondolat- és érzelemvilágát, érdeklődésének körét ismerik és számoltak ezekkel. 
A könyv fokozatos, érdekes és megfelel annak, amire szánva van. Apró állat- és 
népmese, játék az I. osztály beszéd- és értelemgyakorlatának anyagából merített tárgy ; 
mint elbeszélő, kedvderítő, de ismeretet is adó olvasmány, tréfás vers, csengő bongó 
rím, alkalmas a gyermek érdeklődését ébren tartani. Hasznos újításnak tartom, hogy 
az írva-olvasás első nehézségeinek leküzdése után a kis- és nagybetűk ismertetését 
összekapcsolták. E változtatást azért tartom szerencsésnek, mert igen sok német kis-
és nagybetű hasonlósága megkönnyíti az összekapcsolt munkát és változatosabb, ter-
mészetesebb olvasási anyagot biztosít a főnevek felhasználásával és helyeset a fő-
nevek nagybetűs alkalmazásával. A gyermek így már kezdettől helyes képet nyer 
és helyesírása biztosabb. Ezt biztosítja az eleinte következetesen alkalmazott szó-
tagolás is. Közmondások, sikerült apró versek már az ABC-ét is tarkázzák, egyálta-
lán sok a kötött, rímes beszéd. A sok közt akad kissé erőltetett is: pl. „Dem Jäger 
war die Weile lang, dem Hasen war ums Leben bang". Hasonlók a 42., 46., 62., 
81., 89., 100. oldalon. Jó műfordításban találjuk a „Szózat", „Himnusz" és Petőfi 
költeménytöredékeit. Magyar népmesék fordítása is hazafias tartalmat ad az idegen 
nyelvnek. Az Istenbe vetett gyermeki bizalom és imádás megnyilatkozása biztosítják 
a könyv valláserkölcsi értékét. Szerzők alkalmazkodnak a gyermek értelmi köréhez ; 
kevés e tekintetben a kifogás. Az olvasási gyakorlatban sok az elvont fogalom és 
szinonima; a 49. olvasmány nehéz a tanítás e fokán. A német nyelvet hibátlan 
biztossággal kezelik a szerzők. Ilyen ós hasonló alig akad : „ihre eigene(n) 
Namen", „Fast jedes Haus besteht aus einem oder mehreren Stockwerken", „Oft 
haben die Häuser fast gar keinen Hof", „Wir finden auch grosse Bäume, welche 
wir Plätze nennen". Az ú j német helyesírást alkalmazzák, csak az f j használatában 
nem következetesek. Láttam jj-et is egyik-másik olvasmányban. Bizonyára sajtóhiba 
„todt" (tot). A képek tiszták és az olvasmány tartalmához alkalmazkodnak. A könyv 
külső kiállítása kifogástalan, tetszetős. Ára megfelelő. Mindezek alapján a Lederer-
Szeiler-Molnár-féle „Deutsches ABC- und Lesebuch" c. könyvet az I. elemi népiskolai 
osztály számára engedélyezésre ajánlom. Brassó, 1908 június 14 én. Makoldyné 
Molnár Ilona, s. k. 

Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 72.429/908. sz. alatt kelt rendeletével. 

Bolti ára 40, nettó ára 30 íillér. 
Bevezetés végett mutatványpéldányokkal szolgálunk. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Nevelőnek ajánlkozik képezdét végzett növendék 

Cím: Halász, I iorettom (Sopron m.). (1559—II—2) 
Liszkófaívl evang. leányegyház okleveles tanítót 

keres. Oktatási nyelv : tót-magyar. Fizetése : 650 ko-
rona, készpénz- és terményekben ; egyszobás lakás, 
amíg az új iskolaépület jövő évben emeltetik ; két 
kert, gazdasági épületek. Az anyaegyház néhány tagja 
kötelezi magát azonkívül 150 koronát fizetni tanítónak 
mindaddig, amíg az egyház a tanítói fizetés 650 ko-
ronáról 1000 koronára való emelését s a korpótlékokat 
is az államtól kieszközlendi. Kellően fölszerelt kér-
vények a liptórózsahegyi evang. lelkészi hivatalnak 
október 31-ig küldendők. (1564—II—2) 

A patasi református kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás az egyháztól : készpénzben, 
terményekben, földbirtokban 835 korona 24 fillér; 
államsegély 1000 koronáig 426 korona ; stólajövedelem ; 
cseréppel fedett új lakás, 335 • -ö lön . Kötelessége: 
a kántortanítói teendők, az orgonálni tudás s a lelkész 
akadályoztatása esetén az istenitisztelet végzése. Pá-
lyázatok folyó hó 25-ig Tóth Kálmán ref. espereshez, 
Deáki (Pozsony m.), adandók be. (1573—II-2) 

Külsövathi evangélikus népiskolánál a kántor-
tanítói állás megürült. Fizetés : újonnan épült szép 
lakás, nagy belsőség, 1000 korona. Okleveles, evang 
kántortanítók pályázataikat október 25-ig hozzám 
küldjék. Gergelyi (p. Vinár), Moliácsy Lajos, evang. 
lelkész. (1598 —II—2) 

Oki. tanító bármely ideiglenes, helyettes- vagy 
segédtanítói állást elfogad. Cím : Lefko Gyula oki. 
tanító, U n g v á r . (1583-1—1) 

A kisoklosi (Hunyad m.) államilag segélyezett 
községi iskolához tanítói állásra pályázatot hirdet az 
iskolaszék. Javadalma :• 800 korona, 2 szobából álló 
lakás. Az 1000 koronára való kiegészítés kérelmeztetni 
fog. Kérvények az iskolaszék elnökéhez november hó 
10-ig beküldendők. _ (1596-1—1) 

A kiskúnmajsai osztatlan, orth. izraelita népisko-
lánál lemondás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 600 korona a hit-
községi pénztárból, 400 korona államsegély, termé-
szetbeni lakás és 20 korona kertilletmény. Köteles-
sége : hébert és németet is tanítani. Pályázók föl-
kéretnek kellően fölszerelt kérvényeiket, valláserkölcsi 
előélet, kor, képzettség éB családi állapotot igazoló 
hiteles okmányaikat f. évi október hó 24-ig alulírott-
hoz beküldeni. Az állás november 1-én elfoglalandó. 
Személyes bemutatkozás kívánatos. Útiköltség csak 
a megválasztottnak téríttetik meg. Kiskúnmajsán, 1908 
október 9-én. Beck Gábor, iskolaszéki elnök. 

(1597-1—1) 
Nagykér (Nyitra m.) rk. iskolaszéke újonnan szer-

vezett IV. férfitanítói állásra október 28-ig bezárólag 
pályázatot hirdet. Fizetése: községtől 100 korona, 
államsegélyből .900 korona. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Rk. iskolaszék. (1603—1—1) 

Az egerfarmosi róm. kath. népiskola önálló tanítói 
állására október 30-ig pályázat hirdettetik, amely 
napon meg fog a választás tartatni. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak. Javadalmazása : 2 szoba, konyha, 
éléskamara, a községi pénztárból 400 korona, állam-
segélyből 600 korona. A pályázatok Balássy Jánoshoz 
küldendők, Borsodszemerére. (1604—I—1) 

Bábakethelyre (Vas m., u. p. Szentgotthárd) róm. 
kath. férfi-osztálytanító kerestetik. Jövedelme: köz-
ségtől 800 korona, államsegély 200 korona. Köteles-
sége : az iskolaszék által kijelölt osztályt és az ismét-
lősök egy részét oktatni, a gyermekeket naponként 
templomba vezetni. Kántorságban jártasak előnyben 
részesülnek. Választás : október 26, mely napra kér-
vények az igkolaszéki elnök úrhoz küldendők. 

(1636-1—1) 

A mélt. Draskovich Pál gróf úr örökösei által fenn-
tartott, róm. kath. jellegű, újhodospusztal (Vesz-
prém vm.) elemi népiskolánál üresedésbe jött tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak okleveles 
férfitanítók. Javadalom : 700 korona készpénzfizetés ; 
két szoba, konyha- és éléskamrából álló lakás; két 
katasztrális hold kukoricaföld haszonélvezete, melyet 
az uradalom megszántat és a termést behordatja ; az 
iskola melletti, mintegy 1000 • -ö lny i házikert haszon-
élvezete, melynek munkálását a tanító végezteti ; 2 db 
szarvasmarhatartás ; 2 db anyasertés és ezeknek nö-
vendékeikre legeltetés. A tanító adóját az uradalom 
fizeti, a tanító az uradalmi orvos által ingyen gyógy-
kezeltetik és gyógyszerköltségeit is az uradalom fizeti. 
Orvosért, malomba gabonaőrlésért a szükséges fuvart 
az uradalom szolgáltatja s a tanítói gyűléseken — éven-
ként kétszer — való megjelenésre 10—10 koronányi 
napidíjat és utazási költséget kap az uradalmi pénz-
tárból. A pályázati kérvények, oklevéllel és működési 
bizonyítványokkal fölszerelve, 1908 október 31-ig 
Mihályfi József dr. uradalmi ügyvédhez, Enyingre 
(Veszprém vm.) küldendők. Az álláB november 1-én 
elfoglalandó. (1606—1 — 1) 

Várszentmiklós (Vas megye) anyaegyházhoz tartozó 
Felsömedves fiókközségben a róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelem : 
a) tanítói : a község pénztárából készpénzben, havi 
részletekben 804 korona ; Batthyány-Zichy alapítvány-
ból 48 korona ; 16 • - m . tűzifa házhoz szállítva, 48 
korona; összesen 900 korona; b) stóláris jövedelem 
temetések után, körülbelül 6 korona; ezeken kívül 
szabad lakás és kert ; ha a harangozás gondozása el-
fogadtatik, évi 24 korona. Tanítási nyelv: német-
magyar. Kötelessége : a mindennapiak és ismétlősök 
tanítása, továbbá az iskolaszék megkeresésére „Rózsa-
füzért" tartani, külön díjazás nélkül. Csak okleveles 
férfitanítók pályázhatnak. Kérvények október 25-ig a 
németűjvári róm. kath. plébániára küldendők. A tanítói 
fizetésnek 1000 koronára leendő állami kiegészítéseért 
a község folyamodott. Az állás november 1-én elfog-
lalandó. (1607—1—1) 

A g y o m a i ág. hitv. ev. egyházközség egyik kántor-
tanítói állására pályázatot hirdetünk. Javadalom : 
1. 800 (nyolcszáz) korona, évnegyedes előleges rész-
letekben, az egyházközség pénztárából. 2. 200 (kétszáz) 
korona lakbérilletmény, az egyházközség pénztárából. 
3. 200 (kétszáz) korona fizetéskiegészítés-államsegély. 
4. A szokásos stóla. Kötelesség: 1. Tanítandja az 
I—III. vegyes osztályok növendékeit. 2. A másik 
tanítóval hetenként felváltva végzi a kántori teendőket 
(megjegyeztetik azonban, hogy a másik tanító tör-
vényes akadályoztatása esetén azt kántori teendőiben 
helyettesíteni tartozik. 3. Végzi az egyházközség jegyzői 
teendőit. A tannyelv : magyar-német. Az egyházköz-
ség fenntartja magának az egyes osztályoknak a két 
tanító között alkalomadtán a szükség szerint való új 
felosztásának jogát ; általában a megválasztott tanító 
tartozik magát alávetni az egyházközség még meg-
alkotandó egyházi és iskolai szabályrendeletének. Pá-
lyázati határidő : október 31. A kellőleg (eddigi mű-
ködési bizonyítványokkal is) fölszerelt folyamodványok 
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők, Gyoma (Békés 
vm.). Énekpróbát tartunk. Hajts Bálint, ev. lelkész. 

(1608—II—1) 
Martonyl (Borsod m.) tanítói állomásra pályázat 

hirdettetik. Jövedelme 1000 koronáig : 13 kat. hold 
szántó, földmunkálásra 40 korona, legeltetési jog, 4 öl 
fa, 96 korona tandíj, körülbelül 702 korona állam-
segély és csinos lakás. Csakis oki. gör. kath. tanítók 
pályázhatnak. A választás okt. 29-én lesz, amelyen 
a pályázóknak személyesen kell megjelenni. Kérvé-
nyek a fönti határnapig Palicskay János, isksz. elnök 
címére küldendők, Tornabarakony, u. p. Bodvaszilas. 

(.1612 1—1) 
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A felsökázsmárkl (Abaúj-Torna, pósta Léh) re-
formátus kántortanítói állomásra, melynek jövedelme 
földben, terményben, 588 korona államsegéllyel 1000 
korona, pályázat hirdettetik. Pályázati kérvények a 
lelkészi hivatal címére f. hó 31-ig adandók be. Az 
állás azonnal elfoglalandó. (1609 -1—1) 

Mocsonok (Nyitra m.) kath. népiskolájához egy 
osztálytanítói állásra november hó 7-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 700 korona a hitközségtől, 300 
korona államsegély címén. Tannyelv : magyar-tót. 
Orgonálásban jártasak előnyben részesülnek. Személyes 
megjelenés nem szükséges. Pályázatok az iskolaBzéki 
elnök címére, Mocsonokra küldendők. (1618 —II—1) 

Székesfehérvár szab. kir. város községi elemi 
iskoláinál egy vezetőtanítói állásra pályázat hirdette-
tik. Minthogy ezen állás előreláthatólag helybeli ta-
nítóval lesz betöltve, egyúttal egy osztálytanítói állás 
is megüresedik. Az osztálytanítók alapfizetése: 1 — 5 
évig 1000 korona, 6 — 10 évig 1200 korona, 11—20 
évig 1400 korona, 21-től tovább 1600 korona. A nős 
tanítók lakbére 420, a nőtlen tanítóké és tanítónőké 
300 korona. Ehhez járul az 1907. évi XXVII. törvény-
cikkben biztosított korpótlék. Erre és a kezdőfizetésnek 
1200 koronára történő kiegészítésére az iskolaszék 
államsegélyt kér. A törzsfizetés emelkedésénél csak a 
Székesfehérvárott eltöltött, a korpótléknál ellenben 
az összes működési idő figyelembe vétetik. A vezető-
tanító fizetése minden fokon egyezik az osztálytanítóé-
val, csakhogy törzsfizetése 200 koronával nagyobb és 
szabad lakást vagy 420 korona lakbért kap. A köz-
ségi iskolaszékhez címzett és születési, magyar honos-
sági, tanulmányi, összes működési és legújabb keletű 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt, kellően bélye-
geit kérvények okt. 30-ig alulírotthoz küldendők. A 
megválasztott tanító állását november 1-én tartozik 
elfoglalni s azt csak hatheti felmondás után hagy-
hatja el. Az okmányok eredetiben, vagy közjegyzőileg 
hitelesített másolatban csatolandók. A hiányosan föl-
szerelt, vagy elkésett kérvények nem vétetnek figye-
lembe. Székesfehérvár, 1908 október 16-án. Szirbek 
József, igazgató. (1635—I—1) 

Vasadl (Pest megye) ref. egyház kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés : lakás, államsegély 
800 korona, egyháztól 250 korona előleges havi rész-
letekben, stóla, énekszós halottól 2 korona, búcsúztatós-
tól 4 korona. Kötelesség : IV—VI. osztály vezetése, 
ismétlősök felváltva tanítása, orgonálás, kántori teen-
dők végzése, egyházi jegyzőkönyv vezetése, kanonikus 
órákon és lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet 
végzése. Oklevéllel fölszerelt pályázati kérvények okt. 
hó 29-ig alulírt lelkészhez (u. p. Monor) küldendők. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Károsy Gyula, ref. lel-
kész. (1634—1—1) 

A felsökázsmárkl ref. kántortanítói állás betöl-
tendő. Javadalma (készpénz, párbér, földjövedelem, 
faátalány) : 588 korona államsegéllyel 1000 korona. 
Pályázati kérvények október hó 30-ig ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Az állás november hó 1-én el-
foglalandó. (ü. p. Léh, Abaújtorna m.) (1639—1—1) 

A szepesmlndszent l róm. kath. segédkántor-
tanítói állomásra f. évi november hó 6-ra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : 800 korona. A tót nyelv 
ismerete szükséges. Folyamodványok Laczkó József 
esperes, tanfelügyelőhöz, Zsigra (p. Szepesváralja), inté-
zendők. (1642—II—1) 

A kerelöszentpáll róm. kath. iskolaszék II-ik 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Ezen állás évi jöve-
delme : 900 korona államsegély, 100 korona hitköz-
ségtől és 80 korona lakbér. Kötelessége : az iskola-
szék által kijelölt két, esetleg 3 osztály önálló okta-
tása. Pályázati határidő : 1908 október 25. Róm. kath. 
iskolaszék. (1021—II—1) 

A kisludasl (Alsófehér megye) ág. hitv. ev., egy-
osztályú, német tannyelvű népiskola kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, 
lakás, 4 szekér tűzifa, kert és stóla. A magyar és 
német nyelvet tökéletesen bíró tanító köteles a 
templomi és temetési teendőket is teljesíteni. Tan-
erők, kik a vallástanból való pótvizsgát a konzisztórium 
által kiküldött bizottság előtt még nem tették le, 
csak egy évre, mint segédtanítók alkalmaztatnak. 
Kellően fölszerelt, magyarul és németül szerkesztett 
kérvények október 28-ig a szászsebesi ev. esperesség-
hez Nagyapoldon küldendők. (1619—I—1) 

Nagyiapás (Nyitra megye) róm. kath. kántor-
tanítói állására pályázhatni f. hó 25-ig, az iskolaszék 
elnökéhez küldendő folyamodással. Lakása : 2 szoba, 
konyha, 2 kamra, istálló, pince, nagy gyümölcsös-
és kisebb konyhakert. Jövedelme : ezidei hatósági 
értékelés szerint 1254 korona, ebben 6 kat. hold ön-
mívelésű szántóföld átlagos haszonbér-értéke is benn-
foglaltatik ; korpótlékot államsegélyből nyer. Szociális 
tevékenykedésre súlyt helyezünk. Kántori próba és 
bemutatkozás 22-én lesz a déli órákban, melyre sze-
mélyes megjelenést kérünk. Mindennemű úgynevezett 
korteskedés veszélyezteti a sikert. Ernyei Pál, plé-
bános. _ (1620—1—1) 

A lukácsfalvi közs. iskolánál nyugdíjazás folytán 
üresedésben levő, illetve ideiglenesen betöltött tanítói 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalom : 1070 korona 
készpénz s természetbeni lakás, megfelelő házikerttel. 
A tanító a r. kath. kántori teendőket is tartozik telje-
síteni. Pályázati határidő : 1908 október 25. Iskola-
szék. (1623—1—1) 

A sarkadi (Bihar vm.) községi polgári fiúiskolá-
hoz a Néptanítók Lapja folyó évi 33-ik számában 
meghirdetett segédrajztanári .állás újra meghirdet-
tetik, november elsejei határidővel. Ez állás elnyeré-
sére mennyiségtan-természettudományi szakra képesí-
tettek is pályázhatnak. (1626—1—1) 

A bodrogkisfaludi tanítói állásra október 28-ra 
pályázatot hirdetek. Díjazása : a néptől 400 korona, 
a tanulmányi alaptól 200 korona, államsegély 138 
korona. Kis kert, rendes lakás, 1 hold szántóföld, 
2 hold rét. Breth Gyula, esperes-plébános. Bodrog-
keresztúr (Zemplén megye). (1628—I—1) 

Palotáson (Nógrád m.) kath. kántortanítóság 
üresedésben. Javadalma : díjlevél szerint készpénz és 
stóláris 321 korona. Párbér 244 pártól páronként 1 
véka rozs, 50 fillér. Szántóföld 9 kat. hold 856 öl, 
rétföld 3'343 jövedelme. Adókat fizeti. Munkaváltság 
száz korona. Tűzifa hat öl. Lakás 3 szoba, konyha, 
kamara, pince, istálló, házikert. Kötelesség : kántoriak 
végzése, rábízott osztály tanítása. Választás október 
29, délelőtt, énekpróba után. Kérvények küldendők : 
Iskolaszék, Palotás. (1630—1—1) 

Háj róm. kath. anyaközség (Stubnya-fürdő közel-
sége igen előnyös) keres kántort f. évi október 30-ig. 
Évi jövedelem: 1. hívektől 400 korona, 2. vallásalap-
ból 173'30 korona, 3. egyházi pénztárbói 59'49 korona, 
4 kegyuraságtól 16-80 korona, 3 p. m. rozs, 3 p. m. 
zab és 12 régi m. széna, 5. mellékjövedelem 100 ko-
rona, azonkívül kényelmes lakás házikerttel és tűzifa 
7 holdnyi erdőből, melynek befuvarozása terheli a 
híveket. Tót nyelv szükséges. Személyesen megjelenő-
nek előny adatik. Kérvények intézendők plébánia-
hivatalhoz, Háj, u. p. Stubnya-fürdő. (1624—I—1) 

A gyömrői róm. kath. II. tanítói állásra pályá-
zatot hirdetünk. Törvényes illetmény mellett köteles 
lesz az iskolaszék által reábízott osztályt vezetni. 
Kérvények Üllőre (plébánia) küldendők. 

(1629—1-1) 
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HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A második osztály tanitója, 
JUHA.Y ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az új tanterv és utasítás szerint ZIMA 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 koröna. (1627—IX—1) 

Tanítói és ifjúsági könyvtáraknak! Rendkívüli kedvezmény ! 

B E N E D E K E L E K 

A magyar nép múltja és jelene 
két kötetben, fűzve 28 korona helyett 

~ c s a k 1 3 k o r o n a . = : 

B E N E D E K E L E K 

H A Z Á N K T Ö R T É N E T E . 
Képekkel és 28 melléklettel, fűzve, 7 korona helyett 

c s a l i 4 k o r o n a . 
E rendkívüli árleszállítás csak 1909 febr. hó l-ig 

bír érvénnyel. Megrendeléseket a beérkezés sorrend-
jében pontosan intéz el (1631—1—1) 
Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvénytársulat 
könyvkiadóhivatala. BUDAPEST, VII., Rákóczi-üt 54. sz. 

Vaday-Pacséry-Dénes 

Gazd. ism.-iskolások könyve. 
Engedélyezve 69.371/1906. sz. a. Ára egész vászon-
kötésben 1-20 K. Kiadja a Polateek-féle könyvkeres-
kedés, Temesvár. (1498-7—3) 

P Á R T O L J U K A I I O M I P A R T ! 
J T l v n __ szállítja a miniszterileg ajánlott a 
r I c i l l U U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy V» bádogszelence •/« klg. 18 m1 ter. kor. 7.— 

, V» » V« „ 9 m» ter. , 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 
- Bak asz, szállítólevél „ —.40 

Új mázolási és von&lozásl utasítással. 
Greschik Gyula, 

(1496—V—4) L Ő C S É N . 

A kolera, 
tüdővész és egyéb fertőző betegségek terjedését 
nagy mértékben meg lehet gátolni, ha az iskolák és 

egyéb nyilvános helyiségek padlóit 

Fónagy-féle dustless-
szel fertőtlenítjük és portalanítjuk. 

A „Fónagy-féle dustless" a m. kir. tudomány-
egyetem és a székesfővárosi bakteriológiai intézet 
tanúsítványai szerint megöli a bacillusokat. 

Egy liter „Fónagy-féle dustless" (6—10 négy-
zetméterre elég) 1 korona, 1 db kenőszerszám 1 
korona, 1 db piassáva-seprő 1"60 korona. 

A „Fónagy-féle dustless" fertőtlenítő szer hasz-
nálatára vonatkozó miniszteri rendelet és utasítá-
sok kívánatra megküldetnek. 

A szer, egyedül és kizárólag a „Fónagy-féle 
dustless" gyár, 

Erdős József és Társa, 
Budapest, VI., Szív-utca 26. sz. alatt rendelhető meg. 

(170—46—37) 

• = h I H I F : D 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta !) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m ). 

(1380—XX—6) 

n 'Nail' n 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a 
magy. kir. honvédség és a közős hadsereg Btb. szállítója, 

a javított Rákócz i - tárogató fel ta lálója 

BUDAPEST. 
Főüzlet: II., Lánozhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 

M a g y a r o r s z á g legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
4Űánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket. 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb 
Org.-harmóniumok 70 „ „ 
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon. 

Tanerőknek kedvezmény. 
Árjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. (50-51-42) 



•14. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 29 

13H színes képpel ellátva 
jelent meg kiadásunkban 

Seiler Miklós „Természettana", 
a népisk. részére. A színes képek a szemléltető-okta-
tást rendkívül elősegítik. Engedélyezve 101.280/1908. 
sz. a. Kívánatra mutatványpéldányt küld a Polatsek-
féle könyvkereskedés, Temesvár. (1419—VII—4) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
t a n s z e r b e l i f ö l s z e r e l é s e k 

legjobb beszerzési forrása: 

ERDÉLY és SZABÓ laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Telefon 42—05. ( 1 0 4 G - 1 0 - 5 ) 

T a n l i ö i i y v e l t ! 

T f i n K ö n i j v e ft 

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű felvilágosítással készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

TOLDI LAJO§ 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1216—XV—2) 

fi 

S ! 
t » 
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« 
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SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . ( 2 1 - 1 1 ) 
Föüzlet: IT., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
lizetésre is kaphatók.E? 
Harmóniumok, beszé-e£î 
lőgépek, gramofonok, 
fonográfok bájnulatos 
szép hanggal.Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
kiild : MOGYORÓSST GYULA m. kir. szab. liang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 1 7 ) 

D L E Z I M U J V K A 
beszerzése előtt hozassa meg 
g ^ a rajzzal ellátott 
i ™ ^ " kézimunka-ár-
jegyzékemet éskérjen mintákat 
és kiválasztási küldeményt. 

Telefon 1 0 9 - 0 6 . 

B É R C Z I 1). S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, VI., l)essewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

~ S a j á t á r ú h á z á b a n . _ : 

M s p - v a r n r * s Z í í o - l e g n a g y o b b kézi-
x T L t l g , \ d l U l ^ Z d . , 3 nmnka-iizlete. = 

( 1 6 - 5 2 - 4 3 ) 
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Í V ^ r í H áll. tanítónő Erdély, megyeszékhelyről 
\ J 8 C 1 C l —közelben híres gyógyfürdők és feny-
vesek — alföldi városba, vagy Pest mellé. Cím: Sipos 
János lelkész, Belényes-Újlak. (1637—1—1) 

If p r p c p l f leánykámhoz : egy 9 és egy 10 éves — 
IVCI CûCJX. olyan uevelőnőt, aki teljes jártasság-
gal bír a gyerekek nevelésében ; föltétlen szüksé-
ges, hogy a zongoratanításban jártas legyen ; olyan, 
aki hegedűt is tanít, előnyben részesül. Ajánlatok 
fizetési igénnyel azonnali belépésre Kohn Ignác, Rózsa-
hegy, címzendők. (1611—I—1) 

I W t ' Á I azonnal járási székhelyről bárhová áll. 
V .MT ( I tanítónő. Cím: Sturz Olga, Perecseny, 
üng megye. (1038-1—1) 

V p 7 p r l r n n w v p t • Alexy: Vezérkönyv (eredmény-
V CZiCI ft-UUj VCK. . tár) a földrajz tanításához 1-20. 
Pálinkás 1$. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás Ií. : 'Elemi iskolai tanítástan 1"80. Szabó : 
írvaolvasás, számolás, rajz és agyagmunka elm. és 
leckékben P40. Székely A. : Vezérkönyv a beszéd-ért.-
gyak. tanításá,hoz, I. oszt. 2 ; II. oszt. 2. A pénz be-
küldése esetén portómentesen küldi : Kovács Gyula, 
Nagybánya. (1086—16-9) 

R Í 7 t n e p r p d m p i w f Enged, szeml. számvetési 
D l Z i l u ö C I C U I H C U y : olvasókönyv (I. oszt.)isko-
láknak 40 f. Külön utasítás. Vezérfonal az I—II. oszt. 
számvetéshez- 3 szeml. táblával 80 fill. Fiizi Márk ny. 
tanító, Kassa. (1589—II—2) 

T a l r á t o U n r l r û tanszer-műintézetétől (Győr, Uj-
i d a a l d EUU1C világ-u. 19.) kérjen illusztrált 
árjegyzéket az újirányú rajzoktatás és a beszéd-ért.-
gyak. fa-, fém-, p.-masé- stb. mintáiról. (1488-III-3) 

T-»-piT|-nT> József fonomimikai eljárása a l e g j o b b . 
I H I H n f é l j e n prospektust. Kiadja 

zsony megye). 

az „Első 
Galántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-

(1532—IV —3) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
FEIWEL LIPÓT utóda Ä Ä p 

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berenclezések 
gyára. 

Kivár mira meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét. ingj en és 

bérmentve. 
(24—52—43} 

készpénzért vagy rószletflietésre 
legjutónyosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ke r . , T e r é z - k ö r ú t 8 / k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Teleion 88—59. ( 1 9 3 - 4 0 - 34) 

l í f n r í n t p r t r e m e ' i szabásban, elegáns kivitel-
l ü IUI 111 ICI L ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

M r a u s z F . és T á r s a 
úriszabó-íizlete, VIII. ker., Itákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870—23—13) 

F i r ) d Ó 1 5 í v ~~ nyomda alá megírt 102 darab — 
J j i aUU válogatott költemény s népdal 200 koronáért. 
Ref. tanító, Felsőcsáj (Abaújtorna megye). 

(1593 - I — 1 ) 

Melyik biharmegyei « « p r p l n p U o 0 0 s a megyében 
áll. elemi tanítónő woOl C11IC megyei székhelyhez 

közel működő állami tanítónővel ? Cím : Fried, városi 
járásbíróság, Nagyvárad. (1534—x—x) 

140 koronás Pajkr-féle û l o i l n Úgyszólván még 
harmónium 100 koronáért ClCtUU. egész új és szép-
hangú. 4 oktáv, egy térd-regiszter. Maurer Jakab 
Németpereg, Arad megye. (1625—1—1) 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkűak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyultés szaktekintélyek által iselismert 

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú 

iskolákban", melyet a nngymélt. vallás- és közokt. 
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának 
adományozott. (1600—III—2) 

Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam 
kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 4 K. II. kö-
tet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI. 
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése 
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik. A mű 
I. kötete már 3-ik, II. és III. kötete 2-ik kiadást értek. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest, II., Fö-utca 2. 

Tanítók segítsége! 
Minden tanfelügyelő követeli a részletes tanításterve-
zetet (tananyagbeosztást). Bármely osztály 65X48 cm. 
nagyságú, ív alakban kiállított, falra függeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann József féle 
„Részletes Tanítástervezete" 40 fill. Mind a hat osz-
tályé 1 kor. 50 fill. Az egytanítós (osztatlan) iskoláé 
1 kor. 1U fill. Az összeg előleges beküldése mellett 
bérmentve küldi: Huszár Aladár könyvkereskedő, 
Szatmár. (1519—V—2) 

A legújabb rendszerű zon-
gora* és hangszer-hitel-
osztály megnyílt, a legol-
csóbbtól a legfinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagy 
banknál törleszthető rész-
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek értékét egy 
bank rögtön kifizeti, a vevő ^ ^ 
pedig a banknak marad ^ -
adósa. A hangszer ára tehát .0.2 
csak annyi,minthakészpén-

zért venné. 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
nagy zongora- és Uangszertelepén. 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékek 
külön-külön, díjmentesen. 

minden hangszerről 
(447-30—22) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tohát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az ntolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KER., BKRKOCSIS-UTf A 16. SZÁM. M ÁGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Ivé5íira,tolta,t nem a ci-u.uk: vissza. 

Kiss Áron. 
Zajosabb hullámokat nem verő, szé-

lesebb körű feltűnést nem keltő, de szel-
lemi kincsekben annál gazdagabb és 
aránylag nem is hosszú életpálya zárult 
le a természet ama kérlelhetetlen, rideg 
törvényszerűségénél fogva, melynek neve : 
halál. Most is, mint rhár oly sokszor 
váratlanul, hirtelen jöt t a csapás és a 
magyar kultúra erdejében ama legerő-
sebb fáknak egyikét döntötte le, mely 
eddig is sok gyümölcsöt adott a magyar 
haza földjének s melytől ezután is még 
sok és érett termést vártunk. Ámde 
csalatkozánk : dr. Kiss Áron életpályája 
örökre bezárult, földi porhüvelye az 
enyészet martalékává le-

Egyszerű falusi református papi házban 
ringott a Kiss Áron bölcseje. A lelki-
pásztori családban a tiszta erkölcs nemes 
levegőjét szívta a gyermek, becsületes, 
józan, tősgyökeres magyar nép volt első 
környezete. Majd a reformátusok ősi, 
háromszázéves sárospataki főiskolájába 
kerül szeretett testvérével együtt, hogy 
a lélekművelés magasztos hivatására 
előkészüljön, hogy mint pap vagy tanító, 
tanár szolgálja az egyháznak vagy az 
iskolának veteményeskertjét. 

Kiss Áron lelkében már itt, a szülői 
házban és iskolában megfogamzik az a 
vágy, hogy életének célját ne az anya-
giakban, ne a külső fényes sikerrel bíz-

tató, délibábos közéleti vagy politikai 
pályákon keresse, hanem a lelkészi vagy 
tanítói hivatás egyszerűbb, de annál ben-
sőségesebb, annál mélyebbre szántó te-
rein. Egy külső körülmény aztán hatá-
rozó befolyással volt arra, hogy Kiss 
Áron egészen a pedagógiának, a tanító-
képzésnek szentelje életét. 

Báró Eötvös József megalkotta 1868-. 
ban a népiskolai törvényt s a tanító-
képzésről is gondoskodnia kellett. Azon-
ban nem voltak képzőintézeteink. Honnan 
vegye ezeknek tanárait?! Tekintete az 
akkor még erősen virágzó s a magasabb 
oktatást a budapesti egyetem mellett 
majdnem kizárólagosanszolgáló protestáns 
főiskolákra esett. Az ezen iskolákban a hit-
tani tanfolyamot végzett kiválóbb ifjak-
nak ajánlotta fel a tanítóképzői tanári 
állásokat s a jelentkezőket egyelőre kül-
földi ösztöndíjjal küldte a híres európai 
egyetemekre, részint Németországba, ré-
szint Angliába. Az erre a feladatra vál-
lalkozó ifjak között a Felmériek, Dezső 
Lajosok, Molnár Aladárok stb. között 
volt dr. Kiss Áron is. 

1870-ben lépett a tanítóképzés szol-
gálatába, mint a nagykőrösi ref. tanító-
képző-intézet igazgatója, s ettől kezdve 
kevés híján negyven esztendeig szolgálta a 
legfontosabb kultúrfeladatoknak egyikét. 

Kiss Áron a lelkében szunnyadó haj-
lamot követve, minden erejét egy szent 
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ügy, egy magasztos cél szolgálatára 
szentelvén, hivatását mások tanításában 
ismerve föl, egy lelkes tanítói gárda 
megteremtésén fáradozott, s így külső 
élete pályája nagyobb eltéréseket nem 
mutat és egyenesen előrehaladónak tűnik 
föl. A munka ós a szerelet volt ennek a 
pályának két vezérlő csillaga. Szakadat-
lanul dolgozni; éjt-napot fáradni a ma-
gunk és mások művelésén, híven sáfár-
kodni az Istentől nekünk ajándékozott 
talentumokkal; a munkában és munka 
által önmagunkat és másokat boldogí-
tani; azután a szellemi táplálékra szom-
júliozókat a szeretet melegével keblünkre 
ölelni, sőt mindazokat, kiket a vér vagy 
a hivatás kötelékei hozzánk fűznek, gyen-
géden a szellem magasabb régióiba ve-
zetni, lelküket táplálni, növelni nemcsak 
az örök életre, hanem a földi köteles-
ségek teljesítésére is ; az emberiség esz-
ményi javaihoz, a valláshoz, erkölcshöz, 
a tudományhoz, a hazához törhetlen 
hűséggel^ ragaszkodni: íme, ezek voltak 
a Kiss Áron életfilozófiájának a vezérlő 
gondolatai, földi tevékenységének irá-
nyító motívumai ! 

/ 
Es hogy lelkesedett a maga hivatá-

sának nemes eszméiért, hogy buzdított, 
hogy lelkesített másokat, s mi mélyen 
és igazán tudott szeretni! 

Hányszor hallottuk ajkáról, hogy a 
tudás magában még nem áldás. Azzá 
csak úgy lesz, ha azt erkölcsi jellemmel 
párosítjuk, ha az az önzetlen felebaráti 
szeretettől hevített nemes szív érzéseiben 
olvad fel, mert csak így válik az haté-
konnyá, másokat is megtermékenyítővé 
és boldogítóvá. 

Én azt hiszem, eltaláltuk az igazságot, 
amikor annak a széleskörű és mély er-
kölcsi és pedagógiai hatásnak a nyitját, 
melyet tanítványaira gyakorolt s annak 
a tiszteletnek, elismerésnek a forrását, 
mely életében is övezte s halotti végtisz-
tisztességén is megnyilatkozott — ebben 
a tényben, az ő lelkének mélységes sze-
retetében keressük és találjuk meg. 

A szeretet veit az ő pedagógiájának 
is főelve, elméletben és gyakorlatban 
egyaránt. Gondolkodása tiszta, világos 
és színig magyaros volt. Érthetetlen el-
méletekkel, ködös gondolatokkal nem 
gyötörte tanítványait, inkább alantabb 
szárnyalt, nehogy eltévedjen vagy el-
szédüljön, inkább az egész embert nézte 
és irányította, semmint annak csak egyes 
részeit. Elméleteket alkotni, az ékesszó-
lás művészetével tündökölni, speciális 
tudományos kutatással feltűnést kelteni, 
ezekhez mások, kor- és tanítótársai között 
is talán jobban értettek nála, de a szív 
melegével a tanulóifjúságot magához 
láncolni, bizalmat kelteni, szeretetet éb-
reszteni, ehhez ő értett legjobban. 

1894-től egész 1907-ig volt a budai 
Pedagógium igazgatója. Ebben a tevé-
kenységében is díszt, fényt és tekintélyt 
árasztott az intézetre. Emberi tulajdon-
ságai az intézet igazgatásának módjában 
is tükröződtek. Tanítványait gyermekei-
nek tekintette, tanítótársait testvéreinek, 
magát az intézetet az ő nagyobbik csa-
ládi körének, hol egymás iránti őszinte-
ség, bizalom és szeretet honoltak. Mint 
ilyen, családfő a kicsinyekkel, a nála 
lejebb állókkal gyöngéd, szelíd, szeretet-
teljes magatartást tanúsított ; mint igaz-
gató a följebbvalókkal, a nagyokkal 
szemben tiszteletteljes, önérzetes volt, de 
sohasem alázatos vagy hízelgő. 

És kell-e bizonyítgatnom azt, hogy 
mennyire szerette Kiss Áron a magyar 
tudományt? A tanári katedrától meg-
maradt minden idejét a családjának és 
íróasztalának szentelte. Amint a kultúra, 
a népoktatás terén az úttörő harcosok 
közé tartozott, i t t is, a tudomány terén, 
a magyar művelődéstörténetnek teljesen 
parlagon heverő területét, a nemzeti 
közoktatásügy történetét szántogatta, 
művelgette s a Népiskolai oktatás történeté-
vel maradandó emléket biztosított ma-
gának a. magyar tudományos irodalom 
történetében is. 

Magának ennek az újságnak, a Nép-
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tanítók iMpjá-nak is éveken át volt se-
gédszerkesztője s egyik legkiválóbb 
munkatársa. A református tanítók or-
szágos egyesületének elnöki tisztét mind-
haláláig híven és becsülettel töltötte be. 

Ha igaz az, hogy a jelen és a jövő 
a múlton épül föl s az emlékezeten, 
akkor legyen szabad nemcsak e lap 
egész olvasóközönsége, a magyar tanító-
világ, hanem a Néptanítók Lapjá-mik 
mostani szerkesztősége és munkatársai 
nevében is a kegyelet és megemlékezés 
e szerény koszorújával hódolni Kiss Áron 
immár elköltözött szellemének. Bizony, 
bizony, leesett a mi fejünknek koronája. 

Dr. Székely György. 

Apponyi beszámolója. 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter október 18-án tartotta beszá-
molóját Jászberényben. A beszámoló, természe-
tesen, foglalkozott az általános politikai hely-
zettel, a napirenden levő nagyfontosságú 
kérdésekkel. Bevezetőül Apponyi a maga tár-
cája körébe eső munkásságról adott számot. 
A beszéd bevezető része így hangzik : 

Tisztelt választóközönség! Midőn két év 
letelte után ismét beszámolni jövök választóim-
hoz, eg-, felől egyéni tevékenységemről kell 
számot adnom, másfelől a politikai helyzet 
alakulásáról, annak a kormányzati rendszernek 
á talános eredményéről, mellyel szolidaritásban 
állok. 

Tárcám csöndes munkaköréből gyakran 
ragadtak ki azok az egyéb kérdések, melyek 
megoldása nemzetünk jövőjére döntő befolyás-
sal van. E zavaró körülmény nélkül teljesebb 
eredményre hivatkozhatnám mint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. így is reá mutat-
hatok a nemzeli népnevelés reformjára, mely-
nek betetőzéséhez — a törvényhozás terén — 
már csak némely, aránylag könnyen keresztül-
vihető rendszabály szükséges; hivatkozhatom 
kulturális életünk azon föllendülésére, mely 
számszerinti kifejezést nyer abban a tényben, 
hogy tárcám költségvetése, melyet 53 millióval 
vettem át, most a 90 milliót közelíti meg. 
(Élénk éljenzés.) Megemlíthetem azt, hogy 
készen van az 1898. évi kongrua-töryény no-
velláris módosításáról szóló javaslat, (Éljenzés.) 
mely ama törvény határozmányait az állam-
pénztár minimális megterhelésével a katholikus 
lelkészekre kiterjeszti és egyszersmind annak ' 

némely feltűnő hiányosságát orvosolja; éj.-így 
készen van a katholikus autonómiának és a 
protestáns egyházak dotációjínak becikkelyezé-
sére vonatkozó javaslat, mely utóbbi az 1848. 
évi XX. t.- c. 2-ik szakaszának teljes érvényesí-
tését is biztosítja. (Hosszas éljenzés.) Ezekkel 
azonban e törvény 3 ik szakaszának végrehaj-
tását befejezettnek nem tartom, ht nem egy-
idejűleg megindítani szándékozom a lelkészi 
kongruának méltányosabb alapokra fektetett 
általános rendezését (Helyeslés.) az állam pénz-
ügyi ereje által elénkbe szabott korlátok közt 
Ezeknek az ügyeknek az átmeneti korszak 
alatt való keresztülvitelét becsületbeli köteles-
ségemnek tartom, mely alól csak az menthetne 
föl, ha idő előtt kellene tárcámtól megválnom ; 
meg is van ezekre nézve a teljes elvi meg-
állapodás a kormány kebelében. Igen behatóan 
foglalkozom továbbá a protestáns teológiai 
fakultásnak egyetemi keretben való fölállításá-
nak, valamint a zsidó vallás szervezetének 
kérdéseivel és egyáltalán mindazon jogos kívá-
nalmakkal, amelyeket az egyházak a paritásos 
állammal szemben támaszthatnak. (Helyeslés ) 
Szigorúan ragaszkodom mindenben a jogegyen-
lőség elvéhez és így mindezen intézkedésektől 
bizton várom a val'ási b. ke fönntartását és 
beláthatatlan időkre való megalapozását. (Êlévk 
helyetlés és éljenzés.) E bizalmamat nem ingat-
ják meg a békétlenségnek itt-ott mutatkozó 
jelenségei. Mert ami tárgyi alapja lehet a föl-
merülő nyugtalanságnak, azt mindig kész va-
gyok teljes elfogulatlansággal megvizsgálni és 
annak elhárítására tőlem telhetőleg közremű-
ködni ; azok a mozgalmak pedig, melyek né-
mely oldalról nyilvánvaló politikai vfgy sza-
mélyi célzatokkal támasztatnak, nem fognak 
azzal az erővel bírni, hogy harcot keltsenek, 
ahol a haza szent érdeke békét parancsol. 
(Hosszantartó éljenzés.) Ilyen jelenségekkel 
szemben bízom felekezeti és pártkülönbség 
nélkül a vezetőférfiak lelkiismeretességében és 
maguknak a széles rétegeknek józanságában. 
En több, mint harminc esztendőn át ellenzéki 
férfiú voltam, de — bármily élesek voltak 
harcaim az akkori kormányrendszer ellen — 
sohasem használtam föl e harcok fegyveréül 
vallási ellentétek felkölte'sét vagy kiélesítését. 
Akiben a felelősségi tudatnak csak egy szik-
rája él, hasonló tartózkodást fog tauúsítani 
legmélyebb elkeseredettségében is. (Általános 
élénk helyeslés.) 

Az előbb mondottak mellett megindítottam 
és részben meglehetősen előrehaladott stádiumig 
vittem az előmunkálatokat a középfokú oktatás 
mélyreható reformja, a mindinkább égetőnek 
mutatkozó egyetemi kérdés megoldása, valamint 
a szabad oktatás országos szervezése tárgyában. 

4 4 « 
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(Elénk helyeslés.) A pénzügyminiszterrel egyet-
értőleg dolgozom mindezen alkotások pénzügyi 
megalapozásán, úgy, hogy azok sem állami 
költségvetésünk rendjét meg nem zavarják, 
sem a nép szegényebb osztályaira új terheket 
ne rójanak. (Helyeslés.) Nem rajtam fog múlni, 
hogy mindezekben a kérdésekben az átmeneti 
idő letelte előtt eredményekkel ne számoljak 
be. Mindenesetre, erősen reménylem, hogy kul-
túránk nem csekély föllendülését és e kultúra 
nemzeti irányának biztosítását fogom magam 
után hagyni örökségül, úgy, hogy aki utánam 
jön, könnyebben és gyorsabban fog haladhatni, 
ha kezdeményezéseim szellemét fölfogván, azokat 
következetes munkával akarja kiépíteni. 

Magyarország s a nemzetiségek. 
(Második közlemény.) 
írta : Baloyh Pál. 

Csak a bécsi kongresszus után, mely Euró-
pában az általános reakciót inaugurálta és 
Metternich nyomasztó rendszerének súlya alatt, 
mely a demokráciától való feleimében ariszto-
kratikus jogrendünk szabadságait sem kímélte, 
készteté éíetösztöne a magyarságot, hogy az 
osztrák politika abszolutisztikus szelleme és 
beolvasztó tendenciái ellen a hazai közélet 
demokratizálásával, a jjbbágynép fölszabadítá-
sával s a nemzeti közszellem hatalmas lángo-
lásával védekezzék. 

Ez evolúciós mozgalom előbb irodalmi, majd 
társadalmi téren indult meg, hogy végül hul-
lámai a politikában csapjanak össze, előké-
szíteni s aztán megvalósítani a magyar nemzet 
kultúrális és alkotmányos reneszánszát. A 
megebredt köztudat át volt hatva a gondolat-
tól, hogy a magyarság csak teljes ereje, összes 
képesség i kifejtésével bír az osztrák njomás-
nak ellentállni, a népek versenyében boldo-
gulni s a másajkú hazii népesség élén vezető 
tölt riieti pozíciójában megmaradni. Az ősi 
alkotmány szoros korlátai, a rendi szerkezet 
merev formalizmusa ehhez a fokozott erőkifej-
téshez nem látszottak többé alkalmas keretek-
nek. Átalakító reformokra volt szükség a nem-
zet szociális, gazdasági, közművelődési és köz-
jogi viszonyaiban. Maga a nemesség volt az, 
mely e reformtevékenység élére állt, a nemzeti 
munkához vállalkozókat és mecénásokat, zseniá-
lis vezetőket és buzgó napszámosokat adott. 

De a/, osztrák imperiálizmus nyomása nem-
csak a magyarságot ébresztette így föl. Ébre-
deztek ugyanekkor az ausztriai s hazánkban a 
másajkú fajnépek is, hogy nemzetiségi öntu-
datra serkenve, oly jogrend felé törekedjenek, 
amelyben egymás mellett öncélúlag érvénye-
sülhetnek. 

Az első nagyobb impulzust e mozgolódás-
hoz a francia osztrák háborúk adták, a mult 
század elején. I. Napóleon a Habsburg monar-
chia szétrobbantására nemcsak a magyarokat 
próbálta fölhasználni, hanem a délszlávokat is. 
0 volt az, ki az illirizmus eszméjét közéjük 
vetette s a pozsonyi békében Ausztria szlovén 
és vend, Magyarország horvát és dalmát tarto-
mányaiból önálló Illiriát konstruált. Az osztrák 
udvar utóbb helyreállítá a történeti statusquót, 
de a fölébredt délszláv öntudat ebbe nem 
tudott többé bele nyugodni. Azalatt a többi 
fajnépek is ébredeztek s az öncélú politikai 
élet vágyát, mely addig egyesek irodalmi 
ábrándja volt és valósulásának kiinódolása 
sokáig puszta elmélet maradt, az agitátorok 
elterjesztették az értelmiség körében, sőt szug-
gerálták az alsó nép osztályoknak is. A csehek 
és lengyelek ráemlékeztek régi, közjogi múlt-
jukra s kiterjedt autonómiát követeltek az 
osztrák birodalomtól. Ausztria olasz tartomá-
nyait az egységes Olaszország eszméje vonzotta 
magához, né,net tartományai a frankfurti parla-
ment tekintélye alá hajlottak ; a Magyar ko-
rona területén a horoátság önálló horvát király-
ságról, a hazai szerbség a balkáni szerbekkel 
való unióról, a románság Erdély nyugati hatá-
rától az ál-Dunáig és keletre, Prutiig kiter-
jedő Dáko-Romániáról kezdett álmodozni. S 
az ország helyzetképe ép akkor torzult el így, 
mikor a magyarság az utolsó rendi gyűlésén 
az arisztokratikus ősi alkotmány demokratizá-
lására s az alkotmányos szabadságoknak vala-
mennyi néposztály és fajnép fölé kiterjeszté-
sére el volt tökélve. 

Mindeme mozgalmakat az 1848 februári 
forradalom új lendületbe hozti Parison át. 
Német- és Olaszföldöa a nép fegyvert raga-
dott az ott is, itt is kibontott nemzeti trikolór 
jelentményeért és jogaiért, a nagy és kis udvarok 
legitimista fölfogása ellenében. A föllázadó o Í J 

Bécs 24 óra alatt véget vetett a mindenható 
Metternich 30 éves főkancellári uralmának, 
hogy az abszolút kormányzat helyére alkot-
mányos jogrendet állít-on. A fölzendült Prága 
egyetemes kongresszusba hívta f.lai közé a 
birodalom összes szlávjamak értelmi képvise-
letét, egy pánszlávisztikus irányú politika cél-
jainak és eszközeinek programmszerű megállapí-
tása céljából. Pesten tüntető körmenet prokla-
málta a szabadságot, egye nlőséget és testvériséget, 
szétosztotta dalolva a szabad sajtó első termé-
két s kiszabadította börtönükből a politikai 
foglyokat. Ugyanekkor a pozsonyi diétán a 
magyar rendek mindkét táblája megszavazta 
azokat az epokális törvényeket, melyek a ma-
gyar szent korona egész területét felelős nem-

í zeti minisztérium kormányhatósága alá helye-
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zik, ezt pedig a népképviseleti parlament 
ellenőrzése alá rendelik. így szakított hazánk, 
az akkori pathetikus közhangulatban, az ő 
egész arisztokratikus múltjával, hogy törtenetét 
a változott viszonyokhoz alkalmazkodva, modern 
szellemben : a demokrácia eszmekörébe áttépve 
folytassa. Mely lépés egyfelől az udvar centrali-
záló programmjába, másfelől a nemzetiségek 
szeparatisztikus vágyaiba ütközött. 

A nagy és nehéz fordulat eleinte a forra-
dalmi tempók gyorsaságával, de azok rázkód-
tatásai és minden vérontás nélkül ment végbe 
hazánkban; a magyarság boldogan ringatta 
magát ama reményben, hogy a demokratikus 
elemekkel erősödve, az ország egyensúlyát a 
súlypont eltolódásától : a magyar államéletet 
a magyar hegemón erő deposszedálódásától 
nem kell féltenie sem fölülről, sem alulról. E 
remény azonban korainak bizonyult. Magyar-
ország nemzeti újjászületését bizalmatlan szem-
mel nézte az udvar, féltékenyen a másajkú 
népesség nagy rész •. 

Az uralkodó, kit birodalmának düledező 
állapota megri tztott s a szárd király hadüze-
nete szorongatott, csak kedvetlenül szentesíté 
a márciusi magyar törvényeket s bizalmas 
tanácsadói, kiket kamarilla néven foglalt ö.-.sze 
a történetírás, a nemzetiségi reakció ellent-
állásában vélték megtalálni a magyar nemzeti 
koncentráció leghathatósb ellenszerét. 

Ameddig a külső háború sorsa az olasz 
rónán az osztrák fegyverek javára el nem dűlt, 
befelé az udvar a közjogi kérdésekben halo-
gató politikát folytatott s a maga biztonsá-
gára előbb Tirol bércei, utóbb Olmüc erődít-
ve'nyei közt vonta meg magát. E kritikus 
hónapok alatt a magyarság ellen saját ösztö-
nükből föllázadt horvátokat, szerbeket, felvi-
déki tótokat, erdélyi szászokat és oláhokat 
fegyverkezésükben és harcaikban csupán bátorító 
sugallattal és közvetett segélyadással támogat-
haták. De alig verték ki a szárd sereget a 
lombard-velencei területről Radetzky katonái, 
az osztrák udvar legott taktikát változtatott 

Ismeretesek az akkori e emények világszerte. 
Ausztria számos tartományát ostromállapot alá 
vetette ; az alkotmányos törekvések vérben 
fojtattak el ; az osztrák hadak benyomultak 
Prágába, Lembergbe, ostrommal vették be 
Bécset, aztán Magyarország ellen fordultak, 
hogy a nemzetiségek fölkelő csapataival a 
magyar hegemónia megtörésére kooperáljanak. 
Csaknem egy éven tartott a küzdelem, mely-
ben a magyarság az ország törvényeiért és 
függetlenségeért, a nemzetiségi tábor a haza 
föderatív líjjáalakulása ós nemzetiségi auto-
nómiák keletkezése reményében az udvar az 
osztrák imperiálizmus, a birodalmi egység s a 

korlátlan császári uralom megalapítása céljából 
harcolt. De megoldás helyett csalódás érte 
még a győztes feleket is. 

Csalódott Ausztria, mert szomorú diadalát 
csak az oroszok katonai segítségével tudta 
Magyarország fölött elérni s az egységes köz-
birodalmat ezután egy évtizedig sem bírta a 
maga erejéből együttartani Csalódtak a nem-
zetiségek is, mert az osztrák imperiálizmustól 
hiába várták nemzeti autonómiákért való vá-
gyódásuk kielégítését: valamennyien alája vet-
tettek a császári autokráciának s ugyanazt 
kapták tőle bajtársi hűségük fejében jutalmul, 
ami a magyarságnak jutott megtorlásul, amiért 
saját jogai ügyében a fegyverek döntéséhez 
folyamodott. 

Már az 1859-iki francia-osztrák háború alatt 
bebizonyult, hogy Ausztria az autokratikus 
kormányszervezettel nem boldogulhat s az 
uralkodó már akkor keresett oly modus viven-
dit, mely Magyarország kibékítésére vezet 
anélkül, hogy a monarchia nagyhatalmi állá-
sának derogálna. Egymást érték a kísérletek, 
egyik rendszer a másikat követte, egyik provi-
zórium a másikat váltotta föl, esztendőkön át. 
Végre Deák Ferenc bölcsesége megjelölte a 
módot, amely szerint Magyarország külön köz-
joga az ausztriai államjoggal s e kettő a 
monarchia nagyhatalmi hivatásával harmóniába 
hozható. 

így jött létre 1867-ben dualisztikus kiegye-
zési mű, mely azóta négy évtized történeti 
fejleményeihez s a monarchia mindkét államá-
nak gazdasági és kultúrális fejlesztéséhez ala-
pul szolgált. E mű előfeltételei közé tartoztak : 
Magyaroszág kikötése szerint az, hogy Ausztria 
népei a kor szellemének megfelelő alkotmányt 
kapjanak, az uralkodó óhajtása értelmében 
pedig az, hogy Magyarország a horvátokkal 
méltányos közjogi békekötésre lépjen s a többi 
nemzetiség méltányolható igényeit kielégíteni 
igyekezzék. Az osztrák alkotmány megalkotására 
Magyarország, természetesen, nem kívánt semmi 
ingerenciát gyakorolni, viszont az uralkodó is 
a magyar-horvát kérdés megoldását az érde-
kelt felekre, a nemzetiségek pacifikálását a 
magyar alkotmányos tényezőkre bízta. 

Az 1868 : XLI. t.-c. kimondja a jogelvet, 
hogy Magyarországon a törvény előtt minden 
honpolgár egyenlő, bármely nemzetiséghez tar-
tozzék is, s a hivatalos nyelvhasználatra nézve 
bizonyos normatívumokat állapít meg, mikor 
élhetnek a fajnépek önállólag, mikor az állam-
nyelv mellett párhuzamosan az ő anyanyel-
vükkel okirataikban. De kimondja ugyané tör-
vény alapelv gyanánt, hogy Magyarországon 
csak magyar állampolgárság van s az egységes, 
oszthatatlan magyar politikai nemzetnek tagja 
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valamennyi nemzetiség, az említett nyelvhasz-
nálati normák tebát csakis annyiban lehetnek 
irányadók, amennyiben az államegységet nem 
alterálják s a közigazgatás érdeke, a juris-
dikció lehetősége azokat szükségesekké teszi. 

Ebbe a megoldásba a hazai nemzetiségek 
nagy átlaga készséggel belenyugodott s köz-
életünkben az összhang hosszú ideig helyreállt. 
Vele csak a túlzó elem nem bírt kibékülni, 
mely azóta is territoriális közjogokról, autonóm 
nemzeti életről, a nemzetiségek konföderáció-
járól ábrándozik és a magyar államjog szét-
bontására törekszik. De az újabb idők az ily 
irányú agitálásnak a fajaépek hisz íkenysegé-
ljen nagyobb intenzitást, a külföld érdeklődé-
sében nagyobb expanziót adtak. A keleti há-
ború lefolyása, a Balkán-félszigeten alakult új 
s a nemzetiségekkel fajrokon népességű duodee 
államok versengése, az ottomán birodalom 
talaján a folytonos forrongás, a monarchia által 
megszállt terület függő jogi helyzete, mind 
hozzájárultak hazánkban a nemzetiségi propa-
ganda nagyra neveléséhez. 

Ily viszonyok közb aligha végzünk fölösleges 
munkát, midőn a következő cikkben a nem-
zetiségi probléma objektív elemzését megkezdjük. 

(Folytatása következik.) 

Levelek egy néptanítóhoz. 
írta: Gaùl Mózes. 

V. 

Utólag eltűnődöm én is azon, amit a mult 
levelemben írtam neked, öcsém. A mosakodás és 
rendes öltözet valóban volnának olyan fontosak, 
hogy beállítsuk a nevelés keretébe? Nem fé-
lünk-e attól, Hogy mindazokat a szülőket s főleg 
az anyákat magunkra zúdítjuk, akik ilyen 
lényegtelen dolgokkal nem szoktak törődni ? 
Esetleg holnap vagy holnapután megszólíta-
nak az utcán: 

— Már megengedjen a tanító úr, de a maga 
kötelessége az ábécé megtanítása, de nem 
a mosdatás és a ruhakefélés. Iszen, ha meg-
kívánja az a gyermek, ott a kút, mosdjék meg, 
de az már mégsem járja, hogy reám uszítsa, 
hogy szappant is vegyek, gombot is varrjak 
az ujjasára. Minek varrjak, ha úgyis letépi és 
elgombozza az akasztófa virág ? 

Ezek mind alapos ellenvetések, súlyos igaz-
ságok, a mindennapi tapasztalat tényei, ezek-
kel szembe kell nézni s úton-útfelen életbe 
kell léptetni a szülői konferenciát, amelyről 
szintén sok szó esett az utóbbi tíz esztendőben, 
tudós pedagógusok értekeztek róla, ám mind-
ezideig dűlőre nem juttatták a kérdést. 
Pedig ennél egyszerűbb nincsen. A jó népta-
nító szívesen szóba áll minden szülővel, sőt 

erre neki nagy szüksége van. Egyszerű sza-
vakkal megmagyarázza nekik, hogy a szülők 
is épen úgy tanítói a gyermeknek, mint a 
tanító maga. A szülők nevelik a gyermeknek 
testét, még pedig nem mogyorófa-pálcával, 
hanem a mai gondossággal. A test minden 
embernél épen olyan fontos, mint az elme, a 
tisztatestű, épkézláb gyermekből erős, munka-
bíró férfiú válik, már pedig erre van szükség 
az élet munkájához. Az olyan anya, aki min-
den nap szigorúan arra tartja a gyermeket, hogy 
mosakodjék, hogy öltözetének a tisztaságára 
vigyázzon, hathatósan hozzájárul ahhoz, hogy 
a gyermekből egészséges ifjú váljék. 

— Ugy-e, nénémasszony, a jószág istállóját 
szellőztetik, alája friss almot vetnek, a lovat 
naponta megkefélik, meg is úsztatják, meg is 
mossák, a sörényét is rendben tartják, bizony 
még a malacokat is megfürösztik, mert annak 
jól esik. Azt kérdem én, többet ér-e a jószág, 
mint a gyermek ? 

Hallottam erre a kérdésre elszomorító fele-
letet is, nem tagadom ; láttam apát, aki egy 
hétig siratott egy megdöglött hízót, mely 
ötven pengőt testvérek között is megért volna, 
de már a gyermekét nem siratta a temetés 
után, mivelhogy kicsiny is, gyönge is volt, 
hasznát sem látta. Ügy van, a hasznossági 
szempont az ' irányadó. Ámde képzelhető e 
hasznosabb, mint a jól nevelt, szeretetre hajló, 
munkabíró ifjú? Pedig egészséges neveléssel a 
legtöbb gyermekhői, kiben életerő van, lehet 
ilyent nevelni. Ez a társadalom szempontjából 
a legnagyobb érték s a jó néptanítónak a 
szülőkkel való mindennapos konferenciákon ezt 
meg kell értetni. Ezt bele kell az egészséges 
köztudatba vinni, ez a kiinduló pont, mely 
mellett közömbösen elhaladni végz tes mulasztás. 

Ezer meg ezer alkalom kínálkozik erre, csak 
meg kell ragadni. A falusi gyermek lássa az 
iskolában, hogy féltékeny gonddal őrzik ott a 
tisztaságot, nem nehéz a seprő, nem kényes a 
falusi gyermek. Hadd legyen az első dolg ik, 
mihelyt az iskolába érkeznek, seperjenek, tö-
rüljenek port. Minden pad tiszta legyen, tiszták 
legyenek az ablakok, süssön be azokon mo -
solyogva a napsugár ; szellőztessék gyakran a 
termet, amelyben sok gyermek van együtt, 
tegyenek tavasszal virágot az iskola ablakának 
a fájára, öntözzék a gyermekek szépen sorjá-
ban, szeressék meg, látván minden nap, tartsák 
azt is az iskolához tartozónak. A jó néptanító 
ezzel a példás tisztasággal, a renddel és csín-
nal, mint a leghathatósabb eszközökkel lassan-
ként kedves otthonná teszi az iskolát. A gyer-
mekeknek s főleg a leánygyermekeknek példát 
mutat arra, hogy az életnek kellemessé tételé-

; hez nem is kell sok: nyájas, kedves, tiszta 
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hajlék, virág a kertben, melynek édes illata 
még a gondolkodást is finomabbá, az érzést is 
nemesebbé teszi. Ahol virág nem terem a kert-
ben, ott eldurvul a lélek, ott az ember ká-
romló szóval kel fel és káromló szóval fekszik le. 

Nemde, öcsém, a gyermek általában beszé-
des, közlékeny természetű. Amit hall és lát, 
azt otthon elmondja. Természetesen, a vasko-
sabb és komikai hatású jelenségek ragadnak 
meg legjobban az elméjében. Eldigelé elme-
sélték, hogy a tanító úr a fél osztályt meg-
pofozta, mert verekedtek, port vertek föl, sőt 
néhány kalamárist is feldöntöttek. Mivelhogy 
most egészen új dolgokat látnak a te iskolád-
ban, azt is elmesélik. 

Szinte hallom, amint mondják: 
— Jaj, most ez a tanító minket rem ver, 

pálcája sincsen, de még ha volna, akkor sem 
nyúlna egyikhez sem. Azt mondotta, hogy mi 
nem vagyunk csorda, s ö meg nem disznó-
pásztor. Ezt mondta, szent igaz. Azttán a mi 
iskolánk mindig olyan tiszta, mint a tükör, 
nem szabad ott semmit a padlóra dobni. Min-
den két hétben kisúroljuk mi, mert a tanító 
úr azt mondotta, hogy a por és piszok meg-
eszi az egészséget, mint a lozsda a vasat. A 
vas erős, de a rozsda mégis megeszi. Aztán 
a mi iskolánk ablakában virág is van, a tanító 
úr maga csinált deszkából szekrényeket, s 
zöldre pingálta, mi is láttuk, földet hordot-
tunk bele a kertből, virágmagot ültettek el a 
leánykák, minden nap öntözzük. így bizony. 
Így mesélgetnek a gyermekek odahaza az 
iskoláról, s nekem úgy tetszik, hogy ezek a 
gyermekek akaratlanul is szintén magvetőkké 
váltak, munkatársaivá annak a nagy, egyete-
mes tevékenységnek, melyről már szólottam. 
Ok azok a szellők, amelyek a virágport szár-
nyukra kapják és tovább adják, elszórják, nem 
is sejtve, hogy erre milyen égető szükség van. 
De íme az iskolából hazajövő leánygyermek 
otthon is kezébe veszi a seprőt, s kisepri a 
ház földjét, kinyitja az ablakot, hogy jöjjön 
be a friss levegő, süssön be a nap, hozzon 
egészséget, tegye kellemesebbé az életet. A 
másik leánygyermek bemegy a virágos-kertbe, 
gyomlál, gondját viseli a virágnak, mert 
virág szép és kedves jószág, a virágot nagyon 
szereti a tanító úr, a tanító urat pedig nagyon 
szereti a gyermek. A hathatós szociális mun-
kának a hasznosságon kívül a második jellemző 
vonása a szeretet, mint indító ok. 

Nem egy-két hétnek a munkája ez, hanem 
hónapoké, éveké. 

A társadalomba évtizedek, sőt évszázadok 
óta belérögződött kórságos szokások ellen való 
küzdelem nem kecsegtethet senkit hamar győ-
zelemmel. A fát, ha gyökerestől akarjuk ki-

húzni, a föld sebének begyógyítása az eUő 
munkánk, azután jön az új csemete ültetése, 
annak folytonos gondozása s míg a fa megnő, 
megizmosodik, addig türelmesen várnunk kell, 
mert csodák nem történnek s a fejlődés törvényei 
mindenütt szigorú logikával érvényesülnek. 

A tisztaság, rerd, csinosság, mely az iskolá-
ból indul ki, hosszú körútat tesz meg, míglen 
bejárja az egész falut, bizonyos vágyat ébreszt, 
a vágy állandósul és szükséglet lesz belőle, az 
emberek meggyőződnek arról, hogy kellemes 
és hasznos, belátják, hogy nem ró rájuk sok 
munkát, kezdi egy, folytatja a másik, utánoz-
zák többen, beszél róla mindenki, s így válik 
az idők folyamán általánossá. Mert azzá kell 
vá'nia, hogy az a lépés előre megtörténhessék. 

Az egyének által megindított fejlődésnek 
belé kell kapcsolódnia az egyetemes fejlődés 
nagy gépezetének kerék fogába, hogy diadalra 
jusson az egész vonalon, azzá kell változnia, 
amely minden egyént akarata ellen is kény-
szerít arra, hogy előre menjen, mert az „árnak 
úszója" az egyén s ellenében úszni ereje 
nincsen. 

Immár képzeld el, öcsém, a képzelet által 
festett eredménynek a képét: lásd a te közsé-
gedet olyannak, minővé tenni szeretnéd. Nézd 
a fehérre meszelt, csinos külsejű házakat, min-
denik előtt kis, jól gondozott virágos - kert, 
árnyas fák, a házban tisztaság, rend, a gyer-
mekek tiszták, egészségesek, vidámak ; a házi-
asszony lelke a háznak, a gazda örömmel jön 
haza a munkából, nem vágyakozik a füstös 
korcsmába, kiül a háza elé s örvend valaminek, 
az életnek, amely szép és kívánatos, az étel-
nek, amely jóízű, a gyermekeknek, akik vele 
dolgoznak, kérdem : ha így lehetne, ha ilyenné 
tudnád tenni egy emberélet munkájának az 
árán, vájjon sajnálnád-e a munkát, vájjon azzal 
a keserű gondolattal hajtanád-e fejedet le az 
örök nyugodalom vánkosára, hogy hiába éltél ? 

A világbéke. 
(Mit t ehe t az iskola a világbéke érdekében ?) 

írta: Répay Dániel. 

Ez a kérdés nemcsak fölvetődött, hanem 
komoly megvitatás tárgya is volt a legutóbbi, 
Brüsszelben tartott XVI. nemzetközi béke-
kongresszuson. Nem ok nélkül. Az egyes nem-
zetek, főleg, ha egymás mellett kell élniök, nem 
zárkózhatnak el egymástól. Rá vannak szorulva 
egyik a másikának jóakaratára, támogatására. 
Egymásra utalja őket a gazdasági érdekek 
közösségén kívül az a legújabban mindig jobban 
és jobban terjedő meggyőződés, hogy nemzeti 
sajátosságaik is csak a más nemzetek tulajdon-
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ságainak szorgos tanulmányozása révén fejleszt-
hetők ki s tarthatók fenn tiszta, nemzeti .jelleg-
zetességükben. 

Az egyes nemzeteket egymásra utaló ezer 
meg ezer érdek következtében beállani szokott 
sűrű érintkezésnek tudvalevőleg nemcsak gaz-
dasági, hanem egyúttal kultúrális szempontból 
is nagy a jelentősége. Előmozdítja a kölcsönös 
megismerkedést. Az ebből folyó bizalom, meg-
becsülés, rokonszenv és jóakarat kétségtelenül 
gyarapítják a gazdasági kapcsolatokat a nem-
zetek között. De viszont e kapcsolatok a kultu-
rális egymásra hatást is fokozzák. 

A szegényebb és kisebb kultúrájú nemzetekre 
nézve a kölcsönös egymásra hatásnak néha káros, 
legtöbbször azonban fölötte becses következ-
ményei is vannak. Az egyetemes történelem, 
főleg az újabb időben, számtalan példával tehet 
bizonyságot róla, hogy különösen a kultúrális 
egymásra hatás nemcsak, hogy nem csökkenti, 
de egyenesen fölébreszti és fokozza a nemzeti 
öntudatot. Már pedig mennél öntudatosabb és 
önérzetesebb, tehát mennél életrevalóbb vala-
mely nemzet, annál nagyobb hasznot meríthet 
a más nemzetekkel való minél sűrűbb érint-
kezésből. Mennél életrevalóbb ugyanis valamely 
nemzet, annál inkább törekszik arra, hogy ki-
váló és jellegzetes tulajdonságait s intézményeit 
féltő gonddal ápolja. E törekvését hihetetlen 
mertékben fokozza a más nemzetekkel való 
érintkezésből származó kultúrális egymásra hatás. 

Minden öntudatos, nemzeti életet élő nép 
azon van, hogy minél eredetibb, minél jelleg-
zetesebb, minden más népnél különb tulajdon-
ságokkal, alkotásokkal s intézményekkel föl-
fegyverzetten teljesítse történelmi hivatását 
nemzettársai körében. így aztán büszkén hivat-
kozhatik az egész világ előtt nemzeti mivoltára, 
s épen ez eredeti egyéni tulajdonságai révén 
kelthet tisztel tet s ébreszthet rokonszenvet 
maga iránt épen úgy, mint ahogy az egyes 
embert is egyéni kiválóságai miatt szokás meg-
becsülni és szeretni. 

íme, ez az a meggyőződés, amely mostaná-
ban az összes nemzetközi tanácskozásoknak 
irányt szab s tartalmat kölcsönöz. Ez éleszti 
az egyes országok különféle egyesületeinek tag-
jaiban a vágyat arra, hogy minél nagyobb-
számú nemzetközi szövetségeket alapítsanak. 

Csoda-e, ha ilyen körülmények között szinte 
magától értetődőnek tartjuk annak a kérdésnek 
föltevését, hogy mit tehet az iskola — mint az 
eszmék, érzelmek és elhatározások fölébreszté-
sére, ápolására s terjesztésére leghivatottabb 
intézmény — a nemzetközi érintkezések minél 
barátságosabbá tétele, a kölcsönös megismer-
kedés, megértés, megbecsülés és az ezekből folyó 
kölcsönös jóakarat megteremtése érdekében ? 

A brüsszeli XYI. nemzetközi békekongresz-
szuson a francia közoktatásügyi miniszter vetette 
fel ezt a fontos kérdést. A kongresszus tagjai 
nemcsak helyesléssel fogadták azt, hanem ko-
molyan meg is vitatták s tanácskozásuk ered-
ményeként a következőkben állapodtak meg: 

1. A békekongresszus örömmel támogatja a 
francia közoktatásügyi minisztert, aki az egyes 
kormányokat nemzetközi értekezletre kész fel-
hívni annak a megvitatása céljából, miképen 
lehetne az oktatást is nemzetközivé tenni? A 
miniszter azt hiszi, hogy a különböző iskolafajok 
számára készítendő nemzetközi, egyöntetű tanítás-
terv szerinti oktatást minden ország egynehány, 
egymást fokozatosan kiegészítő intézetében meg 
lehetne valósítani a tanulók szabadságának fenn-
tartása mellett. Az egyetemes (nemzetközi) taní-
tásterv alapján kiképzett i f júság természetesen 
olyan bizonyítványokat kapna, amelyek aztán 
minden civilizált államban egyformán érvényesek 
s áz illető országokéival egyenlő értékűek lennének. 
A kongresszus kívánatosnak t a r t j a a kormányok-
nak ez ügyben való nemzetközi tanácskozását s 
felhívja tagjait , hogy ez irányban tegyék meg a 
szükséges kezdeményező lépéseket hazájuk kor-
mányánál. 

2. A békekongresszus jól tudja , hogy a nép-
akadémiák s a felnőttek oktatására alakult tár-
sulatok általában milyen sokat tehetnek és tesznek 
is a világbéke eszméjeért; épen azért felhívja 
tagjait ez intézmények jelzet t i rányú törekvései-
nek a támogatására, hogy így minél szélesebb 
körben el ter jedjen az a meggyőződés, hogy a 
nemzeteknek szent kötelességük egyik a másiká-
nak kölcsönös tisztelése, az igazságosság egymás 
iránt. 

3. A kongresszus a béke eszméjének és a civili-
zációnak érdekében az iskolai fegyelmezés reform-
j á t is szükségesnek tartja. Jól tudja ugyan, hogy 
mennyire fontos dolog az engedelmesség s a szi-
gorú fegyelem, azt óhajtja mégis, hogy midőn 
már a hadseregek fegyelmezésében is mellőzni 
kezdik az erőszak eszközeit, a verést és szidást, 
ugyanakkor az iskolában se a félelem legyen az 
engedelmesség alapja többé, hanem fakadjon ez 
a bizalomból, nagyrabecsülésből és rokonszenvből. 
A tekintély föltétlen uralmát váltsa fel a függet-
lenség ós az önkormányzás szelleme. így azután 
a kezdetben öntudatlan megszokásból származó 
engedelmességből a közösség iránti öntudatos és 
meggyőződéses alárendeltség érzése fog kifejlődni 
az ifjúságban. 

4. A békekongresszus fölkéri az ifjúság nevelőit 
s tanítóit arra, hogy minél többször hangoztassák 
növendékeik előtt azt az igazságot, hogy a fel-
világosult hazaszeretet mindenkor a legerősebb 
biztosítéka a nemzetek közötti testvéri szeretetnek. 
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5. A békekongresszus mindenkinek figyelmébe 
ajánlja a nyelvterjesztő társaságokat s a külföldi 
főiskolákon rendezni szokott szünidei tanfolya-
mokat. Ez utóbbiak főleg azért pártolandók, mert 
a legtöbbször egész életre szóló barátságkötésre 
adnak alkalmat a különböző nemzetbeli hallga-
tóknak. 

6. A kongresszus azzal a kéréssel fordul a 
civilizált országok közoktatásügyi minisztereihez, 
hogy az összes iskolafajok tanítóinak adják meg 
a szükséges engedélyt és szabadságolást a nem-
zetközi békekongresszusok idejére, ha ezek ott 
képviseltetni óhajtják magukat. 

7. A békekongresszus fölötte kívánatosnak 
tar t ja az eszperantónak, mint a nemzetközi érint-
kezés segédnyelvének minden országban való 
taníttatását, s ezt az óhaját az összes kormányok-
kal közlendőnek határozza. 

8. A kongresszus a legnagyobb mértékben 
helyesli az olasz közoktatásügyi miniszternek, 
úgyszintén a magyar közoktatásügyi miniszternek 
is ama intézkedését, hogy rendeletben utasí tot ták 
országuk Ö3sze3 állami iskoláinak tanulóit arra, 
hogy minden évben, február 2'2-én világbéke-
ünnepségeket tartsanak. A kongresszus üdvözli 
Olaszország és Magyarország közoktatásügyi mi-
nisztereit s intézkedésükhöz szerencsét kíván nekik. 
Példájukat abban a reményben hozza az összes 
békeszövetségesek tudomására, hogy nemsokára 
máshol is követni fogják azt a kormányok. 

9. A békekongresszus helyesléssel veszi tudo-
másul a berni nemzetközi irodának azt az üdvös 
intézkedését, hogy pályadíjat tűzött ki egy olyan 
vezérkönyvnek a megírására, amely a béke esz 
méjének oktatás ú t j án leendő terjesztése módját 
lesz hivatva megmutatni a tanítóknak. Nemcsak 
a békeelveket s azok gyakorlati alkalmazását kell 
feltüntetnie e vezérkönyvnek, hanem be kell 
bizonyítania azt is, hogy a haza ós az emberiség 

"iránt tartozó kötelességeink nemcsak összeegyez-
tethetők, de sőt egyenesen kiegészítik egymást. 
A kitűzött pályadíj 1500 frank s ez az összeg 
meg is osztható. Tiszteletbeli pályamunkák is 
beküldhetők. A nemzetközi középponti békeiroda 
fenntart ja magának a jogot a koszorúzott pálya-
munkák egészben vagy részekben leendő közzé-
tételéhez. Csakis írásos dolgozatokat fogad el az 
iroda. Terjedelmük nem lehet több 30.000 szó-
nál s 1908. évi december hó 31-ig küldendők 
be a nemzetközi középponti békeirodába, Bernbe. 

Minthogy a brüsszeli XVI. nemzetközi béke-
kongresszus fönt ismertetett határozatai s a 
középponti békeiroda pályadíj-kitűzése nagyon 
közelről érdekel bennünket, magyar tanítókat 
is, mint a jövő nemzedék nevelőit : vegyük hát 
tudomásul mi is e határozatokat s kísérjük 
meleg érdeklődéssel ezeknek bizonyára üdvös 
eredményeit. 

Tanítók szabadságolása 
s z o l g á l a t k é p t e l e n s é g e s e t é n . 

írta : Kóródy Miklós. 

A tanítók nyugdíjügye szorosan összefügg 
szolgálatképtelenség esetén hosszabb vagy rö-
videbb időre igényberehető szabadságolásukbal. 
Hogy a küszöbön levő nyugdíjrevízió ügye tisz-
táztassék s érvekben gazdagodjék, de továbbá 
azért, hogy rámutassunk, mennyire igazságtalan 
állapotok uralkodnak a tanítók végellátása körül 
s mennyire szükséges sorompóba lépni a tanítók-
nak, hogy nagynehezen kivívott tisztviselői minő-
ségük betegségük esetében is érvényesüljön, fölötte 
indokoltnak tartjuk az alábbiakat elmondani. 
E tárgyban még ma is az 1879 december 16-án 
kiadott 35.111. sz. miniszteri utasítás az irány-
adó, amelynek idevonatkozó része, a III. f. 4. 
szakasz a) pontja következőképp szól: 

„Községi tanítóknál az ideiglenes szolgálat-
képtelenség esetén egyúttal intézkedik (a kir. 
tanfelügyelő) a fennforgó körülmények és szo-
kások számbavételével, az ideiglenesség tarta-
mára (mi egy évnél tovább nem terjedhet) a 
tanító helyettesítése iránt s az ebből eredő 
költség fedezésére a szabadságolt tanító java-
dalmának megszorítását is kimondhatja, de csak 
oly mérvben, hogy az ül elő szabadságolt tanító 
nak legalább annyi szabad élvezetére maradjon, 
amennyit esetleg nyugdíja tehetne. Felekezeti 
tanítóknál előforduló hasonló esetekben az egy-
házmegyei főhatóságokat a kir. tanfelügyelő 
megkeresi síb." 

íme, ez a rendelet szövege. És hogy meny-
nyire életben van, ezt legjobban bizonyítja a 
hercegprímásnak a folyó évben e tárgyban 
megjelent rendelete, mely az idézett utasítás 
számának megnevezésével (1908 ban !) teljesen 
ez utasítás alapjára helyezkedik. Ugyanígy áll 
a dolog a győri egyházmegyében, hol e kérdés 
szintén egész szakszerűséggel, de így rendez-
tetett. Pécsegyházmegyében a kérdés szabályo-
zása épp azért maradt el, hogy az iskolaszékek 
ne kapaszkodhassanak ebbe a miniszteri rende-
letbe s esetről esetre történik, lehetőleg, humánus 
intézkedés. Miként áll a dolog a többi egyház-
megyékben, továbbá a protestánsoknál, közsé-
geknél stb., arról adataink nincsenek, de a 
lényeg minden körülmények között az elvnek 
létezése, mely egyszerűen meglepő. Eszerint a 
csapással, pl. időközi vaksággal, gégebajjal, 
idegbajjal, szóval hosszabb idő alatt gyógyuló, 
de föltétlenül gyógyítható betegséggel sújtott 
tanító, noha gyógykezeltetése többe kerül, mint 
egész fizetése, még helyettesét is kénytelen 
fizetni. Egy 10 éve szolgáló tanítónak már lehet 
4 gyermeke s fizetése 1400 borona, ebből 60 % 
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levonható s így marad feleségének és gyerme-
keinek eltartására, valamint saját megélhetésére 
480 koronája. Ez kitesz havonként 40 koronát 
s így esik egy családtagra egy hóra 6 korona 
66 fillér. Ebből kell a tanítónak megélni és 
esetleg egy 4—500 koronába kerülő operáció-
val kapcsolatos gyógyításon átesnie. A rendelet 
azonban veszedelmesebb elvet is zár magába. 
Miután a lakás a nyugdíjhoz nem tar.tozik, a 
tanító családjával súlyos betegen kitelepíthető 
a lakásból, vagy ha lakbére van, ez elvonható 
s 480 koronából lakást is kell fizetnie. Ez még 
mind csak semmi. Tegyük fel, hogy még nem 
nyugdíjképes. Akkor a rendelet értelmében nem 
kap semmit. És ez így is van a községi jellegű 
tanítóknál. Az említett hercegprímási rendelet 
e szörnyűségen úgy segít, hogy adott esetben 
a 10 évnél kevesebb bármely szolgálatot leg-
alább 10 évnek veszi s ugyanígy van ez a 
győrinél is. A falusi népet hivatalos dologban 
— pláne, ha az ő terhére megy — a szó leg-
szorosabb értelmében kegyetlennek ismerem. 
Irgalmatlanul követeli a törvények szigorú 
végrehajtását, mert így tanulta az adó és más 
közköltségek dolgában, saját bőrén. Öt hat le-
irat kell, amíg a legcsekélyebb engedékenységre 
hajlik beteg tanítójával szemben, de ha az nem 
népszerű ember, akkor ja j neki, akár koldulni 
is mehet családjával, de a fentidézet rendeletet 
végrehajtják rajta, ha ég és föld összeszakadna 
emiatt, akkor is. Egymást érik a följelentések, 
a küldöttségek, a százaláírásos petíciók, úgy, 
hogy a hatóság csak úgy segíthet, ha van 
pénze, hogy fizessen. A hercegprímás meg is 
jelöli a föntemlített rendeletben azt az alapot, 
melyből a beteg tanítót segélyezi, mert bölcsen 
tudja, hogy a fölséges nép nem enged a 48-ból. 
Leggyakoribb azonban az iskola szünetelése. 
Két-három hónap ide-oda, nem számít. S itt 
az érzelmi kérdésen, az altruisztikus ömlengé-
seken már túlléptünk. Hát jól van, vesszen az 
a tanító ! De ha az iskola szünetel ? Itt már 
megszólalunk mi, a kultúrállam tagjai, a jogok 
alanyai, a nemzetgazdasági élet részesei, a nem-
zeti állam építőmunkásai, s a nagy államérdekek 
szempontjából tiltakozunk olyan törvénybe fog-
lalt elvnek életbentartása ellen, mely a mi szent 
ideálunkat, a modern magyar nemzeti államot, 
végrehajthatatlansága miatt, kultúrális fejlődé-
sében akadályozhatja. Micsoda inkonzekvencia 
nyilvánul meg abban, hogy egyfelől a nép-
neveléstől mindent várunk, másfelől pedig ilyen 
dolgok lehetségesek ? Ezzel nem akarunk ható-
ságokat vagy államférfiakat támadni, legkevésbé 
a mai rendszert, ellenkezőleg, tudva, hogy min-
den téren folyik a restauráció, rá akarunk 
mutatni a múltnak egy igazán jellemző tényére, 
remélve, hogy e rendeletileg született elv hama-

rosan rendeletileg fog statáriális úton kimúlni. 
Itt is, mint mindennél, melyet kritikánk bonc-
kése alá veszünk, meg kívánjuk jelölni a meg-
oldási módot, amely, nézetünk szerint, a lehető 
legjobb, sőt viszonyaink között az egyetlen. 

A kérdés három, ú. m. : 1. általános elvi, 
2. közjogi és 3. anyagi részből áll. 

Az általános elvi rész meg van oldva a? 
1907. évi XXVII. t.-c. 1. §-ában, mely kimondja, 
hogy a tanító köztisztviselő. A tisztviselők sza-
badságügyét a m. kir. pénzügyminisztérium által 
II. kiadásban az 1896-ban kiadott szolgálati 
szabályzat 246—254. §-ai szabályozzák. E sza-
bályzat betegségről egyáltalán nem is szól, 
csupán indokolt szabadságolásról, s e szempont-
ból egy teljes évi szabadságot, a fizetés minden 
megszorítása nélkül engedélyez. A betegség 
magától értetődő módon foglaltatik a szabad-
ságolás indokai között, de a szabadságolásnak 
lehet más, esetleg a tisztviselő magánérdekeit 
előmozdító indoka is, s a fizetést még ez eset-
ben sem szorítja meg. Pl. lehet tanulmányút, 
sőt más állás próbaszerű elfoglalása, ami nálunk 
napirenden van stb., s még ilyen esetekben is, 
kivételektől eltekintve, megtartja a tisztviselő 
javadalmát egy évig. Ez méltányos és az állam 
érdekeit előmozdító tisztviselőkre fölemelő intéz-
kedés, hogy az ő kenyéradó gazdájuk méltány-
lást érdemlő esetekben tisztviselőinek kedvez-
ményeket is ad. E tiszteletreméltó intézkedés 
alól csupán a tanító kivétel, ki nemhogy saját 
érdekeit előmozdíthatná, de még beteg sem 
lehet, csupán anyagi romlás árán. Íme, az óriási 
kötöttség a tanítóra nézve. Sem tanulmányút, 
sem tanulásnak felsőbb intézetben való foly-
tatása, sem valamely előnyösebb pozíció után 
való törekvés nem szolgálhat indokul, hogy a 
tanító szabadságoltassa magát. A tanítóság 
anyagi helyzetének megjavításán fáradozva, erre 
a nagyfontosságú és közérdekű dologra nem is 
gondolhatott, holott ez egyenesen kultúrkérdés, 
mert egyrészt a tanítóság utalva van tanul-
mányainak folytatására, másrészt a tanítói pá-
lyának nem szabad e tekintetben sem zsákutcát 
képezni, mert akkor aki csak teheti, kerüli. I t t 
újból eljutottunk arra az álláspontra, melyet 
legutóbbi közleményeinkben a tanító előhala-
dásáról kifejtettünk s ez annak egyik lényeges 
eleme. A közpálya embere mindenét a köznek 
áldozza, amiért viszont a közönségtől meg-
érdemli, hogy bizonyos szabad mozgása legyen, 
mert ezáltal közvetve vagy közvetlenül mégis 
csak az államnak csinál hasznot. Ez egy nagy 
alkatrésze a szabadságnak, mellyel minden 
magánember rendelkezik s épen azért nem 
szabad ettől a közpálya emberét sem megfosz-
tani. A tisztviselői kar a mostani kormánytól 
ígéretet kapott a szolgálati pragmatika elkészí-



•14. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 

tésére s e pragmatikába kifejezetten be kell venni 
a tanítóságot is. 

Közjogi szempontból tekintve a kérdést, 
nehézségek határozottan forognak fenn. Az 
iskolafenntartók nagyon sokfélék. Az iskolai 
hatóságok nemkülönben. Más a községi és hit-
községi autonómia, más a protestánsok, izrae-
liták autonómiája és ismét más a görög keleti, 
görög katholikus iskolafenntartók jogi helyzete. 
Az országban legnagyobb a róm. kath. iskolák 
ssáma és ebből folyólag a legkiterjedtebb a 
kath. egyházmegyei főhatóságok hatásköre. 
Vannak ezeken kívül társulati, uradalmi, vár-
megyei, magánosok által fenntartott és még 
számos más jogi helyzetű iskolák. Az 1907. évi 
XXVII. t.-c. megalkotásánál két nagy elv volt 
uralkodó: a tanítóság anyagi ügyeinek rende-
zése és ezzel kapcsolatban a magyar nemzeti 
állam érdekeinek biztosítása. De amint e sorok-
ból is látható, igen jelentékeny kultúrális ér-
dekek figyelmen kívül maradtak s legközelebb 
ki fogom fejteni a népoktatás büntetőjogi ol-
dalát, különösen pedig a zugtanítóskodás nagy 
hátrányait, melyekből ki fog derülni, hogy a 
jogászállamban, ahogy hazánkat nevezni szok-
ták, mennyire nem ismerik a kultúrális intéz-
mények jogi oldalát. Nekünk, jogi műveltség 
dolgában laikusoknak, kell jogi tanulmányokat 
tenni, hogy a közoktatás e rendkívül fontos 
oldalát világításba helyezzük, akkor, mikor 
többnyire jogászok ülnek a parlamentben. A 
közszabadság általános elve szempontjából a 
tanítók szabadságolása az iskolák zavaros köz-
jogi helyzete miatt csaknem megoldhatatlannak 
tűnik fel. Ha az állam törvényt alkot, tartozik 
mindenki respektálni, de kérdés: akad-e kor-
mány, amelyik kiteszi magát az autonómiába 
avatkozás vádjának ? Es ismét kérdés : lehet-
séges-e ezt a sokféle iskolafenntartót egységes 
megállapodásra bírni ? Komplikálja a helyzetet, 
hogy a tanítók igen nagy hányada kántor s 
így szabadságolása előtt kettős akadály van. 
Amennyiben az országos tisztviselői pragma-
tikában nyer e kérdés feldolgozást, aminthogy 
más alkalommal s más keretben nem is lehet 
és nem is szabad tárgyalni, a köz- és magán-
jogi problémák egész garmadája fog szőnyegre 
kerülni. Vannak uradalmak, amelyek mai napig 
is megkövetelik a tanítótól, hogy a nyári gaz-
dasági munkánál valamely szerepet betöltsön 
s egyáltalában ahány a tanítói díjlevél, annyi 
az esetek száma. Volt alkalmam látni egyazon 
faluban 8 tanítói díjlevelet s egyik sem volt 
azonos a másikkal. Pedig a legújabb törvények 
is, más megoldást nem találván, a tanító jogait 
és kötelmeit a díjlevél keretébe utalják. Most 
még küszöbön van a kath. autonómia, mely 
fel fogja forgatni a visita canonici s díjlevelek 

jogi értelmét, s a tanítóságot újabb, bár, remél-
nünk kell, modernebb jogi viszonyok közé ' 
állítja. Íme, mennyi érdek, mennyi szempont 
és minő sok kérdés merül fel a tanüggyel kap-
csolatban. Gazdag terület ez a gyakorló jogász-
nak vagy jogtudósnak egyaránt. 

A dolog lényege itt is a pénzkérdés. A 
helyettes tanítónak a törvény értelmében leg-
alább évi 800 korona tiszteletdíj kell. Ezt a 
községek, mint iskolafenntartók, semmi körül-
mények között meg nem fizetik. Tehát vagy 
a szabadságolt tanító fizet, vagy az iskola szü-
netel. Egyik vérlázító igazságtalanság, a másik 
a nemzeti kultúrára veszedelmes. Az egyházi 
főhatóságok nem fizethetnek, mert e sorok írója 
mint koronatanú állíthatja, hogyha százszor-
annyi pénzük volna, akkor is csak nehezen 
elégíthetnék ki a fokozott igényeket. Azonban 
van egy alapunk, még pedig igen meglepő, 
melyből kiindulva, az elvi s vele az anyagi 
nehézség megoldódik. Az állami tinit ók az 
állampénztárból kapják fizetésüket. Az állam-
pénztár jövedelmeit az összlakosság mindennemű 
hozzájárulásából meríti. Már most az a község, 
amelyik maga tart fenn akár községi, akár 
felekezeti jellegű iskolát, kétféleképen járul az 
iskolik fenntartásához. Fenntartja a saját isko-
láját s ezenkívül részes az állami iskolák költ-
ségeinek viselésében. Ellenben az állami iskolával 
bíró községek csupán 5% erejéig járulnak az 
ő iskolájukhoz, míg a többi iskolafenntartók 
sokszor Iö0"/o-ot is fizetnek. Jogos tehát ama 
követelés, hogy amennyiben újabb terhek merül-
nek fél, azokat az államkincstár viselje, de 
anélkül, hogy az amúgy is túV.erheket viselő 
községek autonóm jogait érintené. Ez a szem-
pont döntött a tanítói fizetés rendezése körül 
is s ez alapon most már a községek államsegély 
alakjában jelentékeny összegeket vissza is kap-
nak. Ez alapon kell a további fejlesztést esz-
közölni. A tanítók szabadságolásának ügye tehát 
az államkincstár terhére oldandó meg. Két eset 
van. Vagy lehet a helyettesítést néhány hónapra 
a többi tanítók célszerű felhasználásával ke-
resztülvinni s ekkor esedékesek a/, óradíjak, 
miként ez a középiskoláknál rendezve van. Vagy 
egészen önálló helyettesre van szükség, amely 
eset mindig beáll, amikor nines a községben 

legalább három tanító, kik közül kettő otthon-it ' 
maradva, a tanító nélkül maradt osztályt egy-
más között felosztva elláthassák. Az elv az 
volna, hogy a helyettesítést mindig az állam-
kincstár viselje, a helyettest ellenben mindenkor 
az iskolafenntartó állítsa, mert különben a 
fönnebb említett közjogi szempontok az egész 
kérdést megsemmisítenék. 

Már most kérdés, mennyibe kerülne ez az 
államnak ? Tapasztalásunk szerint a tanítóknak 
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legföljebb 1%-a szorul évenként szabadságo-
lásra. Igaz, hogy sok esetben a tanító beteg-
ségét pl. egy hónapról, vagy rövidebb időről 
nem is jelentik, de az 1% akkor is megállhat, 
mert vannak fé!éves, negyedéves stb. szabad-
ságolások is. Ez 30.000 tanítónál 300 eset. De 
ebbe már azok a szabadságolások is beleérten-
dők, melyek tanulmány folytatására stb. vonat-
koznak. 

Eszerint óradíjakat, egész helyettesítést, tanul-
mányi szabadságot s minden idevonatkozó kér-
dést meg lehetne oldani évi 240.000 koronával, 
de ebben már az állami, polgári és felső nép-
iskolai sib. tanítók is bele vannak értve. Figye-
lembe veendők a zárdanők által vezetett iskolák, 
ahol csak legföljebb óradíjról lehet szó. Bátran 
állíthatjuk, hogy az egész új költség 120.000 
koronánál többet nem tesz. 

Ám mit nyerne a tanítóság és a magyar 
népoktatás ennek fejében? Egy_olyan szolgálati 
pragmatikát, mely egységes fegyelmet teremtene 
a népoktatás terén, mert valljuk be, hogy ez a 
pont volt mindig az az ingovány, mely miatt 
az egységes szolgálati szabályzatot nem merték 
munkába venni. És megnyerné az állam azt a 
biztosít :kot, hogy hazánkban semmiféle iskolá-
ban, semmiféle címen nem szünetelne a tanítás. 
Ez pedig megér az államnak 120.000 koronát. 

Kinaestliesias. 
(A Pedagógiai Társaságból). 

A mozgató és megérző idegek munkaközös-
ségétől nyeri keresztnevét az írás-olvasás taní-
tásának ú j módszere. Juba Adolf dr. ta r to t ta 
keresztvízre. Ugyancsak ő muta t ta be a társa-
ságnak f. hó 17-én ta r to t t ülésén. Bevezető 
szavaiban meghajt ja az elismerés zászlóját a 
francia eredetű magyar fonomimika előtt. Máso-
dik lélegzeténél azonban már kifogást emel 
ellene. Nem tetszik neki a fonomimika test tar-
tása. Béna ez szerinte, mer t mankóra szorul. 
Legalább egy ideig. Mankója taglejtéses jelsora. 
Alig hogy megszokta a tanuló, le is kell szok-
tatni róla. Mert ha maguktól hagyják is el, van-
nak elegen, kik nehezen tudnak megválni tőle. 
Azt is hibájául rója föl a fonomimikának, hogy 
nem fordít elég gondot a hangok helyes kiejté-
sére. Ezzel a módszerrel szemben nagy elóhala-
dást je lent az a módszer, melyet Szász Irén 
alkotott meg abbau a formában, melyet az ülés 
folyamán ismertet. Egészen ú j ez alakjában, 
noha eredetileg már régen használják a siket-
némák oktatásánál. Érzést vezet az agyhoz min-
den idegpályán, mert nemcsak a fülével fogja 
föl, tehát hallja a hangokat, hanem megtapint-
ván a beszéd közben mozgó érzékszervet, úgy-
szólván megérzi a hangot, és annak világos 

tudatára jön, hogy mi okozza a hangot. Sarbó 
dr. idegorvosnak a hibásan beszélők tanításáról 
t a r to t t szakelőadásaból merí tet t inspirációt Szász 
kisasszony, módszere megépítéséhez. Ez irgerli 
a gyermek tudásvágyát. Különös érdeme, hogy 
helyes lélegző-gyakorlatokat végeztet, valamint 
az, hogy játszva megy végbe a hangok egybe-
olvasztása. Tudvalevőleg ez a legnehezebb. A 
fonomimikával szemben nincs miről leszoknia a 
gyermeknek. Javí t ja a beszédhibát. Ezt eddigele 
semmi más olvastató-módszerrel sem érhettük 
el. A kinaesthesiás módszer úgyszólván újból 
taní t ja a beszédet, ezért sem selypítés, sem 
dadogás, sem másféle beszédhiba nem fejlődhetik 
ki. Ajánl ja az előadó, hogy elsősorban a tanító-
képző-intézetek gyakorló iskoláiban alkalmazzák 
e metódust. 

Szász I rén magániskolái tulajdonos igazgató 
sajnálattal jelzi, hogy az ember nem emlekez-
hetik vissza arra az értelemfejlődési folyamatra, 
mely gyermekkorában végbemegy vele. Rendkívül 
nagy hasznát vennők ennek a nevelés gyakor-
latában. Ez úton tudhatnók meg azt, miképen 
válik öntudatossá az ismeret a gyermek lelkében. 
Mert valójában csupán akkor válik a gyermek 
vérévé az ú j képzet, ha öntudatosan fogja fel és 
dolgozza fel a gyermek. A gépies munka csak 
idomítás. Ennélfogva a nevelőeljárásnak főfontos-
ságú érdeke az ismeretnek öntudatossá való tétele. 
A hivatása magaslatán álló tanító már az oktatás 
legalsó fokán is törekszik arra, hogy a gyermek 
öntudatosan dolgozzék. Tehát az írva-olvasás 
tanításának első fokán, mindjár t a legelején úgy 
taní tsunk, hogy az írva-olvasás munkája is ön-
tudatos legyen. E cél elérésére az írva olvasásnak 
eddig alkalmazásban volt és ezidőszerint használt 
egyetlen módszere sem alkalmas. Legkevésbé az 
elavult sillabizálás. A Jakoto módszere is távol 
áll tőle, úgy Stephani hangoztató-rendszere is. 
A fonomimika meghaladja valamennyit, de még 
ez sem üt i meg az öntudatosság mértékét. Ez 
az állapot ösztönözte ú j módszer feltalálására. 
A jó szerencse kedvezett neki és fáradozásának 
köszönheti a kinaestbesiást. Iskolájában kiállotta 
a tűzpróbát s felhívja reá a szakkörök közfigyel-
mét. Tüzetesebben ismerteti az ú j módszer alap-
elveit, melyeket Juba dr. felolvasásában körvona-
lozott és amelyek megfelelnek az élet-, egészség-
és neveléstani szempontoknak. 

Fináczy Ernő dr. elnök megköszönve a szép 
előadást, figyelmezteti az előadót, hogy nem 
merí te t te ki a történeti módszereket s különösen 
figyelmen kívül hagyta a Herbart-iskolának a 
normál-szavakon nyugvó módszerét és az újabb 
pedadógusok nevezetes kutatásait . Természetes, 
hogy bármilyen érdekesek felolvasó fejtegetései 
a meggyőzés erejével csak akkor fognak hatni, ha 
szemtől szembe láthatjuk a gyakorlati alkalmazást. 
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Nagy László szerint az ú j módszer csakugyan 
észszerűnek látszik. Az teljesen igaz, hogy meg-
könnyí t jük a hangok kiejtését, ha öntudatossá 
tesszük, mert legnehezebb a beszédingereknek 
a beidegzése. Az előadó igazsága mellett tanús-
kodik, hogy már több kar társunk szerte az 
országban érzi az öntudatossá tételnek szükségét 
s azon iparkodik, hogy oly módot eszeljen ki, 
mely megfelel e szükségnek. Fölemlítheti, hogy 
ezelőtt már fél esztendővel bemutatot t hozzá-
szólónak egy termetes kézirati munkát Várady 
Károly hajdúnánási tanító. Ez a dolgozat a Szász 
kisasszony vezérgondolataival egészen azonos alap-
elveken készült. De minthogy szóló nagyon 
mélyrehatóan foglalkozott a fonomimikával, hatá-
rozottan állítja, hogy ennek főigyekvése szintén 
az öntudatosságra irányul. A különbség a két 
módszer között talán csak abban rejlik, hogy 
míg a fonomimika a hang felfogását és kiejtését 
akarja öntudatossá tenni, addig a kinaesthesiás 
a beszéd közben működő légző- és hangzószer-
veknek mozgó műveletét. Eszerint a két módszer 
egyáltalában nem ellentétes. Némely előnyben 
felülmúlja a fonomimika a másikat. így abban, 
hogy előbb kapcsolatot létesít a betű jegye és 
hangja között. Maguk a jelek, illetve mozdulatok 
korántsem eről tetet t mesterkedések, mert a tag-
lejtés lélektani alapon történik s egyenesen az 
ember természetéből folyik. A fonomimika elő-
készíti a hangok összetűzését, amit elmulaszt a 
Szász-féle módszer. Azt hiszi Nagy igazgató, hogy 
a tanító hasznát veheti az ú j eljárásnak is, mint 
ahogy használja a Budinszky és Tomcsányiné 
Czukrász Róza módszerét. Eleinte harcban állott 
a kettő, most némelyiknél kiegészíti egymást. 
Az ú j irányzat harmadik lehet ebben a szövet-
ségben. 

Az ülés elején Fináezy elnök egy szomorú 
és egy örvendetes h í r t je lentet t be. Az előbbi 
Kiss Áron dr. érdemes pedagógusunknak, társa-
sági alelnöknek az elhunytára vonatkozik, a másik 
Beöthy Zsolt országos nevezetességű öröm-
ünnepére. 

A jelenvoltak között lát tuk: Sebestyénné Stetina 
Ilonát, Ribiezey Erzsébetet, Walter Gyula dr.-t, 
Mosdóssy Imrét, Komáromy Lajost, Weszély Ödön 
dr.-t, Gyulay Béla dr.-t stb. Havas Irma. 

A Szent Is tván Társulat a pártoló tagok-
nak évenként könyveket ad jutalékul. Ez évben 
a következő könyvjutalékot ad ta : Szent István 
társulat naptára ; Uj kistükör, Öveges Kálmán-
tól. melyben a természet tüneményeit s a tek-
nika vívmányait ismerteti, népszerű módon ; a 
Kis gazda útmutatója, Horváth E. Jánostól ; 
végül a Szentek élete. E könyvekre alkalmilag 
még visszatérünk. 

KÖNYVESHÁZ. 
§ "Vezérkönyv az elemi iskolai tornatanítás-

hoz. (Tanítójelöltek és elemi iskolai taní tók szá-
mára í r t a : Maurer János, a N. T. E. igazgató-
művezetője. Az Athenaeum kiadása. Ára : 2 ko-
rona 60 fillér.) 

O m â g o s testgyakorlat c ímen vezetőcikk je lent 
meg az Orvosi Hetilapok 1861. évi 15-ik szá-
mában dr. Bakody Tivadar tollából. Az eszme 
ú j volt, nemcsak az országos testgyakorlat, de 
maga az általános testedzés eszméje is. A cik-
ket átvették a napilapok is. Mindenki méltá-
nyolta az egészséges gondolatot . A mozgalom 
megindult s rövidesen megalakult a „Pesti Torna-
egylet" (a mai „Nemzeti Tornaegylet"). 

Mint a vízbe dobott kő hullámai, egyre na-
gyobb gyűrűben ter jedt tovább az egyesülés. A 
nagyobb városokban is tömörül tek a testnevelés 
hívei. A hetvenes években az atlétika is gyöke-
ret ver nálunk. Ma már az egész vonalon ér-
vényre j u t o t t kötelező tornatanításnál t a r tunk . 
A fejlődést s az eredményt mutat ja i f júságunk 
szereplése a külföldi versenyeken (Paris, Athene, 
Velencze, Berlin, Bécs, Prága, London stb.). 

De meg kell állapítanunk, hogy a testgyakor-
lás a nagy fejlődés mellett sem lett „országos". 
Aggasztó tünetek bizonyítják e tényt Ne említ-
sünk egyebet csak azt, hogy a sorozó - bizottsá-
gok nem találnak elég katonának való, azaz ép, 
egészséges, fej le t t férfinépet s hogy évente majd 
százezeren pusztulnak el közülünk tüdővészben. 

S mintha népünk serdülő fiainak játékos kedve 
is alábbhagyott volna. Apáik még faluhosszat 
métáztak, kótyáztak, ü tö t ték a csülköt. Az 
ünnepnap ós vasárnap dé lu tán t lelket vídító, 
testet edző módon töl töt ték a faluvégi gyepen. 
Ma, ha játszik, a korcsma „kuglizó"-jában talál-
juk a legénységet, aminek vége — más neme-
sebb foglalkozás, hiányában — a korcsmázás 
megszokása. Mennyi anyagi veszteség, mennyi 
erkölcsi kár ! 

Elemi népiskolai tornaoktatásunk még mostoha-
gyermek, különösen faluhelyen. Folytatása az 
iskolán túl — nincs. Pedig erős alapnak kell 
lenni, hogy megbír ja a rá ja építendő hatalmas 
épületet: a jövő „Ifjúsági Tornaegyesületek "-et . 
A szociális viszonyok mai állása mellett száz-
szorta szükségesebb az országos testgyakorlat, 
mint 1861-ben. 

„Vezérkönyv az elemi iskolai tornatanításhoz" 
a címe annak a műnek, amelynek homlokára 
méltán oda lehetet t volna írni, hogy „Országos 
t e s t g y a k o r l a t A könyv írója Maurer János, a 
Nemzeti tornaegylet igazgató-művezetője, kinek 
neve összeforrt a magyar tornairodalommal és 
testneveléssel. A mű pedagógiai tudás, sok évi 
tapasztalat s lelkes munka eredménye. A gyer-
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mek lelkét ismerő, megértő nevelő szól hozzánk 
keresetlen, természetes nyelven. Az egészet meleg 
ügyszeretet, ideálizmus lengi át, de reális éles-
látással van megírva. Megmutatja, hogy kevésanyagi 
áldozattal, de lelkes munkával mily nagy szolgála-
tokat tehetünk népünknek a testi nevelés terén. 

Az egész mű könnyen át tekinthető. 170 
művészies rajz mutat ja a gyakorlatok helyes 
kivitelét. A rendgyak wlatok anyaga bő. Parancs 
szavai egyszerűek, szabatosak és főkép — ma-
gy írok! Ez nagy érdeme a gondos munkának. 
Aki torná t tanít , ismeri a parancsszavak fontos-
ságát. Még nincsenek általánosan elfogadott 
parancsszavaink. Pedig ez fontos dolog. Maurer 
parancsszavf i minden szempontból kifogástalanok, 
megérdemelnék, hogy használatuk az egész or-
szágban általánossá váljék. Az egyes gyakorlat-
csoportok u tán ott találjuk a módszeres eljárásra 
vonatkozó rövid utasításokat, a szerző sok évi 
tapasztalatainak eredményét. 

A harmadik ré-z a népies gyakorlatokkal fog-
lalkozik (atlétika), a negyedik pedig 22 ismertebb 
játékot tárgyal. E két részt — annyira fontos — 
külön, olcsó füzetben ki kellene adni, hogy a 
lehető legszélesebb körben ismert té lehessen. 

Különös figyelmet érdemel „A falusi iskolák" 
című rövid fejezet. Azt hiszem, nem tévedek, 
ha a jövő „magyar ifjúsági egyesületek" magvát 
ebben látom s lia a könyvet siéles sugárútnak 
nézem, mely elvezet bennünket a magyar nép-
tornázáshoz. Lelki szemeimmel látom a kicsiny 
magot terebélyes fává növekedni. Látom, mikor 
a magyar if júság nem a korcsma tájékán tö l t i 
szabad óráit, ünnepnapjait, hanem a „községi 
já téktéren" , egymással nemeä versenyben. Ha 
az újabb tanítónemzedók Maurer könyvéből 
szerzi tornaismeretét s lelkesedést is innen merí t , 
akkor e szép kor a közel jövőé. Ha megér t jük , 
átérezzük nemes törekvéseit és munkatársa iul 
szegődünk, erősebb testű, fegyelmezettebb lelkű, 
munkaképesebb és boldogabb nemzedék fog áldani 
bennünket kitartó munkánkért . Rólunk is elmond-
ják majd, hogy megvertük hazánk ellenségeit. 

Happ Jaltab. 
§ Emlékkönyv a tordaaranyosvármegyei 

általános tanítótestület 30 éves jubileuma alkal-
mából. (Szerkesztette: Demény Endre, tanító-
testületi elnök. Kiadta : a tanítótestület .) 

Harminc esztendő végtelen nagy átalakulást 
hozott létre a magyar közoktatásügyben. Az 
eredmény talán mégsem akkora, mint amilyen-
nek ezelőtt harminc évvel a rajongók képzele-
tükben megrajzolták, de mégis oly nagy, hogy 
a csüggedőkben is fölébredhet a hit és önbiza-
lom, ha a multat a jelennel összehasonlítják. 
Ma már csaknem kivétel nélkül nyugalomba 
vonultak vagy kidőltek azok, kik a mi szá-
munkra az alapvető munkát végezték, de mun-

kájuk eredményét hirdetik a föllendült intéz-
mények, hirdeti a tudatlanságot, a babonát maga 
előtt űző kul túra . 

Egy ilyen régi intézmény, a tordaaranyosvár-
megyei taní tótestület ünnepel te most meg 30 
éves jubileumát. A jubileum alkalmával hatalmas 
könyvben számol be arról a munkáról, melyet 
a hosszú idő alatt végzett. A könyvhöz í r t elő-
szóban dr. Moldován Gergely ismerteti azokat 
az állapotokat, melyek megváltoztatására küldték 
őt le a megyébe mint első tanfelügyelőt. A munká-
ban még a következő cikkeket találjuk : 1. A 
tanítótestület 30 éves tör ténete (Demény Endré-
től). 2. Tanítótestület tagjai (Létai Anta'.tól). 3. 
Tordaaranyos vármegye tanfelügyelői. 4. A tanító-
testület volt elnökei. 5. A tanítótestület jelen-
legi tisztikara. 6. A tanítótestület munkássága. 
7. A taní tótestület vagyoni viszonyai. 8. A 
tanítótestület hivatalos közlönye (Csiky Viktor-
tól). 9. Tordaaranyos vármegye kultúrális fel-
adata (Csőregi Jánostól.) 10. Céljaink és teen-
dőink a vármegyei általános tanítótestületben 
(Kovács Dánieltől). Cikkeket írtak még: Bende 
Béla, Soós László, Székely László, Kovács Samu, 
Szentpéterin é Haller Zsuzsa, Bölöni István, 
Novákné Harmath Ilona, Bercsényi Gusztáv, 
Vincze Béla. 

A könyv ára fűzve 2 korona, díszkötésben 4 
korona. 

§ Az e lemi népiskola I—YI. osztályának 
részletes taní tás tervezete . (Szerkesztette : 
Hoffmann József. Kapható Huszár Aladár könyv-
kereskedésében, Szatmáron. Egy osztály „Rész-
letes taní tástervezete" 30 fillér és 10 fillér pósta-
portó. Mind a hat osztályé 1 korona 50 fillér 
bérmentve. Az összeg bélyegekben is beküldhető. 
A munka 5 nagy lapból áll.) 

Közösen használható részletes tanmenetet 
írni nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen. Hiszen 
annyi különös szempont van, ami vidékekhez, 
azoknak iskoláihoz fűződik, hogy azt mind egy 
kalap alá fogni igen bajos. Másképen állapítom 
meg a részletes tanmenetet ott, hol tiszta magyar-
szavú gyermekekkel van dolgom, másképen ott, 
hol a nagyobb rész nem tud kellőképen ma-
gyarul ; másképen az osztatlan, osztott és részben 
osztott iskolákban ; másképen, ha erősebb vagy 
gyengébb osztállyal rendelkezem. S végül meg-
csinálom a részletes tanmenetet úgy, ahogy az 
én tanítói érzésem diktálja. Épen az illusztrálja 
legjobban, hogy mily nehéz egy részletes tan-
menetet összeállítani, mer t annyi szempontot kell 
figyelembe venni. S különösen a kezdő tanítók 
között akárhány olyan van, aki örül, ha e mun-
kájában valaki a hóna alá nyúl s céljához segíti. 
E célt szolgálja Hoffmann József akkor, amikor 
a népiskolák részletes tanmenetét megcsinálta s 
azt közreadta. 
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Munkájában hónapok szerint, minden hóra 4 
hetet számítva, külön-külön állította össze az 
I—IV. osztály tanmenetét s együttesen az V — V I . 
osztályét. Részletes tanmenete szigorúan felöleli 
a tantervben megjelölt anyagot s több helyen, 
mint pl. a természettannál is, igen jó gyakorlati 
alnpon osztotta be az elvégzendő anyagot. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok beosztása is 
ügyes, bár helyénvalóbbnak látnám, ha az iskolába 
feljövő kis gyermekkel előbb ott nézetne széjjel, 
ahol ő még újonc, ahol minden tárgy kíváncsivá 
teszi őt s azután vezetné vissza képzeletben a 
szülői házhoz, ahol úgyis mindent ismer. 

Maga a munka, kiállítását tekintve, könnyen 
áttekinthető. S fölötte fontos, hogy az ilyen rész-
letes tanításmenet rendkívül sok részletével ne 
vezesse a taní tót egy olyan labirintusba, ahonnan 
azután „se ki, se be" ! Meg vagyok győződve, 
hogy igen sok tanító előnyösen használhatja 
Hoffmann részletes tanmenetét, legalább addig, 
míg megszerzett gyakorlata alapján ő maga képes 
lesz saját iskolájához és saját egyéniségéhez viszo-
nyítva a legmegfelelőbb részletes tanmenetet 
szerkeszteni. XJrheyyi Alajos. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Erdélyi Lapok. 

(Az Erdélyi Irodalmi Társaság folyóirata.) 
A minden oldalról körülzárt erdélyi magyar-

ságnak harcolnia kell megmaradásáért. A nem-
zetiségi tengerben kisebb-nagyobb szigeteken 
élőket meg kell mentenünk az elveszéstől. Az 
újabb idők békés eszközeit, az iskolát és a tudo-
mányt kell felhasználniok. Ez eszközökkel a leg-
elhagyottabb, egymástól legmesszebb eső vidékek 
lakóit is oly erős kapcsokkal fűzhetik egymáshoz, 
melyet többé nem szakíthat el semmi. Nemcsak 
az a hivatásuk a művelt erdélyieknek, hogy 
nemzeti öntudatot, hazafias érzést csepegtessenek 
be az elhagyott falvak lakóinak szívébe, hanem 
éreztetniök kell velük, hogy a hozzájuk legköze-
lebb eső magyar város az, melytől szellemi és 
anyagi tekintetben mindent várhatnak. A város 
ne úgy éljen a falvak lakosságának képzeletében, 
mint egy kegyetlen szörnyeteg, mely munkájának 
eredményét elnyeli, leányait, fiait magához csá-
bítja. A város úgy álljon előtte, mint egy jóságos 
gondviselő, ki panaszaikat meghallgatja s szükség-
letükről gondoskodik. Ha a magyar városok ma-
gukhoz fűzték a környékükön lakó falvakat, nem 
fogja azt tőlük elszakítani semmi ellenséges erő. 

Az erdélyi városok közül különösen nagy 
hivatás vár Kolozsvárra. Nyugodt lélekkel mond-
hatjuk, hogy Kolozsvár már régen iparkodik 
hivatását teljesíteni. Hogy a nemes törekvés a 
helyzeten aránylag keveset változtatott, ennek 

nem Kolozsvár az oka, hanem az, hogy az állam 
a maga nagy hatalmával nem állt mindig ós nem 
állt telje3 erejével az erdélyi magyarság mögött . 
Az iskolák, a vasút és más állami intézmények 
terén csak a legutolsó évtizedben látunk az ország 
délkeleti részén nagy haladást. Kolozsvár hiva-
tott arra, hogy az ország e részének necsak 
tudományos és gazdasági tekintetben legyen 
vezére, hanem az irodalomban és művészetben is. 
Az erre vonatkozó törekvést is megtaláltuk a 
múltban s ezért kétszeresen örvendünk, mikor 
látjuk, hogy a jelenben és jövőben még erőseb-
ben fog megnyilvánulni. 

Az Erdélyi Irodalmi Társaság ugyanis egy 
folyóiratot alapított, mely az erdélyi intelligenciát 
akarja szoros kapcsokkal egymáshoz és az iro-
dalomhoz fűzni. E folyóirat szerkesztésével Kovács 
Dezsőt bízták meg. Az első szám érdekes és 
értéke?. Versek, novellák, elmélkedések, könyv-
ismertetések váltogatják egymást benne. Az elöl-
járó-beszédben Dózsa Endre a régi Erdélyről a 
következőképen emlékszik m e g : „Emlékeink 
Erdélynek, a magyar haza legmagyarabb részei-
nek történelmi és társadalmi emlékei. Emlékezete 
egy tiszta magyar uralomnak, magyar nemzeti 
érzéssel, magyar nemzeti közszellemmel, magyar 
nemzeti, műveltséggel. A magyar nemzeti uralom-
nak, melyben nemzeti hősök, magyar írók, magyar 
művészek csillagseregótől magyar a szó, magyar 
a gondolat. Emlékeink a barátságos magyar ven 
dégszeretet tűzhelyei, hol az idegen is szeretetet, 
ha kellett, meleg ot thont talált, hol a multak 
emlékezetének rajongó tisztelete, mint pelyhes 
madarat a puha fészek, úgy készítette elő a 
jövőt. Minden kunyhó és minden palota ilyen 
puha fészek volt. Puha fészek, melyet a borongó 
idők százszor vertek le bár, kiépítet tük száz-
egyedikszer is újra ." Majd azokról az eszme-
áramlatokról beszél, melyek a magyarság ez ősi 
fészkének hagyományai; védelmükre szólítja az 
erdélyi magyar írókat. „Mi kell, hogy szószólói 
legyünk — mondja. Tudománya faklyájával az 
erdélyi tudós, mesélő ajkával az erdélyi regény-
író, lantjával a költő, erős hit tel valamennyi, 
ahogy apró csillagokból lesz a Tejút, ahogy 
minden kis csillag egyazon ősi fénytől kapja 
fényességét. Ha fölkeressük Erdélyben mindazo-
kat, kiknek lelke ma még csak a családi otthon 
tűzhelyénél világít, vagy imitt-amott elszórt 
pásztortűz csupán ; ha meghallgatjuk és megszó-
laltatjuk irodalmi munkakörünkben őke t : akkor 
a családi tűzhely fényéből épúgy, mint a pásztor-
tűzből egy-egy csillag lehet, amely már mesz-
szibbre meglátható s maga is messzibbre lát." 

Kívánjuk, hogy az erdélyi magyar írók vállal-
kozását a megérdemelt siker koronázza. 

Az Erdélyi Lapok előfizetési ára egész évre 
12 korona. Kiadóhivatal: Kolozsvár, Honvéd-u. 66. 
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SZÉPIRODALOM. 
Halottak napján. 

Betegeu. 
Nem tépelődöm a halálon, 
Nekem van itt még hivatásom . . . 
Még sok dalom nem mondtam el, 
Zokogna még utánam árva, 
S 0, aki céllal küldött e világra : 
Utam felén nem hívhat el! 

Ha majd, — amit szívembe' hordtam, 
Minden nótámat eldanoltam, 
S magamra hagynak a dalok ; 
Magamra mind, kiket szerettem, 
S egy földi álom sem lesz a szívemben : 
Nem bánom, akkor meghalok ! 

Lelkem kiszáll e földi porból, 
S mely int felé a csillagokból, 
Szárnyát új létre bontja ki . . . 
Holott új, fénylőbb álmokat lát, 
S szerettit majd az idők távolán át 
Végetlenül ölelheti ! 

Szabolcska Mihály. 

Fiam emléke. 
Jelige : Jeremiás siralmai, I. r . 12. 

A drága kis írások . . . 

A drága kis írások közt lapozva 
Találtam egy gonddal beírt lapot, 
A végsorokban egyszerű dalocska, 
Mit kis keze utolszor írhatott. 
A sorokon átfutva látom újra 
Dalos ajkát, írogató kezét, 
Es sírnom kell a kis lapra borulva, 
Fülembe cseng rég' nem hallott beszéd. 
A dal hálás, kis szíve vallomása, 
Hogy ő minket rajongva szeretett, 
Ezt súgja nékünk minden kis vonáska ! . . . 
. . . Oh, könnyfakasztó, hív emlékezet : 
Lehullt sziromról szálló drága illat; 
Lehunyó nap szelíd fénysugara, 
Mit visszatükröz a parányi csillag ; 

Haldokló kis madár búcsúdala, 
Melyet szelíden ringat ágrúl-ágra 
A halkan pihegő erdőkebel, 
S bár elpihent már a beteg madárka 
S tetemeit levélsír födte el, 
Végsóhajára erdő keble mélyin 
Zokogva kél a búciúfelelet, — 
— Oh, derítgessed — porbahullt reményim 
Bús romjain borongó lelkemet! 

Ez a t e m e t ő k e r t . . . 

Ez a temetőkert, lásd, Gyuszikám, szívem, 
Zöldelő halmok közt szomorú falomb, 
Ez a te kis bátyád csendes laka itten, 
Ez egyszerű fej fa és e néma domb. 

Ez egyszerű fejfa, mely virággal ékes, 
Melyet körülrepdes angyalszelleme, 
Ez a néma domb, mely fájóan beszédes, 
Mely kis harmattestét lágyan fedte be . . . 

Halljátok: lomb suttog, szomorúfűz lombja, 
Halljátok: szél sóhajt, halkan, réveteg' 
Tán szelíd szelleme sóhajtja, suttogja: 
„Szülőim, testvérem, Isten véletek!" 

Hattyú-dal. 

Miként halk szellő nyíló rózsalombon, 
Letört bimbót csókdosva enyeleg: 
Sóhajtva lelkem néhány bús dalomban 
Úgy társalog, szerelmem, teveled. 

A szellő suttog, sír, nyög, mindhiába, 
Hervadt bimbó nem ébred esókjiin — : 
Sírhat dalom, szívünk letört virága, 
Nem hallod már epedő sóhajim' ! . . . 

Miként a lágy szellő, ha száll íz alkony, 
Egy búcsúcsók után halkan elül : 
Úgy révedeznek ujjaim a lanton, 
Es hull alá karom erőtlenül. — 

Úgy száll végsóhajom, — fejem lehajtom, 
Bús lelkem zaklatott, testem beteg — : 
Még egy búcsúcsók hozzád szellemajkon 
S aztán, kis Lacikám, Isten veled ! 

Gyula. 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
X A Fejérmegyei tan í tó tes tü le t október 

14 — 15 én tar tot ta XXXIV. évi közgyűlését Szé-
kesfehérvárott, a vármegyeház nagytermében. 
Szirbek József megnyitóbeszéde után a szokásos 
jelentések és számadások bemutatása következett. 
A Ferenc József Tanítók Hálában leteendő 
I I . alapítvány növelése céljából elhatároztatott, 
hogy az egyesületi segélyalap kamatain ik az a 
része, mely a segélyek kiosztása után fennmarad, 
az alapítvány összegéhez csatoltassek. Berger 
Vilmos sárbogárdi tanító a nyugdíj törvény reví-
ziójáról ta r to t t előadásában ismer ette az Orsz. 
Bizottság memorandumában foglalt pontokat, me-
lyeket kevés módosítással el is fogadott a köz-
gyűlés. Nevezetesen, hogy a szolgálati idő 35 év 
legyen s hogy a fizetéseme'kedés után eddig ki-
ró t t 5 0 % os járulók 3 0 % ra szállíttassák le. 
Teleki S>ndor tantestületi főjegyző a Magyar-
országi Tanítók Orsz. Szövetségének, a központi 
Tanítói irodának és egy független sajtóorgánum-
nak megteremtése iránti mozgalmát ismertette. 
A közgyűlés hozzájárult hogy a tagdíjak a szö-
vetség javára 50 fillérrel fölemeltessenek s uta-
sította a közp. bizottságot, hogy a Hivatalos 
Értesítő előfizetőinek számáról hozzávetőleges 
jelentést nyújtson he az Országos S/.övetséghez. 
Elhatározták továbbá, ho^y a jegyzőkönyvek, je-
lentések stb. egy egy példánya a központi 
irodába felküldessék. Párkányi Aranka székes-
fehérvári tanítónő a gyógypedagógia, a kisegítő-
iskolák és azok módszeréről t a r to t t értekezésében 
sürgeti a gyengetehetsógűek számára külön föl 
állítandó iskolák szervezését, legalább a nagyobb 
városokban. Az általános helyesléssel fogadott 
fölolvasásórt előadónak jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott a közgyűlés, azzal az óhajtással, hogy 
a szép eszme megvalósítását minden téren elő-
mozdítani és társadalmi úton szorgalmazni fogja. 
Pá '^ndíjat nyert Rónai Elemér székesfehérvári 
tanítónak „A rajztanítás anyagának módszeres 
feldolgozása a népiskola három alsó osztályában" 
című munkája. A munkát a bíráló-bizottság II. 
jutalomra ajánlotta vagyis 2 db 20 koronás 
ar jnnyal tünte t te ki. Hasonló tárgyú munkájáér t 
dicséretet nyert Velinszky László székesfehérvári 
tanító is. " ft központi bizottságban megürült 
állásra a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel a jelen 
volt kir. tanfelügyelőt, Schaller Flórist választotta 
meg. Az Országos Szövetségbe Szirbek József, 
Pusztai József, Kócsy M. Gyula és Lauzeritsch 
Antal küldettek ki képviselőkül. 

-f- A Marostordamegyei á l t . tanítótes-
tü le t mezőségi köre okt, 14-én Mezőbándon 
ünnepelte meg a tanítók és a vidéki közönség 
élénk részvétele mellett fennállásának 25 éves 
jubileumát. 25 éve, hogy küzd e lelkes kis csa-

pat, s áblásos munkájának nyomai, gyümölcsei 
•ninden kis mezőségi falucskában látható. A lel-
kes, szép ünnep hálaadó istenitisztelettel kezdődött. 
Ezután az állami iskola nagytermében Bányai 
András köri elnök lelkes szavakban emlékezett 
meg ez ünnep jelentőségéről, szeretettel üdvö-
zölte a jubiláló testületet , Beák Lajos királyi 
tanfelügyelőt és a megjelent közönséget. Majd 
Szabó Lajos állami tanító olvasta föl a kör 
25 éves történetét. E történetből nagy lelki 
örömmel hallottuk és győződtünk meg e vidék 
tanítóságának hazafijs munkásságáról. Meleg sza-
vakban, igaz elismeréssel emlékezett meg a kör 
történetének írója Deák Lajos tanfelügyelőről, 
ki a lefolyt 25 év alat t együtt dolgozott a jubi-
láló testülettel , ki a testület minden gyűlésén 
jslen volt, s ki épen ez év őszén töl t i be 25 
éves tanfelügyelői működé-ét és aki 25 évi mű-
ködése alatt most kórt, most élvez először sza-
badságot, s ezt is félbeszakította, eljött e gyűlésre 
is ünnepelni az ő munkatársaival. A tanítóság 
lelkesen eltette atyai vezérét ; ki megköszönve 
a megnyilvánuló szeretetet és ragaszkodást, hosz-
szabb beszédben emlékezett meg a mezőségi ta-
nítóság 25 éves múltjáról, kiragadván abból egyes 
nevezetes, tanulságos eseményt, mint tükör t állí-
totta a tanítók elé, egymásiránti szeretetre és 
jövőre is lelkes munkálkodásra hívta föl a taní-
tóságot. A nagy gonddal megírt s valóban a jövő 
tanítónemz^dékre tanulságos történetet a kör 
emlékkönyvbe venni határozta. Úgyszintén emlék-
könyvbe vétetett Tarcsafalvy Albertnek ez al-
kalomra í r t „Köszöntés" című szép költeménye, 
melyet igaz, mély érzéssel Hangódy Is tván all. 
tanító szavalt. Ezt Máthé József általános tan-
testületi elnök felolvasása követte. Felolvasásában 
a tanítóság, különösen pedig a Mezőség tanító-
ságának a nép között kifejtendő fontos hivatásá-
ról értekezett. Ismertette nagy vonásokban a 
Mezőség kulturális, gazdasági és nemzetiségi 
viszonyait, A szép ünnepet a „Szózat" zárta be. 
Este a marostordamegyei tanítói internátus ja-
vára Metz Albert m.-vásárbelyi konzervatóriumi 
igazgató és társadalmunk más neves embereinek 
közreműködésével egy minden tekintetben szépen 
sikerült, műsoros táncmulatság volt 

O A kereskedelmi iskolai tanárok orsz. 
e g y e s ü l e t e idei közgyűlését a Debreczeni Ke-
reskedő-Társulat meghívására Debreczenben tar-
totta meg, ahol a közgyűléssel kapcsolatban 
ünnepelték meg a Debreczeni Kereskedelmi Tan-
intézet 50 éves fennállását. Az országos egyesület 
közel 200 tagja jelent meg. Előbb az egyesület 
választmánya tartói t ülést, majd az egyes szak-
osztályok megkezdték működésüket. Karch Kristóf 
a könyvvitel tanításáról értekezett, Sassi Nagy 
Lajos fölolvasta A török alkotmány s közgazda-
ságunk jövője a Keleten c ímű dolgozatát s több 

2 
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gyakorlati indítványt tett , amelyekkel a választ-
mány fog foglalkozni. Tanulságos és érdekes volt 
Kúnos Ignácnak Szakoktatásunk és az új Tö-
rökország című tanulmánya. Nagyobb vi tát kel-
tet t a szakosztályban Szuppán Vilmos elnöknek 
az új szervezetre vonatkozó indítványa. Az Ipari 
és Kereskedelmi Oktatási Tanács ugyanis kimon-
dotta, hogy a felső kereskedelmi iskolák 4 éve-
sek legyenek, az illetékes miniszter azonban még 
nem döntöt t ebben a kérdésben. A tanács ekkor, 
javaslatának fenntartásával, átmenetileg az órák 
számának jelentékeny redukcióját kérte. Ez ellen 
azonban több oldalról fölszólaltak. Szuppán elnök 
most azzal az indítvánnyal lépett fel, hogy sür-
gessék meg a 4 éves tanfolyamot ós kér jék az 
órák számának redukcióját. Tóth József azt fej-
tegette, hogy az órák számát csak akkor leh 't 
csökkenteni, ha már á t tér tünk a 4 évre, de addig 
nem. Többek hozzászólása után a szakosztály el-
fogadta az elnök indítványát, az óraszámra vonat-
kozó pont elhagyásával. A kongresszust másnap, 
okt. 18-án nyitotta meg Szuppán Vilmos elnök. 
Schack Béla dr. üdvözölte az egyesület vezető-
ségét s amidőn elismeri annak eredményes mű-
ködését, kijelenti, hogy az évtizedeken keresztül 
kifejtett fokozatos haladás az egyetértésnek és 
az összetartásnak köszönhető. Azután Ábrái Lajos 
terjesztette elő a szakosztály indítványát , hogy 
a kereskedelmi iskolát 4 évfolyamúvá kell ki-
bővíteni. Kreutzer Lipót ellenezte a szakosztály 
indítványát. Mihály József védte az indítványt 
s azt javasolta, hogy nagy küldöttséggel kérjék 
föl a kultuszminisztert a kérdés végleges ren-
dezésére, még pedig a 4 éves tanfolyam alapján. 
Többek hozzászólása u tán a nagygyűlés elhatá-
rozta, hogy küldöttséggel kéri a minisztertől a 
fölfelé kibővített 4 osztályú kereskedelmi iskola 
szervezését. Azután a választás következett . Buda-
pesti alelnök lett Lévay István, vidéki alelnök 
Gáli f y Ignác, budapesti főtitkár Zilahy György, 
szaklapszerkesztő Trautmann Henrik, számvizsgáló 
Széli Jenő. 

• A Sopronmegyei általános tanítóegye-
sület kapuvári járásköre f. hó 15-én d. e. 
Kapuvárott tartotta közgyűlését, a róm. kath. 
elemi iskola egyik tantermeben. A gyűlésen Simkó 
Endre elnökölt s Pacséri Károly kir. tanfelügyelő 
is jelen volt. Simkó elnök, tanítóképző-intézeti 
tanár, tartalmas beszédben vázolta a járáskörök 
fontosságát, üdvözölte a nagyszámú tagokat és 
az érdeklődő vendégeket. Kováts József a tanítók 
országos szövetségéről olvasott fel alapos érte-
kezést, melyet a gyűlés egyhangúlag elfogadott. 
A nyugdíjügyet Kiss Lajos (Magyarkeresztúr) 
tárgyalta nagy részletességgel, amit szintén egy-
hangúlag fogadott el a gyűlés. Utána Kránitz 
Ignác tar tot t felolvasást az óvoda és a népiskola 
kapcsolatáról. A tárgyhoz szólók a felolvasó 

észrevételeit erősítették meg s elhatározták, hogy 
óvónői szakosztályt is létesítenek a tanítóegye-
sület keretében. Ezután igen érdekes vitatétel 
következet t : „Mennyiben valósítható meg az ú j 
állami tanterv az elemi népiskolában?" A vitát 
Hajós György (Mihályi) vezette be, ki tárgyan-
ként vette az egész tantervet s mintegy tan-
menetet adott azokból, amik a falusi iskolákban 
elvégezhetők. Utána Szij Lajos (Farád) tar tot t 
előadást, hogy mi vezesse a tanítóságot nemes 
munkájában arra, hogy a kitűzött nagy célt el-
érhessék. A tanítói életből vet t példákkal ecse-
telte a tanító küzdelmét, amely gátolja a hivatás 
teljesítésében. Az előadás osztatlan tetszésben 
részesült. Az Eötvös-alapról és a helyi gyűjtő-
bizottságról Farkas Gyöigy (Zsebeháza) érteke-
zett. Jászai József (Soprontamási) a Sopronban 
felállítandó diákotthonról t a r to t t előadást. Csiz-
madia Ferenc (Beled) a sopronmegyei irkákról 
értekezett. Több kisebb fontosságú ügy elinté-
zése után a járáskör i tisztviselők választására 
kerül t a sor, amelynek során elnökké Kováts 
Dénest (Kapuvár), alelnökké Szij L i jos t (Mester-
háza), jegyzővé pedig Szabó Lajost (Kapuvár) 
választották meg. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓ JA. 
M. I. K.-pttspöki. 1. Nem köteles. 2. Hivatali eskü 

letétele alkalmából útiköltség és napidíj fizetésére 
nem kötelezhető az iskolaszék. 3. A tanfelügyelőség-
hez tegyen jelentést. 4. A lakás- és kertváltság dol-
gában itt elmondottakat minduntalan nem ismétel-
hetjük. — Sz. S. Fiak. Az ön esetében perlekedésnek 
nincs helye, mert vagy képes az iskolafenntartó saját 
anyagi forrásaiból biztosítani magasabb fizetését s 
akkor a közig, bizottsághoz fordulhat ennek megálla-
pításáért, vagy pedig nem képes és ebben az esetben 
joga van az iskolafenntartónak ahhoz, hogy a törvény-
szerű fizetés és a magasabb korpótlékkiegészítést 1910 
július l-ig elhalassza. Egy kis jóakarattal — azt hisz-
szük — mégis lehet talán akképen rendezni az ügyet, 
hogy a fenntartó már most adja meg a magasabb 
fizetést és korpótlékkiegészítés címén államsegélyért 
folyamodik. — H. M. Hmvhely. A népoktatásra vonat-
kozó statisztikai adatgyűjtés tárgyában 196/1906. ein. 
ez. a. kiadott körrendelet a Hivatalos Közlöny 1906. 
évi 4. számában jelent meg. — S. S. Seréi, önnek 
is csak azt mondhatjuk, amit e helyen már többször 
megüzentünk, hogy a fizetéskiegészítési államsegélyek 
és az állam által engedélyezett korpótlékok a nyugdíj-
igénybe hivatalból, külön folyamodás nélkül, számít-
tatnak bo és vettetnek ki a nyugdíjintézeti járulékok. — 
Sz. Tepla. Érdekel minket is, hogy mely hivatalos 
forrásból szerezte azt az értesülését, hogy a fizetés-
kiegészítési kérvényeket a minisztérium áítal kiadott 
„titkos rendelet értelmében pihentetni kell". Mpg-
nyugtathatjuk önt, hogy a minisztériumtól teljesen 
távol áll az afféle törekvés, hogy a tanítók törvényes 
illetményeik kiadásában hátrányt szenvedjenek. Az 
illető saját mulasztását akarta bizonnyal palástolni az 
ily nem létező rendeletekre való hivatkozással. Ha a 
velünk megismertetett ügy a valóságnak megfelel, 
úgy ajánljuk, hogy a tényállást közvetlenül a minisz-
tériumnak hozza tudomására. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Hivatalvesztés és taní tói pályáról való 
e l t i l t á s : az aradvármegyei közigazgatási bizott-
ság fegyelmi választmányának 1908. évi május 
hó 12-én 2157. sz. a. hozott azon határozatát, 
mellyel Magier Miklós vidrai gör. kel. felekezeti 
isk. taní tót viselt hivatalának elvesztésére és a 
tanítói pályáról öt évre való eltiltásra ítélte 
1908. évi július hó 28-án 73.376. sz. a. kelt 
rendeletével jóváhagyta, ennélfogva nevezett e 
naptól számítandó öt éven át egyetlen hazai 
népiskolánál sem alkalmasható tanítóul. 

K i n e v e z t e : Bézsi Sándor oki. tanító, a 
„Nyugatmagyarországi Hiradó" belső dolgozó-
társát a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká és szolgá-
lattételre Szabolcs vármegye kir. tanfelügyelősé-
géhez; Tokay József oki. tanítót a lippai áll. 
el. isk.-hoz r. tan í tóvá; Salomváry József oki. 
tanítót az aranyidai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Lévay Nándor, Necsov József és Labancé Mária 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt a pancsovai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Blaha Irma 
oki. tanítónőt az ádámosi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítővé ; Draskóczy Ilona oki. tanítónőt a 
zsuppaneki (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé. 

Jelen minőségében á thelyezte : Beck Pál 
nagybecskereki és Istvánffy Károly hatvani áll. 
el. isk. taní tókat kölcsönösen ; Crimes János 
felsővisói áll. el. isk. tanítót a kőrösmezői, 
Gimesné Steiger Erzsébet felsővisói áll. el. isk. 
tanítónőt a kőrösmező-bíróvölgyi áll. el. isk.-hoz; 
Poynárné Hűgel Anna panésovai és Szalavetz 
I rma resiczabányai áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen ; Czéhenter Ilona tótraszlaviczai áll. 
óvónőt a nagysárosi áll. óvóhoz. 

Véglegesen áthelyezte : Váró Béni kir. 
tanfelügyelőt Kolozs vármegyébe. 

Nyugdíjat utalványozott : Perényi József 
ipolytarnóczi elaggott róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1340 K- t ; Klimó András jamiki ág. 
hitv. ev. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1160 K- t ; Puskás Konstantin zazári gör. kath. 
munkaképtelen tanítónak évi 900 K-t ; Bella 
Antal hegyesmajtényi munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1260 K-t; Chicinás Deme-
ter mikesi gör. kel. tanítónak évi 660 K-t ; 
Baltay János csaczai ellaggott áll. el. isk. taní-
tónak évi 2120 K t ; Ambrus Adel közs el. 
isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 2140 K-t; 
Szikay Flóra kassai közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 1400 K- t ; Gönczy Gyulriné 
szül. Rákóczy Mária munkaképtelen fehérgyar-
mtt i közs. óvónőnek évi 240 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Petőfi családja. Október 24-ike óta 

közös sírban nyugszik a Petőfi-család. Petőfi 
szülei tudvalevően a Kerepesi úti temetőben 
pihentek, közös sírban. Ugyané temetőben, 
külön sírban pihent eddig Petőfi neje, Szend-
rey Julianna és fia, Zoltán. A békésmegyei, 
csákói temetőben pihent István, a nagy költő 
öccse, ki maga is szép verseket írt. A drága 
hamvakat exhumálták s közös sírba temetteté 
a Petőfi társaság, mely majd méltó emlékkővel 
is jelöli meg a közös sírt. A főváros a Kere-
pesi-úti temetőben az 1/17 es síi-hely-táblában 
adott kettős sarok-díszsírhelyet a legnagyobb 
magyar költő családjának. Csak a költő alszik 
ismeretlen sírban . . . így lett az ő sírja mind-
nyájunké: minden magyar ember szívében. 

— Tóth János á l lamt i tkár ezentúl csütörtö-
kön nem iart kihallgatást. A rendes kihallgatási idő : 
kedden déli 12—2 óráig, csak vidékieknek,pénteken 
d. u. 4—8 óráig vidékieknek és helybélieknek. 

— A kirá ly a kereskedelmi okta tásró l . 
A király a multhet i általános kihallgatás során 
fogadta Kirchner Béla felső kereskedelmi iskolai 
főigazgatót, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium középponti szakreferensét is, aki legutóbb 
tör tén t kinevezését köszönte meg a királynak. 
A király ez alkalommal élénk érdeklődéssel tuda-
kozódott a kereskedelmi iskolák fejlődése felől. 

— Úgy hallom, hogy a magyar kereskedelmi 
szakoktatás szépen fejlődik. 

— Igen, felség, a kereskedelmi iskolák szín-
vonala is fejlődik és számuk is szaporodik, vála-
szolta a főigazgató. 

— Örvendetes dolog, felelte a király és a 
mai gazdasági viszonyok között szükség is van 
rá, hogy a tanulók az ipari és kereskedelmi 
iskolákat, amelyek praktikus életpályákra képez-
nek ki, minél nagyobb számban keressék föl. 

A felség ezután szíves szavakkal bocsátotta 
el a főigazgatót. 

— A Budapest i Népoktatási Körből. Ez 
a kör talán a legrégibb egyesületünk, mely 
ingyen méri a tudományt azoknak, kik lekéstek 
az iskoláról. És mégis most, amikor országul 
akarják szervezni az iskolán kívül való oktatást, 
egy kicsit megfeledkeztek róla. Ezt szóvá te t t ék 
a Kör választmányának október 21-én tar to l t 
ülésén. Jancsó Benedek dr. megnyugtatta a 
választmányt, hogy irányadó helyt ismerik és 
méltányolják az egyesület buzgóságát és hang-
súlyozza, hogy mellőzésről nem lehet szó. Ismer-
tet i a legközelebb lezajlott ankétet, melyről 
rövid és hézagos közlést hoztak a lapok. Az 
ügy még nincs oly stádiumban, hogy ezidő-
szerint végleges szervezés várható. A szervezés 
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tervét megküldik az érdekelt egyesületeknek 
véleményezés végett és ekkor a népoktatási 
körnek is módjában fog állani beható nyilatko-
zatát megtenni. Egri Tóth Kálmán az „Isten-
hegyi Népnevelési Egyesület "-ről terjesztő elő 
jelentését. Az egyesület működése szükséges és 
hasznos és megérdemli, hogy erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesüljön. A pénztárnok számot 
adott az egyesület vagyonáról. Ennek utána ki-
mondták, hogy az idén is rendeznek tanfolya-
mokat ott, ahol tavaly is voltak. Ezeken kívül 
Pastinszky István dr. javaslatára hajlandónak 
nyilatkozott a választmány, hogy a VII. ker., 
Rottenbiller-u központi katholikus legényegye-
sületben tanfolyamot létesít. ( J t . ) 

— Negyven év. Székely János, a kézdivásár-
helyi állami iskola derék igazgatója a minap 
töltötte be szolgálata negyvenedik évét. Ez al-
kalommal tanítótársai és a város közönsége 
meleg ovációban részesítették. 

— Nemzetiségi t an í tók gyűlése. A karán-
sebesi gör. kel. román püspök egyházi hatósága 
alá tartozó krassószörényi, temesi és torontál i 
felekezeti iskolai tanítók mintegy háromszázan 
Karánsebesen tartották meg ezévi nagygyűlé-
süket, melyen a románság vezetői nagy számban 
jelentek meg. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő az 
elnök üdvözlő-szavaira a tanítók lelkére kötöt te , 
hogy alkalmazkodjanak a törvényes rendelkezé-
sekhez és növendékeiket hazafias szellemben 
neveljék, amit a tanítóság lelkes Sze treaszkdval 
fogadott. Üdvözlő-beszédeket mondtak még az 
aradi román tanítók nevében Popovics Döme és 
a torontáliak nevében Vecia román iskolakönyv-
író. Az egyesület működéséről Bandu t i tkár 
számolt be s jelentését tudomásul vették. Majd 
Branisce Valér dr., a lugosi Drapelul szerkesz-
tője ta r to t t előadást a nyelvtan-tanítás köréből. 

— A m a g y a r s á g e l l e n s é g e . Aradról jelen-
t ik: Popovics Demeter kuvini tanítót a magyar-
ság ellen való izgatás miatt a közigazgatási 
bizottság pénzbírsággal sújtotta. A kultuszmi-
niszter, akihez az ügy felebbezés folytán került , 
Popovicsot állásának elvesztésére ítélte. 

— K e t t ő s j u b i l e u m . Csendes, de annál me-
legebb ünnepeltetésben részesítette Lajosmizse 
község lakossága Golarits János róm. kath. 
tanítót ós Deák Julia tanítónőt. Golarits János 
ez évben töltötte be lajosmizsei tanítóskodásá-
nak 28-ik, Deák Jul ia pedig 25-ik évét Ez 
alkalomból a képviselő-testület a községháza 
tanácstermében díszközgyűlést tartott, melyre 
küldöttségileg hívta meg az ünnepelteket. Az 
elhangzott üdvözlő-szavak után a volt tanítvá-
nyok csinos kis beszéd kíséretében egy egy díszes 
emléktárggyal lepték meg az ünnepelteket. Este 
a jubilánsok tiszteletére 70 terítekű áldomás 
volt, amelyen megjelent a község színe-java. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Molnár Gyula és Rónai R. Antal urakat fölkér-

jük, hogy írói tiszteletdíjaik elküldése céljából 
tartózkodási helyüket velünk mielőbb közöljék. — 
V. (Szeresd a gyermeket.) Becsületes próza, verses 
formában. Nincs szárnya. Egy jó rigmus hatását teszi 
az olvasóra. — II. (Vágyakozás.) Bíztató tehetségre 
vall a verse, de még hiányzik a kifogástalan formába 
öntés művészete. Neki-nekilendül, aztán újra le-
hanyatlik s végén el is laposodik. — D. I. D. Amit 
a temetési szertartásokról mond e röpke feljajdulás-
ban, általánosítani nem lehet. Hogy megfizetik az 
imát, az éneket — ebből n^m következik, hogy ima 
is, ének is szívből ne fakadjon. A legnagyobb költők 
sem írták ingyen műveiket, de ki merne azzal meg-
vádolni őket, hogy írás közben egyedül a pénzre gon-
doltak, vagy egyáítalán gondoltak is ilyesmire. Egyéb-
ként el kell ismernünk, hogy ügyesen forgatja a tollat.— 
K. (A madárárus fiú.) Kissé mesterkéltnek látszik ez 
a történet. Nem győzi meg az olvasót a madárkínzó 
fiú megjavuláeáról. Máskülönben a lehetőség határai 
közt szívesen teljesítjük kívánságát, ha nekünk való 
dolgokat ír. Ezt nem közölhetjük. — D. (A magyaros 
beszéd érdeltében.) Nem új, de megszívlelésre méltó, 
amit ír. Sok, nagyon sok fölösleges idegen szót használ 
a magyar ember. Rövid felszólalását azonban nem 
szerencsésen vezeti be Nem lehet egy gyermek szájába 
adni vagy 60 idegen szót, elmondván egy lélekzetre, 
hogy mit vettek a vásáron. Arra nem vállalkozhatik 
a lap, hogy az idegen szavak helye+t a megfelelő 
magyar szavakat leközölje. E célt szolgáló könyv több 
is van, s ha a tanítói könyvtárak létesülnek, lesz ezekben 
ilyen könyv, melyet a tanítók sikerrel használhatnak. — 
P. (Hajótörött.) Sorát ejtjük a nemrégiben elfogadott-
nak s ennek is. — K. (Csak a régi nagyok.) Yan egy-két 
jó strófája, de az egész nem üti meg a mi mérté-
künket. — K. (Ejnye adta ...) Bizony ez szárnypró-
bálgatás, még pedig nagyon gyenge. A szárnypróbál-
gatás nem szégyen —• bizonyára ezt akarta mondani 
ezzel: „szégyenemre nem vall",de már azon van némi 
szégyelleni való, hogy tanító létére a helyesírással 
hadilábon áll. Mivel sértette meg önt a helyesírás ? — 
F. (Hozzászólás a szlöjd-tanításhoz) Hevenyészett hozzá-
szólásoknak nem vagyunk barátai. A pongyolán, zava-
rosan odavetett cikkecskék beraktározására nem való 
az a lap, melynek nagy és intelligens közönsége van. — 
L. (Látogatás) Némi simítással közölhető volna. Ám 
annyira el vagyunk árasztva versekkel, hogy csak 
hetek, hónapok multán jelenhetnék meg. — S. (Minek 
vágyakozzam ?) Elég ügyesen gördülnek a sorok, de 
egyszerre, nagyot zökken i t t : Elfordulok attól, Ami 
felhív, felcsal (már t. i. a magas régiókba). Bíztatást 
érdemel. - 15. (Ingoványok felett.) Jön. — M. (A ko-
ler ás.) Elhisszük, hogy „szóról szóra megtörtént", de 
épm ez a legnagyobb baja. íróember nem ír „szóról 
szóra" megtörténtet, hanem tesz valamit hozzá, vagy 
elvesz belőle. És még sok egyebet csinál, amiről e 
helyen nem beszélhetünk. 

Tartalom • Kiss Áron. Dr. Székely György. — 
Apponyi beszámolója. — Magyarország és a nemzeti-
ségek. Balogh Pál. — Levelek egy néptanítóhoz. Gaal 
Mózes. — A világbéke. Répay Dániel. — Tanítók 
szabadságolása szolgálatképtelenség esetén. Kóródy 
Miklós. — Könyvesház. — Irodalom és művészet. — 
Szépirodalom : Halottak napján. — Szabolcska Mi-
hály. — Fiam emléke. Szalay Gyula. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
A gyomai ág. hitv. ev. egyházközség egyik kántor-

tanítói állására pályázatot hirdetünk. Javadalom : 
1. 800 (nyolcszáz) korona, évnegyedes előleges rész-
letekben, az egyházközség pénztárából. 2. 200 (kétszáz) 
korona lakbériíletmény, az egyházközség pénztárából. 
3. 200 (kétszáz) korona fizetéskiegészítés-államsegély. 
4. A szokásos stóla. Kötelesség: 1. Tanítandja az 
l—III. vegyes osztályok növendékeit. 2. A másik 
tanítóval hetenként felváltva végzi a kántori teendőket 
i megjegyeztetik azonban, hogy a másik tanító tör-
vényes akadályoztatása esetén azt kántori teendőiben 
helyettesíteni tartozik. 3. Végzi az egyházközség jegyzői 
teendőit. A tannyelv : magyar-német. Az egyházköz-
ség fenntartja magának az egyes osztályoknak a két 
tanító között alkalomadtán a szükség szerint való új 
felosztásának jogát ; általában a megválasztott tanító 
tartozik magát alávetni az egyházközség még meg-
alkotandó egyházi és iskolai szabályrendeletének. Pá-
lyázati határidő : november 7. A kellőleg (eddigi mű-
ködési bizonyítványokkal is) fölszerelt folyamodványok 
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők, Gyoma (Békés 
vm.). Enekpróbát tartunk. Hajts Bálint, ev. lelkész. 

(1608-11—2) 
Mocsonok (Nyitra m.) kath. népiskolájához egy 

osztálytanítói állásra november hó 7-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 700 korona a hitközségtől, 300 
korona államsegély címén. Tannyelv : magyar-tót. 
Orgonálásban jártasak előnyben részesülnek. Személyes 
megjelenés nem szükséges. Pályázatok az iskolaszéki 
elnök címére, Mocsonokra küldendők. (1C18—II—2) 

A szepesmindszenti róm. kath. segédkántor-
tanítói állomásra f. évi november hó 6-ra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : 8U0 korona. A tót nyelv 
ismerete szükséges. Folyamodványok Laozkó József 
esperes, tanfelügyelőhöz, Zsigra (p. Szepesváralja), inté-
zendők. (1642—11—2) 

A kerelöszentpáli róm. kath. iskolaszék Il-ik 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Ezen állás évi jöve-
delme : 900 korona államsegély, 100 korona hitköz-
ségtől és 80 korona lakbér. Kötelessége : az iskola-
szék által kijelölt két, esetleg 3 osztály önálló okta-
tása. Pályázati határidő : 1908 október 25. Róm. kath. 
iskolaszék. (1621—II—2) 

Gazdasági szaktanító, kétéves mezőgazdasági tan-
folyamot ez évben jelesen végzett, önálló községi gaz-
dasági ismétlő-iskolánál állást keres. Megkeresések : 
„Szaktanító" Szegvár (Csongrád vm.). (1656-III-1) 

A szentendrei városi iparostanonc-iskolánál lemon-
dás folytán megüresedett rajztanári állásra ezennel 
pályázatot hirdetünk. Ezzel az állással évi 500 (öt-
száz) korona fizetés jár, mely összegért a megválasz-
tott rajztanár heti 3 órában az ipari rajzot tanítani 
tartozik. Pályázók oklevéllel és egyéb okmányokkal 
fölszerelt kérvényeiket a felügyelő-bizottság elnök-
ségéhez f. évi november hó 6-ig nyújtsák be. Meg-
jegyezzük, hogy a választás három esztendőre szól. 
A megválasztott rajztanár az oktatást azonnal meg-
kezdeni köteles. Szentendre, 1908 október 18. Maxi-
movics István s. k., polgármester, bizottsági elnök. 
Pesthy Jenő s. k., bizottsági jegyző. (1660—1—1) 

A „Beocsini Cementgyári Unió Részvénytársaság" 
Krassószörény megyében fekvő Újbánya, Orsova 
melletti széntelepén lévő elemi népiskolája részére 
egy okleveles tanítót vagy tanítónőt keres. Az állás 
évi 1000 korona fizetéssel, lakás, fűtés és világítással 
van összekötve és rögtön betöltendő. Pályázatok a 
„Beocsini Cementgyári Unió Részvénytársaság" igaz-
gatóságához Budapest, V., Alkotmány-utca 10. nyúj-
tandók be. (1654—1-1) 

Nevelőnőnek ajánlkozik okleveles óvónő. Cím : 
Majerszky, tanító, Hodrusbánya (Hont megye). 

(1651-1-1) 

A pásztorházal (Vas megye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
lakás 2 nagy szoba, konyha, pince, gazdasági épüle-
tekkel és kert ; 500 korona készpénz a hitközség 
pénztárából, 11 kat. hold föld bérbeadva 350 ko-
rona, 736 kg. búza 140 korona, 913 kg. rozs 150 
korona, 29'/» m. tűzifa házhoz szállítva 160 korona, 
kántori 150 korona. Kötelessége : a I II—VI. osztály-
vezetése, ismétlősök oktatása fölváltva, a kántori 
teendők elvégzése és a harangozásról való gondosko-
dás. Tannyelv : magyar, segédnyelv : horvát. Pályá-
zati határidő: november elsején, d. e. '/all órakor: 
ekkor a választás. Személyes megjelenés. Jandrisevits 
Péter, iskolaszéki elnök. (1650—1—1) 

S', íbadszállás községhez tartozó Szabadjakab-
szállás-pusztán újonnan szervezett községi iskolá-
ban alkalmazandó tanítói állásra pályázat hirdettetik, 
következő javadalmazással: 1. készpénz a Szabadszál-
lás község iskolai pénztárából 'A évi előleges részle-
tekben fizetve 1000 korona, 2. természetbeni szabály-
szerű lakás, 3. 20 korona kertilletmény évi váltság-
díj, 4. az 1907. évi XXVII. t.-c. előírt korpótlék élve-
zete. Oklevéllel és működési bizonyítványokkal föl-
szerelt pályázati kérvények f. évi november hó 8. 
napjáig a Szabadszállás község iskolaszékéhez adandók 
be. Szabadszállás, 1908. évi október hó 19-én. Marti-
novits Péter, iskolaszéki elnök, Paal István, iskola-

j széki jegyző. (1646—1—1) 
A csejkői (Bars megye) községi népiskolánál má-

soltanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
államsegély 567 korona, a községtől 400 korona, két 
öl fa, egy szoba. Kötelessége : I—II. osztályban ön-
állóan, az ismétlő-iskolában fölváltva tanítani. Orgo-
nálni tudóknak előny adatik. Véglegesítés egy év 
múlva. Kérvények november l-ig az iskolaszékhez 
címzendők. (1640—1—1) 

Köpösdi Nyitra megye) róm. kath. kántortanítói 
állomás betöltendő. Javadalom : lakás, 3 hold szántó-
föld 90 korona, 12 űrméter tűzifa 72 korona, párbér-
megváltás 140 korona, szolgálmányok 80 korona, 
ismétlő-iskola 40 korona, tanítói fizetés 450 korona, 
alapítványok 11 korona, stóla 100 korona, offertóriu-
mokből 12 korona, harangozás 150 korona. Tannyelv : 
magyar. Tótul tudó előnyben részesül. A folyamod-
ványok oklevéllel október 31-ig Ligday József elnök-
höz beküldendők. (1645-1—1) 

Ueresztócz községben újonnan rendszeresített 
kisdedóvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. Pályá-
zók kötelesek fölszerelt folyamodványukat f. é. novem-
ber hó 4-ig alulírott óvodabizottság elnökéhez benyúj-
tani. Az óvónői állással jár 800 korona évi fizetés, 1 
szoba, 1 éléskamara és 1 konyhából álló természet-
beni lakás az ideiglenes óvodaépületben, valamint a 
hozzátartozó 200 HJ-öl nagyságú házikertnek a ha-
szonélvezete. A választásnál oly pályázók fognak 
előnyben részesíttetni, kik a magyar nyelven kívül 
még a német és szerb nyelvet is bírják. Kelt Beresz-
tóczon, 1908 október hő 15-én. Halbédl Róbert, róm. 
kath. plébános, elnök. (1644—I—1) 

Nőtlen, róm. kath. tanító, kitűnő oklevéllel és 
működési bizonyítványokkal tanítói, nevelői állást 
keres. Cím : „Tanító." Kézdiszentlé lek (Három-
szék vármegye). (1677—II—1) 

A hahóti róm. kath. iskolaszék újonnan szervezett 
Il-ik sorszámú elemi osztálytanítói állomására novem-
ber 8-ig lejáró pályázattal okleveles róm. kath. tanítót 
keres. Fizetése : egyezer korona, egy szoba, fűtés, 
tisztogatással. Kötelezettségei : egy tanteremben ta-
nítani, gyermekeket vasár- és ünnepnapokon templomba 
vezetni. A kántorságban segédkezni és az ismétlősöket 
oktatni. Személyesen jelentkezők előnyben részesül-
nek, de útiköltséget nem adhatunk. Irataik az iskola-
szék címére küldendők. Felsőhahót, Zala megye. 
Király, elnök. (1676-1—1) 
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Az árpásl (Sopron m.) róm. kath. népiskolánál 
újonnan szervezett osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Csak férfiak pályázhatnak. Jövedelme : a 
hitközség pénztárából 100 korona, államsegély 900 
korona, egy szoba, szükséges bútorzattal és fűtéssel. 
Kötelesség díjlevél szerint. Személyes megjelenés 
előnyös. Kérvények főtiszt. Péntek Sándor, esperes-
plébános úrhoz Árpásra küldendők. Választás november 
5-én. Állás november 8-án elfoglalandó. Tóth Lajos, 
iskolaszéki jegyző. (1643 — 1—1) 

Nevelői állást keres jól képesített, festészetben s 
zenében jártas tanító. Brenyó Elek Dióskán, u. p. 
Ungvár. (1648—1—1) 

Az esztergom-bajnai róm. kath. iskolánál üre-
sedésbe jött osztálytanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. A javadalom áll : 100 korona a községtől, 900 
korona államsegély, 40 korona lakbérből. Folyamod-
ványok Hermán József tanfelügyelő, alespereshez kül-
dendők november hó 2-ig. Csak férfiak pályázhatnak. 

(1683 -1—1) 
A nagyatádi államilag segélyzett községi polgári 

fiúiskolánál betöltendő egy rendes tanerői állomás. 
Pályázhatnak menyiség- és természettudományi szakra 
képesített, okleveles polgári iskolai tanerők. Előny-
ben részesül, ki tornatanításra képesítve van s éne-
ket tanítani tud. Fizetés : évi 2000 korona, mely havi 
előleges és 350 korona lakáspénz, mely negyedévi 
előleges részletekben fizettetik ki, Nagyatád község 
pénztára által. Kötelessége : hetenként 26 órát taní-
tani s az iskolai mellékteendőkben segédkezni. Az 
iskolaszékhez címzett s kellően fölszerelt folyamodá-
sok legkésőbb f. évi november hó 7-ig nyújtandók 
be az iskolaszék elnökségéhez. Tallián Andor főszolga-
bíró, iskolsszéki elnök. (1684- 1—1) 

Az apahegyi ref. előkönyörgő-kántortanítói álláara 
pályázat hirdettetik. Javadalma : az első félévben 
állami kiegészítéssel 800, azután 1000 korona és teme-
tésektől a kerületileg megállapított kántori stóla, lakás 
zöldségeskerttel. Kötelezettség : hétköz- és vasár-
napokon az istenitiszteleteknek az igehirdetés és kán-
tori teendők körében végzése, a mindennapi és ismétlő-
iskola, az úrasztalához járuló gyermekek oktatása, te-
metéseknél kántori teendők, továbbá egyházi jegyzői 
tiszt végzése. Pályázati határidő: 1908 november 15. 
Kérvények ref. lelkészhez küldendők Apa, Szatmár 
megye. Állás azonnal elfoglalandó. (1681 —II — 1) 

Vulkáni iskolánknál ideiglenes minőségben a folyó 
tanévre a negyedik tanítói állás betöltendő. Ez állás-
sal egybekötött javadalom szabad lakáson és tüzelésen 
kívül havi 110 korona és 10 korona takarítási pótlék. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Bányaigazgatóság, Petro-
zsény. • ( 1671-1 -1 ) 

Jókeö (Nyitra megye) kath. népiskolájához egy 
osztálytanítói állásra november hó 7-ig pályázat hir-
dettetik. Járandósága : 200 korona községtől, 800 
korona államsegély, 8 méter tűzifa, egy bútorozatlan 
szobás lakás. Tannyelv : magyar-tót. Kötelessége : a 
kijelölt osztályt vezetni, ismétlősöket fölváltva taní-
tani. Pályázatok Rudroff Béla plébános, iskola-
széki elnök címére küldendők. Megbízásból : Besskó 
Antal, főtanító. (1678—1—1) 

Inaktelki községi iskolánál tanítói állás betöltendő. 
Javadalom : 800 korona, további 200 korona kiegészí-
tésért folyamodva van, és 200 korona lakbér. Iskola 
államosítás alatt áll. Megválasztott köteles lesz jelen-
legi énekvezér eltávozása esetén ref. énekvezérséget 
folytatni, külön javadalmazás mellett. Folyamodványok 
november 10-ig alulíiotthoz küldendők. Inaktelke 
(Kolozs vm., pósta : Egeres). Bitai Kálmán, iskolaszéki 
elnök. (1688—1—1) 

Egy-két gyermekhez ajánlkozik menhelyvezetőnő, 
ki az elemi iskolába járók oktatását is elvállalná. 
Cím : Mózsa Sándor tanító, I lobabánya (p. Iloba). 

(1682-1—1) 

Székelyfalvi róm. kath. osztálytanítói állásra 
november 5-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 1907. 
évi XXVII. t.-c. értelmében 1000 korona községtől 
és egy bútorozott szoba. Teendője : a reábízott osz-
tályokat önállóan tanítani, ismétlő-iskolát tartani, a 
kántoriakban segédkezni, az iskolásokat szentmisére 
vezetni és ott reájuk felügyelni. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Tannyelv : magyar-tót. Az állás azonnal el-
foglalandó. Kérvények morvaszentjánosi plébánia-
hivatal címére küldendők. (1649 I —1) 

Józsefházai református kántortanítói állomás be-
töltendő. Fizetése : 1000 korona, lakás, ismétlő-iskoláért 
130 korona. Fölszerelt kérvények november 4-ig Oláh 
Sándor felügyelő-lelkészhez küldendők, Szamoskrassó 
(Szatmár vármegye). (1685—1—1) 

Mesterszálláson egy róm. kath. külterületi ta-
nítói és egy belterületi tanítónői állásra pályázat 
nyittatik. Javadalmazása : egyenként — míg az új 
iskola és törvényszerű lakás fölépül — jelen tanévra 
egy szobából álló, szirény lakás ; évi fizetés a község-
től 200, államsegélyből 800 korona és törvényes kor-
pótlék, havi előleges részletekben ; 25, illetve 20 ko-
rona kertilletmény. Kötelessége : kéttanítós iskolánál 
az iskolaszék által megjelölendő osztályok és ismétlő-
iskola tanítása, a tanulók templomba vezetése. A meg-
választottak az iskolaszék által meghatározandó napon 
tartoznak állásukat elfoglalni. Kérvényhez csatolan-
dók : keresztlevél ; házasság vagy szabad állapot iga-
zolása ; tanítói oklevél ; működési bizonyítványok ; 
községi illetőségi bizonyítvány ; hatósági bizonyítvány 
magyar állampolgárságról ; igazolvány az esetleges 
élvezett korpótlókról, vagy arra való igényről ; szava-
toló nyilatkozat arról, hogy magyarul beszélni, írni 
és tanítani tud ; a törvény által előírt eskü letételé-
nek igazolása, vagy annak azonnali letétele. Kérvények 
az iskolaszék címére f. évi november 7-ig nyújtandók 
be. Mesterszállás (Jásznagykúnszolnok vm.), 1908 
október 21. Harmath János, iskolaszéki elnök. 

(1679—1—1) 
A szebenmegyei Resinár községi kisdedóvodához 

kisdedóvónő-helyettes kerestetik, havi 70 korona tisz-
teletdíjjal. Oklevéllel, keresztlevéllel, erkölcsi és szol-
gálati bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1908 nov. 
15-ig a felügyelő-bizottsághoz nyújtandók be. Román 
nyelv szükséges. (1687—I—1) 

Betöltendő : a szabadka-tanyai (Bácsbodrog vm.) 
áll. el. iskoláknál 10 tanítói állás, a józseffalval 
(Temes vm.) áll. el. iskolánál 1 tanítói állás (róm. 
kath. vallás ós kántori képesítés igazolandó), a récsei 
(Pozsony vm.) áll. el. iskolánál 1 tanítói állás, a 
budakeszi (Pest stb. vm.) áll. el. iskolánál 1 tanítói 
állás, a királyhidal (Moson vm.) áll. el. iskolánál 
1 tanítói állás, a chizsnei (Árva vm.) áll. el. isko-
lánál 1 tanítói állás, a fogarasi (Fogaras vm.) áll. 
el. iskolánál 1 tanítói állás (zenében való jártasság 
igazolandó), a pókafalvai (Alsófehér vm.) áll. el. 
iskolánál 1 tanítói állás (ref. vallás és kántori képe-
sítés igazolandó). Valamennyi állással az 1907. évi 
XXVI. törvénycikkben megállapított illetmények 
vannak egybekötve. A kellően fölszerelt kérvények 
f. évi november hó 10-ig bezárólag azon vármegye 
kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amely-
nek területéhez az illető iskola tartozik. Budapest, 
1908 október 26. M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium. (89/h—I—1) 

Az aszófői (Zala m.) plébániához tartozó Orvényes 
hitközségi kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : lakáson, kerten kívül körülbelül 760 
korona. Államsegély biztosítva. Tanítás nyelve : ma-
gyar, istentisztelet nyelve : német. Németül tudóké 
elsőség. Választás : október 30-án 9 órakor. Személyes 
jelenlét szükséges. A megválasztott állását november 
3-án köteles elfoglalni és azt iskolaév befejezte előtt 
nem hagyhatja el. Aszófői plébános. (1662—I—1) 
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A drétomai ág. liitv. ev. tanítónői állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma : készpénzben, állam-
segéllyel 800 korona, kiegészítés kéretni fog; lakás, 
kerttel. Tannyelv : tót-magyar. Az állás azonnal el-
foglalható. A kérvények Krizsar Zsigmond lelkészhez, 
Trenesénbe küldendők. (1057- 1 — 1) 

Regeteruszkai (Abaúj) osztott róm. kath. isko-
lánál pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000 korona 
alapfizetés, tanítói lakás,' kert. Ismétlősöket köteles 
tanítani, némi részben kántornak segíteni. Folyamod-
ványok november 15-ig küldendők a fenti iskola-
székhez. (1667-1-1) 

A ráczkevei róm. kath. iskolához egy beteg-
helyettesítő tanítónő sürgősen kerestetik, egy vagy 
két hónapra. Havi fizetés : 60 korona. 1908 október 16. 
Iskolaszék. (1632—1—1) 

A rujenturnuli (Krassószörény vm.) volt határ-
őrvidéki községi elemi iskolánál fejlesztés folytan be-
töltendő II. tanítói állásra pályázatot hirdetek. Törzs-
íizetés : évi 1000 korona és természetbeni lakás. A 
tanító fizetésének kiegészítésére 900 korona állam-
segélyből fedeztetik, 1U0 koronát a község biztosít. 
Magyar nyelven szerkesztett, kellően bélyegeit és 
tanítói oklevéllel, magyar honosságot igazoló bizony-
lattal, keresztlevéllel, esetleges eddigi működési bizo-
nyítványokkal vagy képesítő-oklevelekkel fölszerelt 
kérvények a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címzendők és f. évi november hó l-ig 
Krassószörény vármegye közigazgatási bizottságához 
teriesztendők be. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(87/h—I— 1) 
A nagyszombati közs. polg. fiúiskolánál rendes 

rajztanári állás betöltendő. Javadalmazása : városi 
pénztárból 1000 korona évi fizetés, melynek állam-
segéllyel kiegészítéséért iskolaszék azonnal folyamodik, 
és 360 korona lakbér. Kérvények november 7-ig iskola-
széki jegyzőhöz : Atszeghy János, polg. leányiskolái 
igazgatóhoz küldendők. (1663—11 — 1) 

A tolnaváraljai ág. hitv. ev. leányegyház II. 
tanítói állomása betöltendő. Fizetés: államsegéllyel 
1000 korona és 100 korona lakbér. Kötelesség: a 
három alsó osztály tanítása és a kántori teendőkben 
való segédkezés. Pályázati kérvények november l-ig 
a lelkészi hivatalhoz, Kismányokra (u. p. Nagymányok) 
küldendők. . (1665—1 1) 

A t iszadadai reform, egyház harmadik tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalom: 1000 (egy-
ezer) korona készpénz, havi előleges részletekben ki-
fizetve, melyből 000 korona államsegély ; szabad lakás : 
két szoba, előszoba, konyha, kamra, sertésólak és 
istállóval. Okleveles református férfitanítók pályázati 
kérvényüket november 14-ig lelkészi hivatalnál nyújt-
sák be. Kötelesség : egyháztanács által évről évre ki-
jelölt osztályok tanítasa, jelenleg az 1—II. fiú és 1. 
leányosztályok ; kántortanító helyettesítése a templomi 
és temetési szolgálatnál, akadályoztatás esetén. Egyházi 
számadások összeállításánál segédkezés. Választás : 
november 15-én délelőtt. Személyes megjelenés akár 
választáskor, akár előbb megkívántatik. Államsegély 
a megválasztott hivatalba lépése napjától folyósíttatik. 
Hivatalát december 1-én köteles elfoglalni. IIa kor-
pótlékra jogosult egyén választatik, korpótléka állam-
segélyből fedeztetik. Tiszadada. Reform, egyháztanács. 

(165«—11-1) 
A mátraszelei közs. iskolánál megüre. edett tanító-

női állásra 1000 korona fizetés s megfelelő lakással 
pályázat hirdettetik, ltóm. kath. pályázók kérvényei-
ket a közs. iskolaszék címére, november 10-ig Mátra-
szelére (u. p. Homokterenye, Nógrád m.) küldjék. 

(1673-1-1) 
Keresek polg. isk. nyelvészt, ki esetleg német- és 

énektanításhoz ért. Jelentkezni egyszerű levélben a 
nagybicscse i magán polg. isk. igazgatóságánál. 

(1652-1-1) 

Óriszentpéterl reform, kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom tisztességes lakáson 
és kerten kívül: 1. Tanítói fizetés 1100 korona. 2. 
Kántori működésért 100 korona. 3. Iskola fűtésére 15 
szekér aprított puhafa. 4. Stóla, az egyházliatóság 
rendelete szerint. Kötelesség : hatosztályú iskola tan-
terv szerinti vezetése, ismétlősök oktatása. Okmányok-
kal fölszerelt kérvények november 10-ig nt. Somogyi 
Gyula esperes úrhoz, Iigyházasrádóczra (Vaä megye) 
küldendők. Választás : november 15-én. Mezey János, 
őriszentpéteri ref. lelkész. (1655—1—1) 

Lemondás folytán megüresedett az „Eszakmagyar-
országi egyesített kőszénbánya és iparvállalat rész-
vénytársulat" iskoláinál a János-aknai (Mítraszele 
község, Nógrád in.) tanítói állás, melynek betöltésére 
ezennel pályázat hirdettetik. A tanító javadalmazása 
teljesen megegyező az állami tanítók III. csoportjába 
sorozott tagjainak javadalmazásával, melyhez újévkor 
még cirka 100 korona jutalék is jár, valamint szabad 
lakás, fűtés és rendszeresített világítási átalány élve-
zete is. Pályázni szándékozó oki. tanítók felhívatnak, 
hogy kellőleg fölszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
november 8-ig terjesszék be. A kinevezés már november 
hó 9-én fog megtörténni, mire a kinevezettnek egy 
héten belül el kell foglalnia az állást. Bányaigaz-
gatóság, Baglyasalja (u. p. Salgótarján). (1653—1- Í j 

A bányai (Krassőszöréiiy vm.) volt határőrvidéki 
községi elemi népiskolánál egy tanítói állás betöl-
tendő. (Új szervezés.) Az állomás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honos-
sági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok 1908. évi 
november hó l-ig Krassószörény vármegye közigaz-
gatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi 
október hó 16-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(88/h-I—1) 
A cs íkszentkirályi róm. kath. iskolaszék egy 

újonnan szervezett tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése: lUOO korona, lakás és kertilletmény. Pályá-
zati határidő : november 10. Róm. kath. iskolaszék. 

(1669—1—1) 
Az újszászi róm. kath. iskolánál távozás folytán 

megüresedett férfitanítói állásra november 3-ig pályá-
zat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona és 2 szobás 
lakás, kert stb. Kötelessége: a díjlevélben van meg-
állapítva. Az állás azonnal elfoglalandó, iskolaszék. 

(1691 —I— 1 j 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 

A második osztály tanítója, 
•IUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az líj tanterv és fásítás szerint ZŰ1A 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest,VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1627—IX—2) 

Tanítók segítsége! 
Minden tanfelügyelő követeli a részletes tanításterve-
zetet (tananyagbeosztást). Bármely osztály 65X48 cm. 
nagyságú, ív alakban kiállított, falra függeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann József féle 
„Ré.-zletes Tanítástervezete" 40 fill. Mind a hat osz-
tályé 1 kor. 50 fill. Az egytanítós (osztatlan) iskoláé 
1 kor. 10 fill. Az összeg előleges beküldése mellett 
bérmentve küldi: Huszár Aladár könyvkereskedő, 

Szatmár. (1519—V—3) 
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Az iskolák 
Ifertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeleiek alapján 

Fónagy-féle Dustless -
S7.el történik. 

E szert egyedül és kizárólag a 

Fónagy-féle Dustless -
gyár i 

Erdős Jo és Tsa 
Budapest, VI., Sziv-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 

Miniszteri rendeleteket és utasítá-
sokat kívánatra megküldünk. 

(IGSO—IX—1) 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkűak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert 

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegycsajkú 

iskolákban", melyet a nagymélt. vallás- és közokt 
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának 
adományozott. (1600—III—3) 

Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam 
kapható. I. kötet (I—11. oszt. tananyaga) 4 K. II. kö-
tet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI. 
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése 
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik. A mű 
I. kötete már 3-ik, II. és III. kötete 2-ik kiadást értek. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest, II., Fő-utca 2. 

P Á K T O L J C K A IIO.M I I W K T ! 
a miniszterileg ajánlott s 

többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar száradó, tartós és használatkész 

IPvn -n nc\ szlUlítia ! 
" A C l l l l U U tnhWfirfis 

Iskolatábla-mázat. 
Egy Vi bádogszelence '/* klg. 18 m* ter. kor. 7 

7» 9 m3 ter. 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ - .80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Új mázolási és vonalozásl utasítással. 

C-reschik Gyula, 
( 1 4 9 6 - V - 5 ) L Ő C S É N , 

CIMBALMOK 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-12) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 2C. és VIII., Mária Terézia tér 1G. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Jskolahegedük 8 K-tól kezdve. 
Harinóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Aljegyzők kívánatra ingyen és bérmentve. 

Telefon 109 

KÉZIMUNKA 
Cwobelf n e k , 
gólt és szövetek rendkívüli nagy 
választékban, szabott gyári árakban. 
Kérjen képes árjegyzéket és kiválasz-

tási küldeményt. 
Tanítónőknek engedmény ! 

BÉRC ZI I). SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

• S a j á t árúházában. : 

Magyarország- Ä = 
(16 -52 -44 ) 

legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
lizetésre is kaphatók. 
Harmóniumok, beszé-
lőgépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal.Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

cite rák, k i tünő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld : MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

(585—26—18) 
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Aki méí; nein ismer " AZ DJ RAJÄETEKET, a HOROVITZ ADOLFNAL 
Nagyszombatban megjelent 

a sikeres modern rajztanítás érdekűben hozasson azonnal mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet szerint tervezte: Nagy József. 12 szám à 
10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatványsorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai modern rajz-
oktatás 50 fillér) 130 korona előleges beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. (1661—III—1) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett száliít: 

Első magyar,villamos erőre 
berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszeshúros-, 
vonós- és fuvóhangszereit. 

L e g n a g y o b b g y á r 
é s r a k t á r . 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50—51—43) 

T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

* 
t 
• 

fc 

i « 

a 
i 
« 

& 

T t u t h ö n y v e k 

elemi éB polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű folTllágotításaal készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fö-utca 2. szám. 
(1216—XV—3) 

t 

9 
i 

ff » 
í 

» 

ff 
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Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
mert REMÉNYI MIHÁLY mühegedű-készítő, 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által („hangfokozó-
gcrenda") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítményű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűn.űvésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-féle új hegedűn sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87—84. 

Árjegyzék bérmentve. (447—30—23) 

n r m m József fonomimikai eljárása a Idgjobb. 
I H I H II Kérjen prospektust. Kiadja az „Első 
I JLl 1 I l i i Galántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-
zsony megye). (1532—IV—4) 

H A R M O N I T J M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Aljegyzők ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (873—26—27) 

Vaday-Pacséry-Dénes 

Gazd. ism.-iskolások könyve. 
Engedélyezve 69.371/1906. sz. a. Ára egész vászon-
kötésben 1-20 K. Kiadja a Polatsek-féle könyvkeres-
kedés, Temesvár. (1498—7—4) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Új kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom in.). 

(1380—XX—7) 

138 színes képpel ellátva 
jelent meg kiadásunkban 

Seiler Miklós „Természettana", 
a népisk. részére. A színes képek a szemléltető-okta-
tást rendkívül elősegítik. Engedélyezve 101.280/1908. 
sz. a. Kívánatra niutatványpéldányt küld a Polatsek-
féle könyvkereskedés, Temesvár. (1419—VII—5) 
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ffodirao Ir a r+á ro a Irl Olvassák el a 40. számban hir-aeavt* KariarsaK!de fcésemet ! Nóvák. (i672-4-i) 15 forintért 
r « p r A l Mátyás Károly áll. tanító, róm. kath. kán-
i /üvICI t o r i vadregényes, fenyves vidékről, az Al-
földre. Az iskola négytanerős. Ferenczfalva iKrassó-
Szörény), Resiczabánya mellett. (1622—1—1) 

r 

F r t P C Í t p Q Tisztelettel értesítem az 1908. évben 
LI ICollOo. Debreczenben végzett kollégáim at, hogy 
a berettyóújfalui egyházhoz választattam meg kántor-
tanítónak. Ezért kérem a kitűzött összeget az alábbi 
címemre küldeni! Üdvözöl mindnyájatokat Daku János 
kántortanító, Berettyóújfalu. (1617—1 — 1) 

f l c p r p l tanító gyönyörű tátrai vidékről, több 
voCl 01 híres fürdő szomszédságából, többtanerős 
iskolánál működő, róm. kath. áll. tanítóval. Állomás 
10 percnyire. Erdődy Sándor, Bessenyőfalu, u. p. 
Liptótepla. (1614—1—1) 

U o 7 Ó r b r Í n w u p t • Alexy: Vezérkönyv (eredmény-
VCZ.CI K.UUJ Ven.. tár) a földrajz tanításához 1-20. 
Pálinkás B. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2-40 ; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1-80. Szabó: 
Irvaolvasás, számolás, rajz és agyagmunka elm. és 
leckékben 1'40. Székely A. : Vezérkönyv a beszéd-ért. -
gyak. tanításához, I. oszt. 2 ; II. oszt. 2. A pénz be-
küldése esetén portómentesen küldi: Kovács Gyula, 
Nagybánya. (1086—16—10) 

Oki. tanítónőt keresek, 
gorán már haladót oktatni tud : III. polgári osztályos 
leányka mellé, keresztény házhoz. Ajánlkozhatni, az 
igény. megjelölésével, Székedy Domokosnál, Puszta-
szentmihály (pósta : Hídalmás). (1689—II—1) 

remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 
Krausz I1. és Társa 

iiriszabó-llzlete, VIII. ker., Hákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—14) 

FEIWEL LIPÓT utóda ïïffi 
sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét, ingyen 68 

bérmentve. 
(24—52—44) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutónyosabb áron 

EHRENTREU ÉS FÜCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áijegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (193-40- 35) 

A mult (tan. működésem 25.) évében vezettem be a 

S e g j ï n ô G r a m m a - L á s z l ó - f é l e A B C - k ö n y v e t , 
amikor s amellyel az irvaolvasás tanításában eddig 
a legnagyobb rekordot értem el, rövid 4 hónap alatt 
földolgozván azt, miért is elhatároztam, még vissza-
levő tan. időmben ennél megmaradni s azt mások-
nak is ajánlani. Keszü (Baranya megye). Somssich 
Sándor, néptanító. — Mutatványpéldányt küldünk és 
bevezetése esetén a képes falitáblákat hozzá ingyen 
adjuk : Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(1548—VII—1) 

i f te 
r r 

A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 
: ELŐFIZETÉSI ÁRA: : 

Egész évre ÍO K. Félévre 5 K. Negyedévre 3 K 5 0 f. 

Előfizetést naptár szerint k ikerek í te t t egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
kizárólag az egyetemi nyomda igazgatóságához küldendők be. 

Az E G Y E T E M I N Y O M D A igazgatósága. 
===== BUDAPEST, I . kerület (Vár), Iskola-tér 3. sz. = = 

• U í. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . MINTSZTÉKIUM. 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i gyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő, által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések ál-szabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted rémeiét 
tevő petit nyomásü és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n e m adunk: visiKSöá.. 

írás-olvasás, szabadtanítás. 
Két óriási mozgalom jellemzi a ma-

gyar közéletet. Egyik a kultúra terjesz-
tésének lázas izgalma. A másik a nép-
jogok kiterjesztésének csaknem forrada-
lomszerü követelése. Ki ne látná a kettő 
között a legbensőbb összefüggést? Azt 
sem szabad állítani senkinek, aki a tisz-
tánlátás jogát \ indikálja magának, hogy 
a két mozgalom nem jogos. Ellenkező-
leg! A kultúra vívmányainak élvezeté-
hez s ezzel kapcsolatban az összes em-
beri jogok gyakorlatához mindenkinek 
a legmesszebbmenő módon joga van, sőt 
egyenesen követelheti minden emberfia, 
hogy előtte a könyveknek s egyéb mű-
veltségi eszközöknek titkos kapui föl-
nyittassanak, s ha egyik emb-r azokat 
élvezi és hasznára fordítja, akkor a 
másiknak is módjában legyen ezt meg-
tenni. A művelt, tanult osztályok dús-
kálkodnak a tudomány, a költészet, a 
sajtó s a művészetek által nyújtott él-
vezetekben. Sőt el is unják s blazirtan 
dobják félre, mint olyan dolgot, mely 
nekik unalmas és fárasztó. Ha e félre-
dobott anyagot oda tudnók valami mó-
don adni azoknak, akik még nem élvez-
ték, páratlan élvezetek forrását nyitnók 
meg a mai úgynevezett műveletlen em-
berek előtt. Ez azonban csak a jövő 
zenéje, bár ennek előkészítése szintén 
a mi korunk feladata. Ám most közvet-

lenül nem erről van szó. Az egész or-
szág azon töri a fejét, hogy mi módon 
lehetne a népjogok kiterjesztését úgy 
megoldani, hogy a helyes kormányzás biz-
tosíttassák, és mindenekfölött a magyar nem-
zet történelmi és faji jogai érdékéhen hazánk 
magyar nemzeti jellege föltétlenül megőriz-
tessék? 

A $iócagyűjtéstől a kosárkötésig sok 
mindenfélét követeltek már a magyar 
tanítótól, és a magyar tanító kétség-
kívül sok mindent meg is oldott, de 
annyira nagyszabású, olyan fontos, any-
nyira hozzá méltó, olyan nemes, nagy 
feladat előtt sohasem állott, mint hazánk 
jelenlegi történelmi pillanatában. Arról 
van ugyanis szó, hogy hazánk jövője jelen-
tékeny részben az írni-olvasni tudáson fog 
megfordulni. írni és olvasni! Alfabétá-
nak lenni, ez ma a nagy kérdés. És 
minél több magyar ember fogja tudni ezt 
az óriási mesterséget, annál biztosabb 
hazánk magyarsága. Igen, kedves tanító-
társaim! Az írni-olvasni tudáson fordul 
meg ezután hazánk magyar nemzeti jel-
lege. Ha az oláhok, tótok, szászok, hor-
vátok, szerbek és németek többen talál-
nak tudni írni-olvasni, mint a magyarok, 
még le is szavazhatják a magyarokat. 
És ez elvégre nem lehetetlen, mert! s 
itt kezdődik az a beszéd, amit a magyar 
tanító nagyon tisztán tud, — hogy az 
írni-olvasni tudás tulajdonképen nem is 
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tudás, — olyan könnyű mesterség. Ha 
a nemzetiségek egy kis3é megtanulnak 
fonomimikázni, — nem is épen a taní-
tók, hanem akármelyik segédjegyző, pópa, 
sőt bármelyik értelmesebb falusi legény, 
vagy leány, úgy megtanítja a falujabeli 
analfabétákat írni-olvasni, hogy mire új 
választási törvény lesz, mindenki tudni 
fogja ezt a mesterséget. Hiszen az egész 
dolog legföljebb — de ezzel már sokat 
mondunk — három hónapi időt kíván 
s készen van a polgári jogok Alanya. 

Épen most egészen a törvényhozásig 
hatott a másik nagy mozgalom, a sza-. 
bad iskola ügye. És a tanácskozás jel-
lemzője volt, hogy a szabadiskola egyik 
legfontosabb feladataként az írás-olvasás 
elsajátíttatását jelölte meg. 

Valóban, a szabadtanítás mesterségé-
nek megindítása a 12-ik órához érkezett. 
Arról van szó, hogy a magyar ember 
„juss"-hoz jusson. És arról, hogy ahhoz 
minden magyar ember haladéktalanul 
hozzájusson. A magyar tanító pedig pom-
pásan érti, hogyan kell a „juss"-t a leg-
rövidebb időn belül megszereztetni. Tör-
ténelmi pillanat biz ez, mikor a magyar 
tanító egy nagy kultúrintézménynek, a 
szabadtanításnak életbeléptetését nem 
kisebb indokból, mint a népjogok kiter-
jesztésének indokából kezdheti meg. Ezt 
a pillanatot elmulasztani a tanítóság ré-
széről öngyilkosság volna, mert ez az 
első eset Magyarország 1000 éves tör-
ténetében, hogy közjogi s epen a leg-
nagyobb népjogi aktusnál a kultúra em-
berein fordul meg minden. 

Induljon meg tehát az összes magyar 
falakban és városokban a szabadtanítás. 
Ott az iskolahelyiség, ott a fekete tábla, 
néhány fillér a palatábla és palavessző, 
ott vannak a fali olvasótáblák, botrá-
nyosan olcsó az ABC-és könyv, jönnek 
a hosszú téli esték s kaláber vagy tarokk 
helyett tanítsunk meg minden magyar 
embert az írás-olvasás mesterségére, meg-
indítván ezáltal a szabadiskolák műkö-
dését. Ha fölvilágosíttatnak a jó magyar 

atyafiak, hogy miről van szó, talán meg 
is fizetik a tanító munkáját, de ez igény-
telenségem tapasztalata szerint a siker-
től függ. Ha az idén a választásra 
jogosultak megtanulják ezt a mestersé-
get, jövő évben tolongás lesz asszonyok, 
fiatalemberek stb. részéről. I t t Pécsett 
a mult évben 26 analfabéta tanult meg 
írni. A többit visszatartotta az álszemé-
rem. De mikor kisült, hogy 54 éves 
asszony is tanult annyit, hogy imádságos-
könyvből imádkozhatik, s ezt mind 5 
hónap alatt, heti 3 órában tanulta, akkor 
sok olyan sóhajt hallottunk, amely ebben 
az évben már messzire fújta az álsze-
mérmet. 

A magyar nép sohasem fogja elfelej-
teni a magyar néptanítónak, ha ő fogja 
a népjogok kapuján bevezetni, s ezáltal 
a tanítás olyan becset nyer, minőhöz 
foghatót nem is álmodtunk. Egy ilyen 
sikerült esztendő után jöhet majd a tu-
domány elemeinek szabadiskolája s ezzel 
a tanítóság megérdemelt hatalmi pozí-
ciójának bevezetése. Koro ly Miklós. 

Magyarország s a nemzetiségek. 
írta: Balogh Pál. 

— Harmadik közlemény. — 
H. 

A nemzetiségi agitáció reményeihez alapot 
és számítása hoz reményt Magyarorság etno-
gráfiai tagozatából s abból a demográfiai tény-
ből merít, hogy ezidőszerint az ország 17 mil-
liónyi lakosságának alig 51 százaléka magyar, 
49 százaléka pedig másajkú. 

A hegemón faj száméreje ma tényleg 8 6 
millió lélek, a másajkúaké pedig 8"4 millió, 
amiből 2'8 millió oláh, 2—2 millió német és 
tót, 5—500 ezer rutén és szerb, 200 ezer 
horvát és 400 ezer egyéb nyelvű (vendek, bol-
gárok, csehek, cigányok, örményei, olaszok 
stb.). A magyarság nagy zömével az ország 
belsejét tölti be, a perifériákon pedig, széles 
nyelvterületeket alkotva, a többi fajnépek fog-
lalnak a néprajzi térképen helyet. A délnyu-
gati határmegyékben horvát, vend és német 
községek százaival találkozunk. Az északnyu-
gati megyék népe nagyrészt tót, az északke-
letieké rutén. Délkeletre vegyesen laknak 
szerbek, svábok és oláhok, keleten pedig, az 
oláhság közepett, szászok és székelyek. 
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Ha községenként vizsgáljuk e közállapotot, 
a fölszínes bírálat meglepődhetik a fonák ered-
ményen, hogy az ország 12.686 községéből 
csak 4718-ban túlnyomó a magyar elem, 
7908-ban pedig a túlsúly a másajkúaké. Ez 
utóbbiak között 2981 oláh, 2711 tót, 1114 
német, 612 rutén, 237 horvát, 149 szerb-
jellegű, 164 egyéb nyelvű (vend, bolgár és 
cseh) község létezik. Megjegyzendő, hogy e 

' státus csak az anyaország helységképződmé-
nyeire vonatkozik ; a Horváth-Sziavon társor-
szágoknak ezenkívül 526 községe van, 2Va 
millió lakossal, melyekből IV2 millió horvát, 
600 ezer szerb, 100 ezer magyar és 300 ezer 
egyéb nyelvű. 

íme, a főbb kalkulusok, amikre a föderálisz-
tikus nemzetiségi politika a maga következte-
téseit alapítani szokta. Ezzel szemben álljanak 
itt a következő ténykörülmények, melyek nél-
kül az idézett adatok helyesen nem értelmez-
hetők. 

Az aránylag gyenge számbeli túlsúly, mely 
a magyarságnak a többi faj népekkel szemközt 
ma rendelkezésére áll: a 8'6 millió a 8*4 
millió átellenében egyáltalán nem jelenti a 
fönnálló politikai statusquo alapjainak gyenge-
ségét. Tíz év előtt a magyarság csak 48% 
erőt vethetett a mérlegbe, negyven év előtt csak 
42" »-ot, abszolút többsége tehát nem volt, hege-
móniája mégis vitathatlan maradt. Mert relatív 
túlsúlyával annyira predominált a másajkú 
fajnépek fölött;, hogy az államfenntartó hiva-
tásban, a sokféle népelem együttartásában, a 
politikai vezetésben vele egyik sem versenyez-
hetett. Propagatív ereje pedig akkora volt, 
hogy természetes szaporaságával ós asszimiláló-
képességével az abszolút többséget máris elérte. 

Községképződményei csak számszerűleg és 
jelentőségre esupán addig maradnak a más-
ajkúak mögött, amíg eltekintünk azok népbő-
ségétől (mintha pl. a 800 ezer lélekkel bíró 
Budapest nem számítana többet a sommázat-
ban, mint egy-egy 60 —100 lélekre tehető 
oláh és tót hegyi falu), vagy ameddig figyel-
men kívül hagyjuk a községek tetemes részé-
nek poliglott voltát (mintha pl. az egész ma-
gyarság a kimutatott 4718 magyar községben 
volna összezsúfolva s a másajkú községeket 
színig német vagy tót, szerb vagy oláh stb. 
népesség lakná, viszonos exkluzivitással). 

Sietünk megállapítani, hogy a magyar köz-
ségekben 9 millió lélek, a másajkúakban mind-
össze 8 millió található; az ország lakóinak 
túlnyomó többsége tehát magyar helységköte-
lékhez tartozik. S most lássuk a népbőség kér-
dését az összes relációkban közelebbről. 

Nagyméretű magyar község (10 ezer lélek-
től föl a 800 ezerig) van 81, másajkú csak 

24, ú. m.: 9 német, 7 tót, 6 szerb és 2 román. 
Középméretű (5—10 ezer lelket számító) ma-
gyar község van 115, másajkú 87, ú. m.: 31 
német, 20 tót, 19 román, 12 szerb, 4 orosz 
és 1 bolgár. A kisméretű községek száma 
(1 — 5 ezer lélekkel) 3623. Ebből csaknem a 
fele rész: 1592 magyar, a többi 2031-ből 496 
német, 444 tót, 795 román, 121 orosz, 104 
szerb, 59 horvát, 8 vend és 4 bolgár képződ-
mény. Végre legkisebb méretű (ezer léleknél is 
kisebb) falvaink száma: 8756. Ebből már csak 
a harmadrész: 2930 magyar. A többi 5826-ból 
578 német, 2240 tót, 2165 román, 487 orosz, 
27 szerb, 178 horvát, 139 vend, 13 bolgár és 
17 cseh helység. Megjegyzendő, hogy a tót 
falvak közül 1583 s a román falvak közül 
985 oly törpe képződmény, hogy lélekszámuk 
az 500 lelken is alul marad, sőt nem ritkán 
a 100-at sem éri föl. 

Kitűnik ezekből, hogy a magyarság erejének 
súlypontja ma a városokban s a mezővárosi 
jellegű nagyközségekben van, míg a többi faj-
népek ereje többnyire a kisfalusi típusnál meg-
áll s a törpe falvak ezreiben aprózódik szét. 
Ez annál föltünőbb jelenség, mert a mult idők-
ben máskép volt. A rendi szerkezet századain 
át a városokat országszerte privilégizált ven-
dégek, nagyrészt németek bírták, kik ott ipart 
űztek, kereskedéssel foglalkoztak és a városi 
kultúrelemet képviselték. A magyarság akkor 
kizárólag a vidéken, földgazdaságának élt, 
falun lakott s a városba csak közügyek inté-
zésére: megyei vagy országgyűlésre, a vásáro-
kon szükségleteit beszerezni és mulatni ment. 
Az ú j idők demokratizált közszelleme és köz-
gazdasági átalakulása hozta magával, hogy a 
magyar elemből jelentékeny százalék oda-
hagyja a falut és boldogulás okából a váro-
sokba özönöljék. Ott beleszokott a polgári 
foglalkozásokba, ipart tanult, kereskedéshez 
látott, szellemi kultúrmunkát végzett, a német 
városokat pedig egymásután megmagyarosította, 
így történhetett, hogy a nemrég még német-
ajkú Buda és Pest 100.000 lakosa a beáramló 
vidéki magyaroktól megnyoleszorosodott ós ma-
gyar jelleget kapott alig 60 év alatt. Ehhez 
hasonló procedúra folyt le s folyik most is 
számos vidéki városunkban; de az így elpol-
gáriasodó mezei népesség hiányát persze a 
vidék sokfelé megérzi s ez oka annak is, 
hogy a magyar elem a falvakban a merevebb 
és helyhez ragaszkodóbb másajkúakkal szem-
közt itt-ott tért veszít. 

Nem kevésbé tanulságos az ország monoglott 
jellegű vagy poliglott összetételű helységeinek 
összehasonlítása, fajnépességükhöz képest. 

Vannak tetemes számban egyajká közsé-
geink országszerte, csaknem valamennyi nyelv-

I5* 
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vidéken; de vannak viszont többajkú helység-
képződményeink is mindenütt, ahol a fa j majo-
ritással szemben kisebb-nagyobb faj minoritások 
állanak. Hogy ez utóbbiak ereje mily tekin-
télyes, kitűnik a következőkből. A magyar 
községekben élő 9 millió lélek magyar faj-
majoritása 7 milliót, a másajkúak minoritása 
2 millió lelket tesz ki. A német községek 2 
millió lakójára esik 1'3 millió fajnémet, a tót 
helységek 2 milliójára 1 8 millió fajtót, a román 
falvak 2'5 milliójára 2'0 millió fajromán, a 
szerb és rutén képződmények V2 — V2 millió-
jára 300, illetve 400 ezer fajszerb és fajrutén, 
míg a velük szemben álló másajkú fajkisebb-
ség számereje 1'7 millió lelket tesz ki. 

Szóljunk a raonoglott községi típusról néhány 
szót. Számuk országszerte 3784; ebből a két-
harmad: 2508 magyar jellegű, a többi 1276 
másajkú (ú. m. 681 román, 377 tót, 98 német, 
51 vend, 41 horvát, 23 orosz és 5 cseh kép-
ződmény. Monoglott szerb község az egész 
országban egy, sincs). Egynyelvűségre és faj-
tisztaságra tehát a magyar képződmények két-
szeresen múlják fölül az összes másajkúakat, 
háromszorosan a románt, hatszorosan a tótot, 
huszonötszörösen a németet. Ez nagy beol-
vasztóképességre is valló hegemón vonás a 
magyar etnikában. 

Ami poliglott községeinket illeti, azok száma : 
8902. A fajtöbbség bennük 2210 esetben ma-
gyar, 2300-ban román, 2334-ben tót, 1016-ban 
német; orosz a többség 589, horvát 196, szerb 
149, vend 96, végre cseh 7 és bolgár 5 köz-
ségben. 

A többnyelvűség példái országszerte a leg-
különbözőbbek. Tudunk 4391 kétajkú, 3248 
háromajkú, 1073 négyajkú, 167 ötajkú, 21 
hatajkú és 2 bétajkú községről. A fa j majori-
tással szemközt azokban ugyanannyiféle faj-
minoritás áll. Kétajkúság esete főleg délnyu-
gat ra : a Danakönyök s a Dráva közt, meg a 
Nagy-Alföldön. — a háromajkúságé inkább a 
felvidéken és Erdélyben — a négy—hétajkú-
ságé a legvegyesebben lakott délvidéken: a 
Duna-Tisza-köz alsó részein s a Maros és az 
Al-Duna közt fordul elő 

S most vessünk egy pillantást a faj minori-
tások felé. Nem mélyedve azok behatóbb deter-
minálásába, csupán két típusukat kívánjuk ki-
emelni. Egyik a súlytalan fajkisebbség típusa, 
mely helységenként változó 1—9%-nyi gyenge 
erejével a többség túlsúlyát alig érintheti; 
másik a súlyos fajminoritásé, mely 10%-ról 
49%-ig emelkedő ellensúlyával a községek 
etnikai mérlegét ingadozóvá teszi. Amaz 6015, 
emez 2887 községben fordul elő. 

Súlytalan minoritás áll a többség mellett 
1524 magyar, 1586 román, 1811 tót, 505 

német, 336 orosz, 63 szerb és 178 egyéb 
nyelvű helységben. Ha ez állománnyal egyesít-
jük monoglott községeink státusát, akkor 
9799 község felé bontakozik ki előttünk a 
mozdulatlan nyelvterületi statusquo képe, mely-
hez 4032 magyar, 2267 román, 2188 tót, 603 
német, 359 orosz, 63 szerb és 287 egyéb 
nyelvű (vend, bolgár ós cseh) község tartozik. 
Az ország helységszámának eme túlnyomó, 
de nem a népesebbik részében a lakosság kisebb 
fele: 8 millió lélek él. Ebből saját községei 
közt megosztottan dominál azokban 4'4 millió 
magyar, 1'3 millió román, 12 millió tót, 600 
ezer német, 2 — 200 ezer szerb és orosz, 100 
ezer egyéb nyelvű (horvát, vend, bolgár és 
cseh), akik magukkal szemközt alig 120 ezer-
nyi másajkú fajminoritást látnak, súlytalan 
spórákban 6015 községbe szerteszórva. Ez 
utóbbiak közt — másfélezer másajkú hely-
ségre terjedőleg — a magyar elem mintegy 
50 ezer íélekkel szerepel. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az eínikai élet 
e mozdulatlan világában, ahol nincs súrlódás, 
sem ellentét, mert a fajnépek közvetetlen és 
állandó érintkezésben nincsenek egymással: a 
magyarság számereje 4032 magyar községben 
4,450.000 lelket képvisel, míg a többi fajné-
peké az ő 5767 másajkú községükben csak 
3,670 000 lélekre terjed. 

Nehezebb a helyzet ama másik típusnál, 
ahol súlyos fajkisebbség ingatja az etnikai 
mérleget a többségképződményekkel szemben. 

Ilyen poliglott képződményünk van : magyar 
többséggel 686 községben, román a többség 
714, tót 523, német 511, orosz 253, horvát 
91, szerb 86 s egyéb nyelvű 23 községben. 
Az ország helységállományának eme, számra 
kisebbik, de népességre gazdagabb csoportja 9 
millió lelket foglal magában: a 686 magyar 
képződmény leköt 4 milliót, a 2201 másai {ú 
képződmény pedig 5 milliót. Amott 2V2 millió 
lélek a magyar többség er^je és IV2 millió a 
másajkú kisebbségeké, emitt a másajkú, de 
sokfajua fajmajoritások 2'6 milliónyi lélekszá-
mával szemben 1'4 milliónyi magyar ós 800 
ezernyi másijkú fajminorítások állanak szem-
közt. 

Nem kell bizonyítani, hogy e 2887 vegyes 
népességű község szolgáltatja Magyarország 
fajnépei számára a közvetetlen súrlódási felü-
letet, mely a fajok állandó érintkezésének és 
természetes versengésének színhelye. Megannyi 
ütközőpont nekik eme közel 3000 poliglott 
község, ahol a fejlőképesség arányáb*n és a 
nagyobb erőérték kurzusa szerint alakulnak ki 
a térhódítás s a térveszítés esélyei. Ott tapasz-
talhatni a legnagyobb fajérzékenységet is, mert 
ott torlódnak ós csapnak össze leginkább az. 
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érdekellentétek. Elmondhatjuk, hogy erre a 
községtömegre korlátozódik reális tartalma és 
aktualitása egyenként mindama fajtörténeti kér-
déseknek, amikből a fajsovinizmus hazánkban 
nemzetiségi kérdést konstruált. 

Az objektív bírálat világosan megláthatja 
az aránylag kis térre szorítkozó konfliktusok-
ból, hogy azok nagyrészt csak helyi jelentő-
séggel s legföljebb provinciális érdekességgel 
bírnak. Országos súlyt, állandóságot s legújab-
ban európai szenzációt nekik csupán a nem-
zetiségi önérzet legszubjektívebb fölfogása 
tulajdoi ít. 

Fajkonfliktusok voltak, lesznek is mindenütt, 
ahol két vagy több faj nép érdekköre összeér 
és egymással súrlódni kezd. Erősen poliglott 
jellegű községeink egész vonalán észrevehetők 
e súrlódás nyomai nemcsak magyarok és nem-
magyarok közt, hanem a másajkúak reláció-
jában, egymás között is. Bizonyság rá a faj-
rivalitás és antagonizmus ama számos jele, 
mely hazánk délnyugati részein horvátok, ven-
dek és sokácok (kath. szerbek), északon néme-
tek, tótok és rutének, keleten románok és 
szászok, a délvidéken a sváb, román és szerb 
elem szomszédviszonyában tapasztalható. 

A nemzetiségi probléma tulajdonkép az ösz-
szes fajnépek versengő harca egymás ellen, 
ahol minden tényező öncélúlag küzd s a nem-
zetiségi kérdés mesterséges szerkezetű tükré-
ben önmagát, saját céljait s boldogulásának 
föltételeit igyekszik meglátni és kirakatba állí-
tani. Nemzetiségi kérdés tehát Magyarországon 
annyiféle van, ahány fajnép, a többi fajok hát-
rányával, a maga külön életcéljainak elérésére 
aspirál. 

Hogy ez ellentétek a szomszédos kisebb faj-
népek közt zajtalanabbul, helyhez kötöttebben 
mozgadoznak országszerte s a nemzetiségi kér-
dés morajló hullámai a hegemón magyar elem 
körül keresik a maguk árterületét, úgyszólva 
természetes jelenség. Nemcsak politikai motí-
vumok magyarázzák meg ezt, hanem a vezető 
fa j etnikai összeköttetései is a többi fajok 
irányában. 

A magyarság az ország 12.686 helységéből 
4032 t ötödfélmilliónyi számerővel csaknem 
egymaga, 686-ot harmadfélmillió lélekig abszo-
lút túlsúllyal tölt be, további 1079-nek IV2 
milliónyi magyar fajminoritást ád, végre 
1597-be, közel százezer lélek erejéig, a maga 
kisebb, súlytalan spóráit bocsátja szét a többi 
fajuépek közé. Eszerint a hegemón faj — a 
percentlétrán észrevehető arányban — össze-
sen 7394 községre terjeszti ki elemeit; azon-
kívül van 3500 oly másajkú falusi képződ-
mény, ahol a magyarság csak 1—2 kis család-
dal bár, de képviselve van. Alig 1800 község 

akad országszerte, a Kárpátok s az erdélyi 
havasok félreeső rejtekeiben, hova a magyar 
etnikai élet ereje idáig el nem hatolt. Oly 
expenzívitás ez, amihez a haza többi népeié 
távolról sem mérhető. 

A magyarság e széles súrlódási területe, 
mely messze túllép a nyelvhatárokon s átjárja 
az összes fajnépek világát, természetszerűleg 
vonja maga után, hogy a magyar elem minden 
konfliktusban érdekelve van, minden nemzeti-
ségi mozgalom ő hozzá ütközik s legtöbbször 
rajta törik meg. íme az ok, amiért a nemzeti-
ségi kérdés összetett fogalmát sokan akkép 
egyszerűsítik, hogy a maggar fajhegemónia 
ellen hegyezik ki, ennek negációja gyanánt. 

Az előadottakra teljes világosságot vet egy 
pillantás az ország néprajzi térképe felé. Lás-
suk elsősorban a másajkú fajnépek s aztán a 
magyarság nyelvterületi viszonjait. 

(Folytatása következik.) 

A tanfelügyelő. 
( — r ) Sok szó esett már ebben a lapban a 

tanfelügyelőről. De tán nem írta még meg róla 
senki sem, hogy pályája különös egy pálya. Nem-
csak a nagyközönség, de néha még a szak-
ember is úgy vélekedik erről a pályáról, hogy 
az bizonyos tekintetben menedékhelye a leg-
elütőbb végzettségű és legkülönfélébb tehetségű 
embereknek. Mert hiszen tanfelügyelő van tanító-, 
tarárember is, jogász is, pap is, hivatalnok is, 
más is. 

Néha — szinte hirtelen — a diplomás pro-
fesszor otthagyja nyugalmas katedráját, a pap 
pedig aranyos szószékét és elmegy tanfelügye-
lőnek. Máskor égő szívvel, szívós karral előre-
tör a nemzet egy- egy napszámosa és nem 
nyugszik, míg valamelyik megyei népoktatás 
élére nem kerül. De megtörtént az is már, 
hogy országgyűlési képviselő hagyta ott a 
díszes fórumot és beállt vidéki tanfelügyelőnek. 
Mintha igaza volna a közvéleménynek, mely 
bizonyos pongyolaságot lát ezen a pályán és 
ezekben a körülményekben. Pedig ebben a 
rendszertelenségben sokszor rendszer van. A 
különböző stílű emberek egyazon törekvésén 
aranyfonálként húzódik végig valami rajongás 
a magyar fa j és magyar lélek után. 

Sok mindent megmagyaráz néha ez a körül-
mény, melyet alapjában oly fontosnak hiszünk, 
hogy azzal mindig számolni kell, valahányszor 
szó esik a tanfelügyelet reformjáról. A minden-
napos tapasztalat bizonyítja ugyanis azt, hogy 
egész munkát az végez, aki nemcsak tudását, 
de szívét is a munkába önti. Igaz, a hazát 
— ahogy egy volt kultuszminiszter írta vala-
kinek — szeretni kell forró szívvel, sőt szen-
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vedéllyel, de szolgálni hideg, józan ésszel. 
Azonban ellankad a fáradó kar éŝ  fej, ha nines 
eszme, melyért a szív dobog. És ma már 
— pedig lelkesülni tudó nép vagyunk — ke-
vesen vannak Rákosi Viktor Simándy Páljai ; 
de annál több az elnémult harang. Nem szabad 
tehát — épen a magyarság érdekére való te-
kintettel — olyannak lennie annak a reform-
nak, amely lehetetlenné tenné azt, hogy e 
pályát az ily lelkületű férfiak különböző hiva-
táskörökből is elnyerhessék. 

A tanfelügyelői pálya természete, mely maga 
sem egységes, nem akadály ezen elv keresztül-
vitelében. A tulajdonképeni tanfelügyelői mun-
kásság ugyanis részben pedagógiai és állami 
szempontból való ellenőrzésben, részben pedig 
a központi akarat közvetítésében és középfokú 
adminisztrációban merül ki. Világos tehát, hogy 
aki csalt az adminisztrációban, vagy pedig csak 
a pedagógiai ellenőrzésben szakember, az nem 
egészen alkalmas erre a pályára. És így alig 
lehet még csak vitatkozni is azon, hogy az 
adminisztráló és törvényismerő jogász avagy a 
gyakorlati pedagógiában jártas tanító-, tanár-
ember alkalmasabb-e ezen a pályán? 

Az állás ezen mivoltának kétféle ága visz 
rá önkéntelenül is a kötelező tanfélügyélői 
szákvizsga gondolatára. Ily előzetes vizsgálat 
elrendelésével a vonatkozó kvalifikacionális tör-
vény keretében mindenki, akit e hivatás iránt 
való igaz buzgóság ösztökél, megtalálja a 
lehetőséget nemcsak ezen állás elnyerésére, ha-
nem az állás betöltéséhez szükséges ismeretek 
megszerzésére is. Emelkedettebb szempontból 
tekintve, olyan ez a pálya, mint a két pólusa 
közt reszkető iránytű: megérzi a legkisebb 
változást is, mely hatáskörében a magyarság 
kultúrális érdekét érintheti. Ezért szükséges, 
hogy a tanfelügyelőnek bizonyos kultúrpolitikai 
érzéke és kifejlett tapintata is legyen. Termé-
szetesen, ily fontos hivatás megfelelő tekintély 
nélkül be nem tölthető. Ezen tekintélynek pedig 
egyik legerősebb alapja a külön tanfelügyelői 
vizsga, mely mint szabályszerű magasabb szak-
képesítés, elejét veszi a nagyközönség esetleges 
kíméletlenebb kritikájának. 

Számba kell venni ennek az állásnak egy 
másik természetét is. A tanfelügyelő élete 
ugyanis nemcsak szakadatlan munka, hanem 
folytonos harc is. Már pedig amint nem szü-
letik mindenki művésznek, úgy nem születik 
harcosnak sem. Más kvalitásokkal kell rendel-
keznie a békés munka emberének, mint a har-
cok katonájának. Ébrentartó, bizonyos agita-
cionális erőre van szükség ott, ahol mindig 
fenyeget a lehetőség, hogy ellentétes irányú 
agitáló erőkkel találkozhatunk. És mivel a 
hazai, nem magyar irányú kultúra — azon 

szellem következtében, mely mint idegen kul-
túrát szülőföldjén áthatotta a magyar irányú 
kultúrával szemben sem békés, sem közömbös 
nem lehet, hanem csakis ellenséges: olyannak 
kell lennie a tanfelügyelét reformjának, mely 
nemcsak nem zárja ki e pályáról a harc és a 
magyar kultúra szellemében való agitálás te-
hetségeit, hanem egyenesen előmozdítja az ily 
erők érvényesülését. Természetesen, nem izgága 
emberekről beszélünk itt. 

Amint a népr&jzi határok örök hullámzásban 
vannak, úgy a fejlődő vagy hanyatló kultúrák 
is állandó küzdelemben élnek egymás mellett. 
Maga a fejlődés előretöréssel és a jövőért való 
küzdelemmel jár, és a különböző kultúrák kö-
zötti béke így csak olyan lehet, mely még 
megfér a fejlődéssel; csak bizonyos időre és 
bizonyos helyzetre szólhat, azaz provizórikus 
jellegű. Ez az, amit sohasem szabad feledniök 
azoknak, kiknek kezébe bármi tekintetben a 
magyar kultúra sorsa van letéve. Ha valahol 
elnémul a magyar kézzel teremtett kultúra 
harangja, és egy darab föld elvesz s lakói 
meghalnak kultúránk számára: ott sohasem 
hal meg a vád, hogy a királyi tanfelügyelő 
asszisztált az elhantolásnál. 

K Ö N Y V E S H Í Z . 
§ Sterne érzékeny utazásai. (Ford í to t ta : 

Kazinczy Ferenc. Bevezette ós k iad ta : Berki 
Miklós dr. Megjelent a Franklin-Társulatnál. Olcsó 
Könyvtár . Ára 1 korona 20 fillér.) Az angol 
Sterne egyike volt kora legismertebb íróinak. 
Hir te len t ű n t fel az irodalomban s már első 
munkájával ismert té te t te nevét. Az a munkája, 
melyet most a Franklin-Társulat kiadott, nagy 
hatással volt nemcsak az olvasókra, hanem a 
mul t század első évtizedeinek íróira is. Utiképek, 
franciaországi tapasztalatok vannak benne, me-
lyekben mindenüt t megnyilatkozik az író sajátos 
egyénisége. Ma már inkább csak a irodalom-
történet tel foglalkozókat érdeklik Sterne munkái. 
Az Érzékeny utazások élvezetében megzavarja 
az olvasót az is, hogy Kazinczy stílusa már el-
évült. 

§ Ihász Aladár újabb versei. Moliére egyik 
híres vígjátékában úgy gúnyolja ki a cikor-
nyás álfcöltészetet, hogy egy verselő szalon-arszlán 
mesterkélt ós értelmetlen frázisai u tán egy ter-
mészetes, egyszerű népdalt mondat el hősével. 
Ihász Aladár dalait ezzel a módszerrel lehetne 
legtalálóbban jellemezni, csak idéznünk kellene 
valamely divatos zsúr-dalnok vagy lebúj-költő 
puffogó, nagyhangú sorait s utána idenyomatni 
Ihász egy-egy üde, bájos versét. A különbség 
oly kirívó lenne, hogy közönségünk szinte meg-
döbbenne a mérhetetlen hanyatlástól, ame y 
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bizonyos legújabb „költészetet" jellemez s föl-
tűnővé válnék előtte, mily meglepő vonzó jelen-
ség Ihász Aladár. De soraink célja nem az, 
hogy az úgynevett dekadenseket gúnyoljuk, 
hanem az, hogy egy igazi magyar poétát el s-
mer jünk. 

Ihásznak második verskötete az, melyet „Újabb 
versek" címen a Singer és W o l f n e r c é g forga-
lomba bocsát. Már az első kötetben fe l tűnt 
nekünk a költő dalos lelke. Többnyire rövidke 
verseket írt, keresetlen, természetes és magyaros 
hangon. Olyan benyomást te t t ez az egyéniség, 
mintha kifogyhatatlan bőségben öinledezne belőle 
a kis dal, majd ábrándosan, majd pajzánan. Nem 
keresi a r i tmus szépségéit, de mintha magától 
találná meg. Nem csinálja a kádenciákat, a zengő 
sorok maguktól látszanak teremni. Nem töri 
fejét valami meglepő újdonságon 8 mégis gyak-
ran meglep fordulatainak újszerűségével. Igazi 
naiv költészet ez. Pá t fosz nem szól belőle, világ-
rengető problémák nem ju tnak benne kifejezésre. 
De nem Í3 művirágok, sem üvegházi növények. 
Teljesen érintetlenek a költészet divatos kórsá-
gaitól s a külföldieskedés betegségeitől. S mivel 
dúsan teremnek Ihász lelkében, nem mindig 
egyformán sikerültek. Bizony a sok szép mezei 
virág közt van gyom is. Ám ez is csak azt 
mutatja, hogy a költészet a természet alkotása 
s nem műipar. 

Örömmel la t juk Ihász Aladár ú jabb köteteből, 
hogy dalos kedve nem apadt, egyénisége meg-
maradt a maga üdeségében s természetességében. 
Most sincs verseiben keresettség. A keresetlenség 
azonban nem tévesztendő össze az öntudatlan-
sággal. Tudatos poéta Ihász, ismeri önmagát 
s irányát, csak nem kérkedik divatos „izmus 
okkal. Eszébe sem ju t , hogy többnek lássék, 
mint amennyi, sőt inkább elrejti szépségeit s 
kevesebbnek akar mutatkozni, mint ami. Nem 
válogat, nem fúr-farag, nem csinosítgatja költé-
szetét. Mondhatnók, valamennyi verse azt a hatást 
teszi, mintha magától te rmet t s az első pillanat 
heveben íródott volna. Ez ad a könyvnek it t ot t 
oly színt, mintha pongyola lenne s ez vezethet 
könnyen félre felületes olvasót. Más poéta több 
ügyeskedéssel kiemelte volna a legszebb virágo-
kat, eldobta volna a kevésbé szépeket s egy 
gondosan rendezett kis asztali bokrétát állított 
volna össze. Ihász mosolyog az ilyesmin, úgy 
adja magát, ahogy neki jól esik. Tudatosan teszi 
ezt, jelentéktelenebb érzelmi nyilvánulásait csak-
úgy elénkadja, mint a mélyebbeket. Ez vagyok, 
ilyen vagyok, ez a jó oldalam, ez a gyengém; 
ha elfogadtok, jó, ha nem, az sem b á n t ; 
mintha csak ez lenne Ihász jelszava De költőt 
nem a kevésbé sikerült munkái nyomán kell 
megítélni, hanem a becsesek után. Hol az a 
poéta, aki gyengébb verset is ne í r t volna ? Ám 

az igaz lélek örvend a szépnek s azt keresi a 
poéta verseiben, ami értékes. Úgyis csak az 
marad fönn s azt kell méltatni. S mai irodal-
munk nem oly gazdag, hogy napirendre térhet-
nénk egy igaz dalos lélek fölött. S ha gazdagabb 
volna is, mint amilyen, Ihász verseinek java a 
legjobb anthológiában is méltó helyet foglalhatna, 
bizonyságául annak, hogy napjainkban sem halt 
ki a tiszta, magyaros költészet. Azonban minden 
magyarázatnál ékesebben beszél a mutatvány. í m e : 

Adatik tudtára . . . 
Adatik tud tá ra 
Az egész világnak, 
Csacsogó pataknak, 
Csillagnak, virágnak, 
Daloló madárnak, 
Erdőnek, mezőnek, 
Arany nap ugárnak, 
Az ezüst felhőnek. 
Adatik tudtára 
Mindnek, akit illet. 
Az utolsó szóig 
Igaz, ami hírlett 
Oiy bolond, szerelmes 
Vagyok valakibe, 
Amilyen még nem volt 
Senkise senkibe. 

Szerelmes vagyok egy 
Szép cukorbabába, 
Szerelmes vagyok egy 
Eiő imádságba. 
Szerelmes vagyok egy 
Ragyogó napfénybe, 
Szerelmes vagyok egy 
Rózsaszín mesébe, 
Rózsaszín mesébe 
Kékszemű leányba, 
Kékszemű leánynak 
Bűbájos szavába, 
Bűbájos szavába 
Angyali szívebe, 
Ruhája fodrába, 
Hajába, kezébe. 

Ihász Aladár könyve a Si rger és Wolfner-
cégnél je lent meg. (p.) 

§ A gyermekek erkölcsi züllésének 
O k a i r ó l . (Szociálpedagógiai tanulmány. í r t a : 
Tas József, fővárosi tanító. Az Országos Gyer 
mekvédő-Líga kiadványa.) A szülők és az iskola 
között még eddig nem fejlődött ki az a kívána-
tos együttműködés, melytől egyedül lehet ered-
ményt várni. A szülők egy részének nincs még 
meg az a műveltsége sem, hogy az iskola nemes 
hivatását megértse, más részének sem módja, 
sem ideje nincs arra, hogy gyermekei nevelésé-
vel foglalkozzék. Különösen nagy emiatt a vesze-
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delem a fővárosban. Tas József vigasztalan, de 
igaz képe t rajzol a fővárosi gyermekek többsé-
gének környezetéről , a gyermek é le tmódjáról s 
azokról a veszedelmekről, melyek fej let len ízlé-
sét megron t j ák , éret len gondolkozását megméte-
lyezik. Minthogy a nagyvárosi gyermekek j ó 
részének nincs a szó valódi ér te lmében ve t t 
ot thona, a gyermek idejé t az u tcán tö l t i s alig 
serdül föl, szaporí t ja azoknak a kis bandi táknak 
számát, k iket fővárosi magyarsággal csibészeknek 
hívnak. Szinte e lkopta to t t frázissá vál t már , 
hogy ezek a gyermekek a társadalom áldozatai, 
a körülmények kényszer í tő nyomása szorí t ja őket 
a b ű n felé. Sok esetben beteges vagy iszákos 
szülőknek te rhe l t gyermekei, akikben környeze-
t ü k hatása lerombol ja mindazt , amit az iskola 
belé jük ü l te te t t . Sokan már úgy je lennek meg 
az iskolában, hogy hatástalanul pa t t annak vissza 
róluk a t an í tó szavai. Még jó , ha romlat lanabb 
tá rsa ika t meg nem mételyezik. 

A társadalom már r ég ismeri ezeket a bajo-
kat. Az Országos Gyermekvédő-Liga áldásos mű-
ködéséről mindnyá jan ha l lo t tunk. Tas József rész-
letesen ismerte t i a L í g i működését , majd az 
állami gyermekvédelem mai ál lapotát m u t a t j a be. 
Vele együ t t mi is nagy fontosságot tu la jdoní-
t u n k az ú. n. napközi o t thonnak. 

A megelőzésre és védekezésre több eszközt 
jelöl meg. Ezek közül néhányat megeml í tünk . 
Szerinte a gyermekvédelem munkaprogrammja a 
következő vo lna : „ 1. A megelőző gyermekvéde-
lem, mely hat a gyermek születéséig, esetleg 
addig, mig a gyermeke t az állam gyermekvé-
delmi intézete oltalmába nem vet te . 2. Az állami 
gyermekvédelem feladatát kiegészítő és pótló 
gyermekvédelem, mely t a r t az állami gyermek-
védelem időszakának egész t a r t ama alatt . 3. Az 
állam munkásságá t betetőző gyermekvédelem, 
mely kezdődik akkor, midőn a gyermek a 15. 
évet be tö l t ö t t e ós t a r t addig, míg a gyermek a 
tá r sada lomba be nem il leszkedett ." 

Tas József még azt a jánl ja , hogy könyvtára-
kat lé tes í t sünk s a jó könyvek segítségével 
vegyük föl a harcot az annyi b a j t okozó porno-
gráfiával. Sokat vár at tól is, ha a fe lnőt tek 
számára olvasótermeket á l l í t a l ak föl. Az tán ar ra 
kéri a szülőket, óvják gyermekeiket attól, hogy 
erkölcstelen újság, kép vagy könyv kerü l jön a 
szemük elé. Szeretné némileg módosí tani a mai 
iskolai rendszer t . A buko t t aka t csoportosí tani 
kellene. Azok számára pedig, kik többszöri buká-
suk mia t t úgysem végezhetik el az elemi iskolá-
nak mind a ha t osztályát, jó volna egy olyan 
osztályt felállítani, mely az élet számára fegy-
verezné föl őket a legszükségesebb ismeretekkel . 
Ez t úgy képzeli, hogy ez a felál l í tandó osztály 
helyet tesí tené a gyenge tanulóknál az 5 — 6 - i k 
osztályt. 

Mindig örvendünk, ha valaki az elhagyot t , 
nélkülöző, züllésnek induló gyermekekre fölhívja 
a társadalom figyelmét. Készeresen örvendünk 
ennek a munkának , mer t nemcsak a lelkiismere-
t ü n k e t ébreszt i föl, hanem felhívja figyelmünket 
egyik leghasznosabb ós legnemesebb célú egye-
süle tünkre , az Országos Gyermekvédő-Ligára. 

§ Magyar tan í tók naptára . (Az lb 09. évre 
szerkeszti Ujváry Béla, az Eötvös-alap elnöke. 
Budapest , Athenaeum kiadása. Ara 80 fillér.) 
A Magyar t an í tók nap tá rának eddigi évfolyamai 
ezer koroná t meghaladó összeget jövedelmeztek 
az Eötvös-alapnál lé tes í te t t ösztöndíjalapra. Ter 
mészetesen, a most megje lent nap tá r jövedelme-
nek is egy része az Eötvös-alapnak j u t Már 
ezért is kívánatos, hogy minden tan í tó megsze-
rezze, hisz amúgy is valamely nap tá r ra mind-
n y á j u n k n a k szüksége van. De megérdemli a tar-
ta lmáér t is. Különösen kiemelkedik Sebestyén 
Gyula megemlékezése Eötvösről (a népiskolai 
tö rvény 40 éves fordulója alkalmából), Gyer-
t y á n f f y I s tván elmélkedése és bölcs tanácsa az 
utazásról (elébb a hazai földet i smer jük meg, s 
miként lehet haszonnal u tazni stb.) Réthi Lajos 
érdekes visszaemlékezése a a tanfelügyelői intéz-
mény kezdetére, Péterffy Sándor szintén igen 
érdekes cikke az árvízi hajósról, Lakatos 
Lajos oko3 cikke a gyermek zsebpénzéről, H o f f -
mann Móré az állatok súlyáról. Kapy Rezső 
melegen emlékezik meg Peter f fy Sándorról s a 
megemlékezés kere tében az Eötvös-alap ós ebben 
a Taní tók Házainak t ö r t é n e t é t mondja el. ( I t t 
eml í t jük meg, hogy nem volna fölösleges evről-
óvre részletes t á jékoz ta tó t adni az Eötvös-alaprol, 
anDak munkaköré rő l s t b ) Elbeszéléseket és ver-
seket í r tak : Rákos Is tván, Palágyi Lajos, Ujváry 
Béla, Péczely József, Tarcsafalvi Albert , Bodonyi 
Nándor , Vecsei József stb. A kiadó Athenaeum 
(Rákóczi-út 54.) 80 fillér ellenében bérmentve 
küldi meg a nap tá r t , mely megrendelhető bár-
mely más könyvkereskedésben is. 

§ Vértessy Gyula költeményei . Vórtessy 
Gyula, ki úgy is min t költő, ú g y is min t novella-
í ró mél tán nye r t e meg a nagyközönség szeretetet, 
saj tó alá rendezi verseit , körülbelül tíz év ter-
mését . A kö te t ez év karácsony tá ján fog meg-
je lenni az Eggenberger fele könyvkereskedés 
(Hoffmann és Vastagh) bizomá lyában, Budapes-
ten. Hogy a nyomta tandó példányok szama felől 
tá jékozva legyen, arra kéri az irodalom barátai t , 
szíveskedjenek esetleges előjegyzésüket hozzá 
(Nagybecskerek) beküldeni, hogy a kiadóhoz el-
ju t ta thassa . A kö te te t megjelenés u t á n azonnal küldi 
u t á n v é t mellet t , amennyiben az illető nem óhaj t ja 
azt előfizetés ú t j á n megrendelni . Fűzöt t példány 
á r a : 3 K ; kö tö t t példányé : 5 K. Gyűj tőknek 5 
példány u t á n 1 t isztele tpéldányt küld. Vórtessy 
köte té t melegen a ján l juk olvasóink figyelmébe. 
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SZÉPIRODALOM. 
Enyém vagy végre . . . 

Enyém vagy végre, ládd, nem álom, 
Tied vagyok, érzem, tudom; 
Hozzád simulva, két karodban, 
Miként a repkény cserfa árnyán, 
Szíved verését hallgatom . . . 

Enyém vagy végre, — van nekünk is 
Csendes tanyánk, kis otthonunk. 
Ládd, nappal, ébren s a jövőben 
Valóra válik lassan minden, 
Mit csendes éjjel álmodunk . . . 

Enyém vagy végre, — nézd csak, édes, 
A csillagot, mely ott ragyog: 
Nem olyan-é a mi szerelmünk? 
Nem olyan tiszta, olyan égi, 
Mint a tündöklő csillagok? 

Enyém vagy végre, ládd, nem álom, 
Tied vagyok, érzem, tudom; 
Hozzád símúlva, két karodban, 
Miként a repkény cserfa árnyán, 
Szíved verését hallgatom . . . 

Dr. Radványné Muttkay Emma. 

Vallomás. 
Ha az én vágyaim megvalósulnának! 
Hogy mielőtt végkép megölne a bánat: 
Boldogságos álmok színes rózsafája 
Hullajtaná szirmát lábaim nyomára! 

Há az én vágyaim megvalósulnának! 
E szomorú napok egyszer elmúlnának! 
Jönne egy kis tavasz; jönne egy kis élet: 
Ha én valamikor bírhatnálak téged! 

Ha az ón vágyaim megvalósulnának! 
Ofcthontalanságban otthont lelnék nálad; 
Ne csak így távolról, titkon szeretnélek, 
Hanem mint szerelmes, édes feleséged! 

Visolyi Mária. 

—— -aO^Oc-

A tea mellett. 
írta: Dánielné Lengyel Laura. 

— Hát igaz? 
Hajdunévállat vont,aztán mosolyogva mondta: 
— Azt hiszem, hogy igaz. 
— Szegény asszony! 
— Ugyan? Ha egyszer már megtörtént az 

operáció, nincs mit sajnálkozni a betegen. Ha 
életerő van benne, majd meggyógyul, néha 
sokkal hamarabb, mint a világ hiszi. Sajnál-
kozni addig kell, míg az operálás előtt vergő-
dik a kétségbeeséstől. 

— Egy esztendei házasság után már a válás! 
— Ha meg kell történni a dolognak, sokkal 

jobb, ha gyorsan és kíméletlenül hajtják végre. 
Voltaképen örülni kellene, hogy csak egy esz-
tendőt vesztegetett el életéből a haszontalan 
kísérletezésre. 

— De miért kellett a haszontalan kísérle-
tezésnek egyáltalán megtörténnie? 

Hajduné egy pár pillanatig gondolkozott. 
Szemmelláthatólag azon habozott, hogy beszél-
jen-e vagy nem? Azok közé az asszonyok 
közé tartozott, kik férfi módjára karaktere-
sek, bátrak, őszinték. Ámde a természet 
minden kiválóságért bőven szedi a sarcot, az 
ilyen természetű nők rendesen elvesztik a 
finom asszonyi tapintatot, őszintén és bátran 
beszélnek ott, ahol egy mai asszony csak sej-
tetne, célozna, s nem értenek a mérgezett nyi-
lak hegyezéséhez. 

Hajduné habozott egy percig, aztán mégis 
beszélni kezdett. 

— Hogy miért kellett a kísérletezésnek meg-
történni: ezt ti jobban tudhatnátok, mint én. 
Ti voltatok a szegény Ella jóbarátnői, én húsz 
bizalmas szót nem váltottam vele. Ha váltot-
tam volna, akkor ez az asszony nem szerepelne 
most, mint általános részvét tárgya, mert én 
megmondtam volna neki . . . 

— Mit mondtál volna neki ? — kérdezte a 
babaarcú Kata asszony mosolyogva. 

Hajduné egy pillanatig a szőke baba naiv, 
kék szemébe nézett. Ez a bájos arc oly kegyet-
len mosolygással fordult feléje, hogy Hajduné 
feje teleszökött vérrel. 

— Azt, hogy ne hajszoltasd magad egy 
lehetetlen és boldogtalan helyzetbe, azt, hogy 
az anyád, a rokonaid, a barátnőid erőszakkal 
kergetnek egy férfi karjába, akit nem szeretsz 
és nem fogsz megszeretni soha. 
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— Ha azt hiszed, hogy Ella tanácsot kért 
valakitől, akkor rosszul ismered őnagyságát. 
Saját elhatározásából cselekedett. . . 

— Igen, csakhogy mikor cselekedett, mái-
nem volt egyéb, mint egy agyonhajszolt és 
végleg elkeserített szegény, szomorú kis állat, 
aki már minden megoldást jónak talál, csak 
lehetetlen helyzetéből meneküljön valahogy. 
Hogy ezzel nemcsak maga ellen követett el 
bűnt, hanem az ellen is, akihez életét kötötte, 
az eszébe nem jutott, mert ti valahogy még 
az erkölcsi érzékét is elkábítottátok. 

— De hiszen ez tisztára . . . 
— Őrültség, úgy-e? Legyetek szívesek egy 

pár percig meghallgatni, mert nem akarok 
addig elmenni, míg meg nem győztelek benne-
teket, hogy milyen bűnösök vagytok az Ella 
tragédiájában. A legbűnösebb persze ő maga. 
De ő már vezekel és vezekelni fog még sok 
számos évig, mialatt ti vígan teáztok egymás 
társaságában. Tehát, hogy élőiről kezdjem a 
dolgot, Ella ideges, álmodozó, finomlelkü leány 
volt. Mimóza érzékenységű, igen jószívű, de 
tengernyi szeszéllyel és hiúsággal. Az ilyen 
teremtéseknek leányoknak kell maradniok, vagy 
pedig türelmesen várni a férfira, kibe majd 
annyira beleszeretnek, hogy egyéniségüket az 
illető férfi akaratának igájába hajtják. Ella 
várt volna szívesen, mert nem volt sem szenti-
mentális, sem érzéki természetű. Nem érezte 
magát rosszul sem az egyedüllétben, sem az 
álmai között. Ekkor jöttek az anya, a rokonai, 
akik sírva konstatálták, hogy már tavaly be-
töltötte huszonhatodik évét . . . 

-Tj- Pardon, a huszonnyolcat, — vágott közbe 
Kata asszony — két évet következetesen le-
tagadott, de csak te voltál olyan naiv, hogy 
hittél neki. 

— Jól van, hát huszonnyolc éves volt. Ez 
különben mit sem változtat a dolgon. Ella 
épen olyan kevéssé érezte a vénülés, mint a 
magányosság terhét. Az anyja azonban folyton 
sírt és Ella nem szerette az érzékeny jelene-
teket. 

— Tehát az anyja kedvéért ment férjhez? 
— Dehogy, az nem lett volna • elég, ha itt 

nem vagytok ti s a nagynénik, a nagybácsik. . . 
Otthon nem hallott egyebet, mint, hogy milyen 
rettenetes a vénleány sorsa; ha közibétek jött, 
ti mindent megtettetek, annak bebizonyítására, 
hogy a rokonok nem hazudnak. 

— De megbocsáss . . . 
— Tanuja voltam számtalan ilyen jelenet-

nek és sohasem felejtem el azokat. Tan uja 
voltam, mikor te, édes Katám, a legszeretetre-
méltóbb mosollyal így szóltál a szegény terem-
téshez: édesem, tudok egy jó anekdotát, úgy 
sajnálom, hogy neked, mint leánynak nem 

mondhatom el. Ella nem volt túlságosan kí-
váncsi az anekdotádra, de vérbe boiult az arca, 
mikor az asszonytársaság egyetemes kívánsá-
gára ki kellett mennie a szobából, mert egy 
nálánál hat évvel fiatalabb asszony anekdotázni 
akart. Láttam, mikor te, Sárika, azt mondtad: 
Leányok, ide egy külön kis asztalhoz, ti egymás 
között legjobban érezitek magatokat, és oda-
ültetted a buszonnyolc éves, érett, komoly nőt a 
csitri leányok közé, hogy kénytelen legyen velük 
együtt csicseregni. A szegény Ella nem tudott 
közétek menni anélkül, hogy tőrt ne szúrjatok 
a szívébe. Odahaza szenvedett, a társaságban 
nem lelte helyét. Lassanként kezdte hinni, hogy 
a leányság szégyenletes, megalázó állapot, és 
mint az agyonhajszolt vad, futott arra, amerre 
a megváltást hitte. Hozzá még a jó és bölcs 
nagynénik, akik elhitették vele, hogy a szere-
lem majd megjön a házasságban. Es ugyan 
mit tudhat egy leány, ha mégoly okos és 
tapasztalt is, az ilyen dolgokról? Készpénznek 
vette a hazugságokat és vakon rohant az ör-
vénybe . . . 

Kata felpattant. 
— Nevetséges, mintha én oka volnék vala-

minek. Végre is nem tehettem róla, ha hat 
évvel későbben születtem, mint Ella őnagysága. 
Arról sem tehetek, hogy nem illik leányok előtt 
mindenfélét össze-vissza beszélni. 

— Én azt hiszem, mindenfélét senki előtt 
sem illik beszélni. S a társaság szíve sem re-
pedt volna meg, ha te egy más alkalommal 
mondod el a remek ar ekdotát. De hagyjuk ezt. 
A főbűnös mindenesetre Ella volt, mert nem 
vette ki a szekrényéből tanítónői diplomáját és 
azt mondja: nem leszek senkinek a terhére, de 
nem is adom el magamat senkinek sem, még 
törvényes formák közt sem. Élni fogok mint 
ember, mint küzdő, dolgozó ember s aki ezért 
visszásnak találja életemet, azt csak sajnálni 
tudom. Különben is nem az a fontos, hogy a 
karzat mit gondolt rólam, hanem az, hogy 
lelki békében és nyugalomban éljek, míg itt a 
földön maradok. 

— Ezt tehette volna mint leány, de hiszen 
most Ellának gyermeke is van. 

— Hát aztán? A gyermek erkölcsi támasz 
lesz reá nézve. S nem engedi sem megállni, 
sem elcsüggedni, ha nagyon nehéz lesz magá-
nyos útja. Aztán minden küzdés, minden nyo-
morgás jobb, mint egy hazug alapra épített 
életnek hazug folytatása. Mikor ezt az illető 
belátja, tudja, és elég erős, hogy segítsen rajta, 
akkor már nem kell sajnálni. Sajnálni csak a 
halálosan gyötrelmes útért lehet, amely idáig 
vezette. Meg vagyok győződve róla, hogy 
Ella maga tiltakoznék legjobban a részvéte-
tek ellen. 
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— Annál is inkább, mer t mi vagyunk a 
gyilkosai . 

— Bizony, édes Lenkém, körülbelül igazat 
mondtá l . De azér t t i n em t e h e t t e k a dologról. 
A mi egész nőnevelésünk olyan egészségtelen, 
erot ikus a lapra van helyezve, hogy egy, tíz 
vagy száz ember t h ibáz ta tn i az i lyen szeren-
csétlenségekért nagy h iba volna. Kezdve azon, 
hogy a mai gye rmek leány t t r é fásan azzal fenye-
g e t i k : ha rossz leszel, nem vesz el senki, vé-
gezve azon, hogy a húsz éven felüli nőre 'már 
gúnyosan és sajnálkozással néznek, ha m é g nem 
sikerült fé r jhez mennie, minden az e ro t iká t 
szolgálja. A feminizmus századában a leányság, 
mely — vélekedjetek, amin t nektek tetszik, 
nézetem szerint, esztét ikai lag a legszebb do-
log — valami szörnyű nevetséges és lealázó 
helyzet, bizonyos koron túl. É s ez a modern 
nőnevelés. 

— D e ha neked leányod volna, t e is fé r jhez 
akarnád adni, ha i t t az i d e j e ? 

— H a nekem leányom volna, mindent meg-
tennék a r r a nézve, hogy lelkét és fizikumát 
úgy neveljem, hogyha a j ó I s ten bölcs rende-
lése úgy hozza magával , jó hi tves és anya t ud -
jon lenni . E g y b e n azonban a r r a is megtan í t a -
nám, hogy soha, semmi körü lmények közt se 
alkudozzék se az eszével, se a szívével, se az 
ízlésével. H a leányom volna, így szólnék hozzá : 
H a é r ted jön az a férfi , k i t eszed, szíved és 
ha j landóságod szerint magadhoz va lónak t a r -
tasz, t edd kezébe a kezedet . Lehet , hogy így 
is csalódni fogsz, hiszen ez ellen senki sincs 
biztosí tva, de akkor a te elméd, a te szíved 
tévedett , és erről nem tehe t senki. Soha sem 
hagyd azonban m a g a d befo lyásol ta tn i senkitől, 
még az édesanyád könnyei tő l sem. A magá -
nyosság szomorúsága még nem a legrosszabb 
érzés, sokkal re t tenetesebb, mikor megvetéssel 
kell m a g u n k r a gondolnunk. Boldogok — fá jda -
lom — ' nem lehe tünk mindnyá jan , mer t ez 
nem tő lünk függ , de t iszták és becsületesek 
igenis lehetünk, h a elég a k a r a t és erkölcs van 
a lelkünkben. E g y é b k é n t már h é t ó ra e lmúl t 
és én még Nádasnéhoz is be a k a r t a m nézni 
egy percre . Is ten ve le tek! 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• A D. M. K. E. palánkai fiókja f. évi 

rendes közgyűlését e hóban tar to t ta , melyen 
Marton István áll. gazd. intéző elnöki megnyitó-
jában és Kardos Pál polg. isk. tanár t i tkári je-
lentésében számolt be az egyesület multévi mű-
ködéséről. Az egyesület a lehetőségig minden 
alkalmas eszközt felhasznált arra, hogy e határ-
széli városban és vidékén a magyarságot és a 
közművelődést szolgálja. Palánkán 9 közművelő-

dési estét rendezett a nagyközönség részére, me-
lyeken népszerű formában a földrajz, tör ténet , 
irodalom és természettudományok köréből fel-
olvasásokat és szabad előadásokat tar tot tak s eze-
ket vet í te t t képek, kísérletek és egyéb bemuta-
tások te t tek érdekessé és szemlélhetővé. A szom-
szédos községek nemzetiségi lakosságának a ma-
gyarság közkincseivel való megismertetése céljából 
a vidéken is t a r to t t közművelődési estét, melye-
ken a magyar irodalom ós tör téne t köréből volt 
előadás és felolvasás, nemcsak magyarul, hanem 
a lakosság anyanyelvén is. Helyben a téli idő-
szak alatt ingyenes tanfolyamot nyi tot t analfabé-
ták, továbbá felnőtt iparosok részére az iparűzés-
hez szükséges általános ismeretek és építőipari 
rajz tanítására, ahol Eötvös Mihály ós Spolarich 
János polg. isk. tanárok tanítot tak. Könyvtárát 
különösen a többnyire idegen anyanyelvű fiatal-
ság szorgalmasan használta. A szlavóniai magyar-
ság támogatása céljából odavaló szegény, de szor-
galmas és tehetséges fiúkat egyes palánkai tagok 
nagyobb hozzájárulásával a helybeli polgári isko-
lában tanít tat . A közgyűlés elhatározta, hogy a 
jövőben tavalyi munkásságát fokozza. A felnőttek, 
különösen az analfabéták oktatása érdekében a 
közigazgatási hatóság támogatását is kikéri az 
egyesület. ZakJcay Aladár polg. isk. igazgató, a 
közművelődési szakosztály elnöke bejelentet te a 
közgyűlésnek, hogy a polg. isk. tantestülete nép-
szerű tudományos előadásait a jövőben is az egye-
sület közművelődési estéin tar t ja meg. 

± A Sopronmegyei ált. tanítóegyesület 
csepreg-pulyai járásköre október 22-én tar-
to t ta első gyűlését Bükön, az evang. népiskolá-
ban. A közgyűlés a Himnusszal kezdődött, mely-
nek elhangzása u tán Simító Endre elnök lendületes 
szavakban utal t a járáskörök fontosságára s meleg 
szavakban üdvözölte a szép számmal megjelent 
tagokat s a taní tás ügye i ránt érdeklődő ven-
dégeket. Farkas Elemér ev. lelkész, mint iskola-
széki elnök, üdvözölte az elnökséget, a tanítói 
kart , a megjelent vendégeket. Azután á t tér t a 
közgyűlés Kisfaludy Károly büki tanító előadá-
sának méltatására. Az előadó az agyagmintázás 
keretéből vette tá rgyát s a növendékek igen nagy 
ügyességet tanúsítottak. Együt t dolgozott a növen-
dékekkel maga is s folytonos magyarázgatással 
i rányítot ta a jól sikerült előadást. A közgyűlés 
osztatlan dicséretével honorálta a szakszerű minta-
tanítást . A tanítók országos szövetségét s az ú j 
alapszabálytervezetet Hajas Kálmán büki tanító 
ismertette s lelkesítő szavakban ajánlotta az 
alapszabálytervezet elfogadását. A gyűlés egy-
hangúlag hozzájárult. A nyugdí jügyről Balogh 
János felsőpulyai tanító olvasott fel pontokba 
foglalt javaslatot, melyet a gyűlés elfogadott. Az 
óvoda és népiskola kapcsolatáról Simkó Endre 
ta r to t t előadást, melynek kapcsán kimondta a 
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gyűlés, hogy a tanítóegyesület keretében az óvónői 
szakosztályt is felkarolja. Érdekes vitatótel követ-
kezett ezután az ú j állami tantervről, melyet 
Oszkay János csepregí s Finda Pál nemeskéri 
tanítók behatóan fejtegettek. Az Eötvös alapról 
Kozák Kálmán bői taní tó olvasott fel ismertetést 
s. meggyőző erővel ajánlotta annak felkarolását. 
A Diák-otthon és Sopronmegyei Irkák ügyében 
Simkó Endre elnök mondott lelkesítő beszédet. 
Az első j á ráskön gyűlés emiekére, Finda Pál 
indítványára, a Sopronban létesítendő Diák otthon 
javára s gyűj tés 30 koronát eredményezett. 

] / A Nyitramegyei á l t . taní tóegyesület 
október 20-án Szakolc-zán tar tot ta meg ez évi 
rendes közgyűlését. A szakolczai tanítógyűlés 
páratlan volt a maga nemében. A nyitramegyei 
tanítók, a klérus, Takács Béla kir. tanfelügyelő 
tisztikarával dokumentálták, hogy e végörsön 
megjelenni hazafias kötelesség. A város hazafias 
polgársága, élén Czobori polgármesterrel és Oká-
nyik prépost-plébánossal, az i t t működő taninté-
zetek vezetőségei szinte ölelő karokkal fogadták 
a tanítóegyesület 300 tagját . A közgyűlést meg-
előző estén a szakolczai Gvadányi Kör ének- és 
zenekara a Nyitramegyei ált. tanítóegyesület tisz-
teletére hangversenyt rendezett. Netn lesz érdek-
telen, ha it t , a mi lapunkban közlöm a hang-
versenypontokat is. 1. E r k e l : Hunyady László 
nyitány. (Zenekar.) 2. Lányi : Régi nóta. (Vegyes 
énekkar.) 3. Blon: Virágsusogás (Zenekar.) 4. a) 
Lehár : Dal a drótostótból. (Női énekkar.) b) 
Induló Katalinból. (Zenekar.) 5. Hero ld : Zampa 
nyitány. (Zenekar.) 6. A vén cigány. (Melodráma.) 
7. Plotoro: Himnusz Stradellából. (Vegyes ének-
és zenekar.) A hangverseny programmpontjai is 
mutat ják, hogy a Gvadányi Kör magas nívón álló 
társadalmi tényező e magyar végörsön. Czobori 
polgármester nemcsak kitűnő közigazgatási erő, 
hanem mint karmester is babért érdemel. Hálás 
köszönet a nyú j to t t műélvezetért. Október 20-án 
folyt le a közgyűlés a gimnázium tágas tanács-
termében. Megjelent a város intézősége, a papság 
s a szakolczai tanügybarátok sokasága. A Himnusz 
magasztos akkordjai u tán Kropácsy István tan-
testületi elnök megnyitot ta a gyűlést. Magvas 
beszédében a magyar tanítóság törekvéseinek szent 
egy bibliáját adta elő. Előterjesztései közül a 
Nyitramegyei tanítók Otthona közérdekű. A taní-
tók tanulógyermekei érdekében minden tanító-
egyesület síkra száll. A nyitramegyei tanítók is 
megmozdultak. A mozgalom alig egy éves s már is 
2083 korona 12 fillérnyi összeg gyűlt össze. A 
járáskörök működéséről szóló jelentésből kitűnik, 
hogy a kebelbeli összes járáskörök a nemzeti 
tanügyfejlesztő munkájában derekasan közrejár-
nak. Takács Béla kir. tanfelügyelő munkatársai-
ban nem csalatkozott. Beszédjében kiemeli a 
hivatásos tanító munkásságát. A hivatásos tanitó 1 

az eldugott faluhelyen is a maga képére alakít-
hatja át a maga társadalmát, csak akarata és 
te t tere je legyen hozzá. Pályadíjat nyertek : Ato-
vich Ferenc ós Kurinszky Ferenc tanítók. Juta-
lomdíjra a következő tételek tűzettek k i : 1. Mi-
képen tanítandó az alkotmánytan a népiskolában, 
különös tekintet te l a gyakorlati élet követelmé-
nyeire. (Szabadon választott mintaleckékben be-
mutatva.) 2. A beszéd- é3 értelemgyakorlatok 
anyagának osztályonként való részletezese. Mind-
két osztályban 1 — 1 mintalecke gyakorlati be-
mutatása. Kurinszky Ferenc a „Kézügyesség 
taní tása" címen értekezett . A kézügyességet min-
den iskolában meg lehet, meg kell honosítani. 
A gyermek öntevékenysége csodákat művel. Áz 
áll. el. leányiskolában kiállított kézügyességi 
tárgyak igazolták, hogy Kurinszky Ferenc tanító 
nemcsak a szónak, hanem a te t tnek is mestere. 
Péter József a nyugdí j törvény módosításá adta 
elő. Javaslatait (-35 év, 50°/o törlése, 3'/« 2°/o 
helyett, tanítóözvegyek és -árvák segélyezése), 
Takács Béla kir. tanfelügyelő irányítása mellett, 
csekély módosítással a közgyűlés elfogadta. Zsoldos 
Károly a nyitramegyei tanítóknak középiskolába 
járó gyermekei részére létesítendő Otthon ügyé-
ben élt előterjesztéssel. Javaslatait a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. Fő az amortizációs kölcsön. 
A gyűlés még a megindítandó Hivatalos Lap 
ügyét is tárgyalta. Hivatalos lapra szükség van. 
Az eszmét Takács Béla kir. tanfelügyelő is pár t 
fogolja. Szűkebb körű bizottságot küldött ki e 
célból a gyűlés Takács Béla kir. tanfelügyelő 
elnöklete alatt. A jövő közgyűlés helye: Nyitra, 
a kir. tanfelügyelőség szekhelye. Gyűlés után 
banket t volt, melyen a magyar tanítóság dicsőí-
tése, a fő társadalmi tényezők harmonikus együtt-
működése volt a szőnyegen. (M. E.) 

-j- A Felsőverchovinai gör . ka th . taní tók 
k ö r e ez idei rendes gyűlését Fülöpfalván tar-
tot ta meg, mely alkalommal Kápusztey Mihály 
fülöpfalvi főtanítót, ki e kör t mint elnök már 
15 éve lelkiismeretes buzgósággal vezeti s kit a 
„Közművelődési Egyesület" a tanítás terén elért 
érdemeinek jutalmazásául nyilvánosan ki tüntetet t , 
szép ünneplasben részesítette. A gyűlést Hodinka 
Román ker. esperes, elnök nyi tot ta meg szép 
beszéddel; majd a kör jegyzőkönyvileg fejezte ki 
abbeli kívánságát, hogy Kápusztey részére az 
1907. évi t. c. értelmeben a 200 korona személyi 
pótlék és az igazgatói cím kieszközlése céljából 
a ker. esperes az illetékes helyeken a kellő intéz-
kedéseket megtegye. Kiemelendő még a Csaszin 
Albert felsőhidegpataki taní tó tanítása a vegyes 
osztatlan el. népiskola V—VI. osztályában Taní-
tásának tárgya törtek összeadása volt s tekintve, 
hogy az iskolásgyermek az iskolán kivül nem 
hall magyar szót, szép eredményt ért el. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Gondnokság. Megsürgettük. — Tiszapolgár. A 

kérdezett község hivatalos elnevezését önnek, mint az 
illető vidéken tartózkodónak, ismernie keli. Miért 
ebben a kérdésben mégis hozzánk ? — Városi. 1. Azon 
a címen, hog j megelőző, hitfelekezeti szolgálatából 
történt eltávozása után az ottani tanítók fizetése meg-
felelően rendeztetett, mostani minőségében kártérítést 
nem igényelhet. Egészen másként alakulna a dolog, 
ha a magasabb illetményeket ön is élvezte volna. Az 
esedékes korpótlék ügyét e helyen már többször meg-
vitattuk. 2. Ha valóban figyelemmel kíséri lapunk 
ezen rovatát, akkor tudnia kellene azt is, hogy a 
polgári iskolai képesítés megszerzésének föltételeire 
nézve minden esetben ajánljuk a képesítő-vizsgálati 
szabályzatnak a megszerzését, amit az Egyetemi nyom-
dánál 50 f-ért kaphat meg. Ugyanott rendelheti meg 
a Tantervet is. — Korlátii. Az iskolamulasztásért 
kirótt bírság az 1868. évi XXXVIII. t -e. 4. §-a értel-
mében az iskolai pénztár javára fordítandó. — 
T. F. Jítfaln. 25 évvel ezelőtt meghalt és annak 
idején állásáról lemondott tanító özvegye sem özvegyi 
segélyt, sem végkielégítést nem kaphat. — L. K. 
Hliát. A nyugdíjra jogosított tanítók árvái, ha ezek 
teljes szegénysége közhatóságilag beigazoltatik, segély-
pénzt akkor is kaphatnak, ha az elhunyt szülő leg-
alább öt évig szolgált. A segélyezés az árva 16. évének 
betöltéséig tart. — ííeszmélyi. A jövendölés nem fog-
lalkozásunk. Tessék folyamodni s ekkor megtudja, 
hogy lehet-e segélyezésre kilátása, vagy sem. — 
M. I . Kutti . 1. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 6. §-a a 
háznál való neveltetés módozataira ki- nem terjesz-
kedik ; a 7. § is csak azt állapítja meg, hogy a háznál 
tanult növendékek valamely nyilvános tanintézet illető 
tanítói előtt vizsgálatot tenni kötelesek. Az előbbi 
törvényszakaszt magyarázó 9456/878. sz. miniszteri 
rendelet azonban a háznál való tanítást ahhoz köti, 
hogy a tanköteles gyermeket tanító nevelje. 2. Ha a 
közigazgatási bíróság az ügyben való ítélkezésre nem 
állapítja meg illetékességét, akkor a fölebbezést érdem-
beli tárgyalás nélkül elutasítja. Ezt bell várnia. — 
E. S. JBfaln. A helyben lakó hitoktatók heti egy óra 
után évi 30, a más helységben lakók pedig évi 40 K 
tiszteletdíjat kapnak, títiátalányt vagy fuvardíjat az 
állam nem ad. 

HltATAliOS Ü É S Ü . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyi lvání to t ta : zsombolyai ós 
jánovai gróf Csekonies András enyingi lakosnak, 
aki az enyingi róm. kath. el. isk. épület kibő-
vítő felépítésére 5000 K-t és báró Hornig Ká-
roly v. b. t. t., veszprémi püspöknek, aki ugyan-
azon iskolának hasonló célra 500 K-t adományo-
zott ; gróf Károlyi Gyula nagykárolyi nagybirto-
kosnak, aki a tiborszállási és kláramajori gazda-
ságokban egy-egy elemi népiskolát állított fö l ; 
Vaszary Kolos Ferenc hercegprímásnak, aki a 
szentendrei róm. kath. el. isk. átalakítási költ-
ségeire 545 K-t és Kada Mihály plébánosnak! 
aki ugyanazon iskolának hasonló célra 466 K-t 
adományozott. 

K i n e v e z t e : dr. Tergina Gyula sárosvárme-
gyei kir. tanfelügyelőt a VI. fizetési osztály 3. 
fokozatába, Hidasi Sándor ungvármegyei ós 

Szentpéteri Endre beregvármegyei kir. tanfel-
ügyelőket a VII. fizetési osztály 3. fokozatába, 
továbbá Molnár József temesvármegyei segéd-
tanfelügyelőt a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, 
mindannyit az 1908 . évi november 1. batály-
lyal az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető 
személyi pótlékkal, Krenkó Géza székesfővárosi 
tanfelügyelőségi tollnokot a X. fizetési osztály 
3. fokozatába az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlókkal segédtanfelügyelővé 
kinevezte és szolgálattételre Szeben vármegyébe 
helyezte; Mirtse Lajos segédtanfelügyelőt a 
VIII. fizetési osztály 3. fokozatába az 1904. 
évi I. t.-c. értelmeben megillető személyi pót-
lékkal Beszterczenaszód vármegye kir. tanfel-
ügyelőjévé ; Szabó Elemér, a fogarasvármegyei 
kir. tanfelügyelőség vezetésével megbízott segéd-
tanfelügyelőt a VIII. fizetési osztály 3. fokoza-
tába az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető 
személyi pótlékkal Fogara3 vármegye kir. tan-
felügyelőjévé ; Dénes Szilárd oki. középiskolai 
tanár t az 1908. évi december hó 1-től kezdődő 
hatállyal a XI. fizetesi osztály 3. fokozatába az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal ideiglenes minősegben tanfelügyelőségi 
tollnokká kinevezte ós központi szolgálattételre 
rendel te ; Beke András képesített gazdasági szak-
taní tót a csongrádi áll. önálló gazd. ism.-isk.-hoz 
gazd. szaktaní tóvá; Kurdy Sándor képesített 
gazd. szaktanítót a mezőtúri áll. önálló gazd. 
ism.-isk.-hoz egyelőre ideiglenes minőségben r . 
gazd szaktanítóvá; Kopniczky Kamill képesített 
gazd. szaktanítót egyelőre ideiglenes minőségben 
a bavamstei áll. önálló gazd. ism.-isk.-hoz gya-
korló szaktanítóvá; Kopniczky Kamill képesített 
gazd. szaktanítót egyelőre ideiglenes minőségben 
a bavanistei áll. önálló gazd. ism.-isk.-hoz gya-
korló szaktanítóva; Molnár László képesítet t 
gazdasági szaktanítót ideiglenes minőségben a 
makói ali. önálló gazd. ism.-hoz gazd. szaktaní-
tóvá ; Lovas István oki. taní tót a malaczkai áll. 
el. isk.-hoz. r. t an í tóva; Faluvégi Dénes oki. 
taní tót a sergesi gU* isk.-hoz r. tan í tóvá; 
Dobos Sándor okleveles taní tót a feketegyőri 
áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; Ertl Lajos oki. 
taní tót a kovaszinczi áll. el. isk.-hoz r. tan í tóvá; 
Gergely Anna oki. tanítónőt a felsőrónai áll. el. 
isk.-hoz r. tan í tónővé; Kolumbán Margit oki. 
taní tónőt a vingárdi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Fejes Ilona oki. taní tónőt az aranyos-
megyesi all. el. isk.-hoz r. taní tónővé; Kim 
Anna oki. tanítónőt a tekeházai áll. el. isk.-hoz 
r. tan í tónőve; Fábián Ilona oki. tanítónőt a 
magyarcsesztvei all. el. isk.-hoz r. taní tónővé; 
Kasparek Anna oki. tanítónőt a dévényi áll. 
eL isk.-hoz r. t an í tónővé ; Szilasi Horvát Pál 
oki. taní tót az orosházi-külterületi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá. 
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Jelen minőségében áthelyezte: Márton 
József borsabányai áll. el. isk. taní tó t a borsai, 
Retezán Pál gaurényi áll. el. isk. taní tót a borsa-
bányai áll. el. isk.-hoz; Novothny Jenő király-
hidai áll. el. isk. taní tót a kilitii áll. el. isk.-
hoz Terényi István talpasi és Kanábé Gyárfás 
mindszenti áll. el. isk. taní tókat kölcsönösen; 
Pokoly Kálmán fugyivásárhelyi áll. el. isk. taní-
tót a zilahi áll. el. isk.-hoz; Meszlényi Árpád 
alségyertyáni áll. el. isk. tanítót a sztropkói áll. 
el. isk.-hoz; Brinich Kornél magyarbánhegyesi-
hárytanyai áll. el. isk. taní tót a rovenszkói áll. 
el. isk.-hoz; Péterffy -József közp. szolgálatra 
berendelt gazd. szaktanítót ós Péterffyné Cse-
resnyés Margit budafoki áll. el. isk. taní tónőt a 
mosoni gazd. isk.-hoz, ill. a mosoni áll. el. isk.-
hoz áthelyezte, ill. k i rendel te ; Takács Jenő 
orosházi-külterületi állami elemi iskolai tanítót 
az orosházi-belterületi állami elemi iskolához; 
Gerényiné Schaller Margit mosoni áll. el. isk. 
taní tónőt a budafoki áll. el. isk.-hoz; Ocskayné 
Bagi Jolán toroirtáljózseffalvai és Kodák Ilona 
csanadpalotai áll. el. isk. taní tónőket kölcsönösen ; 
Kozmáné Szimits Melánia felsőoroszfalui áll. 
óvónőt a plosiczi áll. óvóhoz; Gerényi Jakab 
mosoni áll. gazd. isk. szaktanítót a vezetése alatt 
álló minisztériumba. 

Nyugdíjat u ta lványozot t : Falvay Antal 
budapesti ág. hitv. ev. polg. isk. munkaképtelen 
ig.-tanítónak évi 3840 K- t ; Sztán Ananiás buda-
telkei gör. kath. el. isk. tanítónak évi 420 K- t ; 
Fiáth Mózes bukini munkaképtelen közs. el. isk. 
tanítónak évi 720 K- t ; Chován József tótkomlósi 
elaggott ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 2300 K-t ; 
Tibor János külsővathi áll. s. közs. el. isk. taní-
tónak évi 1310 K- t ; Gazdik József kalondai 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t ; Sxla-
bocky Lajos Bálint stólai ág. ev. munkaképtelen 
el. isk. tanítónak évi 960 K- t ; Jankovits Ernő 
váczi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1640 K- t ; 

Végkielégítést engedélyezett: Carcu János 
bethelni munkaképtelen gör. kath. el. isk. taní-
tónak 1400 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Révai János szerednyei gör. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Ilykovics Máriának évi 640 
K-t, Mária nevű kiskorú árvájának 106 K 66 
f-t, együt t 746 K 66 f - t ; néh. Haiczinger 
György nyug. bezei róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Csillag Franciskának évi 596 K- t ; 
néh. Ducknovszky Márton nyug. élesi róm. kath. 
el. isk. taní tó özv., szül. br. Fragstein Ceciliá-
nak évi 450 K- t ; néh. Matthesz József király-
falvai ág. ev. el. isk. tanító özv., szül. Knöbel 
Annának évi 620 K 80 f - t ; néh. Tóth Vendel 
bodonyi róm. kath. el. isk. taní tó özv., szül. 
Jelencsics Adelheit Etelkának évi 600 K-t ; néh. 
Börzöly Gábor nyug. nagytótfalui közs. el. isk. 

tanító özv., szül. Szecsei Jul iannának évi 4 3 4 
K- t ; néh. Krammer János szekszárdi áll. polg. 
isk. taní tó özv., szül. Steiner Annának évi 
1324 K - t ; 

KÜLÖNFÉLÉK, 
Taní tók a művészet és i rodalom te rén . 
Ez volt a címe az osztrák tanítók jubileumi 

kiállításának, melyet október 18-án zártak be a 
bécsi Lehrerhausban. A kiállítás fővédője Rainer 
főherceg volt. Mint a kiállítási katalógus előszava 
mondja, a kiállítók a szépművészetek ápolásával 
méltókká akarnak lenni ama kartársakhoz, akik 
társadalmi és gazdasági téren számtalan közhasznú 
intézmény (tűzoltóság, takarékpénztárak, gyü 
mölcstermelő- és méhészegyesületek, szövetkeze 
tek stb.) létesítése és fejlesztése által munkál-
kodnak a haza javára. A kiállítók száma épen 
100 volt, kik közül 75 a bécsi és 25 a vidéki. 
Több mint 60 a tanító és tanítónő, mintegy 30 
a polg. isk. tanár, a többi között van néhány 
középiskolai tanár, egy könyvescég, egy csipke-
készítő tanműhely stb. 

A látogató bámulva tekint végig az ügyesen 
elhelyezett számtalan festményen. Az ú j rajzmód-
szernek az elemi iskolában való hatása még nem 
já r t ugyan országosan észlelhető sikerrel, de 
fényes eredménye már eddig is van, mer t a vele 
foglalkozó tanítóság sorából számos tehetséget 
j u t t a to t t napfényre. Az ú j rajzmódszer egyik leg-
buzgóbb előharcosának, Kulstrunk Ferenc salz-
burgi szaktanítónak olajfestményei, akvarelljei, 
képeslapra sokszorosított t á j festményei, a folyó 
évben ta r to t t salzburgi Mozart-ünnepre készült 
emléklapja a kiállítás díszei. Hatalmas méretük-
kel és fenséges komorságukkal megragadok egyik 
bécsi tanító alpesi tájképei. Általában a festmények 
legtöbbje azt bizonyítja, hogy a bécsi tanítók ha-
zájuk minden festői zugát szorgalmasan látogatják. 

Szép számban van képviselve a kréta- és szén-
rajz, porcellánfestés, ellenben tollrajzot keveset, 
selyemfestést alig lehet látni. Néhány nemes 
ízlésű ex-libris ós három fából rakot t intarzia is 
látható. Gyönyörűek az egyik tanító fafaragványai. 
Kevés a szobrászati mű, de a kiállított gipsz- és 
viaszalakok meglehetős szépek. Érdekesek egyik 
bécsi tanítónak romániai, szíriai, palesztinai, 
egyiptomi stb. eredeti fölvételei és diapozitív-
képei. Több mint harmadfélszáz tárgyat foglal 
magában a művészeti kiállítás, míg az irodalmi 
szak mintegy 60 író számtalan költói, prózai 
(regény, értekezés, történelmi, ifjúsági stb.) művét 
ós rendkívül sok zenekompozícióját tartalmazza. 
Művészeti kiállítás lévén, a tanügyi irodalom 
teljesen hiányzik. Az érdeklődés központja Hawel 
Rudolf „ Erlösung" (Megváltás) című drámai 
műve, melyet a kiváló írói hírnévnek örvendő 
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bécsi tanító a Lehrerbausverein és a Deutsches 
Volkstheater megbízásából írt. Itt látjuk az ifjú-
sági iratok tömegét, a regény-, novella- és vers-
író tanítók és tanítónők tekintélyes számú művét, 
kik közül nem egynek volt országokra szóló 
sikere. A zenei alosztály legérdekesebb tárgya 
Schubert Ferenc zeneköltő eredeti bizonyítványa 
a szent Annáról nevezett, régente nagyhírű bécsi 
tanítóképző osztályzati naplójában. Nem egy hír-
neves zeneszerzőről i t t tudja meg csak a közön-
ség, hogy a tanítói gárdából került ki. í g y pl. 
Kirchl Adolf, a híres Schubertbund díszkarmestere 
szintén tanító. Számos latin mise, komoly ós 
tréfás férfikar, zenepedagógiai mű, több opera, 
operett, kisebb daljáték, oratórium, sok hegedű-, 
zongoraiskola, vegyeskar, táncdarab stb. tanús-
kodik arról, hogy a zene művelésében az osztrák 
tanítóság mily előkelő helyet foglal el. Büszkék 
lehetnek e kiállításra, mert törekvésüket fényes 

-siker koronázza. Erkölcsi eredménye a tanítói 
tekintélynek és közbecsülésnek emelkedése, míg 
anyagi oldalát tekintve, szép összeggel növeli a 
Lehrerhausverein pénztárát. 

Örömmel, igaz büszkeséggel telt meg szívem, 
midőn a kiállítást végigjártam, mert ha nem is 
honfitársaira munkája volt az, de a tanítóságé! 
Es mi sem természetesebb, mint az a kérdés, 
vájjon nem tudnánk-e mi is i lyent rendezni ? A 
jó példa mindig érdemes a követésre. Hisz' hány 
író, festő, zeneszerző, je les műfaragó stb. művész 
kerül ki a magyar tanítók sorából! Hátha még 
esetleg az újságírás, a tanügyi irodalom, a szociális 
működés terén való munkásság tanujeleit is ide-
csatolnók ? Alig van nemes, szép foglalkozás, 
melynek egy-két jeles tanító-művelője ne talál-
tatnék. S méltán lehetne remélni, hogy tanítói 
intézményeink javára mindenki kész örömmel 
nyújtaná művei legjavát. Osztrák kollégáink ügyes 
gondolatát mi egyéb jövedelmi források bevoná-
sával is megtoldhatnék, amilyenek pl. a kiállítás 
tartama alatt rendezendő tanítói hangversenyek, 
emléklap árusítása, kiállítási tárgyak kisorsolása, 
perselyek felállítása stb. Országos tanítói kon-
gresszussal is össze lehetne kötni. 

Erős a hitem, hogy ez irányeszmék részlete-
sebb kidolgozására, a szükséges szervezési ós 
rendezési teendők elvégzésére száz meg száz lelkes 
segítő ajánlkoznék. A magyar tanítóság pedig az 
ilyen kiállításon tényekkel, fényes bizonyítékokkal 
igazolná, hogy a nemzeti kultúra minden ágának 
művelésében hatalmas és termékeny erővel mun-
kálkodik. Kúth József. 

— Szabad oktatás. A „Szabad Líceum" e 
tél folyamán is rendez előadásokat a Máv.-nak 
az északi főműhely melletti munkástelepén. Az 
első előadás október 28 án volt. Lendl Adolf 
műegyetemi magántanár tartotta vet í tett képek-
kel, a külföldi állatkertekről. Kelemen Nándor 

dr. a munkásbiztosításról hat előadást fog tar-
tani november és december folyamán, úgyszintén 
hat előadást Gárdonyi Albert könyvtárőr e 
c ímmel: A francia forradalom története és a 
modern Franciaország kialakulásának főbb vo-
násai, vet í tet t képekkel, s Báláss István főgim-
náziumi tanár i s : Bánvamívelés és kohászat, be-
mutatásokkal ós vetített képekkel. Az előadások 
hallgatói okt. 2 í - é n megtekintették a Danagőz-
hajózási társaság óbudai hajógyárát, nov. 8-án 
pedig a hatvani cukorgyárat látogatják meg. 

— Nemesi előnév. A király dr. Kármán 
Mór kir. tanácsos, budapesti tudományegyetemi 
magántanárnak s szolgálattételre a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumba beosztott főgim-
náziumi tanárnak, valamint törvényes utódainak, 
magyar nemességük épségben tartása mellett, a 
„Szőllőskislaki" előnevet díjmentesen adomá-
nyozta. 

— Jubiláló tanítók. A beregszászi I. sz. 
állami iskola tanítótestülete úgyszólván családi 
körben ünnepelte két érdemes társának 25 éves 
jubileumát. Az egyik Perly Ferenc igazgató, a 
másik Debreezeny Mária tanítónő. A jubilánsokat 
Nagy Lajos címzetes igazgató üdvözölte s a 
tanítótestület nevében értékes emléktárgyakat 
nyújtott át nekik. — Selegszántó sopronmegyei 
községben is 25 éves tanitói jubileum volt. 
Payrich József főtanító a jubiláns, kinek ünnep-
lésében részt vett a környék tanítósága és pap-
sága, akinek nevére tanítótársai egy 2 0 0 koro-
nás alapítványt tettek. 

— A középiskolai tanárok fizetése. A 
középiskolai tanári kongresszus végrehajtó-bizott-
sága mult héten ülést tartott Négyessy László 
elnöklésével. A bizottság — tanácskozása ered-
ményeként — a következő táviratot intézte 
Apponyi miniszterhez : 

„A középiskolai tanári kongresszus végrehajtó-
bizottsága ma tartott üléséből addig is, míg 
személyesen tehetné, hálás érzéssel üdvözli Nagy-
méltóságod ama nagyjelentőségű ténye alkalmá-
ból, hogy a középiskolai tanárság számára egy 
felsőbb fizetési osztályt megnyitni s ezzel a ta-
nárság hierarkikus állását az állami tisztviselők 
sorában képzettségének ós nemzeti munkája fon-
tosságának megfelelő helyre emelni méltóztatik. 
Hálásan elismeri a bizottság, hogy Nagyméltósá-
god ezzel azt, amivel a tanárságnak a Szél i— 
Wlassics-féle javaslat elejtése óta a publica fides 
tartozott, a tanárság zömére nézve beváltja s a 
tanárságot egy középkori iga maradványaitól 
fölszabadítja. Kéri a bizottság Nagyméltóságo-
dat, hogy e messzeható jóakaratot irántunk meg-
őrizni s nevezetesen a nagyszabású elv követ-
kezetes és a régóta ki nem elégített szükséglet-
hez mérten gyors végrehajtását az oktatásügy 
érdekében is államférfiúi egyéniségének súlyával 
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érvényre emelni méltóztassék. Kéri egyúttal a 
bizottság, hogy erre vonatkozólag legközelebb 
benyújtandó fölterjesztését, mely a korszakos 
elvnek a megvalósítás során szenvedett fogyat-
kozásait köteles nyiltsággal föltárja, kegyes figye-
lemmel méltóztassék fogadni. A bizottság mély 
köszönete kapcsán ez alkalommal is rendületlen 
ragaszkodását és bizodalmát tolmácsolja Nagy-
méltóságod iránt." 

— A Kölcsey-egyesület a taní tókért . Az 
aradi Kölcsey egyesület három, egyenként száz-
koronás jutalomdíjat tűz ki olyan aradmeg^ei 
tanítók számára, akik teljes hatosztályú, osztatlan 
népiskolában vagy valamely népiskola, három 
felső osztályában a népoktatási terv minden tan-
tárgyából a legjobb eredményt mutatják föl 
tanítványaikkal. A pályázók közül az aradmegyei 
kir. tanfelügyelőség választja ki azokat, kiknek 
iskoláját a Kölcsey-egyesület által kiküldendő 
bizottság fogja megvizsgálni. A magyar nyelven 
kívül a természettudományok, rajz- és kézügyes-
ségi gyakorlatok eredményeit különös figyelmére 
fogja méltatni a bíráló-bizottság. A pályázók 
1909 április 15 ig jelentkezhetnek írásban Var-
jassy Árpád kir. tanácsos, elnöknél. A Kölcsey-
egyesület kiküldöttei 1909 májusban fogják a 
kiszemelt iskolákat meglátogatni. 

— Kitüntetet t tanító. A kisgérczei hitel-
szövetkezet buzgó könyvelőjét, Godzsa László 
gör. kel. tanítót a mult év november havában a 
Magyar Gazdaszövetség a szövetkezés érdeké-
ben kifejtett buzgó működéseért elismerő dísz-
oklevéllel tüntette ki, most pedig a közoktatás-
ügyi miniszter ugyancsak a szövetkezés érdeké-
ben kifejtett buzgó működéseért 100 korona 
jutalomban részesítette. 

— Egy hitközség a tanítónak. Szép és 
követésre méltó dolgot művelt a szepesiglói 
izraelita hitközség: legutóbb, évi közgyűlésén nagy 
lelkesedéssel és egyhangúlag 1000 (ezer) korona 
jutalmat szavazott meg Schlesinger Benő tanító-
nak, méltányolni akarván az izraelita iskola és 
a tanügy terén kifejtett sok évi eredményes 
fáradozását. 

— Köszönet. Mindazon tanítók, kik Dely 
G-y. bölcskei tanítótársuuk és barátunknak a 
N. L. 31. számában megjelent fölhívására szíves 
adományaikkal nehéz sorsunkat enyhíteni siettek, 
fogadják ezúton hálás köszönetünket. A befolyt 
adományok kézhez vételét pedig — a „Közérdek" 
című helyi lapban foglalt részletes kimutatás 
szerint — ezennel elismerjük es nyugtázzuk. 
Madocsa, 1908 okt. 25. Fazekas Pál, kántor-
tanító. Sudy Zsigmond, tanító. 

— Halálozás. Szőke János okányi közs. el. 
isk. igazgató életének 53-ik, boldog házasságának 
3-3-ik, tanítóságának 35-ik évében rövid, kínos 
szenvedés után elhunyt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEI. 
P. (A temetőben stb.) Azt dalolja az őszi rózsáról: 

Hajlott fejem fújja a szél, 
Már a szél is eként beszél : 
Öszi rózsa mutas oly színt, 
Milyenre a környezet int. 

Oszi rózsa ne sírj azon ! 
Aid ki azt, hogy rád liavazzon! 
És ha mostan rád is havaz, 
Virágosán ér a tavasz! 

Bizony egyéb „jóindulatú utasítást" nem adhatunk : 
szüntesse be a versfaragást. — K. ('Almomban.) Nagyon 
szép ez a strófa : 

Ah Fanny ! Reményem 
Egy megrepedt cserép, 
Benne kínzó lánggal 
Szív-áldozatom ég. 

Ismételjük : nagyon szép. — R. (Temetőben.) Egy nép-
szerű nép- vagy műdalnak a felhígítása olyanformán* 
hogy egy strófanak négy sorát négystrófás verssé hígít-
juk, nem költészet. Lehet ezt mankónjárásnak is ne-
vezni. Próbáljon mankó nélkül járni. Egy-két sora 
sejteti, hogy képes lenne erre. — K. (Téli estéli.) Amit 
a szántásról ír, a legelemibb dolgok. Minden gazda-
sággal foglalkozó tanító tud ennyit, sőt, reméljük, 
többet Í3. — K. A. íme a különbség: Ezt a földet 
már 20 esztendeje adózom, vagyis fizetem rá az adót; 
X-nek adós vagyok X koronával ; Z nek adós vagyok 
a látogatással stb. — I. E. Kisebb igényű lap most 
is szívesen közölhetné a novelláját, de mi azt taná-
csoljuk, t«gye az asztalfiába, tartsa ott egy-két esz-
tendeig. Addig olvasson sokat, okosan, és közbe-közbe 
írjon is kisebb lélekzetű dolgokat. Majd eljön az ideje, 
hogy magától jön reá, mik e novella hibái s újra 
fogji írni. Mert érdemes erre a meséje. Néhol úgy 
ír, mintha már kész író volna, másutt pedig a kezdő 
ember tapogatódzása, bizonytalansága nyilvánvaló. 
Nagy a gyanúnk különben, hogy a levelében és a 
novella alatt használt más-más férfinév mögött nő 
rejtőzik. A kéziratot visszaküldjük ? — Árva. K. Nagy 
Sándor törvényszéki bíró címe : Budapest, IX., Lónyay-
utca 17. — R. (Istenáldás stb.) Kisebb igényű lap szíve-
sen veheti. — G. (Olvasógép.) Az olvasógép nem nyug-
szik helyes elveken, mert — csak egy-egy betű lévén 
látható — nem szolgálja az olvasási készség előmozdí-
tását. — H. (Községi népnevelési bizottság.) Sorra kerül. — 
K. Balogh Pál nagyérdekű tanulmánya a külföld 
tájékozására egyidejűleg a lievue de Hongrieben is 
megjelenik. — M. (Halottak napja stb.) Nagyon gyenge 
dolgok. — B —s. Jobb is, ha a versek beszélnek. S az 
ön versei beszélnek, még pedig, igaz örömünkre, igazi 
tehetségről. Valóban, nem közönséges őröm látnunk, 
hogy falusi tanítóink köréből sorra bukkannak elő a 
komoly tehetségek s önkéntelen kérdjük: hol voltak 
eddig? — B. (Válasz Gaal Mózes IV. levélére.) Csupa 
színigazság, amit ír, szépen is írja meg, de Graal Mózes 
levelei még néhány hétig eltartanak s az ön válaszának 
közlése most zavarólag hatna. Várjuk be a leveleket 
akkor aztán szót adunk önnek. 

T a r t a l o m • írás-olvasás, szabadtanítás. Kóródy 
Miklós. — Magyarország s a nemzetiségek. Balogh 
Pál. — A tanfelügyelő. (— r.) — Könyvesház. — 
S z é p i r o d a l o m : Enyém vagy végre . . . Dr. Bad-
várvyné Buttkay Emma. — Vallomás. Visolyi Mária. — 
A tea mellett. Dánidné Lengyel Laura. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — 

Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
R o v a t v e z e t ő : K E O L O P P ^ r . F K Í b D . 

E m l é k i r a t 
az ú j i p a r t ö r v é n y terveze térő l . 

írta: Barton Imre, az I. T. 0. E. főtitkára. 

Lapunk március hó 26-iki száma hírt adott 
arról, hogy a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
úr fölszólította az Iparostanuló-iskolai tanítók 
országos egyesületét, hogy az új ipartörvény-
tervezetre tegye meg az észrevételeit. 

Az egyesület eme felhívásnak eleget tett. 
Szeptember hó 30, illetve október hó 17-én 
terjesztette fel emlékiratát, melynek rövid 
ismertetését az alábbiakban közöljük. 

Mielőtt rátérnénk a tulajdonképeni ismerte-
tésre, megjegyezzük, hogy az emlékirat meg-
szerkesztésénél az egyesület meghallgatta az 
egész ország tanítóságát, olyképen, hogy a 
kérdést a vármegyei körök napirendjére tűzte. 
A vármegyei körök a legnagyobb lelkiismere-
tességgel tanulmányozták és megvizsgálták a 
tervezetet és ennek alapján észrevételeiket a 
központtal közölték. 

Az anyag feldolgozása nem okozott a 
központi elnökségnek nagyobb gondokat, mert 
a beérkezett észrevételek és javaslatok igen 
egybehangzók voltak. Az elnökség egyetlen 
ülésben letárgyalta és megállapodhatott az elvi 
kérdésekben. Az emlékirat megszerkesztését 
pedig a főtitkárra bízta. 

Az emlékirat egy általános és egy részletes 
részből áll. Az előbbi 6 fejezetre, az utóbbi 
2 fejezetre oszlik. 

Az általános részben az emlékirat csupán 
n fontos elvi kérdéseket tárgyalja: 

1. Az iparos(kereskedő)tanulók tankötele-
zettsége. 

2. Az iparostanuló előképzettsége és a fel-
szabaduló, de iparostanuló-iskola III. osztályá-
ról legalább elégséges bizonyítványt nem nyert 
tanulók megvizsgálása. 

3. Az iparos-iskolai tanítók képesítése, alkal-
mazása, véglegesítése, nyugdíjazása és díjazása. 

4. Büntető határozatok. A harmadik pont 
alatt foglalt tanítói jogviszonyokat szabályozó 
rész maga három fejezetből áll. 

Tudvalevő dolog, hogy az új ipartörvényben 
ki akarja mondatni a kereskedelemügyi minisz-
térium, hogy az iparostanuló csak 16 éves 
korig legyen kötelezhető az iskolába való 
járásra, holott ezzel szemben már a huszonnégy 
év előtt készült és még most is érvényben 

levő ipartörvény a tanulót addig kötelezi 
iskolába járni, amíg a tanulóideje tart. 

A törvényjavaslat eme állásfoglalása óriási 
visszaesést idézne elő a magyar iparoktatás-
ban, 'épp azért a tervezet eme intézkedése ellen 
érvel legerősebben az emlékirat. Párhuzamot 
von elsősorban a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter által benyújtott mezőgazdasági 
népoktatásról szóló törvényjavaslat és az új 
ipar törvény tervezet között. Ezen párhuzamból 
kitűnik, hogy a tizenhatéves korhatárt nem-
csak az iparostanulóknál nem állhat meg, 
hanem, amint azt gróf Apponyi Albert, 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úr a folyó évi költségvetési beszédjében ki-
jelentette, a tankötelezettségnek a földmívelő-
ifjúságnál 16 évig való kiterjesztése csak kez-
dete ama törekvésének, hogy ezen (földmívelő) 
ifjúság minél érettebb korig az iskola nevelő 
hatása és fegyelme alatt maradjon. Mennyivel 
nagyobb szüksége van erre az iparos-ifjúság-
nak, amely tanulóéveit legnagyobb részben a 
szülői otthontól távol tölti. 

A tervezet 274. §-a többek között azt is 
mondja, hogy a tanuló-viszony rövidebb időre 
nem köthető, mint amennyi ideig a tanuló 
iskolába járni köteles, vagyis, amíg az iparos-
isko'a 3 osztályát be nem fejezi, sőt jogot ad 
az iskolának arra is, hogy, ha a tanuló az 
előre megállapított időre az iskolai kötelezett-
ségének meg nem felel, a tanuló viszonyát egy 
évre meghosszabbíthassa. 

Az egész ipartörvénytervezetnek ez a leg-
ideálisabb intézkedése; de mi haszna, ha eme 
intézkedés hasznosságát a 16 évhez kötött 
korhatárból kifolyólag a statisztikai adatok 
teljesen lerontják, mert a székesfővárosi sta-
tisztikai hivatal adataiból megállapítja az 
emlékirat, hogy az iparostanulóknak csak 8%-á 
lehet abban a helyzetben, hogy a teljes 3 
osztályú iparostanuló iskolát elvégezhesse. 
Ugyanis a tanulók összes számának csak 8°/o-a 
szerződik 13 éves kortól 14 éves korig: 
20—21%-a 14—15 éves; 26%-a 15—16 
éves korig szerződik. A tanulók 45 %-a pedig 
csak a 16. életév után lép ipari pályára. 

De az itt közölt számadatokból még az is 
kiviláglik, hogy a 16 éven felüli inasok 40'/o-a 
csak az előkészítő- és az első osztályba járt, 
tehát csak ezen korban sajátította el az elemi 
műveltség legelemibb ismereteit. 
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Ha életbe léptetné az új ipartörvény a 16 
évhez kötött iskolai kötelezettséget, megtörtén-
hetnék az is, hogy a mesterek csak 16 éven 
felüli tanulókat szerződtetnének, ami közegész-
ségi szempontból nem is volna rossz, sőt maga 
a tervezet is mondja, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter felhatalmazást nyer arra, hogy egyes 
iparágaknál a tanuló belépési torát magasabb 
korhoz köthesse, de már arról nem szól, hogy 
az ilyen tanulók miként tartoznak eleget tenni 
iskolai kötelezettségüknek. 

Ami a tanuló szerződtetési minimális kor-
határát illeti, az emlékirat kijelenti, hogy a 
4 elemi iskolai osztály elvégzését és a 12. 
életév betöltését igen kevésnek tartja és hogy 
a legkevesebb 6 elemi osztály elvégzéséhez és 
a minimális kornak 14 évben való megállapí-
tásához erősebben nem ragaszkodik, csak azért 
van, mert az országban sok helyen tényleg 
nincs a tanuló abban a helyzetben, hogy a 
teljes 6 elemi osztályt befejezhesse és bogy 
a 12 éven felüli tanulók megfelelő tovább-
képzéséről a polgári és a középiskolán kívül 
nincs gondoskodás. 

Amíg a 16 évhez kötött korhatár az iparos-
osztály szellemi hanyatlását idézné elő, egy 
másik tervbe vett intézkedése a tervezetnek 
az iskola tekintélyét támadná meg. A terve-
zet egyik §-ban kimondja, hogy a tanuló-
nak 4 elemi iskolai osztály végzettségéről 
kell felmutatnia bizonyítványt, a másikban 
meg arról intézkedik, ha ilyet felmutatni nem 
képes, akkor az ipartestület vizsgálja meg a 
tanulót, alkalraas-e iskolai szempontból iparos-
tanulónak. De egy másik §-ban még azt is 
kimondja, ha az iparos iskola 8. osztályát elég-
telen osztályzattal végezte be, az ipartestület 
vizsgálja meg, „ismeretei elégségesek-e" ahhoz, 
hogy az illető tanuló felszabadulhasson. 

Eme két intézkedéssel szemben az egye-
sület azt javasolja: ha a tanulónak nincs 
4. elemi iskolai osztályról szóló bizonyítványa, 
tegyen magánvizsgát. Ha pedig lesz reá ok, 
hogy átmenetileg azok is felszabadíttassanak, 
akik az iskola rendes mértékének megfelelni 
nem voltak képesek, úgy ezek megvizsgálására 
szerveztessék az iskola igazgatójából, a tan-
testület és az ipartestület egy-egy tagjából 
vizsgáló-bizottság, amely a tanulót megálla-
pított minimális mérték szerint megvizsgálja. 

A tanító-személyzet leendő képzésére a kö-
vetkező javaslatot tesz. Szerveztessen az 
állam a képesített elemi iskolai tanítók szá-
mára — gazdasági szaktanító képzéshez ha-
sonló — 2 éves tanfolyamokat valamely felső 
ipariskolával, vagy pedig az iparművészeti 
iskolával kapcsolatosan. Ezen két év alatt 
adjon az illetőknek megfelelő ösztöndíjat; és 

az így képesített iparos-iskolai tanítóknak az 
iparos-iskolai állások betöltésénél biztosítson 
előnyt a polgári iskolai, vagy középiskolai 
minősítéssel bíró tanítók v. tanárokkal szem-
ben. Az óraadó tanítók képzése továbbra is 
nyári tanfolyamokon történjék. 

A tanítói állások betöltését nyilvános pá-
lyázat útján kéri. Az iparoktatási főigazgató 
jelölési joga csak a munkát szaporítaná, de 
különös haszonnal nem járna. A választást az 
iskola felügyelő-bizottsága teljesíti. A meg-
választott tanító egyévi sikeres működés után 
állásában hivatalból megerősítendő. 

Azt is kéri az egyesület, hogy akár a 
rendszeresített állásban, akár óraadói minő-
ségben alkalmazott tanítók tiszteletdíja fizetés 
természetével bírjon, s mint ilyen, nyugdíjba 
is beszámíttassák. 

Miután a mezőgazdasági népoktatásról szóló 
törvényjavaslat a tanítók illetményeit is sza-
bályozza, az egyesület is kéri a kereskedelem-
ügyi minisztert, hogy már ebben a törvényben 
rendeztessenek a tanítói fizetések, még pedig 
olyképen, hogy a kétéves tanfolyamot végzet-
tek a polgári iskolai tanítók fizetését kapják 
meg. Az egyes óraszám ellátására választott 
tanítók pedig a polgári iskoláknál fizetett óra-
díjak másfélszeresét kapják meg fizetésül, 
miután az óráikat esti és vasárnapi órákban 
adják le. Ezeket pedig a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium másfélszeresen fizeti. 

Kérelmezi még az egyesület azt is, hogy 
azon tanítók, akiket az új ipartörvény műkö-
désbea talál, ha már legalább 3 év óta taní-
tanak és működésük ellen kifogás nem tehető, 
egy éven belül véglegesítessenek. És mi idén 
tanító, akár rendszeres állásban, akár óraadói 
minőségben, ötödéves pótlékban részesítte-sék. 

Végül foglalkozik az emlékirat a büntető 
határozatokkal. 

A törvénytervezet drákói szigorral bünteti 
a mestereket, ha olyan mester tart tanítót, 
akinek ehhez joga nincs, vagy ha többet tart 
a megengedett számnál. Szigorú büntetést 
fizet a mester, ha 12 évesnél fiatalabb tanulót 
alkalmaz. 400 koronáig terjedhetőleg büntet-
hető a mester, ha tanulóját hanyagul járatja 
az iskolába, de mi haszna a nagy szigorúság-
nak, ha ezen magasra szabott büntetéseket az 
ipartestület szabja ki ? Épen ezért az egyesület 
kéri a kereskedelemügyi minisztert, hogy az 
iskolai mulasztások iránti büntetések kiszabá-
sát továbbra is a közigazgatási elsőfokú ipar-
hatóságra bízza. 

A második részben az emlékirat sorra veszi 
a paragrafusokat, s mindegyiknél, amelyikhez 
van megjegyzése, hozzáfűzi. Ezek közül neve-
zetesebbek: a 234 §-nál, ahol azt kéri, hogy 
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már 30 tanulónál legyen ipariskolai osztály 
szervezendő. (A. tervezet 50 tanulót említ.) 
Ugyanezen §-nál kéri, ha van 25 olyan vég-
zett tanuló, ki magát elméleti és rajzismere-
teiben tovább óhajtja képezni, számukra to-
vábbképző-tanfolyamok létesíttessenek. 

A 238. §-ban az előkészítő-osztályban heti 
9 órát kér elrendelni, mert másként az elő-
készítő-osztály tanulói nem lesznek képesek a 
nagyobb előképzettségüekkel haladni. Ugyan-
ott kéri a kizárólagos magyar tanítási nyelvet 
elrendeltetni, és hogy vasárnapi napon csak 
a vallástani órák tarthatók. 

A 240. §-nál kéri, hogy a felügyelő-bizott-
ságban tanítók is foglaljanak helyet. 

A 276. § kívánja kimondatni, hogy a mes-
ter a tanuló minden mulasztásáért felelős. 

A 277. §. javaslatot tesz, hogy a tanulók 
előképzettség szerint miként osztassanak be 
egyes osztályokba. 

A 297. § kéri belevétetni, hogy a tanuló 
szabaduló-levelét az iparos- iskola igazgatója 
írja alá, és az iskola pecsétjét is üsse reá. 

Végül van még rövid indokolás, amelyben 
az általános, részben meg nem okolt módosítá-
sokat indokolja. 

Íme, ezekbeu körvonalaztam a Iparostanonc-
iskolai Tanítók Országos Egyesületének az 
ipartörvény érdekében benyújtott emlékiratát. 

A paraszt földje. 
írta: Pesta Frigyes. 

A magyar embernek még a szíve szereimánél 
is van egy nagyobb szenvedélye: a föld szere-
tete. Amit érez a francia tőzsér, amikor gya-
rapodó aranyait lágy tapintással számlálja s a 
pénzkincs édes aranypatakja melegen elömlik 
bizsergő ereiben; amit érez az angol gyáros, 
amikor a zakatoló telep közepén állva, a gőgös 
f '.ldi hatalom bírásában büszkén elgondolja, 
hogy mindez iparkodó zajt, kerekek rohanását, 
emberi sürgés-forgást ő indítja avagy állítja, 
egyetlen intésével: ugyanazt érzi egy harma-
dik változatban a magyar ember, amikor kiáll 
földjére, meghitten, ragaszkodással széttekint 
ott az ő saját világán és mélázó szeretettel 
merül el lelke a suttogva elringó vetésben. 
Mindene a magyar embernek a föld — ha újra 
pogány istent kellene választania, sem a lobogó 
tüzet, sem a ragyogó napot, sem semmi más 
egyebet, hanem a földet, a termő, buja földet 
imádná, mert turáni szabad vérében van, hogy 
boldog fészket csak úgy tud rakni magának, 
ha a tulajdon földjén rakja. Az ázsiai őshazát 
is azért hagyta el s foglalt új hont magának, 
mert' elfogyott ott a földje s szolgaságba nem 
tudta hajlítani délceg derekát. Az európai, 

immár ezeréves hazából is nem azért vándo-
rolt-e ki legtöbbje, mert nem tudott egy élet-
nek verejtékké pocsékolásával sem földet sze-
rezni itt magának? Hiszen a kivándorlás sta-
tisztikai megfigyeléseiből immár bizonyos, hogy 
a magyar paraszt (eltérően más kivándorolt 
parasztfaj októl) nem sokáig marad meg gyári 
munkásnak, még a legnagyobb munkabér sem 
vonzza öncélképen, hanem csak mint alkal-
mas eszköz, s így sem tovább, csak épen 
addig, amíg összegyűjtött egy kis tőkét, ame-
lyen akár helyben Amerikában, akár itthon 
Magyarországon — földet vehet magának. 

Igen, ha a földéhségnek mint históriai ténye-
zőnek valaha találó alakot akarnak adni, a 
magyar paraszt pályázhatik legtöbb joggal 
annak megszemélyesítésére. Kimondhatatlanul 
kiváló faji tulajdonsága ez, amelyre szeren-
csésebb politikai viszonyok közt bízvást a gaz-
dasági szerkezetnek legtökéletasebbikét építette 
volna föl. Mert hiszen a nemzeti életben nem-
csak az etnográfiai örökkévalóságot biztosítja 
a parasztnép, hanem a gazdasági struktúrának 
is ő a nélkülözhetetlen fundamentuma, amely, 
ha szilárd, akkor épülhet csak rá felsőbb tago-
zatul ipar, kereskedelem és pénzügy. Földjéhez 
ragaszkodó gazdag parasztnép: ennek a milliónyi 
száma adja egyedül kiadós fogyasztóját a többi 
termelésnek. Amennyit a parasztnép a földjé-
ből értéket magába szív, az szivárog csupán 
a felsőbb rétegekbe, az nyújtja az egyedüli 
alapértéket a feLőbb eloszláshoz és az ilyetén 
való értékfokozáshoz; ahol viszont nincs alap-
érték, ott nincs mit fokozni. E-s a magyar 
parasztnép nem gazdag. Sőt megdöbbentően 
szegény. N.ncsen földje. Pedig imádja a földet. 

Nyilvánvaló, hogy itt egy kóros elváltozásról 
van szó. A magyar paraszt mint Földnélküli 
János mindent elront, mindent búra fordít 
ebben az országban. Nemcsak miatta nincs 
gazdasági kifejlettség, hanem miatta van gaz-
dasági (s nyomában politikai) függés Ausztriá-
tól. És miatta, az ő gyöngesége matt van — 
nemzetiségi kérdés. Pedig annak a népnek, 
amelyet a sors arra rendelt, hogy ide a nagy 
magyar Alföldre tegye a lábát, lett légyen 
még olyan hitvány, megadatott gazdagon ;i 
mód hozzá, hogy dús medréből ezer évnél 
jóval k u-ábban ki lehessen csordulnia és elön-
tenie a maga fajával azt az egész földterületet, 
amelyet a kardjával kihasított magának. Es 
ez a derék jó magyar faj, amely nem csak 
szereti a földei;, hanem elég szapora is, hozzá 
dolgos is, meg a legintelligensebb fejű pa-
rasztja Közép-Európának, mégis csupán csak 
a vitézségével tudott hódítani, de nem egy-
szersmind gazdasági fegyverekkel, sőt a maga 
fészkében, az Alföldön sem tud megélni, onnan 

45* 
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is kivándorol. Mivelhogy helyzete, az a tehe-
tetlen helyzet, amelyben az önsegítés csődöt 
mond, lévén az ő minden bajának kútfeje, 
hogy nincs földje. 

Mindig is kevés volt a földje' a magyar 
parasztnak; de a jobbágysorban csak elviselte 
valahogy, hisz a rög, amelyhez kötötték, ha 
nem is volt az övé, csak eltartotta valahogy, 
mert ha az emberek közt az utolsó volt is, 
viszont a haszon-állatok darwini ranglétráján 
az első volt a jobbágy, akinek fizikumára oko-
san ügyelt a gazdája. Hogy megszűnt jobbágy 
lenni, mint ember előkelőbb lett — de ki-
pottyant a hasznossági létra felső fokáról. A 
maa;a erejére lett utalva, de ami erőt adna 
neki: a föld (ha az öregapjának még volt is 
belőle) az örökség révén való szétforgácsoló-
dásban egészen kisiklott kezéből. És nem volt 
mindmáig nehezebb dolog Magyarországon, 
mint hogy a paraszt a maga erejéből új föl-
det szere/zen magának. 

Bizonyos azért, hogy, ha a parasztbirtok 
számát szaporítani akarjuk, akkor földhöz tö-
rekvő iparkodásában a parasztot nem szabad 
a tehetetlenségében magára hagyni, hanem az 
államnak meg lcell őt segítenie. A magyar 
államnak, különösképen pedig a „nemzeti" kor-
mánynak, a legelemibb kötelessége, hogy a 
magyar parasztnépet a maga módja szerint 
boldogítsa, vagyis földhöz segítse. Tartozik 
ezzel a nemzeti szempontnak, tartozik ezzel 
szorosan véve a föfdmívelésnek, de tartozik 
ezzel az iparnak és kereskedelemnek — nem 
is tudnók hamarosan megmondani, hogy me-
lyiknek inkább. 

Sok ideig nem volt megkönnyítve a magyar 
népnek a földszerzés. Újabb időben azonban 
üdvös változás történt ezen a téren. Földhöz 
persze olyan módon, mint a földosztó aposto-
lok képzelik, a hivatásától szíve mélyéig meg-
indult kormány sem juttathatja a népet: aki-
nek nines pénze, annak sem azelőtt, sem most, 
sem soha a kormány földet nem szerezhet. 
Hanem sokat segíthet egy faját-népét szerető 
kormány a birtok után kívánkozó s némi 
pénzzel rendelkező embereken a céltudatos és 
olcsó parcellázással és telepítéssel. Es a föld-
mívelési kormány meg is teszi, hogy egyrészt 
állami birtokokat kisebb parcellákra osztva, 
nagyon kedvező bérletbe ád, másrészt pedig 
magánbirtokokat is megvesz külön erre a 
célra, a nép között való jutányos fölosztásra. 
Már eddig is hat millió korona állami segít-
séggel tizenhat új telepes község keletkezett; 
s az eddigi földvásárlása az államnak a tele-
pes kisgazdák számára huszonhatezer holdat 
tesz ki, de emellett még harmincháromezer 
hold a meglevő kincstári birtokból is jutott 

a kisgazdáknak. Nagybirtokosok számára — 
mint Darányi kijelentette — nincs is többé 
kincstári birtok eladó, hanem mind csak arra 
való, hogy vagy „betelepítsék, vagy kisgazdák-
nak bérbe adják. 

A telepes községekben pedig jól meg lehet 
élni; nemcsak a föld és ház kedvezményes 
vételárát képesek a telepesek pontosan törlesz-
teni, hanem emellett jól táplálkoznak és ruház-
kodnak s még meg is takarítanák évente egy 
kis összeget. Az eddig létesített telepeken 
rendszerint ötven esztendő alatt törlesztődik 
a birtok vételára, olcsó kamattal. A telepe-
sektől megkívánják, hogy családos gazdaembe-
rek legyenek s -hogy egy kis pénzük legyen; 
amikor elfoglalják az új, kész otthonukat 800— 
1000 koronát kell alaptörlesztésül lefizetniük. 

De ez csak a kezdete a kisemberre kedvező 
birtokpolitikának, amelyet Darányi miniszter 
odáig akar fejleszteni, hogy senkinek se kelljen 
azért elhagynia többé Magyarországot, mert 
olcsón földhöz akar jutni, és itt nem bír. S 
hogy a miniszter ezt a tervét nagyon komoly-
nak és sürgősnek tartja, misem bizonyítja 
inkább, mint hogy százmillió koronát kér külön 
arra a célra a parlamenttől, hogy a már meg-
kezdett telepítő- és parcellázó-akciót ezentúl 
még sokkal hatalmasabb lendülettel folytassa! 

De még azzal sem merül ki kormány 
támogatása, hogy földbirtokhoz és házhoz se-
gíti a földmívelőnépet, hanem pártfogoltját 
arra is rásegíti, hogy a birtokát meg is 
tarthassa. Elsőbben is mintegy megduplázza 
kinek-kinek a földjét azzal, hogy az egyoldalú 
szemes termelés külterjes gazdálkodásáról a 
kiadós újmódi belterjes gazdálkodásra szoktatja 
a kisgazdákat, az erre a célra alapított föld-
míves - iskolákban. A külterjes gazdálkodáshoz 
sok föld kell; ezért is fogyott el úgy a telek 
Magyarországon, hogy aki földet akart, drága 
pénzért sem kapott. A belterjes gazdálkodás 
révén a föld egy része fölszabadul és eladóvá 
válik. De főként az a haszna a belterjes gaz-
dálkodásnak, hogy a kisbirtokot, amely eddig 
külterjesen kamatoztatva nem fizette ki magát, 
nagyon jövedelmézővé teszi. Az a kisgazda, 
aki a 20—25 holdján búzát termeszt, biztosan 
tönkre megy, mivelhogy a búzatermesztés az 
ezerholdakon fizeti ki magát; ellenben például 
a bolgár veteményesgazda — mondjuk — 
hagymát ültet 2—25 holdra ós meggazdago-
dik belőle. Persze, az évszázadok óta helyte-
lenül fejlődött magyar kisgazdálkodást nehe-
zen sikerül hibáiról leszoktatni s a kis telken 
célszerűbb idegenmódi gazdálkodásra rábírni. 
De már megindul ezen a téren is a javulás. 
Télen ga/.dasági előadásokra és tanulmányi 
kirándulásokra toborozzák össze vándortanítók 
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a földraívelőket, tavasztól őszig pedig minden-
féle munka alkalmából szemléltető - oktatásra 
járják be velük a határt; külön mintagazda-
ságok is szolgálják ezt a célt. 

Gazdakörök alapításával szervezik a falusi 
társadalmat s az ilyen paraszt-kaszinókból in-
dul ki a fejlődése a különböző falusi hitel-, 
termelő-, fogyasztási és értékesítő-szövetkeze-
teknek, valaminthogy ezeknek a köröknek a 
révén jut az állami segítséggel nyújtott gazda-
sági gépekhez, tenyészállatokhoz, vetőmaghoz, 
gyümölcsojtványhoz, erdei csemetéhez, méh- és 
seljemtenyésztési támogatáshoz s egyéb más-
hoz, a többi közt a hasznos ismereteit gyara-
pító s a földmívelési minisztériumtól ajándékba 
kapott népkönyvtárhoz a kisgazda. Ahol víz-
hiány van, ott kutat fúrat az állam, ahol pedig 
nagy a jogi rendezetlenség, sok a pör, ott 
kincstári tiszteletdíjjal fizetett ügyvédek ingjen 
jogi segítséget nyújtanak. Az éjszaki hegyvidéki 
és székelyföldi szegénység megszüntetésére in-
dított két különleges akciót pedig, az eddigi 
sikeres eredményektől buzdítva, még több vár-
megyére kiterjesztette a kormány. így a hegy-
vidéki akció keretébe fokozatosan még Árva, 
Trencsén és Liptó, a székelyföldi akció keretébe 
pedig Kolozs, Alsó-Fehér, Szolnok-Doboka- és 
Besztercenaszód vármegyéket vonta be. 

Mindé felsoroltakkal birtokhoz, a biitctk 
megtartásához és a helyes gazdálkodás eszkö-
zeihez és feltételeihez segíti a kormány a kis-
embert. De, hogy teljesen el legyen látva a 
pártfogoltja, még két fontos támogatásban ré-
szesíti. Jogos két panasz volt eddig Magyar-
országon, hogy télen nincsen kereset, s amit 
az ember nyáron gyűjtött, már az első téli 
hónapokban föléli, a többi időt pedig hitelbe 
éli; másodszor pedig, hogy mind a hitel dol-
gában, mind pedig a vásárlás dolgában a falusi 
kisember védtelenül ki volt téve önző emberek 
nyerészkedő kapzsiságának. Mind a kettőn vál-
toztat a kormány : téli foglalkozást segít szerezni 
a népnek, hogy több legyen a jövedelme, s a 
szövetkezetek ezreit támogatja egyre, mindenféle 
közös célra, hogy fogyasztó-igényeinek lefoko-
zása nélkül is kevesebb legyen a kiadása a nép-
nek. Több bevétel, kevesebb kiadás: két oldal-
ról való segítség. A szövetkezeti intézményeket, 
mint fontos erőhatványozó tényezőket, különö-
sen nagy segítségben részesíti a földmívelési 
kormány. A nép bizalmát a szövetkezetek iránt 
pedig az árulja el, hogy nemcsak százszámra 
alapítja és vásárolni megy oda, mert hiszen 
végre, hogy ebben a haszon nélkül dolgozó 
boltban olcsóbb és jobb portékát kap, arról 
hamarosan meggyőződik; hanem, hogy a pénzét 
is, az egész összegyűjtött vagyonát rábízza a 
szövetkezeti takarékpénztári a. Ez a szövetke-

zeti bíztatása és bátorítása a pénzgyűjtésnek 
pedig egy óriási eredményt hozott: negyvenhét 
millió korona az az összeg, amelyet a falusi 
szövetkezetekben országszerte gyűjtött már 
eddig is magának a nép! Ez a nagy szövet-
kezeti szellem és takarékoskodó kedv azután 
egyre fontosabb líjításoklral tetőzi be a szö-
vetkezés eszméjét: a hitelszövetkezetek kebe-
lében legutóbb már gabonaraktárak épültek, 
olyképen, hogy az építés és beruházás költ-
ségeinek öthatodrészét állami segítség fedezi. 
Nem kell azután az ilyen gabonaraktár-szö-
vetkezeti tagnak a búzáját szorultságában el-
herdálni, hanem behordja a szövetkezeti rak-
tárba, ott nagy előleget kap rá s ráér eladni, 
amikor legjobb ára van a búzának, akkor 
azután visszafizeti a szövetkezetnek az előleget 
s a többi nyereség az övé. A nagybirtokosok 
már régóta így spekulálnak a termésükkel; 
a kisgazda azonban csak ezeknek az új szö-
vetkezeteknek a révén jut annyi kitartáshoz, 
hogy kövesse a nagybirtokosok okos példáját. 
Egy másik nem kevésbé fontos újítás a szö-
vetkezeti intézmények közt az, amelyik a talaj 
mély mívelésének előmozdítására gőzeke be-
szerzése végett jött létre. Ha ez a kisgazdák 
közt elterjed, ismét több hasznot hajtó lesz 
tőle a föld. 

A kiadásokat csökkentő szövetkezeti moz-
galommal, mint már említettük, egyenlő hord-
erejű a keresetet gyarapító téli foglalkoztatása 
a népnek. Ha a hosszú téli hónapokon nem 
keres a földmívelő, akkor csak költ, még pedig 
duplán költ, mert egyrészt van ráérő ideje, 
másrészt meg a boldogabb időből való szokás 
is erre az időre gyűjtötte össze a mulatságot. 
Ennek az országos bajnak az orvoslására szol-
gál a gazdasági háziipar föllendítése, ami 
végett nagy és sikeres erőfeszítéseket tett a 
minisztérium. Kétszázhuszonegy tanfolyamon 
oktatták tavaly országszerte a földtnívelőnépet 
a gazdasági háziipar elsajatítására, azonkívül 
Szolnokon és Kökényesen meg külön a tanítók 
számára is volt kurzus, akik a tudásukat az-
után tovább is adják a népnek. Kosárfonásra, 
seprő készítésre, szalma- és gyékényfonásra, 
méhkaskészítésre s a legkülönbözőbb faeszkö-
zök előállítására oktatta a tanfolyam több 
száz község lakosságát; hét kurzuson azon-
kívül szalmakalapkészítést tanultak. Az összes 
földmíves-iskolákban is megkezdték ezeknek a 
könnyen elsajátítható, kevés befektetést igénylő 
és jól jövedelmező háziipari ágaknak a taní-
tását, a gazdasági ismétlő-iskolák pedig külön 
államsegítséget kapnak erre a célra. A kikép-
zett munkások tovább való foglalkoztatására 
számos község közműhelyt nyit, amely mű-
helyek államsegítségben részesülnek. Egyesü-
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leti, szövetkezeti, munkástelepi efféle műhelyek 
szintén kapnak pénzsegítséget, gépet, szerszá-
mot az államtól, másutt meg üzletrészeket 
jegyez a kincstár. De nemcsak szaktudáshoz, 
műhelyhez, géphez, szerszámhoz, pénzbeli ki-
tartáshoz jut a földmívelő ennek a sok segít-
ségnek a révén, hanem még a nyersanyagról 
és a kész munka értékesítéséről is gondosko-
dik az állam. Több megye kilencezertől tíz-
ezer koronáig terjedő összeget kapott a nyers-
anyag nyújtására. Egyes szövetkezetek pedig 
2000—4000 korona segítséget is kapnak azért, 
hogy a nyersanyag hitelezésén kívül a kész 
poi'tékát beváltani is kötelesek. Harmincöt 
ilyen háziipari termelő - szövetkezet van már 
s ezek tavaly közel harmincezer korona segít-
séget élveztek. Hogy ezekre a szövetkezetekre 
és tanfolyamokra, de az egész háziipari akcióra 
érdemes a pénzt és fáradságot fordítani, az 
kiderült számos helyi kiállításon, továbbá a 
nagyváradi országos és bukaresti nemzetközi 
kiállításon, ahol ez a háziipar jelesen szere-
pelt és számos kitüntető érmet és oklevelet 
nyert. De gyakorlatibb mérték is van: a ko-
sárfonás például már annyira fejlődött, hogy 
a kosárportéka országos összegyűjtésére és 
értékesítésére Szabadkán részvénytársaság ala-
kult félmillió korona alaptőkével, már minden 
állami támogatás nélkül. Az apatini nagy ko-
sárfonó-szövetkezetben 40 férfi, 20 nő és 15 
tanuló dolgozik; évi kimutatása ennek a szö-
vetkezetnek ez : földolgoztak 67.000 korona 
árú anyagot, eladtak 280.000 korona értékű 
portékát s az esztendőt 25°/o-os nyerességgel 
végezték. A kosárfonás nagy virágzása követ-
keztében még a fűzfavessző - termeléssel is 
érdemes foglalkozni, mint ahogy azt Jász-
szentlászlón több gazda teszi, akiknek a ne-
mesfűztermelés biztos jövedelmet hajt, az 
olyan nedves talajon is, amely egyébként 
nem hasznosítható. Kiskunfélegyházán 30 ko-
sárfonó mindjárt a helyi piacon értékesíti 
árúját, ami által könnyítik és olcsóbbá teszik 
a gyümölcs és leölt baromfi kivitelét. Egyet-
len baromfikereskedő-cég több mint tízezer ko-
sár leölt baromfit volt képes idén ezen a 
réven külföldre szállítani Kiskúnfélegyházáról. 
Az eddigi tanfolyamoknak gyönyörű ered-
ménye van Alpár és Tiszaújfalu községekben 
is. A két községben mintegy 350 ember fog-
lalkozik kosárfonással, kik naponta 800—1000 
darab kosarat fonnak. A két község lakóinak 
évi bevétele a kosárárúból 50—60.000 korona. 
Sok kosárfonó van, ki fó'det szerzett és házat 
épített a kosárfonásból. Hasonló nagy sikere 
van a gazdasági háziipar támogatásának a 
székely-akció keretében: Marosvásárhelyt túró-
gyár alakult szövetkezeti alapon, amely a gyor-

san, széles körben elterjedt, népszerű „ munkás-
sajt "-ot gyártja, olyan kiváló eredménnyel, 
hogy Székelyudvarhelyt is fölbátorította ha-
sonló gyár alapítására. 

Száz meg száz hasonló példát említhetnénk 
föl annak hü leírására, hogy minő egészséges 
pezsdülésben van ezidőszerint Magyarorszá-
gon a gazdasági élet, s hogy minő nagy részt 
vesznek ebben a kisemberek. De a fölsorol-
takból is világosan kitetszik, hogy Darányi 
Ignác minden cselekedete odairányul, hogy 
földhöz jusson a magyar paraszt s ho*y a már 
megszerzett föld ki ne csússzék a lába alól. 

Hatezer iiiuitkásliaz. 
írta : Lakatos Lajos. 

A magyar kormányelnöknek ama nagyjelen-
tőségű szociális politikája, hogy Kispest hatá-
rában államköltségen hatezer munkásházat épít-
tet, hogy a munkásnép jó, olcsó, egészséges 
lakáshoz és szabad, tiszta levegőhöz jusson, 
a magyar nép oktatóit, nevelőit is közelebbről 
érdekli, mert az épülendő házak nemcsak a 
munkásnépnek válnak majd gazdasági és egész-
ségügyi szempontból üdvére, de ifjúságának 
testi és lelki művelésére is rendkívül nagy 
befolyással lesznek. Melyik tanító nem tudná, 
hogy mit jelent az emberiség boldogulására 
az egészséges, kényelmes lakás, tiszta levegő, 
szabad játszótér, viszont mily fertőző hatással 
vannak az emberi szervezetre az egészségtelen 
lakásviszonyok ? 

Fölötte érdemes, hogy a magyar kormány 
e nevezetes munkásjóléti intézményét elmél-
kedésünk tárgyává tegyük. 

A tervbe vett hatezer munkásház felépíté-
sével ékesen szóld bizonyságot nyújt a magyar 
kormány az egész művelt világnak arra, hogy 
hazánk a szociálpolitika nagy kérdései iránt 
nem közömbös, nem is fogékonyság nélkül 
való, terméketlen terület, s hogy a munka, 
mely ez irányban megindult, nemcsak bíztató 
eredményeket ígér, hanem némely vonatkozá-
saiban úttörő voltánál fogva is megérdemli a 
külföld figyelmét. Az eddigi eredményekből 
meggyőződhetnek a munkások is arról, hogy 
az állam s a nemzeti társadalom valóban törő-
dik velük, s gonosz félrevezetés volt minden 
agitáció, mely őket nemcsak a munkaadók, 
hanem a haza s a nemzet ellen is föllázadásra 
bujtogatja. A munkásjóléti intézkedésekből a 
haza és a társadalom szól hozzájuk, szeretettel 
nyújtva feléjük kezét, hogy a bizalomért bizal-
mat, az áldozatkészségért elismerést, a szere-
tetért ragaszkodást várjon tőlük. Hinni akarjuk, 
hogy a munkásnép nagy tömegében a józan 
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fölfogás, az egészséges egoizmus, a romlatlan . 
erkölcs föl fogja ismerni ez époly nemes, 
mint gyakorlati jelentőségű propaganda érté-
két; s különbséget bír ezentúl tenni a hazug 
népámítók bujtogató szava és a nemzeti társa-
dalom emberséges szándékai, áldozatkész csele-
kedetei közt. Á parlament nálunk tudvalevően 
már jóval előbb hozott törvényt a mezőgazda-
sági munkáslakásokról, és ez a szociálpolitikai 
alkotásoknak egyik igazán becses kincse. Erről 
a fontos és nagyjelentőségű törvényről alig 
volt szó a napisajtóban és a nagyközönség nem 
ismeri kiváló hasznát. Pedig a hasonló szociá-
lis törvényeknek ismertetése a legalkalmasabb 
arra, hogy az immár fékeveszett szociálizmust 
lecsillapítsa. 

A mezőgazdasági munkások helyzetén a 
kormány ugyanis akként segített, hogy tör-
vényt alkotott, mely szerint az államnak évi 
300.000 korona segítsége mellett mintegy tizen-
ötezer gazdasági munkásház lesz évenként föl-
építhető Magyarországon. Ennek a törvénynek 
gyakorlati has/na, hogy a munkást békés, nyu-
galmas és állandó családi tűzhelyhez juttatja j 
s erkölcsi, gazdasági és egészségügyi szempont- ! 
hál gyámolítja és támogatja. A magyar munkás-
lakástörvény eredetiségénél fogva még a fejlett 
és gazdag európai államok hasonló intézmé-
nyeit is messze fölülmúlja és szigorúan al-
kalmazkodik a magyar munkás speciális viszo-
nyaihoz. 

A munkáslakás törvénye szerint, ha valamely 
község területén például száz munkáslakásra 
van szükség, amely átlagos 1000 koronával 
ő szesen 100.000 koronába keriil és a község 
a megfelelő tőkével nem rendelkezik, ötven 
évre ötszázalékos törlesztési kamat mellett 
amortizációs kölcsönt vesz föl. A törlesztésre 
az állam nyújt két százalékot, a jelen esetben 
tehát 2000 koronát, a száz munkás pedig 
űzeti a fönnmaradó három százalékot, azaz 
3000 koronát, úgy, hogy minden munkásra 
évente harminc korona esik és e cseké y összeg 
fejében, amely a mai viszonyok mellett ház-
bérnek még a legkisebb községben sem nevez-
hető, ötven év után a ház a munkás, illetve 
törvénye jogutódainak tulajdonába megy át. 

Ebből a példából világosan kitűnik, hogy a 
földmívelésügyi kormány a szociálpolitika egyik 
legsürgősebb és legfontosabb föladatát fénye-
sen oldotta meg. Tulajdont, otthont ad a 
munkásnak és ezzel védelmet nyújt neki az idő-
járás viszontagságai ellen, nyugalmat a munka 
fáradalmai után és a termelésben elhasznált 
erő visszaszerzéséhez szükséges kellékeket biz-
tosítja. A lakás, mint családi oltár, erkölcsi 
villámhárító lesz a bűnből és a nyomorból 
keletkező csábításokkal szemben és megmenti 

a munkást az alkoholizmus kár< s hatásától. 
Fokozza a magántulajdon tiszteletét és a hozzá 
való ragaszkodást, amivel azután a kivándorlás 
csökkentését is elérjük. Mert megszokott ott-
honát, a tulajdon házát nem hagyja el oly 
meggondolatlanul és hirtelen senki, mint az 
idegent. Fölötte becses a magyar törvényben 
az, ami a külföldi összes munkáslakás-intéz-
ményeknek hátránya, hogy nem hozza függő 
helyzetbe a munkást a munkaadóval és a 
munkaviszony fölbontása után nem válik a 
munkás hajléktalanná. Továbbá kiragadja a 
munkást a magánspekuláció karmai közül, mely 
áldozatait leginkább a könnyen félrevezethető 
és hiszékeny munkások soraiból szedte. 

Ez az üdvös szociálpolitikai alkotás remél-
hetőleg meghozza majd az anyagi áldozatok 
fényes erkölcsi és közgazdasági sikerét: meg-
elégedett, boldog munkáscsaládok fognak be-
vonulni az épülő házakba és bizonyára hozzá 
fog járulni az Amerikába szakadt magyar 
munkások visszatelepítéséhez is, mert a magyar 
munkás s-ereti a földet, a házikót és a kertet, 
amely sokszoros értékét fölülmúlja az idegen 
tulajdonnak akkor, ha a haza termékeny föld-
jén áll s magyar levegő járja át. 

Már a mezőgazdasági munkáslakások parla-
menti tárgyalása kapcsán merült fel az a 
körülmény is, bogy az ipari munkások még 
jobban érzik a rossz lakás hátrányait és drága-
ságát, mint a mezőgazdaságiak. S ez igaz, O 1 o D _ O ' 
mert hiszen az ipari munkás inkább a városra 
van utalva, ahol a lakásviszonyok még kedve-
zőtlenebbek. Ne beszéljünk csak Budapestről, 
mert a vidéki városokban a laiás épen olyan 
drága, mint a fővárosban, sőt sok helyen még 
drágább, amennyiben házépítés dolgában a 
vállalkozókedv teljesen hiányzik a vidéken. 

S íme, nem sokáig kellett várakozni, a kor-
mány a legnagyobb áldozatkészséggel segít 
az ipari munkások lakásviszonyain is, amennyi-
ben Kispest határában hatezer munkáslak -
házat építtet államköltségen s arra törekszik, 
hogy azok a jövő évben már rendeltetésüknek 
átadhatók legyenek. Az egész terület művészi 
módon változatos utakkal, utcákkal, kertekkel 
ék parkokkal valóságos kertvárossá lesz szabá-
lyozva. Gondoskodna lesz megfelelő központi 
helyeken templomokról, iskolákról, kisdedóvók-
ról, fogyasztási szövetkezet boltjairól, raktárai-
ról stb., s az egész terület kapcsolatba lesz 
lio/.va a főváros forgalmával. 

Erős a hitünk és meggyőződésünk, hogy a 
munkásnépnek az államkormányzat részéről 
való kiváló megbecsülése és gondozása a ma-
gyar nemzeti népoktatás kiépítését és diadalra 
jutását is hathatósan fogja előmozdítini. 
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Szegény ember fája. 
írta: Vén eperfa. 

Érzelmi világunknak egy egész bűvös lánco-
lata fűződik az élőfához: értékes nyomokat ha-
gyott valamennyin a történelem varázsvesszője. 

Minden fának van saját emlékezetes múltja, 
mindegyikre rá van írva őseinktől az izenet: 
'pálma győzelmet, babér elismerést, olajfa bé 
két, cédrus hatalmat, tölgy erőt, fenyő szere-
tetet jelent. Más és más azonban minden nép-
nek a kiválasztott emlékfája, amelyhez ősi 
hagyományai révén ragaszkodik. Innét van, 
hogy még a győzelmi jelvény sem egyforma: 
az olimpusi játékoknál olajágért, a pithiainál 
babérért folyik a küzdelem, a némeainál boros-
tyán a díj, az iszmuszi tornák győztese pedig 
tölgykoszorút kap. 

Könnyű a kiváltságosaknak választani! Első-
nek mondani azt, amelyik legjobban díszlik, 
amelyiknek legszebb történelmi múltja van; a 
szegény ember azonban csakis azt mondhatja 
elsőnek, amelyiknek legtöbb hasznát bírja venni. 

A kegyúrnak lehet kiválasztott fája az a 
terebélyes hárs, amely alatt őse nemesi levelét 
kapta, s azok a büszke körtvélyfák, melyek 
birtoka határán látszanak, amoda messze; sze-
gény zsellérjének azonban csakis az az útmenti 
eperfa lehet az áldott fája, mely megkönnyíti 
neki az élet terhét. 

Igen kellemes hüselés eshetik nyári meleg-
ben a terebélyes, gyönyörű hársak alatt; a 
szegény ember azonban igazán jól csak az 
útmenti vén eperfák tövében érezheti magát, 
mert hiszen ha családjával csak egy kicsit is 
összefog, pár heti kevés fáradság mellett né-
hány száz korona ára selyemgubót vihet az 
adóhivatalba beváltásra. 

Valóban, alig lehet szavakat találni ennek 
az áldott fának a méltatására, melynek egy 
milliókat jövedelmező közgazdasági ág köszön-
heti létét. 

Buzdító példák lnvogatólag Litenek; mert 
vájjon nem csábító-e Bácska azon példája, 
hogy 220 ezer db szederfája már eddigelé is 
24 millió koronát hozott a tenyésztőknek; 
Torontál megye 127 ezer darab szederfája 
mellett pedig 11 millió koronát keresett a 
vármegye selyemtenyésztéssel foglalkozó sze-
gény népe. De szép példát mutat Tolna vár-
megye Szedres községe is, melynek 152 kis 
házikójában lakó szegény népnek alig volt 
egyebe a portáján kívül: kevés lévén a föld-
jük, rendszerint napszámba jártak, ám azért a 
selyemtenyésztéssel is foglalkoztak s valóban jól 
tették, mert íme, könnyű pár heti kevés munka 
után évente közel 10 ezer korona mellékkere-
sethez jutnak. Ekként a selyemtenyésztés újjá-

szervezése óta 148.989 korona keresethez jutott 
Szedres község elszegényedett népe és most 
ezen a „gubópénzen" lassacskán földeket vásá-
rol a parcellázó uradalmaktól. 

Mindenütt hamarosan megbonosul és virág-
zásra jut a selyemtenyésztés, ahol elegendő 
eperfa van. Példa rá a szempczi lakosság, mely 
annakelőtte a selyembogarat még csak híréből 
ismerte, s íme selyembogarai után már az első 
évben ezer, az idén pedig kétezer koronát 
kapott beváltáskor. Ám könnyű a szempcziek-
nek: az Eszterházy-uradalom fáiról szabad 
nekik levelet szedni. 

Eperfalevél nélkül nem lehet selyembog.arat 
tenyészteni. Már a nagy Széchényi fennen 
hirdette, hogy a selyemtenyésztés alapfeltétele, 
hogy elegendő eperfa álljon a tenyésztők 
rendelkezésére: „Legyen csak — úgymond — 
elég eperfalevél, a többi bizonyos, hogy el 
nem marad" ép ezért tehát: „A szederfák 
ültetése, fenntartása és ápolása hazafiúi köte-
lesség." Mily sok ellenséget szerez magának 
mégis a jó Bezerédj, hogy az útak mellé — a 
közterületekre — annyi eperfát ültet. Harag-
szik rá a méhész, haragszik rá a kertész, az 
egyik ákácfát, a másik gyümölcsfát szeretne 
az eperfák helyére ültetni. Egyik se gondolja 
meg, hogy: a szegény emberre irigykedik, ha 
rossz szemmel nézi az eperfát, s hogy a föld 
népét rövidíti meg, ha bántja a szegény 
ember fáját. 

Sok olyan terület van az országban parla-
gon, ahol szép gyümölcsöst és ákácost lehet 
létesíteni; a közterületet azonban hagyjak 
meg a népnek, neki u. i. legfeljebb csak egy 
kevés földtulajdona van, a nagyobb uradal-
makban pedig még a cselédség részére is csak 
elvétve van elegendő eperfa; egyedül tehát 
az útak mellé és közterületekre ültetett eper-
fák tehetők a nép számára hozzáférhetőkké. 
A méhészt nem vonja kérdőre senki, hogy 
kinek a virágoskertjéből, kinek a ligetéből 
gyűjtögették méhecskéi a mézet; a szegény 
selyemtenyésztőnek azonban számolnia kell 
azzal, hogy csak közterületről szabad eperfa-
le'velet szedni, máshonnét pedig csak úgy, ha 
megengedik. 

Semmi sem kedvetleníti el annyira a tenyész-
tőt, mint az, ha a szükséges szederfalcvelet 
messziről kell hoznia, vagy pedig ha csak 
pénzért vagy más ellenszolgáltatásért képes 
azt megszerezni. Ép ezért sok régi jó tenyésztő 
felhagyott a selyemtenyésztéssel, mert látta, 
hogy nem áll rendelkez ;s.ére elég szederfalevél. 

Ezért hangoztatja mindegyre a selyem-
tenyésztési felügyelőség, hogy selyemtenyész-
tésünk tovább fejlesitése és annak a fejlődés 
mai fokán való megtartása kizárólag attól 
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függ, hogy a községekben a szederfa-állomány 
gyarapítására, különösen az utcáknak, köz-
tereknek, valamint állami és törvényhatósági 
utaknak szederfával leendő beültetésére min-
den lehetőt tegyenek meg a hatóságok. 

Valóban, midőn buzdítani akarjuk népün-
ket az élőfák kímélésére és megbecsülésére, 
alig találhatunk hatásosabb módot a köz-
területeknek eperfával való befásításánál; mert 
vájjon nem azt a fát fogja-e a nép legtöbbre 
becsülni, amelyiknek közvetlenül önmaga is 
hasznát látja? 

Erre gondolt a selyemtenyésztési felügyelő-
ség, midőn a kormányt kérte, hogy rendeljen 
az iskolásgyermekek számára egy szünnapot, 
a „Fák napját", amely napon a tanító külö-
nösen kösse lelkére a gyermekeknek, hogy 
szeressék az élőfát, mert az az emberiségre 
oly áldás, melyet őseink kegyelméből élve-
zünk s a jövő nemzedék számára gondozni, 
ápolni, nevelni, szaporítani tartozunk, hogy késő 
unokáink hálatelt szívvel emlékezzenek reánk. 

Elsősorban a selyemtenyésztés űzéséhez szük-
séges eperfák ismertetésére és tenyésztésére 
kell az iskolákban is fősúlyt helyezni. A selyem-
tenyésztés létfeltételét tevő eperfának u. i. 
igen nagy közgazdasági jelentősége van: száz-
ezernél több tenyésztő családot foglalkoztat s 
pénzt juttat nekik akkor, midőn az a leg-
nagyobb jótétemény, t. i. aratás előtt! 

Közel 4 millió koronát tesz ki az az összeg, 
mely a beváltott gubó után ilymódon a tenyész-
tőknek jut. A termelt gubómenmiség ipari 
feldolgozását pedig kilenc 120 orsóra beren-
dezet gombolyítógyár végzi és 160 ezerkilo-
grammnál több selymet gombol} ítván le, éven-
ként közel 8 millió K értékű selymet küld piacra. 

Minden gazdasági ág fejlesztésére a kereset 
nagyságának fokozása gyakorol legtöbb be-
folyást ; erre kell tehát törekednünk a selyem-
t- nyésztésnél is; ezért hazafiúi kötelesség, hogy 

. közterületekre minél több eperfát ültessünk. 
Ezidőszerint u. i. nálunk egy-egy tenyésztő 

termelt selyemgubói után átlag csak 31 K 
44 f-t kap (háromheti tenyésztési időt véve 
anpul, naponta mégis 1 K 54 f-t keres, sőt 
még ennél is többet, mert 1907-ben az átlag-
kereset 38 K volt). Ahol komolyan hozzálát-
tak s ahol már gyökeret vert a selyemtenyész-
tés, ott igen jelentékeny az átlagkereset, pl. 
Fjkaránsebesen 112 K 67 f ; Magyar-Pécskán 
103 K 49 f ; Kornyán 102 K 37 f ; Bodán 
101 K 56 f ; Vámoson 97 K 57 f, sőt a tolna-
megyei Bölcske községben Bán János takács 
— anélkül, hogy mesterségét elhanyagolná — 
egymaga évi 300 K-t meghaladó keresethez 
jut a selyemtenyésztés útján. Persze, mert van 
a faluban elég eperfa. 

Franciaországban egy-egy tenyésztő átlagos 
keresete a 164 K-t rendszerint meghaladja; 
ott ugyanis több eperfa áll a tenyésztők 
rendelkezésére, mint nálunk s ők több selyem-
hernyót is képesek etetni-, s így jóval több 
gubót termelhetnek, mint amennyit a mi tenyész-
tőink szűk eperfaviszonyaink mellett termelni 
képesek. Ha aránylag nekünk is annyi eper-
fánk lenne, mint amennyi Franciaországban 
van, könnyűszerrel elérhetnénk, hogy ugyan-
annyi tenyésztő, amennyi manap 4 millió K 
ára gubót termel, 12 millió K keresethez jutna. 
Ennyi gubó feldolgozásához azután természe-
tesen már nem 9, hanem 38 fonoda kellene, 
s azokban több mint 10 munkásnő nyerne 
foglalkozást s évi keresetük a 3 milliót meg-
haladná. Ezeken kívül azonban mihamar léte-
sülnének a sodró- és szövőgyárak is, mert 26 
millió K értékű hazai selymet kellene feldolgozni. 

Rendkívüli nehézségek állják azonban útját 
a selyemtenyésztési felügyelőségnek. Az eper-
fák szaporítása és .oltalmazása körül 25 évet 
meghaladó tevékenysége óta ugyanis mái-
több, mint 5 millió eperfát ültetett ki, a ki-
ültetett fák 60°/o-a azonban kellő ápolás és 
gondozás hiánya miatt elpusztult. 

Ezért rendkívüli fontosságú selyemtenyész-
tési szempontból a „Fák napjának" az isko-
lákban való megünneplése is, mert így az 
iskolákban inteni fogják a gyermekeket a fák 
szeretetére és becsülésére, nem fi g tehát 
évről évre annyi élőfa tönkre menni, épen a 
gyermekek csintalansága és rongálási kedve 
következtében, mint amennyi ma. 

Liba- és récehizlaló- és töiuőkétrec. 
(Magyar találmány.) 

Irta: Kovács Jt on. 

Tudvalevő, hogy hazánkban a gazdálkodás 
még mindig nagyon egyoldalú, amennyiben 
az nagyrészt gabonatermelésből áll. Ettől vár 
a magyar gazda mindent, és mert az idő 
viszontagságos járása miatt a terméseredmény-
ben gyakran csalódik, elkeseredett. Az állat-
tenyésztés szűk határok között mozog, de 
főkép ennek egyik ága, a baromfitenyésztés, 
még mindig elhanyagolt, pedig ez igen fontos 
jövedelmi forrás. Átlátta ezt Márton Áron és 
évekig dolgozott, hogy a magyar gazdaközön-
ség kezébe oly eszközt adjon, melynek segít-

j ségével libáját, récéjét könnyen és gyorsan 
I fölhizlalhassa. Mielőtt magának a ketrecnek 
j bővebb ismertetéséhez fognék, nagy érdeméül 
| tudom be azt a hazafiasságot, mely arra bírta, 
! hogy találmányát külföldi ajánlatokkal szem-

ben hazája javára, magyar munkáskénből 
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kívánja értékesíteni; ugyanis találmányára 
szabadalmat kapott Magyarország és Ausztria 
területére, s mihelyt a szabadalom megjelent, 
azonnal egy bécsi és két berlini cég kérte 
találmányát, de a feltaláló hazafias érzelmeire 
hallgatva, azt magyar kézben óhajtja hagyni. 
Elérkezett az idő, hogy végre becsüljük meg 
azt, ami a miénk: közönyösségünkkel ne 
kényszerítsük élesebb elméjű honfitársainkat 
arra, hogy kö/hasznú találmányaikat külföldön 
értékesítsék és mi idegenből vegyük meg azt 
drága pénzen, ami tulajdonkép a miénk. 

Márton Áron szabadalmazott „ketrece" fá-
ból készül, megfelelő lábakon nyugszik. Hat-
szögletes. Fenéklapból, oldalfalakból, mellső 
falból és két fedőlapból akként van össze-
állítva, hogy a mellső fal és a födéllapok 
nyílásaikkal az állat nyakának és fejének ké-
nyelmes, szabad mozgást biztosítanak, úgy, 
hogy az állat bármennyire is húzódik előre, 
hátra vagy fölfelé, magát meg nem sértheti. 
A ketrec hátul egészen szabad. A fenéklap 
hátul körzeletalakú kivágással vau ellátva, 

Mondanunk sem kell, hogy ez csak a 
hizlalás kárára történik. 

Az eléjük helyezett vizet folyton és rövid 
idő alatt kipocskolják, miért gyakran szom-
jaznak, nem híznak, sőt el is hullnak. 

Bármily gyakran hordják el alóluk a trágyát, 
és ha gyakran hintenek is alájuk friss, tiszhi 
szalmát, mégis mindig nedves és piszkos az 
ól alja. A nedves alomban gyorsan rothadnak 
a beszivárgott szerves hulladékok, ezek meleg-
ágyai a baromfibetegségek sokféle baktériu-
mainak, amellett kiállhatatlan bűzt terjesztenek, 
miért is, különösen nagyobb váró-okban, úgy 
a háztulajdonosok, mint a közegészségügyi .és 
közrendészeti hatóságok szigorúan tiltják a 
liba- és récehizlalást. Pedig sok családnak le-
hetne ez hasznothajtó mellékfoglalkozása is, 
emellett nem lenne kénytelen zsír , hús- és toll-
szükségletét a piicr- 1 drágán szerezni be. 
A nedvességben a liba tollazata is, különösen 
a hasán, rothadásba megy és nemcsak a toll 
lesz értéktelen, hanem a húsa is kellemetlen 
mellékízt kap. 

Hátrahúzódva. Töméskor . Lehajolva i sz i k . Előre húzódva iszik. 

azért, hogy az ürülék ott kihullhasson. A ket-
rec első nyílásán az állat az elebe helyezett 
vízhez kényelmesen hozzányúlhat, a hátsó 
nyíláson farka kilógván, dörzsölődés által ön-
magát keményszárú farktollaival össze nem 
szurkálhatja. Á ketrec elől és hátul meg van 
szűkítve és így az állat sem ki nem eshet, 
sem el nem menekülhet. 

A ketrec egyik (alsó) fedele az arra erősí-
tett fogazott rúd és a felső födélre erősített 
rugalmas pecek segélyével a kívánt magas-
ságba állítható és vele a', állat tömés közben 
leszorítható. 

A ketrec rajzait a fenti képek mutatják. 
Mielőtt e ketrec előnyeit felsorolnám, lás-

sunk az eddig folytatott liba-, rucahizlalás hát-
rányaiból egynehányat. 

Tudvalevőleg a ludak, récék minden tömés 
alkalmával csak nagynehezen foghatók meg; 
mert megfogáskor menekülni igyekeznek és 
eközben hozzáütődhetnek a falhoz, az udvaron 
levő tárgyakhoz s esetleg sérüléseket szen-
vednek. 

Mini ezen és más hátrányokat Márton ketrece 
teljesen megszünteti, mert benne az állat min-
dig tisztán és szárazon áil vagy ül; a vizet 
ki nem pocsékolhatja; az ürülékét mindig a 
fenéklap körzeletalakú kivágásán át — a 
netán alája tett edénybe — hullatja, anélkül, 
hogy a ketrec bármely részét az ürülék csak 
érintené is. Az állat mellett a ketrec is mindig 
tiszta és száraz marad. 

A ketrecből, amint említettem, a baromfi 
ki nem eshet, el nem menekülhet, kényelme-
sen állhat, ülhet, egy-két lépést tehet benne 
előre vagy hátra. 

A hizlalásnál a legcsekélyebb bűz sem érez-
hető, az állat tolla a hizlalás befejezésekor is 
is olyan ép, tiszta még a hasán is, mint a hiz-
lalás kezdetén volt. Leöléskor szagmentes húst 
és értékes tollat nyerünk. 

A ketrecbe egyszer bezárt libát vagy récét 
csak a hizlalás befejezésekor kell kivenni. 

E hizlalóketrecben az állat öt, hat nappal 
korábban éri el a hízás legmagasabb fokát, 
mert egyrészt gátolva van a nagyobb mozgás-

Ures 

/ 

ketrecz. 
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ban, másrészt, ha naponta IV2 liter vízzel el-
látjuk, folyton elég vize van szomja oltására és 
egyenletes emésztése nem szenved fennakadást. 

A ketrecnek megvan az a nagy előnye is, 
hogy tömés céljából nem kell az állatra ülni, 
és az abban hizlalt állat mája rendkívül nagyra 
fejlődik. 

Márton találmányát kipróbáltam és jólélek-
kel ajánlhatom. Fölkérem ezért tanítótársai-
mat, hassanak oda, hogy e rendkívül praktikus 
hizlaló népünk között minél inkább elterjedjen, 
ezzel is mintegy közelebb vigyük őket az 
anyagi boldoguláshoz. A hizlaló ára liba ré-
szére 5 kor., réce részére 4 kor. 40 fill., hasz-
nálati utasítással együtt. Megrendelések Márton 
Áron, Uzon (Háromsz* k m.) címre küldendők. 

Azok a tanítók, kik megrendelést eszközöl-
nek, megrendeléseik után 15% tiszteletdíjban 
részesülnek. Kérésemre a „Tanítók Eötvös-
Alap "-ja számára az összes megrendelések után 
5 (öt) százalékot ad Márton oly formán, hogy 
a tanító urak ez összeget a nekik fennebb 
megaján't tiszteletdíjjal együtt a megrendelési 
összegből levonják és azt év végén az Eötvös-
alap pénztárába saját maguk befizetik. 

Miután e nemes ajánlat saját jótékony intéz-
ményünk vagyonát is évente tekintélyes ösz-
szeggel növeli, annál inkább kérem beeges buz-
gólkodásukat e hasznos találmány terjesztése 
körül. 

Á gazdasági tanfolyamokról. 
Irta: Yelits Valér. 

Rés?t vettem a breznóbányai m. kir. hegy-
vidéki földmíves-iskolánál rendezett négyhetes 
gazdasági tanfolyamon s erről óhajtanék egyet-
mást elmondani. 

E tanfolyamokon előadott dolgok mind igen 
fontosak, azokra a tanítónak szüksége van, 
nemcsak, hogy maga tudja, hanem hogy úgy 
az iskolában, mint azon kívül is terjeszteni 
tudja azokat. 

Itt van azonban a bökkenő! Elsajátítja-e, 
s egyáltalán elsajátíthatja-e a tanfolyamon 
résztvevő tanító ezt az anyagot annyira, hogy 
azt minden egészében terjeszteni is tudja? 
A felele^ nem. 

A gazdasági tanfolyamokon részt vett tanítók 
99%-a úgy nyilatkozik, hogy igen szép a gaz-
dasági tanfolyam, igen sok hasznos dolgot lát 
és hall az ember, de az idő rövidsége miatt 
képtelen az agyvelő mind jól megemészteni és 
a jövőre is megtartani. 

Az idő rövidsége oka annak is, hogy a 
megismerendő anyaghalmazt minden rendszer 
nélkül adják elő, ami nem az előadók hibája, 
mivel ők maguk is a sok fontos közül a leg-
fontosabbat adják elő. 

Hogy ez képtelenség, elég tudnunk a tan-
tárgyak számát. 1. Növénytermelés. 2. Állat-
tenyésztés (tejgazdaság, baromfitenyésztés). 3. 
Kert- és szőlőmívelés (az utebbi hegyvidéken 
szükségtelen). 4. Méhészet és selyemhernyó-
tenyésztés. 5. Gazdasági berendezés s végül 
6. Gazdasági építkezés. 

Hogy lehet, nem is egészen négy hét alatt, 
ilyen anyaghalmazt nagyjából is csak elvégezni? 

Mindezen nyomós hibákon könnyű lenne 
azonban segíteni. A négyhetes tanfolyamból 
csinálni nyolchetest, a 100 koronás segélyt 
fölemelni 200-ra s pályázatot írni ki egy, a 
tanfolyam céljának mindenben megfelelő tan-
könyvre, a legjobbat 2 — 300 koronával jutal-
mazni, kinyomatni s minden tanfolyam alkal-
mával a jelenlévő tanítóknak díj nélkül kiadni. 

Azt mondhatná valaki, hogy ez mégegyszer 
annyi kiadást jelent, mint eddig volt. Aki ezt 
mondaná, nem venné számba azt, hogy a 8 hét 
alatt hái'omszorannyit tanulnának a fölvett 
tanítók, mint eddig, mivel nemcsak hogy 
hosszabb idejük volna a tanulásra, de az 
anyagot is rendszeresebben lehetne előadni. 

Nagyon hálásak vagyunk s mély köszönettel 
tartozunk a földmívelésügyi miniszter úrnak, 
hogy alkalmat ad nekünk gazdasági tudásunk 
bővítésére, viszont azonban nagyon kérjük, 
hogy a -fentiek alapján adjon még több alkal-
mat és időt a tanulásra, ami nem jár áldo-
zattal, mert ha mégegyszérannyi készkiadást is 
jelentene, de viszont milyen jelentékeny értéket 
képviselne az a tudás is, amit évenként az a 
340 tanító szerezne, s a nép között, mint aki-
nek erre legnagyobb szüksége van, helyesen 
terjeszteni tudná. 

Még egyet. Igen jó volna, ha a tanfolyamon 
való részvételt igazoló bizonyítványban nem-
csak az volna bent, hogy szorgalommal láto-
gatta és sikerrel végezte az illető tanfolyamot, 
hanem az is, hogy milyen sikerrel végezte ? 
(Jó, dicséretes stb.) Ez a résztvevők figyelmét 
és érdeklődését fokozná. 
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P I H E N Ő . 
Érte lmi útak. 

írta: Tini Sándor. 

Megírtam e'n már — ott, ahol, 
Mit lelkem újra eldalol, 
Hogy feleséggel 
— Föld is az éggel — 
Egybekötődve valánk olyaténkép, 
Hogy köztünk lebegő 
Levegő 
— Ejnye, hol is van már az a térkép ? — 

Oly széles vala, mint öt-hat kilométer amilyen 
Hosszura válnék 
— Akkora árnyék — 
Ha még egyszerte annyit nyújtanánk . . . 
Együtt volt szívünk, két helyen tanyánk. 

Szerencse még, hogy nemsoká 
Menék gyalogmód máshová . . . 
Négy kicsi év volt, 
Míg a nagy égbolt 
Megkönyörűle, adott tenyerimbe 
Yagy negyven koronát. 
Noszahát! 
Törtem az.elmét — többnyire rímbe': 

Mit vennék na ezen, mi okos dolgot hamarában ? 
S vettem azon meg: 
Egy szamarat — meg 
Nyikorgó kordét! Ekkép utazám 
Félévet. (Aztán már itt volt babám.) 

Gyi, hé ! gyi, hű! — E vers olyan 
Merész láb-, sőt szárnyon rohan, 
Mintha napisten 
Futna imitten 
Dísztaligán, telivér paripával, 
Mely bizton megyen és 
Pihenés 
Nincs neki, nem kell, míg tova szárnyal. 

Úgyde ma képzeletem faragott kordét, — s ami húzza ! 
Melyre az elme 
FöltelepedTe, 
Megnézi: hol s mint nő az értelem ? . . . 
Kiváncsiabbak, tartsatok velem. 

* 

Megállhatunk'. . . . E gazdaság 
* Eléggé szándokunkba vág. 

Mennyi mi rendben 
Van, nini, ebben! 
Az, •— ki becézi, kinek szeme rajta 
Átvillan szaporán, 
Ha korán 
Ebbe belépvén, sorba kutatja, 

Hogy fti i hogy an s mint áll ? mi hi ánv V mi j avítni való van i. 

S nagy figyelemmel (!) 
Mélyed ezen el —: 
Valóban, nem rossz iskolába jár! 
— Elméje épül, mint szabad madár. 

(Kiváltha gyermekoskolák 
Alapfokon jól gondozák. 
— Nem nyomorítván 
Elszomorítván — : 
összes erőit fejtve vezérlik 
Szép hármőnikusan 
Okosan! 
Többit az Egylet . . . végzi sok évig — 

Ejnye, de ijedezel, fejedet kapodozva, te szürke, 
Mintha mi ottan 
Holmi unottan — 
Kedélyt, képzelmet is nem őrzenénk, 
Miként e föld kiszabja azt elénk.) 

A gazda földje — s mind vele: 
Szemléltetés legjobb tere . . . 
(Érdekelődés . . . ! 
Sok figyelődés . . . ) 
Földje, — ha elhiszi, nem hiszi ő el — 
Mint megtölti erét, 
Erejét 
Nap sugarával, jó levegővel — : 

Legtermészetesebb edzője agyának ugyancsak '. 
Közbe', ha olvas, 
Lesz agya oly vas, 
Hogy összeütvén túlbölccsel fejét, 
Övé marad, s azé reccsen — de szét. 

Ni, már a szürkém nyugtalan, 
Mozoghatnék minduntalan. 
— Még csakis egyet! 
Hogyha megenged 
Címetek, — erre felelhet akárki — 
Kérdem : mint lehető 
Az idő 
Furcsa szeszélyit megzabolázni ? 

S több természeterőt birtokba kerítni mi mód van 
— Majd tova menve 
Mukkanok erre. 
Most gazdaságnak folytatása jő, 
Tehát: ipar, kereskedés — Gyü, hő ! 

Nem tévedek tán ennyibe1, 
Hogy tiszta elme kell ide ; * 
— Melyet az élet, 
Jó inasévek, 
Vándorolás, mi egyéb alapoznak — 
Gyors ész kell ide és 
Figyelés, 
Képzete számnak, testulakoknak . . . 

Ejnye, de ijedezel, fejedet kapodozva, te szürke : 
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Ott aratógép — 
Nem csodáló lép. 
Fordulj, na, nézd meg többször s megszokod : 
Látás, gyakorlás a préceptorod. 

De kell még egy, akármi a 
Foglalkozás — : fantázia! 
— Lámpa az észnek — 
Messzire néznek 
I I szemeink, lia világa ragyog jól; 
Mely sok tárgyat elő-
Vezető 
S dolgot is újat rak ki azokból . . . 

Földmívelő, iparos, valamint ügyes üzleti ember 
Képzelet-, ésszel 
Messzire néz el — 
Találékonyság lesz ő müveken, 
Becsülve itthon s túl a tengeren ! 

Mit forgasz, szürke, tán hogy a 
Kísérőnép el is fogya? 
Nem lihegett el, 
Mert felelettel 
Én biz' adós maradék : ha akárki 
Kérdez, mint lehető 
Az idő 
Furcsa szeszélyit megzabolázni ? 

S több természeterőt birtokba terítni mi mód van ? 
Hát — türelemmel 
Képzelet-, ésszel 
Majd a tudósok megfejtik ; . . . s azért 
Nézzünk más — annyitérő — munkatért. 

„Hol? merre? merre?" — Hó, megállj ! — 
Kimondom én, ezt el muszáj — 
Mind ide gyűlnek, 
Lantonr a fülnek 
Oly zeneszót muzsikál, ha ki hallja, 
Tisztult érzetivei 
Hiszi el, , 
Ritka jövendő süt ki magyarra . . . 

Még de előbb, kiket ott fönt említénk ha megértik : 
Kapcsolatot kell 
— Bár különökkel 
Foglalkozunk is, járva más teren — 
Keresni! Éljen a közértelem ! 

Egyik foglalkozás emígy 
Segít a másikon! — De míg 
Most tova mennénk, 
Törve az elménk: 
Szíveket is mi köt egybe ? mi ápol — 
Rágyújtok. Ni, hohó, 
Csiholó 
Niacs; de igen, van, kell, ki szipákol. — 

S»v eket egy be mi köt?! tudom, erre kíváncsi személytek. 
Mintha a szónok 
Áll, . . . oda szóltok 
— Ha szóval nem, de gondolattal — így: 
„Halljuk! mi lesz ?'' úgy várjuk már, alig — 

Népiskolába aki járt 
S tanúla ott sok-sok királyt, 
— Számait évnek 
Hogy mikor éltek ; 
Vagy kik az egyletek estire járnak, 
Melyek már manapán 
Szaporán 
Vannak ugyan — bár néha silányak ; 

Vagy kik az újságot remegőn kapják: no mi kir van 
Telve olyannal, 
Ami nem angyal: 
Bizonnyal látták, hallották velem, 
Van egy könyv, úgy hívják — történelem ! 

Ebben, — kik nemcsak a betűt 
Néztétek és, mi jégbe hűt, 
Észrevevétek : 
„Nemzeti lélek" 
Van! No ez az, mi szívet kötöz egybe, 
— Hogy majd emberiség, 
Ha elég 
Jól művelődünk, tartana becsbe. — 

„Költés, művészet" vele jár! s ilyet oly alig ismer 
Népseregünk . . . 
S minekünk, 
— Meg akik lelket adni tudnak itt: 
Mutatnunk kell a „szép" szebb útjait! . . 

Kijő a felhőárny mögül 
A nap . . . Ni már sok nép örül . . . 
Ottan — emitten 
"Ünnepi díszben . . . 
S mintha előbb keseregne Lavotta, . . . 
S költők lantja . . . Emitt 
Biharit 
Hallom utánuk, lelke a kotta. 

Víg ropogós hegedű — hajahopp ! — cikorázza a frisset. 
S míg tovajárok 
Muzsaleányok 
Köszöntnek, ülvén színes léghajón : 
Előre, pajti, szólnak biztatón ! 

K ö n y v e s h á z . 
Szépirodalmi vezércikkek. 

(Buday Barna: „Derült Égbolt Alatt." Singer és 
Wolfner kiadása, Budapest.) 

Elkapott bennünket a civilizáció szele. Hala-
dunk és emelkedünk, de vájjon nem vesz-
tünkre ? Mert elvész a magyar, ha elveszíti 
lába alól a talajt. Azt a szent földet, mely-
nek — talán egyedül a népek rengetegében, 
— még címerében is oltárt emelt. Csupán e 
hármas halmon, e négy folyó közén erős nem-
zeti létünk gyökere. Erre figyelmeztetnek köz-
életünk prófétái, szépirodalmunk papjai. Buday 
Barna is közéjük tartozik. Nem a palástja 
mutatja papnak, hanem az ihletje. Az az ihlet, 
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mely arra inspirálta, hogy megírja Derült Ég-
bolt Alatt című könyvét, melyből az ősi föld-
nek ingerlő szaga, a friss szénának édes illata 
árad felénk. 

Harmincegy cikk van benne, valamennyi 
rövid lélegzetű. De lélegzik, mert eleven. Még 
az is él, mely nem is az élet fájából virágzott 
ki, hanem egyenesen a képzelet szülötte. 

Első képében buzdítja a poétákat a népélet, 
a néplélek méltánylására. Nemcsak a költé-
szetnek van erre szüksége, hanem egész iro-. 
dalmunknak, sőt művészetünknek, de még 
tudományunknak is. Legt'őkép pedig nevelés-
tudományunknak. Épen akkép láthatja hasz-
nát, amikép Buday csinálja. Nem csigázza fel 
túlságosan a fény lángját, mert ez nem világít, 
hanem vakít. Az árnyakat is felidézi. Mi, ne-
velők, csak akkor dolgozhatunk áldásos mun-
kát, ha megismerjük fajunk jó és rossz jellem-
vonásait, szokásait. Pszihológ tudósaink segít-
sége nélkül nem érhetjük el célunkat. Az ő 
hivatásuk kideríteni az okozati összefüggést 
ott, ahol az avatatlan csak ellentétet lát. 
Ilyen lélektani ellentét tükröződik szerzőnk-
nek „Enyelgések" című elbeszélésében. Az a 
parasztember, ki egészen a gyámoltalanságig 
kíméletes a szíve választottja hajadon iránt, 
durva erőszakkal bánik vele, mihelyt hites-
társa. Ugyancsak durcáskodik vele, míg őt is, 
magát is ártatlannak tudja, ha azonban lu-
dassá válik a gazda, csupa gyöngédség a fele-
ség osztályrésze. 

Valóságos kabinetkép a „Pasztái rózsa". 
Bátran beiktathatnék az iskolai olvasókönyvbe, 
még ha szó is fér hozzá a hűség szem-
pontjából. 

„Egy hasznos ember" című rajza meg-
rögzött balvéleménnyel száll szembe. Azzal, 
hogy a magyar paraszt maradi, nem vállal-
kozó és hiányzik belőle a kitartás. János gaz-
dája egy esztendő óta fürkészi a csibukszárak 
és sétapálcák alakjában szépen jövedelmező 
illatos meggyfa termelésének titkát és nem 
rest bebarangolni érte az országot, sőt ha 
vissza nem tartanák, Bécsig is elvinné kutató 
kedve. 

Lelkesedéssel kiált fel szerzőnk a „Szögedi 
magyarok" magasztilásakor, hogy : „Ilyen 
szép népe csak agrárországnak van . . . " Ezt 
az állítását valamicskét gyengíti első képe, 
melyben elszontyolítóan csámpásnak festj a 
Nyírség férfiát. A homokbuckák leányát ellen-
ben annyi szépségből, kedvességből, ügyesség-
ből és okosságból szövi egybe, hogy alig éit-
hetjük meg, hogy nőhet fel és élhet egymás 
mellett ez a két különböző teremtés. 

Sok időt tölthetett Buday a nép között és 
mindig nyitott szemmel járhatott. Meglátta 

kevésbé vonzó tulajdonságait is. Azt például, 
hogy a házasuló legény az összes női erények-
nél többre becsüli a teli ládát, különösen, ha 
jó darab föld az alapja. Megfigyelte, hogy 
milyen derék munkát végeznek a falu meg-
lett embereit oktató tanítóink és hogy mennyi 
törődésebe kerül a deres koponyának, míg 
kisüti, hogy 11 fillérért hány liter cseresz-
nyét vásárolhat. („Béresek.") 

Ismeri mulatozásaikat, a legények udvarlásá-
nak és fogadtatásának módját. „Kipolyvázás" 
című képe komái om megyeiek csiklandós, 
vidám játékát mutatja be. De utána „Párbaj 
a falun" ott a szomorújáték, a népdrámák 
lélektani rajza. „A gubák hazájából" család-
jának kedves körébe vezet és „Lóránt öcsém 
neháiy élményé "-t meséli el érdekesen, finom 
humorral. A „Bőrharisnya - elbeszélések" hét 
vadászatról regélnek, melyek mindenikében 
egyforma nagy a liős vadászbuzgalma és 
sikertelensége. Mulatságos csütörtöki kalandok 
ezek. Ugyancsak élénkek a nyíri bicskások 
régi világból való vad tréfáinak leírásai. 
Ezek feltárják középosztályunk ősi bűneit, az 
ital mértéktelen élvezetét, a kártya veszedel-
mét. A „Pióca-nevelés" megható története 
annak a képét vetíti lelkünkbe, hogyan ne-
velte az apák és fiúk meggondolatlan költe-
kezése, adósságba sülyedése a koldus, de 
munkás vándorfiúból a milliomos bankárt, a 
mozgósított ősi jószágnak új gazdáját. 

Buday Barna nem azon művészek közé 
tartozik, kik beérik azzal, ha gyönyörködtet-
nek, hanem azok közé, kiket egy magasabb 
cél, gondolat, ethikai eszme hevít ép vezérel. 
Épen abban látjuk munkájának kiváló mű-
vészi értékét, hogy nem okoskodik, nem 
argumentál, hanem egyszerűen meggyőz. Ha 
haragosan korholná a magyart, hogy lusta, 
léha, vesztegető volt és ezért forgatták ki 
ősi vagyonából és erényeiből, rá se hederít-
nénk. De ő nem szid senkit, nem tesz 
szemrehányást semmiért, csak ír, csak fest, 
kurtán, mulatságosan, elmésen. És lelkiisme-
retünk megmozdul. Havas Irma. 

— A háziuyúltenyésztés térfoglalása ha-
zánkban. Alig pár éve annak, hogy Darányi 
miniszter a háiinyúltenyésztésnek a kisemberek 
közt való népszerűsítését vette célba s ma máj-
aiig van falu az országban, ahol a házinyúl-
tenyésztés okszerű ismeretei szerint egy-két 
ember azzal ne foglalkoznék. Ahol pedig ez 
a szapora és kedves háziállat egyszer mái-
polgárjogot szerzett magának, onnan egyhamar 
nem vesz ki, mert fennmaradását biztosítja 
többoldalú hasznos volta. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a sokféle fajta házinyúl közt 
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nálunk a legjobban vált be az ezüstszőrmenyúl, 
amely nemcsak kitűnő ízű s igen sok a búst 
termelő képessége, de szőrméje által is, mely 
utóbbi eredeti színében is értékes prémet ad, 
többi társa közt annyira kitűnt, bogy ma már 
azt lehet mondani, minden praktikus nyulász 
csak ezt a fajtát tenyészti. Az ezüstszőrmenyúl 
tenyésztéséről és értékesítéséről Hreblay Emil 
állattenyésztési m. kir. felügyelő saját tenyé-
szetében szerzett nyolcévi tapasztalatai alap-
ján e remek kis állat sikerült fényképének s 
egyéb fontos dolgok képen való bemutatásával 
egy igen praktikus füzetet adott ki, amely 
egy év leforgása alatt majdnem teljesen el-
fogyott. A második kiadás most van sajtó 
alatt s megrendelhető a szerzőnél 1 K 10 f-rel. 
Ugyanott remek szép tenyészállatok is kap-
hatók, valamint minden erre vonatkozó kér-
désre a felügyelő t Kolozsvár) mindenkinek 
szívesen ad azonnal választ, mert az a célja, 
hogy e kitűnő házinyúl az országban általá-
nosan tenyésztessék, s aki azt még nem ismeri, 
az ezúton szerezzen arról tudomást, bogy hol 
kaphat a továbbiakra nézve útmutatást. 

Vegyesek. 
— Hogyan juthatnak a tanítók méhé-

szeti eszközökhöz. Tekintettel arra, hogy ez 
ügyben számosan fordulnak hozzánk és kérnek 
tőlünk felvi ágosítást, azt egyszersmindenkorra 
a következőkben adjuk meg: A földmívelés-
ügyi miniszter úr kiváló súlyt helyez arra, 
hogy azon intelligens emberek, akik a néppel 
közvetlen érintkezésben államik, a nép között 
a méhészeti ismereteket terjesszék. E célból 
minden hozzá forduló tanítónak, hogyha az 
igazolni tadja azt, hogy a méhészethez ért 
és 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványt 
nyújt be, a földmívelésiigyi min szter úr a 
méhészkedéshez szükséges eszközökből a leg-
szükségesebbeket, pl. kaptár, pörgető stb. in-
gyen adja. De már kesztyűket, arcvédőket és 
efféle, nem épen feltétlenül szükséges eszkö-
zöket a földmívelésügyi miniszter úr senkinek 
sem ad. A méhészeti ismeretek terjesztése 
céljából a földmívelésügyi minisztériumban 
méhészeti könyveket is osztanak ki a tanítók 
között, nevezetesen az Ambrózy-féle nagy 
méhészmunkából addig, míg a készlet tart, 
azonkívül a Grand-füzet IX-ik kiadásából, 
melyet most rendeznek sajtó alá. Ha valaki 
csupán csak méhészeti szakkönyvet kér a 
földmívelésügyi miniszter úrtól, nem pelig 
eszközöket is, akkor nem szükséges folyamod-
ványt benyújtania, hanem kérelmével egyszerű 
levélben a földmívelésügyi minisztériumba be-
osztott országos méhészeti felügyelő úrhoz 

fordulhat. A méhészeti szaktudás bebizonyí-
tására mindenesetre legalkalmasabb az, ha a 
tanító urak e célból a gödöllői állami méhé-
szeti gazdaságban rendezett valamely időszaki 
tanfolyamra beiratkoznak, azt három héten át 
végighallgatják. Ezen tanfolyamok a vakáció-
ban tartatnak. A tanító urak, ha kellő időben 
jelentkeznek, ezen három hét alatt teljesen 
ingyenes ellátásban részesülnek, ezenfelül pedig 
még a tanfolyam bevégezte után magukkal 
vihetik azoLat a méhés/.eti eszközöket, melye-
ket a gyakorlatok alkalmával készítettek. 

— A paprikahamisítás ellen. A föld-
mívelésügyi miniszter egy terményhamisítási 
ügyben (paprikáról volt szó) kimondotta, hogy 
terményhamisítási kihágás esetében az 1895. 
évi XLVI. t.-c. 8. szakaszának b) pontja alap-
ján az büntetendő, aki a hamisításra alkalmas 
anyagot, míg c) pontja alapján az büntetendő, 
aki a már hamisított anyagot hozta forgalomba. 
Az ilyen kihágási ügyeknél pedig, mivel orvo-
sok vegyvizsgála ot végezni a törvény szerint 
hivatva nincsenek, az általa tej!esített vegy-
vizsgálat csak előzetes (ellenőrző) vizsgálatnak 
tekintendő s költségei csak mint eljárási költ-
ség állapíthatók meg. 

— Kedvezményes árú ezüstszörme-nyulak 
beszerzése. Hreblay Emil állattenyésztési m. 
kir. felügyelő (Kolozsvár), lapunk f. évi 31. 
számában közhírré tette, hogy ezüstszőrme-
nyúltenyészetéből tanítónőknek, tanítóknak"^s 
lelkészeknek egy-egy törzset, azaz egy bakot 
és két nőstényt kedvezményes áron, tehát da-
rabonként 5 K-ért szállít, csomagolás'rt nem 
számít semmit, s az „Ezüstszőrme-ngiUlenyész-
tés és értékesítés" című könyvét, melynek ára 
2 K, minden megrendelőnek ingyen és bér-
mentve küldi el. Ez elhatározása folytán 52 
megrendelést kapott. Most többen azt a kér-
dést intézték Hreblay felügyelő úrhoz, vájjon 
kaphatók- e még ilyen olcsón ezüstnyulak te-
nyészetében. A felügyelő úr közhírré teszi, 
hogy 5 K-s nyulai már nincsenek, de szállít 
csakis tanítóknak és lelkészeknek 3 db 10 hó-
napos, teljesen kifejlődött ezüstnyulat 20 K-ért 
bérmentve, s a könyvet, tenyésztési útmutatást 
hozzá ingyen és b írmentve adja. Vér felfrissí-
tésre remek szép bakok db-ónként 10 K-ért 
kaphatók. 

Tarta lom. Emlékirat az új ipartörvény terveze-
téről. Barton Imre. — A paraszt földje. Pesta Frigyes. 
— Hatezer munkásház. Lakatos Lajos. — Szegény 
ember fája. Vén eperfa. — Liba- és récehizlaló- és 
tömőketrec. Kovács Aron.r — A gazdasági tanfolya-
mokról. Velits Valér. — Értelmi útak. (Pihenő.) Turi 
Sándor. — Könyvesház. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Illek. 
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A vonatok indulása Budapest keleti pályaudvarról. 
Érvényes 1908 október hó 1-től. 

Délelőtt 

hová 

28 
1502 

1002 
802 
906 

604 

1802 
10 

402 
820 
908 
606 

1508 
1008 

506 
408 

1708 
306 
2 

9 4 4 

20 

ti 25 
fi 50 

00 
05 
10 

20 

7 80 
7 35 
7 40 
7 45 
8 00 
S 10 
8 20 
8 20 
8 30 
9 00 
9 15 
9 20 

U 15 
11 55 

szv. 
gyv. 

B Z V . 

gyv. 
szv. 

gyv. 
t S Z S Z . 

Nagykanizsa, Triest 
Kassa Csorba 

(F iume , Torino, Roma, Péca 
(Vinkovcze 
I tut tka, Poprádfe lka 
Belgrád 

IGyulafehérvár , Nagysze-
ben, Tövis, Brassó, Mára-
marosszigct 
Fehring, Graz, Triest 
Wien, Graz, Sopron 
Lemberg, M.-Sziget 
Gödöllő 
Belgrád, Brod 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 
Zágráb, F iume, Pécs, Brod 
Kolozsvár, Brassó 
Munkács , Máramarossziget 
Máramarossziget, Stanislau 
Rut tka, Berlin 
Wien, Sopron 
Kiskörös 
Bicske 

>) Bezárólag nov . 15-ig Bukarestig, azontúl 
csak Brassóig közlekedik. 

») Csak vasár- és ü n n e p n a p előtti hétköz-
napokon közlekedik. 

A vonatok Indulása Budapest-
Józsefvárosról. 

Délntán 
3 8 4 | 7 0 0 BZV. Péczel 

V 
D é l u t á n 

1 

1 6 
1 

1 6 
2 

0 
1 1 i h o v á 

s> aS •o s> § 

610 12 20 szv. Arad, Tövis 
8 12 20 „ Szombathely, Wien 

310 12 30 Hatvan 
322 1 35 »» Gödöllő 

1304 1 40 g y v . Fehring, Graz, Nagykanizsa 
1 1504 1 50 „ Kassa, Poprádfe lka 
. 912 1 55 SZV. Szabadka, Bosznabrod 
| 6021) 2 00 g y v . Arad, Bukarest1) 

4 O 05 „ Wien, Par i s 
404 O 15 „ Kassa, Lemberg 
504 2 25 „ Kolozsvár, Tövis, Sz.-Németi 

! Í2 2 25 szv. Bicske 
312 2 30 Hatvan, Szerencs 
610 2 40 „ Szolnok 

1902 •> 55 g y v . Eszék, B.-Brod, Gyékényes 
904 8 20 n B.-Brod, Belgrád, Konsiant . 

1022 3 25 vv. Paks 
304 3 

3 
30 g y v . Ruttka, Berl in 

324 
3 
3 50 szv. Gödöllő 

1004 10 
i Zágráb, F iume, Boma, 

1004 4 10 g y v . (Nizza, Napoli 
18 4 30 szv. Komárom 

6 5 15 g y v . Győr, Sopron 
826 5 20 szv. Gödöllő 
508 5 40 Kolozsvár, Brassó 

i 308 5 55 Rut tka , Berlin 
332 6 25 Péczel 
916 6 30 Kiskőrös 
314 6 40 Hatvan 
16aJ) 6 55 Bicske 

1706 7 05 „ Máramarossziget, Stanislau 
16 7 10 Győr, Tr ies t 

816 7 40 H Hatvan 
1912 7 50 ff Pécs, Brod 

828 8 15 n Gödöllő 
24 8 20 Bicske 

514 8 
8 

25 n Szolnok 
1610 

8 
8 45 Kassa, Csorba 

1006 9 
9 

00 g y v . Fiume, Nizza 
502 

9 
9 15 

g y v . 
Bukarest , Stanislau 

1306 9 25 B Z V . Fehr ing , Graz, Tr ies t 
608 9 30 Arad, Brassó 
406 9 40 Lemberg, Kassa, M.-Sziget 
910 10 10 „ Belgrád, Eszék, Sarajevo 

12 10 30 Wien, Par is 
1010 10 45 F iume, Napoli 
338 11 10 V V . Ruttka, Berl in, Szerencs 

A vonatok é r k e z é s e Budapest keleti pályaudvarra. 
Érvényes 1908 október hó 1-től. 

Délelőtt 

honnan 

513') 
645 
339 
309 

1707 
909 
607 

17 
11 

405 
1911 

913 
507 

1307 
319a 
311 
601 

1003 
19 

1509 
509 
313 

1007 
13 

911 
807 

6 
27 

Délután 

Sj C3 ^ I l i i honnan 

4 40 szv. 

5 00 tszsz. 
5 10 vv. 
5 30 szv. 
5 45 „ 
6 00 
6 05 
0 10 
6 25 
6 85 
6 55 
7 10 
7 20 
7 25 
7 30 
7 40 
7 50 
7 50 
8 00 
8 15 
8 30 
8 45 
9 05 
9 20 
9 40 
9 50 

10 15 
10 35 

gyv-

gyv. 
szv. 

Tápiószecső 

ÍMariaradna, Ara,l Nagy-
várad, Debreczen 
Berlin, Rut tka 
Hatvan 
Maramarossziget , Stanislau 
Belgrád, Bosznabrod, 
Brassó, Arad 
Komárom, Gyékényes 
Wien, Tr ies t 
Lemberg, Kassa. M. Sziget 
Paks, Brod, Eszék 
Kiskőrös 
Brassó, Kolozsvár 
Graz, Fehr ing 
Gödöllő 
Hatvan 
Bukarest , Brassó 
Róma, F i u m e 
Bicske 
Csorba, Kassa 
Szolnok 
Hatvan 
F iume, Brod, Pécs 
Győr, Székesfehérvár 
Szabadka 
Berlin, Rut tka 
Sopron, Győr 
Triest , Nagykanizsa 

l) Csak vasár- és ünnepnapo t követő köznapon, 
továbbá m i n d e n fcedden és pénteken közi. 

') Bezárólag nov 15-ig Bukarestről , azontúl 
csak Brassótól közlekedik. 

A vonatok érkezése Budapest-
Józsefvárosra. 

819 5 55 szv. Gödöllő 

821 
1U05 

609 
801 

7 
401 
903 
601a) 

1 
603 

1901 
1501 
1301 

315 
21 

823 
15 

605 
907 
825 

3 
305 
605 
407 

1009 
1705 

833 
23 

1507 
385 

9 
303 

1001 

603 
408 
905 

1303 
1503 

827 

12 10 szv. 
12 15 gyv. 
12 25 szv. 
12 45 gyv. 
12 50 szv. 

1 00 gyv. 
1 05 „ 
1 15 „ 
1 30 „ 
1 40 „ 

1 4 0 „ 
1 1 55 „ 
2 10! „ 
3 10 
4 15 
4 50 
0 35 
6 40 
6 55 
6 55 
7 05 
7 10 
7 25 
8 00 
8 15 
8 20 
8 30 
8 35 
8 45 
9 05 
» 10 
9 15 

9 35 

9 40 
9 5 5 

10 00 
10 10 
10 20 
10 55 

Gödöllő 
Napoli, Nizza, l íoma, F iume 
Tövis, Arad, Püspökladány 
Berlin, Rut tka 
Wien, Sopron, Szombathely 
Lemberg. Lav. oczne 
Konstant inápoly, Brod 
Bukarest,2) Arad 
London, Paris, Wien 

Tövis, Kolozsvár, Sz.-Németi 
(Gyékényes, Ks$ék, Pécs , 
(Brod 
Bártfa, Kassa 
Graz, Fehr ing 
SzerenoB, Hatvan 
Bicske 
Gödöllő 
Győr 
Brassó, Kolozsvár 
Belgrád, Brod 
Gödöllő 
Wten, Graz 
Rut tka, Szerencs 
Brassó, Arad 
Munkács, Máramarossziget 
F iume, Brod, Pécs 
Stanislau, Máramarossziget 
Péczel 
Bicske 
Csorba, Kassa 
Péczel 
Wien, Graz, Tr ies t 
Berlin, Rut tka 

(Róma, Fiume, Vinkovcze, 
(PécB 
(Nagyszeben, Brassó, 
(Kolozsvár, Stanislau 
Lemberg,MunKács, M. Sziget 
Belgrád. 
Graz, Feh r ing 
Csorba, Kassa 
Gödöllő 

G 
« -a 
U a o 
t>> 
tí 
F 
a 

e 
ná 
3 

o 

oó 0 01 

l 3 
0 3 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 3 4 6. SZÁM. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Gazdasági szaktanító, kétéves mezőgazdasági tan-

folyamot ez évben jelesen végzett, önálló községi gaz-
dasági ismétlő-iskolánál állást keres. Megkeresések: 
„Szaktanító" S z e g v á r (Csongrád vm.). (1656-III-2) 

Nőtlen, róm. kath. tanító, kitűnő oklevéllel és 
működési bizonyítványokkal tanítói, nevelői állást 
keres. Cím: „Tanító." - K é z d i s z e n t l é l e k (Három-
szék vármegye). (1677—11—2) 

Az a p a h e g y i ref. előkönyörgő-kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: az első félévben 
állami kiegészítéssel 800, azután 1000 korona és teme-
tésektől a kerületileg megállapított kántori stóla, lakás 
zöldségeskerttel. Kötelezettség: hétköz- ás vasár-
napokon az istenitiszteleteknek az igehirdetés és kán-
tori teendők körében végzése, a mindennapi és ismétlő-
iskola, az úrasztalához járuló gyermekek oktatása, te-
metéseknél kántori teendők, továbbá egyházi jegyzői 
tiszt végzése. Pályázati határidő: 1908 november 15. 
Kérvények ref. lelkészhez küldendők Apa, Szatmár 
megye. Állás azonnal elfoglalandó. (1681—II—2) 

V u l k á n i iskolánknál ideiglenes minőségben a folyó 
tanévre a negyedik tanítói állás betöltendő. Ez állás-
sal egybekötött javadalom szabad lakáson és tüzelésen 
kívül havi 110 korona és 10 korona takarítási pótlék. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Bányaigazgatóság, Petro-
zsény. (1671—III—2) 

A n a g y s z o m b a t i közs. polg. fiúiskolánál rendes 
rajztanári állás betöltendő. Javadalmazása: városi 
pénztárból 1600 korona évi fizetés, melynek állam-
segéllyel kiegészítéseért iskolaszék azonnal folyamodik, 
és 360 korona lakbér. Kérvények november 7-ig iskola-
széki jegyzőhöz: Alt-zeghy János, polg. leányiskolái 
igazgatóhoz küldendők. (1663—11—2) 

A t i s z a d a d a i reform, egyház harmadik tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalom: 1000 (.egy-
ezer) korona készpénz, havi előleges részletekben ki-
fizetve, melyből 900 korona államsegély ; szabad lakás : 
két szoba, előszoba, konyha, kamra, sertésólak és 
istállóval. Okleveles református férfitanítók pályázati 
kérvényüket november 14-ig lelkészi hivatalnál nyújt-
sák be. Kötelesség: egyháztanács által évről évre ki-
jelölt osztályok tanítása, jelenleg az I—II. fiú- és I. 
leányosztályok ; kántortanító helyettesítése a templomi 
és temetési szolgálatnál, akadályoztatás esetén. Egyházi 
számadások összeállításánál segédkezés. Választás: 
november 15-én délelőtt. Személyes megjelenés akár 
választáskor, akár előbb megkívántatik. Államsegély 
a megválasztott hivatalba lépése napjától folyósíttatik. 
Hivatalát december 1-én köteles elfoglalni. Ha kor-
pótlékra jogosult egyén választatik, korpótléka állam-
segélyből fedeztetik. Tiszadada. Reform, egyháztanács. 

(1658—11—2) 
Nógrád vármegye Berezel községéhez tartozó o r d a s -

p u s z t a i közs. jellegű elemi iskola tanítónője betegség 
folytán az 1908/9. tanévre szabadságot nyert, ezen 
állás f. évi november 1-től 1909 június hó végéig 
helyettesítés útján lévén betöltendő ; felhívatnak mind-
azon okleveles tanítók és tanítónők, akik ezen helyet-
tes tanítói állást elfoglalni óhajtják, hogy ebbeli aján-
latukat a kívánt javadalmak megjelölésével a köz-
ségi iskolaszékhez e hó végéig benyújtani szívesked-
jenek. Jövedelem: megállapodás szerint. Berezel, 
1908. Lipovszky Pál s. k., községi iskolaszéki jegyző. 

( 1 6 9 0 - 1 - 1 ) 
V i z l e n d v a i (Vae megye) róm. kath. népiskolánál 

újonnan rendszeresített férfitanítói állásra november 
22. pályázat hirdettetik. Javadalma : egyszobás lakás, 
1000 korona, melyből 900 korona államsegély. Köte-
lessége : rábízandó mindennapiakat és ismétlőket ta-
nítani, kántoriakban segédkezni. Állás december else-
jén elfoglalandó. Csárics József, plébános. Pósta: 
Szarvaslak. (1695—1—1) 

O r g o v á n y , utolsó pósta: Izsák, oklevelei ev. ref. 
segédtanítót keres. Fizetése: havonta 20 korona és 
teljes ellátás. Nyugdíjaztatásom iránti kérvényem a 
minisztériumban van, esetleg megválasztásra számít-
hat Makay Mihály, községi tanító. (1696—II—1) 

A n a g y s z o m b a t i ág. hitv. evang. egyház lemon-
dás következtében megüresedett egyik tanítói állá-
sára ezennel pályázatot hirdet. Pályázhatnak olyan 
okleveles ág. hitv. evang. tanítók, akik a magyar, 
német és tót nyelvben jártasak s akik az orgona-
játékban nagyobbfokú gyakorlottsággal bírnak. Az 
állás javadalmazása: évi 1200 korona alapfizetés, 120 
korona a Szulovinyi-féle alapítványból és természet-
beni lakás. A pályázati kérvények november hó 14-ig 
alulírotthoz küldendők. Kelt Nagyszombaton, 1908. 
évi október 26. Albrecht Géza, ág. hitv. ev. lelkész. 

(1698—11—1) 
A k o s s u t h f a l v a i (Bács megye) ref. egyház pályá-

zatot hirdet elemi iskolájánál két újonnan szervezett 
tanítónői állásra. Javadalom : 200 korona az egyház-
tól és 800 korona államsegély, továbbá egy szobából 
álló lakás, bútorzat és fűtés nélkül. Megválasztottak 
kötelesek az iskolaszék által kijelölt osztályokat taní-
tani. Oklevéllel és működési bizonyítvánnyal fölszerelt 
pályázati kérvények november 10-ig küldendők be 
alulírotthoz. Az állások november 16-án elfoglalandók. 
1908 október 26. Labancz László, iskolaszéki elnök. 

(1699—1—1) 
A temesmegyei k i s s z e n t m i k l ó s i (Űjarad mellett) 

róm. kath. kántortanítói állásra nov. 18-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : 800 korona tanítói, 160 ko-
rona kántori fizetés és stóladíj, 20 korona írószer-
átalány és a törvényes korpótlék, 20 köbméter tűzifa, 
melynek fele a tanterem íűtésére szolgál, és termé-
szetbeni lakás. Kötelessége : hatosztályú, osztatlan fiú-
és ismétlő-iskolát, vezetni és az iskolaszéki jegyzőséget 
külön díjazás nélkül ellátni, mint kántor pedig az 
istenitiszteletnél működni. Amíg a tanterem ima-
házul is szolgál, ennek fűtésére 2 köbméter tűzifa 
jár s amíg a hitközségi adókönyveket és számadáso-
kat szerkeszti, külön 100 korona tiszteletdíjat kap. 
Tannyelv : magyar-német. A kellően fölszerelt kér-
vények nagyságos Kristofcsák Gyula apát-főesperes 
úrhoz, Űjaradra küldendők. (1700—II—1) 

Az i z s á k i izraelita, hatosztályú elemi iskolánál 
üresedésbe jött izraelita tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Ezen állással összekötött évi járandóság: 
az egyház pénztárából évi 700 korona, az egyház 
pénztárából lakbér 200 korona, jegyzői teendők és 
egyházi könyvelés 100 korona, kertilletmény 15 ko-
rona, állami segély 300 korona. Pályázati határidő: 
1908. évi november hó 15-ig. Személyes bemutatkozás 
kívánatos. A megválasztott köteles állását december 
1-én elfoglalni. Az egyházi könyvelésre és jegyzői 
teendőkre vonatkozó határozat az elnöknél megtekint-
hető. A fizetés havi előleges részletekben adatik ki. 
Izsák, 1908 október 26-án. Propper Gyula, iskola-
széki elnök. Rózsa Manó, iskolaszéki jegyző. 

(1709—II—1) 
F e r k o s z o v a i községi iskolánál üresedésbe jött 

kántortanítói állásra pályázatot hirdetünk. Az állás 
jövedelme következő : 800 korona törzsfizetés, 2 szoba, 
házikert, szükséges mellékhelyiségből álló szabad lakás, 
16 méter tűzifa, 20 korona irodaátalány 12 korona 
iskolaszéki jegyzői tiszteletdíj, továbbá a kántori 
teendők ellátásáért a róm. kath. hitközségtől 4 hold 
szántóföld haszonélvezete és a szokásos stóladíjak. Pá-
lyázók fölkéretnek, hogy pályázati kérvényüket folyó 
évi nov. hó 23-ig Knelly Lajos iskolaszéki elnöknél, 
Perkoszova, u. p. Temesbuttyin, nyújtsák be. A vá-
lasztás f. évi november hó 24-én a. e. 10 órakor fog 
megejtetni. Perkoszova, 1908. évi október hó 28. 
Knelly Lajos. (1724—1—1) 
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A t e m e s v á r i állami tanítóképző-intézetnél nyug-
díjazás folytán megüresedett egyik gyakorló-iskolai 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
oly okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók, 
esetleg tanítóképző-intézeti okleveles tanárjelöltek, 
kik huzamosabb tanítási gyakorlatot képesek iga-
zolni. Az állás a X-ik fizetési osztály 3-ik fo-
kozatának megfelelő fizetésből, szabályszerű sze-
mélyi pótlékból és lakbérből álló illetményekkel ja-
vadalmaztatik. Pályázati határidő: 1908. évi novem-
ber hó 15. A kellőkép fölszerelt pályázati kérvények 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez 
intézve, Temes vármegye kir. tanfelügyelőjéhez kül-
dendők, még pedig azon kir. tanfelügyelőség útján, 
melynek területén a pályázó ezidőszerint működik 
vagy tartózkodik. Budapest, 1908 október 27. A mi-
niszter meghagyásából: Neményi, osztálytanácsos. 

(90/h—I—1) 
A s o o s ó i (u. p. Fenyőháza, Liptó m.) róm. kath. 

osztatlan népiskolai állomásra ezennel pályázat hir-
dettetik. Az állomás jövedelme a kieszközlendő 200 
korona kiegészítéssel együtt 1000 korona, A pályázat 
határideje : f. évi december 10. A kérvények a soosói 
rk. iskolaszékre címezve, Hőhr József plébános, ker. 
tanfelügyelőnek Liptóteplára küldendők. Jegyzet. Az 
iskolának 70 tanítványa van, mindnyájan tót anya-
nyelvűek, tehát a tőt nyelv okvetlenül megkívántatik. 
Az állomástól az anyaegyház 15, vasúti megállóhely 5, 
fenyőházai kincstári nyaraló- s fürdőtelep 30 perc-
nyire van. (1701—I—1) 

G á c s i róm. kath. iskolaszék lemondás folytán üre-
sedésbe jött leánytanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése : 960 korona, 8 méter tűzifa é3 lakásátalány. 
Pályázati határidő: november 7-ike, bezárólag. Állás 
választás után elfoglalandó. Oklevéllel, működési és 
erkölcsi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények Miessl 
Zsigmond prépost-plébános, iskolaszéki elnök címére, 
Gácsfalvára, (pósta : Gács) intézendok. (1703—1—1) 

A s a l g ó t a r j á n i róm. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet a megüresedett róm. kath. kántori állásra. 
Jövedelme: aj 10 kat. hold földnek haszonélvezete; 
b) Salgótarján, Alsópálfalva, Andrásfalva és Boglyas-
alja községek mintegy 12 ezer hívője után szedhető 
párbér és stólailletmény ; cj lakása : 3 szoba és mellék-
helyiségeiből álló lakás, 1 segédszoba, továbbá kert 
haszonélvezete. Jövedelem körülbelül 5 ezer koronára 
tehető. Kötelessége : a kántori teendőket végezni és 
a róm. kath. iskolában éneket tanítani. Segédkántor 
tartása kötelező. Pályázati határidő: november 11. 
Később érkező pályázatok figyelembe nem vétetnek. 
A kántori próba és választás november 18-án lesz 
megtartva, a délelőtti órákban. Gleidura Géza apát, 
esperes-plébános, iskolaszéki elnök. Omilyák Flóris, 
jegyző. ( 1 7 0 4 - 1 - 1 ) 

D u b i c s á n y ! községi iskolánál ref. tanítói állás 
betöltendő. Javadalma : 1000_ korona, azonkívül levita-
ságért mintegy 300 korona. Állás azonnal elfoglalható. 
Pályázatok jegyzőséghez, Vadna, címzendők. 

(1705—1—1) 
Róm. kath., okleveles segédkántortanítót keresek. 

Fizetés megegyezés szerint. „Kántortanító", T i s z a -
v á r k o n y (Szolnok megye). (1607—1—1) 

L o m n a (Árva vm.) róm. kath. tanítói állomására 
f. évi november hó 24. napjára pályázat hirdettetik 
évi 400 korona, fűtési fával és 20 korona kerti illet-
ménnyel a hitközségtől, 600 korona pedig az állam-
segély. Tanítási nyelv : tót. A folyamodványok főt. 
Vojticsek József kir. tanfelügyelő úrhoz, Zakameno-
klinre küldendők. Kelt Krusztniczán. Hűross József, 
plébános és iskolaszéki elnök. (1708—1—1) 

Róm. kath. segédkántort keresek. Erőteljes hang 
és kántoriakbani jártasság szükséges. Fizetése: havi 
30 korona és ellátás. Ágyneműt, mosást nem adok. 
Ktiírrer József, S z e n t e s . ( 1 7 2 0 - 1 - 1 ) 

4 7 . SZÁM. 

Az í r t v á n y o s l róm. kath. kántortanitói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 640 korona államsegély, 
84 korona tandíj, 98 korona földbérlet, 42 korona 
értékű fa és lakás. Fizetéskiegészítés kérelmeztetik. 
Azon oki. tanítónők, kik a tót nyelvet bírják, orgo-
nálásban s kézimunkában jártasak, előnyben részesül-
nek. Pályázatok november 12-ig főt. Gverk József 
iskolaszéki elnökre, Magaslak (u. p. Hegybánya), cím-
zendők. _ (1713-1—1) 

A n o s z v a j i ref. 11-odtanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése: egyháztól 444 korona, államsegély 
356 korona, előleges havi részletekben ; 3 öl f a ; lak-
bér 60 korona. Fizetéskiegészítésért egyház majd 
folyamodni fog. Kötelessége: I — II. vegyes osztály 
tanítása, első tanítóval hetenként, felváltva templomi 
és temetési szolgálat végzése. Állandósítás egy évi 
sikeres működés után. Kérvények ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők, november 16-ig. Állás december 
1-én elfoglalandó. U. p. Bogács, Borsod megye. Ref. 
lelkészi hivatal. (1714—II—1) 

A f ü z é r k a j a t a i (Abaújtorna m.) ref. kántortanitói 
állásra pályázatot hirdetek. Jövedelem : föld, rét, fa, 
termény, munkadíj, tandíj ; 684 korona államsegéllyel 
1000 korona; törvényszerű lakás, melléképületekkel. 
Határidő: november 15. Levelekre válaszolok. Nyíri 
(u. p. Füzérkomlós), Bacskay Sándor felügyelő, lelkész. 

( 1 7 1 5 - 1 - 1 ) 
B a l a t o n m a g y a r ó d i róm. kath. iskolánál tanitói 

állásra november 8-ig pályázat hirdettetik. Minden-
napiakat, ismétlőket tanítja, kántorságban segédkezik. 
Fizetése : államsegéllyel 1000 korona, lakás. Kérvények 
plébénia-hivatalhoz, Kiskomáromba küldendők. 

(1721-1—1) 
F e l s ö s z e n t g y ö r g y ö n (Jásznagykűnszolnok m.) 

nyugdíjazás folytán a róm. kath. kántortanitói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: párbér- és só-, hús-
váltság fejében évi 520 korona; gabonailletmények-
ben: évi 10 kiló búza, 30 kiló rozs, 10 kiló árpa; 
ingatlanban : 9 kat. hold, 822 Q-ö l szántó, 4 kat. hold, 
867 [_]-öl rét; két szoba, konyha és kamrából álló 
lakás, kerttel; két öl tűzifa és stólajövedelem. Köte-
lessége : az iskolaszék által reábízott osztály tanítása. 
A kérvények november hó 15-ig az iskolaszék elnöké-
hez küldendők. Énekpróba és választás: november 
hó 16-án délelőtt. Az állás azonnal elfoglalandó. Kotán 
János, elnök. (1723—1—1) 

A dabari ág. hitv. anyaegyházhoz tartozó K o t m á n y 
leányegyháznál nyugdíjaztatás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1100 
korona részint terményekben, részint készpénzben s 
megfelelő korpótlék; 2szobás lakás,kert, konyha,kamra 
s megfelelő melléképületek. Kötelessége : a hatosztályú 
népiskola tanulóit, valamint az ismétlősöket oktatni; 
saját egyházában a kántori teendőket végezni. A tan-
nyelv : magyar-tót. Pályázati határidő: 1908 nov. 15. 
A pályázatok nagytiszteletű Holles Danó ev. lelkész, 
iskolaszéki elnökhöz adandók be. Dabar, u p. Vámos-
falva, Nógrád. ( 1 7 2 5 - 1 1 - 1 ) 

Az o l a s z i (Baranya m.) községi kántortanitói állás 
megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Az állás 
jövedelme: 1. A község pénztárából évi 1100 korona, 
melyből 800 korona tanítói, 300 korona pedig kántori 
illeték. 2. Évenként 4 erdei öl kemény tűzifa, a tanító 
udvarára szállítva. 3. Kisgyula község lakosaitól a 
párok aránya szerint évenként 20—25 korona. 4. Gyula-
puszta bérlőjétől évenként 60 korona. 5. Stóla éven-
ként 60—70 korona. Pályázatok alulírt iskolaszékhez 
intézendok. Pályázati határidő: november 20. Olasz 
(u. p. Szederkény), 1908 október 30. Az olaszi köz-
ségi iskolaszék. (1726—1—1) 

I i i p t ó h u t t i i róm. kath. kántortanitói állásra nov. 
26-ra törvényes fizetéssel pályázat hirdettetik. Tót 
nyelv tudandó. Pályázatok iskolaszékre címzendők. 

(1730-1—1) 
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A b a l a t o n k e r e s z t ú r i kath. népiskolához okleveles 
osztálytanító kerestetik. Kötelessége : egyik tanterem 
tanulóinak tanítása, ismétlősök oktatása, kántoriakban 
segédkezés. Javadalma: évi 1000 korona, egy búto-
rozott szoba, fűtéssel, takarítással. Okmányokkal föl-
szerelt kérvények november 12-ig a plébánia-hiva-
talhoz küldendők, Somogykéthelyre. (1716-1—1) 

K ü l s ő v a t község iskolájánál üresedésbe jött taní-
tói-'állás betöltendő. Jövedelmei: természetbeni lakás 
és kert, készpénzben, államsegélyből 744 korona, köz-
ségtől 100 korona, 3 hold 824 Q ö l szántóföld, 1226 
Q;-öl rét, 10 mérő rozs, 5 köbm. tűzifa. Az osztály-
tanító megválasztása esetén egy férfi-osztálytanítói 
állás töltendő be. Jövedelme : államsegélyből 900 ko-
rona, községtől 100 korona, 1 szoba, a legszükségesebb 
bútorzattal. Kötelességeik díjlevélben előírva. Kérvé-
nyek nagyságos Sarlay Gyula, iskolaszéki elnökhöz 
november 14-ig küldendők. A kérvényben megjelö-
lendő, melyik állásra pályázik folyamodó. Külsővat, 
Veszprém megye, pósta helyben, 1908 október 30. 
Tibor József, iskolaszéki jegyző. (1727—I—1) 

T a r c z a d o b ó n (Sárosban) 1200 koronán felüli káji-
tortanítói állomás betöltendő. Tótul tudó, jóhangú, 
ügyesen orgonáló oklevelesek november 20-ig pályáz-
hatnak. Épületek újak. Vasúthoz közel. Személyes 
megjelenés 20-ig megkívántatik. Bálás Tivadar, plé-
bános. ( 1 7 2 8 - 1 - 1 ) 

u i D n c T r c i r i / h l n U t 1 t . o L . l v 

A második osztály tanítója, 
JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az új tanterv és utasítás szerint ZIMA 
JÁXOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 0 korona. (1627—IX—3) 

Oki. tanítónőt keresek, aki németül folyé-
konyán beszél, zon-

gorán már haladót oktatni tud: III. polgári osztályos 
leányka mellé, keresztény házhoz. Ajánlkozhatni, az 
igény megjelölésével, Székedy Domokosnál, Puszta-
szentmihály (pósta: Hídalmás). (1689—II—2) 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustless-
Szel történik. 

E szert egyedül és kizárólag a 
Fónagy-féle Dustless-

g y á r : 

Erdős J. és Tsa 
Budapest, VI., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 

Miniszteri rendeleteket és utasítá-
sokat kívánatra megküldünk. 

(1680—IX—2) 

w Tanítók segítsége! 
Minden tanfelügyelő követeli a részletes tanításterve-
zetet (tananyagbeosztást). Bármely osztály 65X48 cm. 
nagysáfú, ív alakban kiállított, falra függeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann József féle 
„Ré zletes Tanítástervezete" 40 fill. Mind a hat osz-
tályé 1 kor. 50 fill. Az egytanítós (osztatlan) iskoláé 
1 kor. 10 fill. Az összeg előleges beküldéso mellett 
bérmentve küldi: Huszár Aladár könyvkereskedő, 
Szatniár. ( i s i 9 _ y _ 4 ) 

Első magyar vili. erőre berendszett hangszergyár 

STOWASSER J. 
es. és kir. udvari szállító, 

a magy. k i r . Zeneakadémia , a budapes t i színházak, a 
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg s tb . szállítója, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

BUDAPEST. 
Főüzlet: II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánl ja sa já t gyárában készült , e l ismert 
kiváló minőségű hangszerei t és alkatrészeket. 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb 
Org.-harmóniumok 70 „ „ 
Pedálos orgonák legolcs gyári árakon. 

Tanerőknek kedvezmény. 
Árjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik. 
Kiv i t e l n a g y b a n ós k i c s i n y b e n . (50-51-44) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, is-
kolaberendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezése li 
gyára. 

K í v á n a t r a meg-
küldi ú j o n n a n 

k i a d o t t á r j egy-
z é k é t , ingyen és 

bérnientTe. 
(24—52—45) 

Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

KEMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
n i u m r ó l szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon, liégi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(4-17—30—24) 
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A z A T H E N A E U M 
részvénytársaság kiadásában 

(Budapest, VII., Rákóczy-út 54. szám.) megjelent 

B E N E D E K E L E K 

A MAGYAR NEMZET 
== TÖRTÉNETE = 

Az el. népiskolák V. és VI. oszt. számára. 

A vallás- és közokt. m. kir. miniszter 
megbízásából. (1734-1-1) 

Engedélyezve 53.658/908. szám alatt. 
Magyar tannyelvű kiadás ára kötve 90 fillér. 
E munka a nemzetiségi vidékek idegenajkú 

tanulói részére a következő nyelveken jelent meg : 
Magyar-német ára kötve 1 korona 
Magyar-román „ „ 1 „ 
Magyar-szerb „ „ 1 „ 
Magyar-tót „ „ 1 „ 
Magyar-rutén „ „ 1 „ 

A kétnyelvű kiadások egyik oldalán a magyar, 
szemközti oldalán pedig az idegen nyelvre fordí-
tott, megfelelő rész nyer elhelyezést. 

Megrendeléseket a beérkezés sorrendjében pon-
tosan ii.téz el az ATHEV'AEUM r.-t. könyvkiadó-
osztálya, Budapest, VII., Rákóczi-út 51. 

K e r e s e k ^ §y e r m e ' í e i n ' i e z (̂ vük 
-9) németül 

perfekt beszélő g y e r m e k k e r t é s z n ö t . 
Ajánlatokat arcképpel kér: dr. Huszár Dezső, Kecs-
keméten. (1091-1—1) 

T s » n » « » 

T a n h ö n w v e f t 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

jlludenaemü fültllágosit&iiul készléggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

TOLDI LAJOi 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1216 -XV—4) 

ti 

r 

•i 

t 

é k ? 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyáitmány 
mégsem közelíth* ti. Tel-
jes jótállással,, r é s z l e t - J 
ílzetésre Is kaphatók f 
Harnióniumok, beszéd 
Iőgépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra Ingyen 
küld: MOGYORÓSSY UYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

(585—26—19) 

SCHÜNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-13) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 2C. és VIII., Mária Terézia tér 10. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat ée hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóníumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraltnali árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

KÉZIMUNKA 
himzö-

auya-G o b e l i n e k , 
gok és szövetek rendkívül i nagy 
választékban, szabot t gyári á rakban. 
Kér jen képes ár jegyzéket és kiválasz-

tási küldeményt . 

Telefon 109 —06. Tanítónőknek engedmény! 

B É R C Z I D . S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

1 S a j á t á r ú i l á z á b a n . . 

Magyarország = 
(16—52—45) 
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Aki még nem ismeri 
a HOROVITZ ADOLFNÁL 
Nagyszombatban megjelent AZ ÜJ RAJZFÜZETEKET, 

a sikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet szerint tervezte: Nagy József . 12 szám h 
10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány?orozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai modern raji-
oktatás 50 fillér) 1 3 0 korona előleges beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. (1661— III—2) 

C f f t l / v n n o o i n szedésű, sima, fajtiszta kapható 
Ü&UiUVGaal iU Pataky Miklós póstamesternél Kocsér 
(Pest m.l: kövi dinka 6 K, piros és fehér chasselos 10 K, 
passatuti 12 K, ezeréves Magyarország emléke 40 K. 
Vasút- és csomagolási költség a megrendelőt terheli. 

(1686—II —1) 

Uo+TTor iKnl a 23 tanerős belv. iskolától, a főváros-
n a l V d l i U U l tói 1 órányira, c s e r é t a j á n l áll. ta-
nítónő, lehetőleg nagyobb helyre, bárhová. Polg. fiú-
és leányiskola, járásbíróság helyben. Cíin: Kőszegi 
Imre, Budapest, főposta restante. (1697—1—1) 

I C f n v i n f á r t remek szabásban, elegáns kivitel-
1 J l U l l l l L C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, fe löl tőt vagy télikabátot 

I i r a u s z F . é s T á r s a 
úrlszabó-Qzlete, VIII. ker . , ItákóczI-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 8 7 0 - 2 3 — 1 5 ) 

készpénzért vagy részletflxetósre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. ( 1 9 3 - 4 0 - 86) 

Tó + ólz Mnrlo7PrfkTn" a z írás és olvasás játszva 
, , J ( H t H IUUUoLCI Cili tanítására. A gyermek 
egyéniségének legjobban megtelelő tanmód. Több 
szaktekintély véleménye szerint az ös-zes módszerek-
hez képest haladást jelent. Kapható a szerzőnél: Tret-
tinaJózsefné sz.-fővárosi tanítónőnél, II., Butthyány-u. 
24. Ára 2 K. ( 1 7 2 2 - 1 - 1 ) 

R t 7 t n e p r p d m p n v l k é P z ö k ' tanfelügyelők 
U l Z i l U o G1GUU1G11J. és számos kartárs elisme-
rése ! Eng. számv. olvasókönyv I. oszt. 50 f. Vezérfonal 
az I—II. oszt. számvetéséhez, 3 táblával 80 f. Fűzi 
Márk ny. tanító, Kassa. (1729 —II—1) 

CP TÍIBIfi 
138 színes képpel ellátva 

jelent meg kiadásunkban 

Seiler Miklós „Természettana", 
a népisk. részére. A színes képek a szemléltető-okta-
tást rendkívül elősegítik. Engedélyezve 101.280/1908. 
sz. a. Kívánatra mutatványpéldányt küld a Polatsek-
féle köuyvkercskedés, Temesvár. (1419—VII—6) 

• 

A pedagógiám nyelvészeti szakához 
tartozó jegyzetek olcsón kaphatók : Fogl János polg. 
isk. tanárnál, Marosvásárhelyt. (1664—I—1) 

éti' 

• i 4IHU 

Tanítóknak nélkülözhetetlen! 
Most je lent m e g : Bodnár Gáspár Gyakorlóiskolai 
Kalauz. 2 korona előleges beküldése ellenében bér-
mentve küldi: Huszár Aladár könyvkereskedése, 
Szalinár-Németi. (1641—III—1) 

Tanítók használatára. 
Magyarázó masyar nyelvtan II. o. 40 f., III. o. 50 f. 
Beszéd- és érteleingyakorlat II. o. 50 f. Számtani gya-
korlatok és példák I , II. o. 40 f. Almássy Ferenc, 
vezetőtanító, Székesfehérvár, Sörpince-utca 15. 

(1707-11—1) 

Ref. vallású, oki. tanítónőt keresek 
második polgárit nyilvánosan végzett leányom mellé, 
ki őt a harmadik osztályra előkészítené és levizsgáz-
tatná. Szerény igényű, házias tanítónők kéretnek 
ajánlataikat hozzám mielőbb elküldeni. Fizetés: havi 
40 korona és ellátás. Varga János tanító, Drávapiski, 
pősta Kémes-Baranya. (1659—1—1) 

Rét 4 oktávás, új harmónium 
és egy rövidített, 6 oktávás zongora olcsó áron eladó 
Kiepszel István hangszerésznél, Beszterczebánya. 

(1731—II—1) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
t a n s z e r b e l i f ö l s z e r e l é s e k 

legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y és S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen! 
Telefon 42—05. ( 1 0 4 6 - 1 0 - 5 ) 
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Kedves kartársak! ?1!^ssák ?\ detesemet! Novak. (1672-4-2) 

Vaday-Pacséry-Dénes 

Gazd. ism.-iskolások könyve. 
Engedélyezve 69.371/1906. sz. a. Áva egész vászon-
kötésben 1-20 K. Kiadja a Polatsek-féle könyvkeres-
kedés, Temesvár. (1498—7—5) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 80, díszben 50 fillér. 11 -ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(1380—XX—8) 

U o T P r t n n W T r o l ? • Alexy: Vezérkönyv (eredmény-
¥ OÍ.C1 ftUlIJ VCIV . tár) a földrajz tanításához 1-20. 
Pálinkás B. S Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2 -40; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B . : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás s 
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézi-
könyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A . : 
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ; 
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portőmentesen 
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—11) 

A mult (tan. működésem 25.) évében vezettem be a 

SSGramma-Lász ló - fé leABC-könyvet , 
amikor s amellyel az írvaolvasás tanításában eddig 
a legnagyobb rekordot értem el, rövid 4 hónap alatt 
földolgozván azt, miért is elhatároztam, még vissza-
levő tan. időmben ennél megmaradni s azt mások-
nak is ajánlani. Keszü (Baranya, megye). Somssich 
Sándor, néptanító. — MutatványpéLdáayt küldünk és 
bevezetése esetén ÍI képes falitáblákat hozzá ingyen 
adjuk : Polatsek-féle könyvkereskedés. Temesvár. 

(Í548—VII—2) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részietűzetésre 8 koronától fe l jebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. .373—26—28) 

«SljWBI»!aWlHWMW«aiiiM 

néptanítók lapja I 
Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAIMÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre .... 
Negyedévre 

10 kor. - flll. 
5 kor. - flll. 
2 kor. 50 flll. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XLT. évfolyam, 46. szám. Budapest, 1908 november 12. 

n é p t a n í t o k l a p j a . 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 

Megje len ik e l ap m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarorszagi népok ta tás i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, fe lső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r án t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügye lő á l ta l l á t t amozo t t 
községi elől járósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptan í tók 
L a p j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pos ta világosan k i í randó. 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n G fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde t é s i d í j e l ő r e k ü l d t n d o 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
t evő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: , KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI I I . KER. , BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

1-véssi rátok a-t n e m adnnk vissasa. 

„illdeutscli" rágalmak. 
Hogy a pángermán, grossdeutsch és 

alldeutsch sajtó az ellenünk való agyar-
kodással abbahagyjon, még nem sikertilt 
elérnünk, de odáig, hála Istennek, már 
eljutottunk, hogy a müveit, intelligens 
á elfogulatlanul ítélkező külföldiek nem 
hajlandók e sajtó vakmerő hazugságainak 
felülni. így a németországi tanfelügyelők 
egyik legkiválóbbika: Fleischer Antal, a 
németországi tanfelügyelők egyesülete 
hivatalos közlönyének („Monatsblátter 
für die Schulaufsicht" Breslau) szerkesz-
tője nagyon udvarias levél kíséretében 
két nagy, elterjedt német lapnak közle-
ményét küldte meg nekem s arra kért: 
minthogy őszinte érdeklődéssel viseltetik 
a magyar kultúra és kulturális mozgal-
mak iránt, adnék neki hű fölvilágosítást 
arról, hogy a német lapok által világgá 
kürtölt erőszakos magyarosítás mennyiben 
felel meg az igazságnak. 

A beküldött lapszemelvények mind-
egyike a németnyelvű elemi népiskolák-
nak tűzzel-vassal való magyarosítását ecse-
teli, de egyik, „ Magyarische Schulpolitik" 
címen, a Néptanítók Lapját is vádolja, 
többek között így írván róla: Különö-
sen Apponyi gróf kultuszminiszter fára-
dozik minden erejéből a nemzetiségi 
iskolák megmagyarosításán s ez egy idő 
óta a kultuszkormány által kiadott hi-
vatalos tanügyi lapjában, a Néptanítók Lap-

jában is feltűnő módon megnyilvánul. E 
lapnak mindegyik száma újabb meg 
újabb előterjesztéseket s indítványokat 
közöl a nagy magyarosítógépnek neve-
zett állami iskola minél célszerűbb és 
sikeresebb berendezésére . . . A kir. tan-
felügyelők és segédtanfelügyelők a 
nem-magyarvidékű iskolák látogatásánál 
semmi mással nem törődnek, mint a 
magyar nyelvben elért eredménnyel . . . 
Végül azzal rágalmazza a Népt. Lapját, 
hogy egy kir. tanfelügyelő benne azt 
ajánlotta a miniszternek, bogy a fele-
kezeti iskolai tanítóegyesületeket oszlat-
tassa föl s a tanítók kényszeríttessenek 
az állami tanítóegyesületek kötelékébe 
lépni . . . 

A német kir. tanfelügyelőnek s szer-
kesztőnek adott válaszomat következők-
ben foglalom össze: 

Fájdalom, nem tagadhatjuk, a literá-
tus-embernek gyakran arról kell meg-
győződnie, hogy a külföldi sajtó, — bár 
nem animózitásból, sem magyargyűlö-
letből, hanem hamis információ alap-
ján — ellenünk zúdul. Nálunk a nem-
zetiségi izgatók örökké a külföldi la-
pokkal konspirálnak. Hazug adatokkal 
keltenek hangulatot. S mikor ezt a leg-
nagyobb szabadsággal teszik, épen akkor 
panaszolják, hogy el vannak nyomva. 

A külföldön mindig akadnak lapok, 
melyek hisznek az ilyen rágalmaknak. 
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Az erdélyi zöldszász izgatók a „Schul-
verein" útján évekig rágalmazták Magyar-
országot, s mikor nagynehezen el lehetett j 
hallgattatni a németországi sajtót, már ; 
ennek a sok rágalomnak a gyümölcse 
Dél-Magyarországon kezdett érni. S a 
német közvélemény még ma sincs tisz-
tában azzal, hogy itt tulajdonképen mi 
történik? Mert a magyar lapok meg-
magyarázzák ugyan alaposan a valósá-
got és az igazságot, de sem a német 
közvélemény, sem a német sajtó ettől 
okosabb nem lesz. Pedig türelmesebb 
nemzet, mint a magyar, az egész vilá-
gon nincs. S ha a német közvélemény 
úgy ismerné ezt, amint van, bizony nem 
keseregne. 

Nemzeti létünknek megóvása még ha-
zánkban is a képzelhető legnehezebb. 
A mintegy tíz millió lelket számláló 
magyar nyelvterület óriási német nyelv-
oceánnal áll szemben, mely az Északi-
tengertől egész Marcheggig özönlik felénk, 
s így föltartózhatatlanul germanizáló 
befolyásoknak vagyunk kitéve. Ez és szá-
mos más körülmény is oly elementáris 
erővel működik, hogy bennünk ösztön-
szerűleg is föltámad az az érzet, hogy 
e kedvezőtlen viszonyok közepette nem-
zetiségünk érvényre jutása érdekében 
minden lehetőt el kell követnünk. Min-
ket az a komoly aggodalom tölt el, hogy 
folytonosan germanizálódunk, és ez a 
gondolat annál nyomasztóbb, minthogy 
a német elemnek mitsem kell tennie, 
hogy ez a szervi folyamat minél nagyobb 
sikerrel járjon. 

Mi a magyarságot már csírájában 
megtámadó veszélyt ellensúlyozni óhajtjuk. 
Ámde mily fölötte ártatlan eszközökkel 
történik ez nálunk? Csak egyet akarok 
említeni: az iskola áltál. A közoktatás 
Magyarországon — az egyetemeken és 
a középiskolák egy részén kívül — 
majdnem teljesen a politikai községek, 
az egyházközségek és a nemzetiségek 
fönnhatósága alatt van, és az autonómiá-
juk szinte korlátlan. Az oktatási nyelvet 

a község határozza meg. A magyar köz-
oktatásügyi minisztérium, bár mindenesetre 
szem előtt tartja a magyar nemzeti érzés 
ápolását és erősbiiését, nagyon ügyel arra, 
hogy az semmiképen se történjék más nem-
zetiségek elnyomásával, avagy jogaiknak csor-
bításával, hanem akképen, hogy a nemzetiségek 
gyermekeiben a magyar nemzethez való liozzá-
tartozandóság félköltessék. 

A magyar kultuszminiszter, hogy a 
nemzetiségeknek panaszra okuk egyálta-
lán ne lehessen, oly nagymérvű előzé-
kenységet tanúsít, hogy azokban a köz-
ségekben, melyeknek lakossága nagyobb-
részt nem-magyarajkú, még az állami 
elemi népiskolákban is megengedi az 
illető nemzetiségnek anyanyelvét okta-
tási nyelvül használni. De emellett ter-
mészetesen arra is ügyel, hogy az állam 
nyelvén való oktatás se szenvedjen va-
lamiképen megrövidítést. 

Mit mondanának Németországban 
ahhoz, ha az elzászi iskolákban a sza-
badságharcot a napoleonizmus szempont-
jából adnák elő ? S Magyarországon ehhez 
hasonló dolog történik. Nem oly régen 
parlamentünkben egy képviselő oly tan-
könyveket tett a ház asztalára, melyek-
ben ilyen, a nemzeti érzést mélyen sértő 
szellemi táplálékot nyújtanak a serdülő 
ifjúságnak. S ennek illusztrá!ására be-
mutatom pl. Nagy-Románia térképét, 
amelyen Magyarországból egész Erdélyt, 
a Délvidéket Temesvárral, a Felvidéket 
Máramarossal s az Alföldet a Horto-
bággyal, Szegeddel és Debreczennel egy-
szerűen elhódították Románia részére. 
Ilyen tankönyvből és térképből tanulják 
Magyarországot és Romániát megismerni 
nemcsak a román, hanem a romániai 
magyar gyermekek is. A román földrajzi 
tankönyvnek a címe: „Patria mea" (Az 
én hazám). S mindjárt a címlapján le 
van rajzolva Erdély, amint ezt egészen 
a Tiszáig egymással kezet fogó oláh 
féx-fiak és nők körülölelik. 

A „Geografie"', midőn Havasalföld és 
Moldova egyesítéséről ír, azt mondja, 
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hogy e két ország egyesülése után Ro-
mánia lett a neve s azt írja tovább, 
„köszönjük az Istennek, hogy segített ezt el-
érnünk s csak legyünk türelemmel, mert még 
előbbre is fogunk jutni s majdan együtt 
leszünk mi mind az összes románokkal, akik 
ma még idegen fennhatóság alatt élnek". 
Magyarországnak egészen a Tiszáig ter-
jedő részét e cím alatt írja le: „A ro-
mán provinciák ismertetése". 

Az iskola útján Magyarországon nem 
történik tendenciózus magyarosítás. A ma-
gyar állam és kormánya, természetesen, 
magyar s ha nem akarunk babiloni zűr-
zavarnak áldozatává lenni, magyarnak 
is kell maradnia. Most pedig, hogy nem-
magyar szülőktől származó magyar 
állampolgárok, kik közéletünkben nagy 
tevékenységet fejtenek ki, a magyarság-
gal nagy számban asszimilálódnak s 
maguk is megmagyarosodtak, az a lát-
szat mutatkozik, hogy nálunk kímélet-
len s erőszakos magyarosítás van folya-
matban. A tények épen az ellenkezőjét 
vallják s az önkéntes magyarosodás is 
csak nagyon sporadikusan történik. A 
nagy tömegben lakó német parasztság-
nál a magyarosításnak alig van foga-
natja és hatása. A magyarság szegény 
és erőtlen ahhoz, hogy ilyesmit végre-
hajtson. Ez a valóságos tényállása a hírhedt 
magyarosításnak. 

Nagyon szeretnék néhány „All-
deutschK-ot Bác3-Bodrog vármegye dél-
vidéki evangélikus és református köz-
ségeibe, mint pl.: Torzsára, Bulkeszre, 
Cservenkára, Csébre, Verbászra leküldeni, 
mert ott bizonyára a württembergi 
Schwarzwaldban képzelnék magukat, 
annyira változatlanul őrizték meg és 
tartották fönn az évszázadok előtt be-
vándorolt schwabenlandi telepesek őseik-
nek népszokásait, nyelvüket, sőt az ere-
deti württembergi népviseletet és ruhá-
zatot is. 

I 
A magyarosítás kérdését szándékosan 

nem a politikai és az állami konszoli-
dáció szempontjából tárgyaltam. A mo-

dern államnak léte és fönnállása érde-
kében az idegen nemzetiségekkel szem-
ben igen messzemenő jogai vannak. 
Ámde a magyar állam e tekintetben 
elnéző, történeti múltja és a tapasztalat 
türelemre és a hatalmi eszközöknek 
mellőzésére utalja. S nyugodt lelkiisme-
rettel mondhatjuk, hogy Magyarországon 
a germanizálás szervi folyamata még 
mindig sokkal erősebb és hatalmasabb, 
mint a gyönge és fölötte kíméletes 
eszközökkel történő magyarosítás. 

Ki a magyar nemzet ezeréves törté-
netét ismeri, annak be kell vallania, 
hogy a magyarok minden időben leg-
hívebb őrei voltak a magyar korona * 
területén lakó népeknek. Már abban az 
időben is, amidőn a magyar királyság 
legnagyobb fényben ragyogott, laktak 
itt másnyelvű néptörzsek, de nincs senki, 
ki okmányt mutathatna arról, hogy a 
magyar nemzet megkísérlette volna 
azoknak jogait erőszakkal és elnyoma-
tással elvenni. Ezer óv óta laknak ha-
zánkban románok és románok maradtak. 
A szászok Erdélyben mintegy hétszáz 
éves múltra tekinthetnek vissza s szászok 
maradtak. S ugyanez áll a tótokra, szer-
bekre, bolgárokra és valamennyi hazai 
néptörzsünkre. 

Franciaország Elzász-Lotharingiát 200 
év alatt teljesen franciává tet te és amit 
most Oroszország és Németország a len-
gyel provinciákkal művel, az is ered-
ményre fog vezetni. Be Magyarországon 
a különböző nyelvű néptörzsek a jövőben is 
meglesznek, mert itt sohasem, lesz elnyoma-
tás . . . 

De nézzük csak: hát tényleg oly si-
ralmas a bánsági németség helyzete? 
A bánságiak német nemzeti érzéséről 
mint történelmi fogalomról beszélni 
képtelenség. Ennek az érzésnek nincs 
eredete a múltban és nincs folytonos-
sága a jelenben. Ha igazán meg is van, 
akkor se a szívekben nőtt, hanem újság-
papiroson tenyésztették . . . A zsíros magyar 
föld megtette a sváb népre a maga 
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hatását. Munkás, szívós, takarékos, föld-
éhes, mint minden jó paraszt. Szereti a 
vendégséget, bort, a szép lovat . . . A 
magyarosodás sehol az országban nem 
haladt oly lázas gyorsasággal, mint oda-
lenn. A temesvári német színészetet a 
jóformán tisztára német város kiéhez-
tette. Oly községi képviselőtestületek, 
melyeknek alig volt egy-két magyarul 
értő tagjuk, elhatározták, hogy iskolái-
kat megmagyarosítják, anélkül, hogy arra 
bármely oldalról felszólíttattak volna. 
A torontáli parasztész a szegedi inter-
nátusok alapításával olcsón és gyakor-
latilag megoldott egy kérdést, melyen 
sok tudós elme hiába töprengett. A ma-
gától megindult természetes folyamatnak 
legértékesebb eredménye, hogy a bán-
sági városokban erős magyar értelmiség 
képződött. Egy idő óta azonban minden 
megváltozott. A svábok körében a leg-
féktelenebb izgatás indult meg minden 
ellen, ami magyar. Idegen alakok tűntek 
fel közöttük, kik az alsóbb néprétegek-
kel gyűléseket tartottak, lapokat és 
bankokat alapítottak s mindennel törőd-
tek, mindennel foglalkoztak, ami a 
szegény népet érdekli. Egyszerre csak 
fölhangzott a nép körében a követelés, 
hogy a megmagyarosított iskolákat 
megint vissza kell németesíteni. Egyesek 
megtiltják gyermekeiknek, hogy maguk 
közt magyarul beszéljenek. Német szín-
házat akarnak. A községi képviselőtes-
tület pedig vezesse németül jegyzőköny-
veit s kiadták a jelszót: ki magyarul szól 
a gyermekeihez, az renegát. . . 

Csodálatos! A szinte páratlan oppor-
tunizmus ellenére, mellyel a magyar 
közoktatási kormány a németség irányá-
ban viseltetik, találkoznak lelketlen 
egyének: rendszerint idősebb emberek, 
lenagyobb részben nyugalmazott határ-
őrvidéki katonatisztek, kik nem tudták 
a kort megérteni s kiket elkeserített 
valamely (rendesen az állami nyelv 
nemtudásából eredt) mellőzés vagy meg-
bántás, s emiatt a legnagyobb képtelen-

séget is elhitették a külfölddel, ahol, 
természetesen, nemcsak belügyeink ké-
nyes oldalaival, de még államjogi hely-
zetünkkel sincsenek tisztában, úgyannyira, 
hogy gróf Apponyi Albertnek kellett 
francia nyelven könyvet írni, hogy alkot-
mányos önállóságunkat legalább azok 
megértsék, akik könyvét elolvassák. S 
csakis ily módon képződhetett felőlünk 
az a gúnyoros nézet, hogy sovinizmu-
sunk nem ismer határt s a magyar 
glóbusznál alább nem adjuk . . . 

Most kaptam kézhez FleiscJier kir. tan-
felügyelő levelét, hogy hálásan köszöni 
nemzetiségi kérdésünk hű és objektív 
föltárását s lapja egyik legközelebbi szá-
mában közzé teszi a népiét tmítóvilág föl-
világosítására és okulására. 

Lakatos Lajos. 

Komáiiia nemzetiségi politikája 
és az oláhajkú magyar polgárok. 

(írta: Középajtai Barna Étidre. Dákó-
Románia hivatalos térképével. A>-a 4 korona. 
Megjelent Kolozsvárt, az EMKE kiadásában.) 

(—ó—) Ha az egymással mérkőző magyar 
pártokra, ha a torzsalkodó felekezetekre s élet-
halálharcot vívó társadalmi osztályokra gondolok, 
mindig fölmerül képzeletemben Attila fiainak 
küzdelme. Talán sohasem harcoltak elszántabban 
a húnok, talán sohasem törtek merészebben egy-
másra csatasoraik, mint mikor utolsó nagy 
harcukat vívták. Míg barna arcuk fellángolt a 
a harc hevétől, a győzelem vágyától, míg a 
győzni vágyók vad árja gázolta le a sebesül-
teket, idegen fejedelmek, idegen fajok leselked-
tek rájuk, hogy a kimerülés pillanatában rájuk-
csaphassanak. A mai Magyarország küzdelmét 
is idegen királyok, ellenséges fajok kísérik figye-
lemmel, hogy a legelső kedvező alkalommal, a 
középponti hatalom meggyöngülésével, rácsap-
hassanak a részekre s drága zsákmányukat 
ragadhassák magukkal. Történeti jog, emlékek, 
faji és nyelvi közösség csak frázisképen hang-
zanak ; ha a tettek ideje elérkezik, átveszi sze-
repét a nyers erő. Millió látható és láthatatlan 
szál fűzi egymáshoz a különböző területeken 
lakó népfajokat; e szálak évtizedről évtizedre 
változnak, szakadoznak, ismét összefonódnak, 
erősödnek. A magyar államnak a jövendőben 
az a hivatása, hogy egyrészt elszakítsa azokat 
a szálakat, melyek nemzetiségeink egy részét a 
szomszéd államokhoz kapcsolják, másrészt erő-



4">- SZÁM. NÉFTANÍTÓK LAPJA. 5 

sítse azokat, melyekkel érzelemben szorosan 
magához fűzheti őket. 

Alig van állama Európának, mely öntudato-
sabban és célravezetőbb utakon tudná magához 
fűzni más birodalmakban élő fajrokonait, mint 
Románia. Arról a munkáról, ahogyan ezt végzi, 
ismét érdekes könyvet írt Középajtai Barna 
Endre. E munkája méltán sorakozik a többi, 
erről a tárgyról írott könyvéhez. Csak abban 
van különbség a régiek és eközött, hogy itt 
tárgyilagosabb és figyelme mindenre kiterjed. 

A mai Romániának ismertetése ez a könyv. 
E munka alapján mi is beszámolunk néhány 
olyan fontos dologról, amelyet meg kell ismernie 
minden magyarnak, de tudnia kell róluk mind-
azoknak, kiknek élethivatásuk abban merül ki, 
hogy az ezeréves Magyarország tartó-oszlopait 
megingassák. Vizsgáljuk meg B. E. könyve 
alapján először azt, hogyan kezeli Románia a 
nemzetiségi kérdést. A szomszéd államnak sike-
rült elhitetni az egész világgal, hogy nemzeti-
ségek az ő területén nincsenek. A statisztikai 
hivatal igazgatója állítja ezt, de hogy valaki 
részrehajlónak ne ítélje, megemlíti „mint nép-
rajzi jelenséget azt a néhány ezer csángót és 
székelyt, akik a letűnt évszázadok alatt levet-
kőzték s elveszítették magyarságukat s itt 
megtelepedve élnek, mint román polgárok". 
A járatlaci ember hajlandó volna azt hinni, 
hogy néhány ezer csángóról van csak szó, de 
mindjárt más véleménye lesz a romániai álla-
potokról, ha elolvassa Postesnicescu I. román 
írónak egyik, igen komoly havi folyóiratjukban 
megjelent művét. A román író többek között 
a következőket .írja: „Minden kétségen felül 
álló igazság, hogy valamely állam akkor léphet 
csak a haladás útjára, ha minden alkotóeleme 
előhaladásán dolgozik, különben feneketlen 
örvény szélén ál l . . . Valamely nemzet minden 
osztályainak ugyanazon nemzeti eszményei, 
hasonló törekvései, ugyanazon nyelve és szokása 
kell hogy legyen, mert mihelyt csak egyetlen-
egy szempontból is különböznek, legyen az a 
nyelv; a nemzeti ideál, avagy a vallás, az illető 
állam előhaladása nincs biztosítva . . . Volt 
„szerencsétlenségem" a moldovai falvakban 
— nem is beszélve a városokról — olyan 
románokat találnom, akik nem tudnak románul 
beszélni, még köszönni sem, és ami igen fontos, 
mindent gyűlölnek (?), ami román, és ezek is 
mindnyájan románok! ? Sőt találtam egész fal-
vakat, ahol nincsenek mások, mint ilyen fajtájú 
románok; maguk közül van falusi bírájuk (ret-
tenetes!), papjuk (de csak vallás és nem faj 
szerint!) és vannak saját céljaik (?), melyek 
sohasem lehetnek azonosak a mieinkkel. Es i 
mégis, ahol található is egy- egy szegény tanító I 
kihelyezve, ezek missziója elébe távolról jövő 

gáncsokat vetnek. Ugyan kérem, említsen valaki 
még egy olyan helyet, ahol az idegenek úgy 
félbátoríttatnak és védelmeztetnek, mint ezeken 
a helyeken találjuk ?! (Nézzen át csak Magyar-
országra!)" Alapos számítással B. E. kimutatta, 
hogy Románia területén még mindig kb. 175 
ezer magyar él. Nem szabad komolyan vennünk 
tehát a statisztikai hivatal vezetőjét, midőn 
néhány csángó faluról beszél. A többi nemzeti-
ségek (görögök, bolgárok, törökök, tatárok, 
németek, cigányok) is nagy számmal vannak 
képviselve az állítólag majdnem teljesen román 
anyanyelvű királyságban; 6 millió lakosságából 
legalább is 1 millió idegen. Romániának meg-
vannak a maga titkolt nemzetiségi bajai. De 
lázas gyorsasággal iparkodik egyöntetűvé gyúrni 
a lakosságot, hogy a fajilag teljesen egységes 
állam kifelé annál jobban érvényesíthesse kép-
zelt jogait. A románok képzeletében egy hatal-
mas állam él, melynek magja a régi Erdély s 
magába foglalja mindazokat a földeket, melyeken 
románok élnek. Sőt a képzelt birodalom kerek-
sége érdekében ss ívesen látnák a magyart is, 
mint nemzetiséget, mert még az ő statisztiká-
juknak sem sikerült a Tiszáig terjedő Dákó-
Romániából a magyar fajt eltüntetni. Egyelőre 
történeti jogon kívánják ezt a területet. Ha 
erejük lenne, bizonyára érvényesíteni próbálnák 
képzelt jogukat. Nem beszélünk arról, hogy a 
történelem szerint nekik erre a területre semmi-
féle jogcímük nincs, csak azt kérdezzük, mit szólna 
hozzá Románia, ha a magyar kormány támoga-
tása mellett úton-útfélen azt az elvet hirdetnék 
nálunk, hogy Magyarországnak joga van Románia 
nagy részére, hiszen magyarok is laknak ott és a 
történelem tanítása szerint ezek a területek sokáig 
hűbéri viszonyban voltak Magyarországgal? 

Kétségtelen, hogy minden államnak a maga 
területén joga van olyan intézkedéseket tenni, 
amelyekkel fönnmaradását biztosíthatja. Joga 
van a köz érdekében úgy kormányozni, ahogy 
jónak látja. Legföljebb a humanizmus von 
gátakat, melyeken nem szabad átlépnie. Mikor 
tehát Románia nemzetiségi politikáját ismer-
tetjük, csak azt akarjuk elérni, hogy mindenki 
párhuzamba állíthassa a magyar nemzetiségi 
politikával és így beláthassa, hogy amivel ellen-
ségeink bennünket vádolnak, azt mind meg-
csinálják ők a maguk nemzetiségeivel szemben. 
B. E. saját tapasztalatai alapján írja, hogy a 
csángó falvak kath. templomaiban tilos a ma-
gyar istenitisztelet. A pap oláhul prédikál, 
még akkor is, ha a hívek egy szót sem értenek 
belőle. Még a gyónást sem. szabad elfogadni 
magyarul, csak a haldoklótól; ezt is csak abban 
az esetben, ha az illető okvetetlenül kívánja. 
Vallásszabadságuk ugyan van, de gondoskodnak 
róla, hogy a magyarok idegen eredetű kath 
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papokat kapjanak. A vallásszabadságot tehát 
a szó szoros értelmében veszik. Ha a templomot 
felhasználják a románosításra, csak természetes, 
hogy az iskolát még inkább. Azoknak, kik a 
magyar zsarnokságról beszélnek, el kellene 
olvasniok Yizanti András egyetemi tanár és 
képviselő beszédét, ki, mint a közoktatási tör-
vény előadója, többek között a következőket 
mondja: „Hogyan tudnók elnézni, hogy vala-
mely román iskola tantervében csak névleg 
szerepeljen a román nyelv, amely román iskola 
nagy részben a román állampolgárok fiaival és 
leányaival van benépesítve, román polgárok 
pénzén tarfcatik fenn, de általában egy világ-
polgárias szellemtől és világosan elkülönítő cél-
zattól van áthatva ?! És végül hogyan tűrhetjük 
továbbra is azt a szomorú látványosságot, mit 
az ország községeiben és eléggé jelentékeny 
területeken tapasztalhatunk, hol a lakosok 
— dacára annak, hogy szintén román állam-
polgárok — hazájuk nyelvét még nem is ismerik 
s így a nemzet más polgáraival meg sem értet-
hetik magukat, de nem érezhetik azt a szent 
tüzet, azt az összetartást sem, melyet egyes-
egyedül csak az azonos és közös nyelv és nem-
zeti érzés adhat meg 1... A jelen időkben az 
iskola nemzeti intézmény, melynek az a hivatása, 
hogy az egész embert, az ig&zi honpolgárt jel-
lemző összes tényezőket kifejlessze; tehát nem-
csak általános embert kell hogy neveljen, hanem 
ezenfelül még valamely hazához tartozó embert 
is, valamely állam számára polgárt és egy 
nemzet tagját!" Ne gondoljuk, hogy az elmon-
dottak egyetlen román képviselőnek szavai, az 
egész román közoktatás vaskövetkezetességgel 
valósítja meg mindazt, amit a javaslat előadója 
hirdet. Joguk van rá; mi nem követhetjük őket 
erre az útra; sikert a nyers erőszaktól nem 
várunk, de megkövetelhetjük az oláhajkú ma-
gyaroktól, hogy zúgolódás nélkül hajtsák végre 
azokat a törvényeket; melyek a magyar állam 
érdekeit szolgálják, anélkül, hogy őket vallá-
sukban, szokásaikban, nyelvükben háborítanák. 
Az európai sajtót telesíró izgatóknak Románia 
felé kellene pillantaniok és hálát adniok az 
Istennek, hogy a magyar faj akkora türelem-
mel van megáldva vagy megverve. 

Nagyon érdekesen rajzolja B. E. azt az el-
szomorító képet, ahogy a tiszta magyarnyelvű 
község gyermekeit oktatják Romániában. Az 
iskola falai színes történelmi képekkel vannak 
teleaggatva. Ott látható a királyi pár, Stefán 
cel Mare, Mihai vitéz, mikor Báthori András 
levágott fejét nézi; ott vannak az összes román 
királyok, Decebaltól (aki tudvalevőleg a dákok 
királya volt) ós Trajanustól kezdve. A falon 
látható Dákó-Románia térképe, melyen a nyu-
gati határt a Tisza alkotja. Nyoma sincs a 

térképen, hogy a rajzolt terület fele Magyar-
országhoz tartozik. Sőt, hogy a gyermek csaló-
dása minél könnyebben történjék, a magyar 
városnevek egytől-egyig el vannak oláhosítva. 
A gyermekek a szünetek alkalmával is románul 
beszélnek. Magyar tanításról, természetesen, szó 
sem lehet. Még a hittant sem tanulhatják anya-
nyelvükön. A magyarajkú román állampolgár 
nem tanulhat meg anyanyelvén írni, olvasni. 
Még a magyar alattvalók romániai iskoláit 
is a lehető legszigorúbban őrzik. Iskoláikat 
folytonosan fenyegeti a bezárás veszedelme. 
Ezért iparkodnak a miniszter utasításainak 
azonnal eleget tenni. Ez utasítások szigo-
rúak és céltudatosak. A történelem tanítására 
pl. a következőket mondja az 1898 iki utasítás: 
„A történelmi kézikönyvek a magyarok tárgyi-
lagos és sovinizmus nélküli története mellett 
tartalmazzák a románok történelmét is, méltó 
módon és rokonszenvesen; nem azért, hogy az 
ifjakból románok váljanak, hanem csak azért, 
hogy tiszteljek azon ország intézményeit és 
múltját, melyben élnek." Ne feledjük el, hogy 
a román állam ezt nem a maga magyarajkú 
polgáraitól kívánja, hanem az ideiglenesen 
Romániában élő magyar alattvalóktól! 

B. E. munkájából kiragadtunk néhány érdekes 
pontot. De érdekes és meglepő ennek a könyv-
nek minden fejezete. El kellene olvasni minden 
magyarnak és a magyarság minden ellenségének, 
hogy ország világ lássa, mily szívós kitartással, 
mily erőszakkal és sovinizmussal dolgozik az az 
állam, melynek fiai megrázkódnak s fájdalmukban 
végigsírják Európát, ha a szabadság hazájában 
a magyar faj a legcsekélyebb intézkedést teszi 
is meg a saját védelmére, tekintélyének eme-
lésére, idegenajkú magyarjaink javára. 

Énektanításunk. 
írta: Szabó Elemér. 

„Minden iskola és minden tanító, tekintet 
nélkül az iskola jellegére és arra, hogy állami 
segélyt élvez e vagy sem, a gyermek lelkében 
a magyar hazához való ragaszkodás szellemét 
és a magyar nemzethez való tartozás tudatát, 
valamint a valláserkölcsös gondolkodást tar-
tozik kifejleszteni és megerősíteni." Igy szól 
az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. §-ának első 
mondata. Ez az egyetlen mondat tökéletesen 
kifejezi azt a nevelési irányt, amelyet hazai 
összes iskoláinknak és azok tanítóinak köteles-
ségük követni. A vallásos és hazafias nevelés 
helyes alapon való fejlesztésének egyik leg-
kedvesebb eszközeül az énektanítást kell tekin-
tenünk. A gyermek kedélyére, lelkületére egyet-
len tantárgy sem hat olyan vídítólag, mint az 
ének. Nincsen tantárgyunk, amelynek anyagát 
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a gyermek olyan kedvvel és örömmel tanulná, 
mint az énekét. Az énektanítás azonban nem-
csak a vallásos és hazafias nevelésnek, hanem 
a magyar nyelv megtanításának, gyakorlásának 
és megkedveltetésének is egyik leghatékonyabb 
eszköze. Az iskolában tanult magyar énekeket 
a nem-magyarajkú gyermekik is otthon, a 
mezőn és az erdőben vidáman és kedvvel ismé-
telgetik, anélkül, hogy erre bárki is sarkalná 
őket. De nemcsak a gyermekek, hanem a fel-
nőttek is szívesen mulatoznak a kedveltebb 
magyar dalok mellett. Szolyvai működésem 
alatt jólesőleg tapasztaltam, hogy a rutén 
fiatalság nagy hévvel dalolgatta a magyar 
énekeket. Sajnos, ugyanez nem mondható a 
román ifjúságról! A magyar dal e mellőzése 
azonban nem a román ifjúság, hanem iskoláik 
terhére tudható be. A román tannyelvű isko-
lákban énektanításról alig is lehet beszélni, 
sőt a tanítóság egy része nem is képes az 
énektanítást ellátni. Az énektanítás elhanyago-
lását sok tanító azzal menti, hogy sem éne-
kelni, sem hegedülni nem tud. Nemzetiségi 
iskoláinkban az énektanításnak ez elszomorító 
állapotáért elsősorban is a nemzetiségi tanító-
képzőkre háramlik a felelősség, mint ahonnét az 
illető tanítók kellő zenei képzettség nélkül kerül-
tek ki. Szinte hihetetlennek látszik, hogy valaki 
tanítóvá képesíttetett anélkül, hogy az ének-
taní tás elemi kellékeinek képes volna meg-
felelni. 

Nemzetiségi iskoláinkban az énektanítás el-
hanyagolt állapotára a fogyatékos zenei kép-
zettségen kívül még az is fölötte hátrányos 
befolyással van, hogy a tanítóságnak ének-
tanításra képes tagjai között alig találunk 
olyant, aki helyes érzékkel tudná vagy akarná 
megválasztani a betanításra alkalmas énekeket. 
A Játszat kedvéért egy-egy színtelen, közöm-
bös tartalmú és rikító dallamú éneket szoktak 
rendszerint úgy-ahogy betanítani. Ennek az 
állapotnak a jellemzésére fölemlíthetem, hogy 
egy napon három nemzetiségi iskolát látogatva 
meg, mind a három iskolában a : „Pesten jár-
tam iskolába, kukk" kezdetű magyar énekkel 
kedveskedtek a tanítók, mutatva ezzel, hogy 
ők még magyar éneket is tanítottak. Szomorú, 
de való, hogy nemzetiségi iskoláink a magyar 
énektanításban vagy épen nem vagy nagyon 
is kezdetlegesen felelnek meg. Ez az állapot 
tette szükségessé a „Himnusz" kötelező taní-
tásának elrendelését, amelynek betanítását még 
néhány hazafias tartalmú ének egyetemes be-
tanításával tekinthetünk csak kielégítőnek. 
Megállapítható különben az is, hogy román 
tannyelvű iskoláinkban az anyanyelvi énekta-
nítás is a lehető legalsóbb fokon áll. 

Nemzetiségi iskoláinkban a magyar ének-

tanítás föllendíthetése kötelességünkké teszi, 
hogy ezeket az iskolákat mii tespedt helyze-
tükből kiemeljük, mert a gyökeres megjavítás-
tól várható egyedül, hogy a törvényből idézett 
mondatban kifejezett nevelési irányzat a maga 
tökéletes mivoltában érvényesülhet ezekben az 
iskoláinkban is. Az új életre keltés irányzatát 
mindenekelőtt a nemzetiségi tanítóképzőkben 
kell helyes alapokra fektetni és fejleszteni. 
Mindaddig, amíg a tanítóképzés államosítása 
valóra lesz váltható, a nemzetiségi tanítókép-
zők belső életét és munkásságát épen olyan 
ellenőrzés alá kell vetni, mint aminő ellen-
őrzés alatt áll az állami tanítóképzőké. Ebből 
kifolyólag, miként az állami tanítókép-
zőkben, azonképen a felekezeti tanítóképzők-
ben is a miniszteri kiküldöttek győződjenek meg 
tanév közben, hogy a zene- és énektanítás meg-
felel-e a követelményeknek? Szakavatott mi-
niszteri látogatók rendszeres kiküldésére a 
felügyelet és ellenőrzés szempontjából elkerül-
hetetlenül szükség van. A dévai állami tanító-
képzőben több alkalommal jelen voltam, amidőn 
a kiküldött miniszteri látogató szaktárgyának 
tanítási anyagát és annak mikénti földolgozá-
sát tanulmányozta. Bár e tanítóképző mindig 
híres volt a zene- és énektanítás terén s a 
miniszteri kiküldött látogatása csak jó hír-
nevét erősbíthette, mégis a hivatalos látogatás 
minden tekintetben, úgy a tanári karra és a 
tanulóifjúságra, mint a tanítóképző közvetlen 
felügyeletét gyakorló igazgató-tanácsra és a 
tanfelügyelőségre is, jótékony hatással volt. 
Ha nemzetiségi tanítóképzőinkben is szorosabb 
ellenőrzés alá vétetik a zene- és énektanítás, 
bizonyos, hogy abból kifolyólag nemzetiségi 
iskoláinkban az énektanítás szintén a rohamos 
javulás útjára jut. 

Az énektanítás fokozására kívánatos volna, 
ha a „Néptanítók Lapja" is, miként az óvó-
nők „Kisdednevelés" c. lapja, hetenként, esetleg 
csak havonként hozna egyet- egyet kiválóbb 
énekeink közül. Ez az újítás lényegesen elő-
segítené énektanításunk föllendülését. (Már 
folynak az erre vonatkozó tárgyalások. Szerk.) 
Tanítóink mindenikének módjában állana ezáltal, 
hogy a betanítandó énekeket helyesen meg-
választhassa s emellett senkisem védekezhetne 
azzal, hogy nem tudja az alkalmas éneket 
honnét kiválasztani. A közlendő énekek két 
hangra volnának zenésítve, ami az 1 — 4 taní-
tós iskolának teljesen megfelelne. A nagyobb 
iskolák tantestületében úgyis van rendesen 
olyan kiválóbb zenész, aki az iskola fejlettsé-
géhez képest a 2 hangra letett énekeket 
3—4 hangra képes átdolgozni. A „Néptanítók 
Lapjá"-nak énekrésszel való bővítése épen 
olyan kedves és tanulságos dolog lenne a ta-
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nítóságra nézve, mint amilyen a szépirodalmi 
résszel való bővítés. 

Nemzetiségi iskoláink énektanítására magyar 
nemzeti szempontból az is jótékony és fejlesztő 
hatást gyakorolna, ha az egyes hazafias éne-
keink a dallam megtartásával a nemzetiségek 
nyelvére is átfordíttatnának. Nagyon helyes és 
előnyös gondolatnak tartom hazai földrajzunk 
és történelmünk azon újabb kiadásit, hogy a 
könyvlapok egyik oldalán az anyag magyarul, 
a másik oldalán pedig az illető iskola tan-
nyelvén adatik elő. E módozattal az anyagot 
bizonyára helyesebben és maradandóbban veszik 
át a tanulók. Ajánlatos volna ezt az eljárást 
az énekfüzeteknél is alkalmazni. 

Nemzetiségi iskoláink részére az új tanterv még 
nem adatott ki, de valószínűnek tartom, hogy ab-
ban majd kellő gondoskodás történik az ének-
tanításról is. Véleményem szerint minden tante-
remben évente legalább is 10—15 éneket kell 
a tanítónak betanítania. A rendszeres énektanítás 
érdekében kívánatos volna, ha az összes isko-
lák tanítói köteleztetnének arra, hogy miként 
az állami és községi tanítók, úgy a másjel 
legű iskolák tanítói is tartoznak a tananyagot 
előre kidolgozni, s a kidolgozott tantervet az 
illetékes kir. tanfelügyelőnek bemutatni. A 
rendszeres tanítás keresztülvitelét a tanterv 
alapján lehet csak helyesen elbírálni és ellen-
őrizni. Természetes, hogy a tantervben a be-
tanítandó énekek egyenként is fölsoroltatnának. 

Ha egyöntetűen odahatunk, hogy miként 
állami és egyes magyar tannyelvű községi és 
felekezeti iskoláinkban a rendszeres énektaní-
táson és a nemzeti ünnepek megtartásán kívül, 
az összes iskolák is kivétel nélkül évente egy-
egy pásztorjátékot, gyermek-színielőadást, dal-
estélyt rendezzenek, akkor majd elmondhatjuk, 
hogy iskoláink mindenike megfelel annak az 
irányzatnak, amely a hivatkozott törvénypara-
grafus első mondatában olyan bölcs rövidség-
gel kifejezve van. 

— Tanítók szabadságolása szolgálatkép-
telenség esetén. Lapunk f. évi 44. számában 
ily címen közölt cikkünkben a cikkíró hivatko-
zott a 3 5 . 1 1 1 / 8 7 9 . sz. a. kelt rendelettel kiadott 
Utasításnak azon szakaszára, mely a községi 
elemi iskolai taníiók szabadságoltatását saabá-
lyozza. Félreértések kikerülése végett kijelentjük, 
hogy a községi tanítók szabadságolási rendjére és 
a helyettesítésekre nézve az 1902. évi október 
hó 21-én 44.246. sz. a. kelt rendelettél kibocsá-
tott Utasítás 132. §-a irányadó, amely a beteg-
ség miatt szabadságolt tanítók helyettesítési költ-
ségei tekintetében, az előzőleg érvényben volt 
U ásítás vonatkozó szakaszával szemben, jóval 
humánusabban rendelkezik. 

Magyarország s a nemzetiségek. 
(Negyedik közlemény.) 

— írta: Baloyh Pál. — 

Magyarország északnyugati részét, 11 me-
gyére terjedőleg, nagyrészt a tótság zöme lakja, 
2532 községben. Ezek összefüggő nyelvterüle-
tet alkotnak, melynek határvonala nyugaton 
az országhatárral parallel halad, délre előbb 
a pozsonyi Kis-Dunáig ér, aztán a dunamel-
léki Kis-Alföld mögött a hegyek közé hátrál, 
hogy a felső Tiszakönyöknél északnak fordul-
jon s az erdős Kárpátok alatt az országhatár-
nál megállapodjék. Dél felől a magyarság 
tömegei nyomják hátra, keletről a rutén nyelv-
határral való kúsza érintkezés teszi szagga-
tottá A ruténség nyelvterülete északkeleteu 
jóval kisebb: hat vármegyében mindössze 447 
községre terjed, amik osztatlanul egy tagban 
feküsznek. Itt a nyelvhatárt délnyugat felől a 
tótság, délről előbb a magyarság, majd a ro-
mánság nyomán többszörösen behajlítja, irá-
nyából kitéríti. A rutén etnika súlypontjával 
a keleti Beszkidek és a keleti Kárpátok tövére 
támaszkodik. A románság keleten betölti Erdély 
nagyobb, a délvidék kissbb felét; egyik nyúl-
ványával északon a rutén nyelvhatárt érve, a 
felső Tiszá'g nyúl át, többi nyúlványai a Király-
hágóról a magyar Alföld felé ereszkednek le. 
Egy tagban fekvő községeinek számi: 2853, 
melyek huszonhat vármegye talaján vertek 
gyökeret. Nyelvhatára északkeletről délnyugat 
felé terjeszkedik, de a délvidék sváb és szerb 
nyelvterületeinéi megáll, hogy visszaforduljon 
ismét keletre, hol az aldunai Vaskapu közelé-
ben, Románia szomszédságában nyugvópont-
hoẑ  jut. 

Ámde e három nyelvterület egyike sem 
ment a szaggatottságtól. Valamennyibe kisebb 
nagyobb másajkú nyelvmedencék és nyelvszige-
tek ékelődnek. A tótság mélyében ott fekszik: 
a Tátra körül két német s egy magyar me-
dence, amazok 20, ez utóbbival együtt 33 
községre terjedők, a Tátra alatt ismét két 
német s egy rutén medence, amazok 11 és 27, 
emez 33 helységgel, az erdős Kárpátok alatt 
három rutén medence, melyek ketteje egymás 
közelében 26 és 68, a harmadik 8 községből 
áll, végre a felsődunai Kis-Alföld szelén egy 
magyar medence, mely 31 községet kapcsol 
egybe. Ezenkívül elszigetelt egyes községek 
alakjában találunk tót nyelvterületen: 33 ma-
gyar, 32 német és 7 rutén szigetképződményt. 

Nem ily szaggatott a rutén talaj. Ennek 
nyugati perifériájában egy tót medence van 
44 helységgel, a tátrasági németek s a rutén 
nyelvhatár közé ékelve. Szigetek dolgában e 
területre 20 tót és 5 német képződmény jutót-. 
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Sokkal szaggatottabb a román nyelvterület. 
Ez a másajkú község csoportok tömegétől 
össze-vissza van lyukasztva. Ott fekszik Erdély 
keletén a nagy székely medence 432, ennek 
közelében a kisküküllői magyar medence 17 
községgel. Ettől nyugatra más három magyar 
medence a tordai plateau-n 16, akolozsi Kalota-
vidéken 30, a Szilágyságban 38 magyar hely-
séget kapcsol össze. Az erdélyi szászok telepei 
öt német medencét alkotnak ugyanitt: a sze-
beni havasok alatt 14, a brassói havas alatt 
(Barcaság) 11, a régi Királyfóldnek az Olt és 
Küküllő közé eső részén 98, a beszterczei ha-
vasok tövében 9 és 19 községből állót. Azon-
kívül szétszórt állapotban 27 szász és 114 
magyar nyelvsziget tarkítja a román etnika 
belső területét. 

Egységesen kialakult német etnikai élet Ma-
gyarországon nem létezik. Ami nyelvterületi 
ré-zek itt-ott találhatók, azok közt nincs össze-
függés, mert többnyire telepítés útján, külön-
böző évszázadokban és különféle germán törzsek 
kihajtásából keletkeztek. Legrégibb földdarab-
juk az ország nyugati határmegyéiben, azok 
Ausztriával szomszédos szegélyzetén terül el: 
a pozsonyi Dunaszakasztdl a mosoni Fertő-
mellékig és Sopron, Yas megyék hegykoszorú-
jától le a Rábavölgyig. Ez a határmedence 
304 német községet kapcsol össze. A felvidéki 
tót s az erdélyi román etnika területén fekvő 
kilenc szász medence szintén több százados 
múltú képződmény, melyek múltja az Árpád 
királyokra nyúl vissza. A községszám azokban 
összesen 209, közel hozzájuk a német nyelv-
szigeteké 64. A Habsburg-korszak alatt két 
nagystílű telepítési akció folyt le: az egyik a 
Duna jobbpartján, a másik a délvidéken. Amott 
alak alt ki a Bakony és a Vértes hegy világát 
betöltő két kisebb sváb medence 35 és 58 
helységgel, a középső dunamelléken az alsó 
dunakönyökbe átnyúló nagy sváb medence, 
mely 202 községével Tolna, Baranya és Bács 
megyékre terjed szét. Emitt keletkezett 71 
községgel a bánsági nagyobb és 15 községgel 
a bégamelléki kisebbik sváb medence. Ezeken 
kívül, nyelvterületi kapcsolat nélkül, fekszik 
túladuaai magyar talajban 44, alföldi ma-
gyar vagy délvidéki szerb és román talajban 
113 német nyelvsziget. 

A szerb nyelvterület csaknem teljesen szét-
morzsolódott. Egyetlen számottevő darabja az 
ország déli határvidékén 92 községből, kisebb 
medencéje a torontáli tiszamelléken 11 faluból 
áll. Szétszórt szigetségeinek száma: túl a Dunán 
5, az alvidéken 41. A horvát nyelvterület 
Horvát-Szlavonországból a hazai Muraközbe 
nyúlik át és 130 helységből áll. Ezenkívül van 
a nyugati határmegjékben 98 horvát telepes-

falu, melyek 5—9 helységből álló szigetcso-
portokat alkotnak s akad a pozsonyi duna-
melléken 1, a délvidéken 4 különfekvő horvát 
nyelvsziget is. 

Ha végül említést teszünk a kis tömör vend 
nyelvterületről, mely a Mura balpartján 147 
helységet tart szorosan össze s rámutatunk a 
6 bolgár, 11 cseh községre, amik a délvidéken 
elszigetelve feküsznek: megadtuk a kellő át-
tekintést Magyarország másajkú népeinek etni-
kai viszonyai fölött. 

E viszonyokon a magyar etnika föltétlen 
túlsúllyal uralkodik. Nyelvterülete, a többi faj-
népek periferikus elhelyezkedése mellett, közép-
ponti fekvésű s egységes tagozatban 3903 
községre terjed, melyek népbősége meghaladja 
a 8 millió lelket. Ez a magyar talaj 42 vár-
megye földjét egyesíti, nyelvhatárai a töbti 
nyelvterületek mindegyikével érintkeznek. Benső 
szaggatottsága a duna-jobbpaiti német tele-
pítvényekre s ama 40 nyelvszigetre szorítkozik, 
amiket a tót, sváb, román és szerb etnika 
hullám n vetettek idők folytán ide. Másik nagy 
földdarabja a magyarságnak Erdélyben a 432 
községből álló székely medence. Kisebb töre-
dékei: a Duna-DráTa szögben sváb telepek 
mögött két sarokmedence, amikhez 19, a tolna-
baranyai, melyhez 12, szerb telepek mögött 
Toroitálban az alsó tiszamelléki, melyhez 14 
magyar helység tartozik; továbbá az imént 
kimutatott két felvidéki és öt erdélyi magyar 
medence, összesen 98 helységgel; végre 224 
magyar nyelvsziget, amik részint tót, részint 
sváb és szerb, de főleg román területen fek-
szenek. 

Az ekkép kibontott kép kettőt bizonyít. 
Egyik az, hogy Magyarország, melyet körül-
zárt határaival, összefolyó egységes vízrend-
szerével már a természet is egységes állam-
nak alkotott, nem szedhető szét nyelvhatárok 
szerint tagolt közjogi részekre, mert mindea 
külön darabnak poliglott jellege volna, több 
faj nép condominiumává s a nemzetiségi küz-
delmek megannyi tűzfészkévé válnék. A másik 
az, hogy ezt az országot egységes állam gya-
nánt, fajnépeit politikai nemzet kötelékben 
együtttartani csakis a magyar faj túlsúlya, 
expenziója és összefogóereje képes. 

A magyar nemzeti hegemónia létjoga nem-
csak Magyarország évezredes múltjában, hanem 
a népesség etnikai viszonyaiban is adva van. 
A nemzetiségi kérdés e létjog ellen való reagá-
lást és rezonirozást jelent. Megoldani azt szük-
ségkép az államrezon fogja, mely Magyaror-
szágon magyar hegemón erők nélkül, vagy 
azok ellenében, bármely funkcióra képtelen. 

(Folytatása következik.) 
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A fiatalság életereje. 
(Fölolvasás az iskolaügyi világkongresszusról.) 

Egyre gyöngül, egyre fogy ifjúságunk élet-
ereje. Ez a világ panasza. Ezen sopánkodtak, 
ezen tanakodtak Londonban. Ezerszámra gyűl-
tek egybe orvosok ós pedagógusok. Harmadfél-
százan fejtegették előadásaikban az egészség-
ügyi állapotokat, javításuk módjait. Gerlóczy 
Zsigmond dr., kórházi főorvos ad számot a kon-
gresszus lefolyásáról az Orsz. Közegészségi Egye-
sület iskolaorvosi és egészségtantanári szak-
bizottságának ülésén. Gerlóczy dr. közoktatási 
kormányunkat képviselte. Mint Apponyi gróf 
megbízottja, üdvözölte a tudósok társaságát. Es 
üdvözölte a házigazda nyelvén, angolul. Az osz-
trák, a német, az orosz is németül beszólt. Az 
igaz, hogy az egyetlen magyar előadó is. De 
azért illő figyelemmel hallgatták Jviba Adolf 
dr.-t, ki az iskolaorvos hivatásáról és hivataláról 
olvasott fel. Főfoglalkozásuknak tekintsék-e iskola-
orvosi működésüket, avagy csupán mellékesen 
legyenek a tanulók egészségének őrei ? A ma-
gyarországi viszonyokból nyert tapasztalatai alap-
ján az a meggyőződése, hogy tekintsék mellék-
foglalkozásnak. Ilyen módon több hivatalt is 
vállalhatnak. Kívánja, hogy az iskolaorvosok tagjai 
legyenek az iskolaegészségügyi bizottságoknak. 
Az iskolai poliklinikákkal kapcsolatosan a beteg 
gyermekek orvosi kezelését is elvégezhetnék. 
Sok érdekes, hasznos, égetően szükséges dolgot 
vitattak meg. Új gondolat azonban innen sem 
kelt szárnyra. Ez örvendetes reánk nézve — 
úgymond a beszámoló tanár — mert azt mu-
tatja, hogy nincs az iskolaegészségügynek olyan 
ága, mellyel hazánkban a külfölddel egy időben, 
nem egyszer azt megelőzőleg ne foglalkoznának. 
Bizonyára gondolt arra is, hogy az amerikaiak 
büszkén emlegetett psziko-fizikai megfigyelő-
munkálatai már évek óta folynak nálunk. Azon-
ban az is kitűnt, hogy régóta hangoztatott számos 
eszme még mindig csak úgy ling-leng a levegőben. 

Csodálatos egyöntetűtég nyilatkozott meg a 
fölszólalóknak a családról mondott véleményében. 
Közös panasz, hogy a család elhanyagolja a 
gyermekek egészségét, sőt a már nyilvánvaló 
betegséget is. A többek közt egy angol tanár 
azt hangsúlyozza, hogy az iskolákon sokat kell 
javítani, annyival is inkább, mert manapság 
már a családban, az otthonban egyre kevesebbet 
törődnek a neveléssel éa a legtöbb helyütt azt 
egészen az iskolától várják. Másik fölszólaló azt 
állítja, hogy a megvizsgált t&nulók 23°/o-a vala-
mely bajban szenvedett. Erről a szülőket értesí-
tették, de csak kevés akadt, ki lépést tett volna 
az orvoslásra. Harmadik fölszólaló s/erint éles 
ellentét van az iskola körültekintő gondossága 
es a szülők közömbössége között. Es így tovább. 

Az bizonyos, hogy ezer baj környékezi a padba 
plántált csemetét. Pl. egy angol orvoskisasszony 
London keleti része iskolásgyermekeinek fül-
betegségeit vizsgálva, megállapította, hogy a ta-
nulók közel egyharmadának hibás a hallása. 
Kérdőlapok arról világosítanak föl, hogy a leá-
nyok többet alszanak ugyan mint a fiúk, de egyik 
csoport sem eleget. A család közönye a gyermek 
egészségével szemben a nemzet jövőjét kockáz-
tatja még akkor is, ha az iskola folytatja meg-
kezdett, lelkiismeretes munkáját. A londoni köz-
ségi iskolákban évente többször részletesen meg-
vizsgálják a gyermek minden szervét. A nyert 
adatokat nemcsak följegyzik, hanem figyelembe 
is veszik! A tornatanítónő az orvossal közösen 
állapítja meg a kis beteg gyógyító - rendszerét. 
Az a kívánság is elhangzott, hogy a tornát és 
egészségtant egy tanítónak kell tanítania. Ilyen 
és hasonló ajánlatokkal akarnak segíteni a mai 
nevelés nagy fogyatékosságán, azon, hogy a te3t 
ápolása ós a szellem képzése között nincsen 
meg a kapcsolat. Ennek hiányából vagy a sportok 
túlhajtása, vagy szellemi túlterhelés következik. 
Figyelemreméltó javaslattal lép elő Dánia kül-
dötte. A játszótereknek növényekkel való beülte-
tését, szobrokkal, klasszikus szoborművek után-
zatával való díszítését indítványozza. 

Az angol iskolákat a budapestiekhez képest 
sokszor megdöbbentő egyszerűség jellemzi. A 
szt Pál leányiskolát látogatták meg az értekezők. 
1 1 — 1 9 évesek tanulói. Az oktatás d. e. Vi10-től 
d. u. l - ig folyik. Az év első szakasza karácsonyig 
tart, ezt Ötheti szünetidő követi. A második idő-
szakot húsvétkor háromheti szabadság zárja le. A 
harmadik rész júliusban ér véget. Utána két hónap 
a pihenésé. Nyilvános vizsgálatot csak 1 6 — 1 7 éves 
korukban, a YI. oszt. elvégzése után tesznek. 

A tanítóra is kiterjedt a nemzetközi kongresz-
szus gondja. Az egyik arról elmélkedett, hogy 
a tanítók hangjának nagy százaléka épen a hang-
gal va'ó visszaélés folytán szenved a hangképző-
szervek bántalmaiban. Megmagyarázta, hogyan 
lehet érzelmet önteni a hangba. 

Kár, hogy erről csupán ennyit és nem többet 
tudatott velünk érdemes jelentóstevőnk. Van 
angol intézet, melynek egyetlen célja a tanítók 
higiénikus testgyakorlása. Egy londoni nőorvos 
szerint legnagyobb baj az, hogy a tanítónőjelöltek 
testi fejlettségük miatt nem elég reátermettek 
hivatásukra. Szóba hozza, hogy nagy gondot kell 
fordítani a tornázás és játék mellett a táncra és 
úszásra. Talán ez esetben apadna ama szerencsétlen 
nőkollégák száma, kik áldozatul esnek a tuberkuló-
zisnak. Mert erről is szó esett a brit fővárosban. 

Iskolaügyi szakbizottságunk elnöke, Suchny 
H. dr., természetesen a legmelegebb elismeréssel 
adózott érdemes tudós társának, Gerlóczy Zs. dr. 
egyetemi m.-tanárnak. Havas írnia. 
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SZÉPIRODALOM. 

r 

A régi hajlék dicsérete. 
(A pozsonyi kir. kath. főgimnázium új épületének 

fölavatására.) 
írta: Oaal Mózes. 

Az új hajléknak fényes csarnokában 
Rád gondolok, te ódon, ősi fészek; 
Valóra vált remények mámorában 
Zarándokútra hozzád visszatérek, 
S mig végigjárom celláid sorát, ím, 
A vén falak mesélni kezdenek. 
Búcsúznak tőlem, s édes, ifjú álmaim 
Arany sugárt reájuk hintenek . . . 
Mesélj! Mesélj, te tisztes, régi hajlék! 
Hallgatlak, mintha ismét ifjú volnék. 

. . . „Harcos időkben Istennek dicsére 
Épültem ón. Alázat volt szülém; 
Gyógyító ír a szenvedők sebére 
Megfáradottaknak rév voltam én, 
A harc elült, s a másik nemzedéknek 
Kihullt kezéből a csaták vasa; 
Műhellyé változtak a menedékek 
És új fegyverré a tudás maga. 
Megnépesültem én, a néma hajlék, 
Zsolozsma nem szólt, gyermeklárma zajlék. 

0 , édes zaj, az Elet tengerének 
Vidám hullámverése ez talán . . . 
Lemondás he lyet t : fiatal remények ; 
Bús kétség helyett: építő tudomány; 
Ezernyi ifjú szívben pezsgő vágyak, 
Eget megostromló nagy bizalom, 
Izzó szerelme újabb ideáknak: 
Fényesség, szín a komor falakon. 
Kaptára voltam méhek tengerének, 
Míg szárnyra kaptak s tetterőre értek. 

És évről-évre egy rakás kizúdult, 
Munkára hívta őket a haza, 
És évről-évre a sereg megújult, 
S nem lőn üressé a kaptár soha. 
És munkálkodni, aki itt tanult meg, 
Azt visszahozta régi szeretet, 
S a szív, amelyben száz emlék újul meg, 
A vén falakhoz hűtlen nem lehet. 
A kor beszántja homlokunk redővel, 
A szív büszkén dacolhat az idővel. 

Nagyúr szülötte polgár gyermekével 
Testvéri frigyet itt köt legelébb, 
Gőg, rang, vagyon előítéletével 
Megszégyenül, ha e küszöbre lép. 

Az életaaunka izzó katlanában 
Leolvad róluk a henye salak, 
S az emberérzés tiszta aranyában 
Az ifjú lelkek eggyé forranak. 
0 , láttam őket egymást védve, óva . . . 
Segítni bajban és vezetni jóra. 

Itt bonta szárnyat a sok ifjú lélek, 
Magasba törni vágyat itt kapott, 
Rejtett erőknek tudatára ébredt, 
A sejtelem itt öltött alakot; 
Itt szőtte álmát gyermeki hitével 
Teremtő érzés akit nagyra hitt, 
S ki tenni vágyott munkás két kezével 
Itt ismeré fel élte céljait . . . 
Mulandó én a végtelen időben 
Az embersorson hányszor eltűnődtem! . . 

Búcsúzni most úgy fáj öreg szívemnek, 
A múltban élek, s rohan a jelen . . . 
Az ódon hajlék íme így jelen meg 
Ezen a fényes örömünnepen." 
. . . Itt állok ón a vén hajlók nevében, 
Munkása voltam annak egykoron, 
S hogy lábomat ez új küszöbre tettem, 
Úgy képzelem, hogy álmot álmodom : 
Jövőnek álmát, melynek ragyogása 
A mult napjának újratámadása. 

Erős, sok százados tölgy volt a régi, 
Mélyen lenyúlt ezernyi gyökere, 
Ki tudná azt, ki merné azt kitépni, 
A föld szívét is megölné vele. 
Hozd át a lelket, mely e fának éltet 
S az új csarnoknak érző szívet ad, 
S az anyatölgy ezernyi gyökerének 
Melegágyává teszi e talajt. 
A nemzetlélek újabb sarjadása 
A régi tölgynek új virágozása. 

Borítsd e palotára minden ágad, 
Hatalmas tölgyünk, ódon iskolánk! 
Az új hajtások, rügyfakadozások 
Simuljanak hozzá gyermek gyanánt; 
Nőjjön ifjultan régi koronája, 
Ne ártson annak semmi zivatar; 
A hullámzó kor ostromát kiállja, 
S l egyen: igaz, nemes, fenkclt, magyar; 
Neveljen embert élő hitre, tettre, 
Eszmékért küzdő emberszeretetre. 

Hirdesse bölcsen újabb nemzedéknek : 
„Magunk vagyunk jövőnknek záloga, 
Parányi mesgyén jár egy emberélet, 
De minden jónak megmarad nyoma; 
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Az embermillióknak küzködése, 
Nagyok s kicsik munkája egybefoly, 
Es minden porszem az egésznek része, 
S hogy a világ egy óriás hangyaboly: 
Egységgé tenni, ami szertehulló, 
A nagy cél ez, a folyton megújuló. 

Jerünk az áldozathoz esküvésre, 
Testvéri lelkek egyesülete, 
Fennen lobog és lángja száll az égbe, 
Kísérje azt lelkünk hevülete! 
Törvényünk egy: szeressük társainkat, 
Célunk is e g y : dolgozzunk emberrül 
Es ezt a földet, ahol bölcsőnk ringott, 
Zárjuk szívünkhöz rendületlenül. 
Te áldj meg minket, örök égi Jóság! 
Te az idő vagy, mi a : Mulandóság. 

KÖNYVESHÁZ. 
Alexander Bernát könyve. 

(Művészet. A művészet értékéről. A művészeti nevelésről.) 
A legfiatalabb magyar esztétikusnak lehetne 

nevezni Alexander Bernátot, ha ez a szó nem 
adna okot súlyos félreértésekre. De aki elol 
vassa a munkáit, egyes kritikáit, esztétikai 
elmélkedéseit, műremekeket boncolgató tanul-
mányait, azt ellenállhatatlanul magával ragadja 
valami, amit nem lehet másnak nevezni, mint 
a lelki fiatalság varázsának. Mindenütt a vilá-
gon, de különösen a mi kisszerű irodalmi, mű-
vészi és tudományos életünkben mindennapos 
jelenség, hogy a „megérkezett" emberek első 
dolga egy biztos, meleg kuckót alkotni maguk-
nak, ahonnét a világot, más emberek törek-
véseit, alkotásait merev, néha gúnyos, néha 
rosszakaratú szemmel vizsgálják. Ami megfelel 
az ő eddig vallott és — rájuk nézve legalább — 
gyümölcsözőnek bizonyult irányuknak, az jó, 
szép és helyes. Ami eltér attól, aminek a meg-
értéséhez ki kellene mozdulni a kuckóból, ami 
új nézetek, új értékelések szülője lehet, az rossz, 
szeszélyes, azt tudomásul sem kell venni, vagy 
el kell tiporni. 

Alexander Bernát hosszú pályája egy pilla-
natát sem töltötte ebben a kuckóban. Erős 
meggyőződései mindig voltak, de előítéletei soha. 
Nála esztendőkkel fiatalabb emberek képtelenek 
már arra, hogy új eszméket, ideálokat nemhogy 
elfogadjanak, de csak meg is értsenek. Néha 
tiszteletreméltó, néha nevetséges csökönyösség-
gel ragaszkodnak olyan ítéletekhez, melyeknek 
védelmére már maguk sem igen tudnak mást 
felhozni, mint azt, hogy — régiek. Alexander 
sem szegődik egykönnyen új eszmék szolgá-
latába. Sokkal súlyosabb felelősség nyomja, 
semhogy ezt megtehetné. Sokkal többen indul-
nak szava után, semhogy könnyelműen expo-

nálhatná magát valamely eszméért, mely első 
pillanatban megtetszett neki, hogy aztán később 
kénytelen legyen tévedését bevallani. Mert meg-
tenné. Amint előzetes elfogultság nincs benne, 
úgy nem ismeri az álszégyent sem. Küzdelmes 
kutatásait, gondolatmenetét nyiltan tárja az 
olvasó elé. De ha aztán meggyőződött az új, 
talán kételkedéssel fogadott eszme igazságáról, 
akkor megalkuvás nélkül, lelkesen, harcrakészen 
teszi a magáévá. Ezért fiatal ő a szó legszebb, 
legmagasztosabb értelmében. Fiatal, mert annyi 
komoly munka után még mindig várhatunk 
tőle teljesen újat, meglepőt. Ha egy új eszme 
fölmerül valahol, biztosra mondhatjuk, hogy 
X-nek vagy Y-nak nem fog tetszeni, mert 
ismerjük a kategóriáikat, tudjuk, hogy azoknak 
nem felel meg. Hogy Alexander mit fog szólni 
hozzá, nem tudhatjuk. Meg fogja vizsgálni elő-
ítélet nélkül ós vagy rámutat komoly hibáira, 
vagy lelkesen, önzetlenül exponálni fogja ma-
gát érte. 

A megállapodott, régi hírnevű tudósnak és 
a reménytkeltő ifjúnak szóló kettős érdeklő-
déssel fogadjuk tehát Alexander minden új 
munkáját. Ez a mostani könyv még egy har-
madik szempontból is érdekes: hiszen valóság-
gal lírai vallomásokat ígér, egy esztétikus lélek 
vallomásait arról, hogy mi őneki a művészet, 
hogyan képzeli keletkezését, mifc tart a? érté-
kéről, hogyan tartaná helyesnek a művészetre 
való nevelést, az ő művészi gyönyörűségeinek 
minél több emberrel való éreztetését. 

A művészet ma fontosabb tényezője az emberi 
életnek, mint valaha volt. Fontosabb azért, mert 
a XIX. század folyamán hallatlan mértékben 
demokratizálódott. Milliók, fejletlen ízlésű mil-
liók kezdik részüket követelni abból, ami eddig 
kiváltságos tízezrek tulajdona volt. De a kö-
zönség kiváltságos íízezrei, sőt maguk a pro-
duktív művészek is más szemmel nézik a mű-
vészetet. Tudatosabbak. Nemcsak technikai 
kérdésekkel foglalkoznak elméletileg, de magá-
val a művészet lényegével is. Programmokat 
állítanak fel és — mint pl. Yictor Hugó a 
Cromwell-hez írott nagy előszavában — körül-
ményesen elmagyarázzák a közönségnek, hogy 
mit akarnak csinálni. Ha ők nem magyaráznák, 
ott a kritika, melynek éltek nagy mesterei a 
XVIII. században is, de ezek a mesterek maguk 
sem álmodtak a kritikának akkora föllendülé-
séről, hatalmáról és fontosságáról, mint amek-
kora ma szemünk előtt áll, noha — nincsenek 
Diderotink és Lessingjeink. És kifejlődik a 
XIX. században az esztétika, a műtörténet 
tudománya. A gazdasági viszonyok mind több 
és több embernek engedik meg, hogy hozzá-
juthasson a művészet remekeinek ismeretéhez. 
És a nagy kultúra ellenére is — kétségek 
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támadnak Alexanderben: jelenti-e mindez a 
művészet intenzív életét, az iránta való igaz 
fogékonyságot ? És választ keres arra a kér-
désre, bogy mi legyen nekünk a művészet és 
mit kell tennünk az érdekében, igaz értékének 
megbecsülése végett? 

Egy nagyon szépen megírt fejezetben, melyet 
külön is volt alkalmunk méltatni, mikor szer-
zője a Kisfaludy-Társaságban felolvasta, ki-
mutatja Alexander, hogy a jelen gazdasági, 
társadalmi élettel kapcsolatos erkölcsi állapotok 
nem kedveznek a művészi érzésnek, s amíg 
ezek meg nem változnak, hiába elmélkedünk a 
művészetről, állítunk múzeumokat, rendelünk 
emlékszobrokat, tanítjuk a művészet történetét 
és terjesztjük a nagy alkotások jó reprodukcióit. 

De erkölcsi állapotok rosszasága nem 
egyedüli oka a bajnak. A XIX. század nagyon 
sok más, életbevágóbb kérdéssel foglalta el és 
izgatta az emberek lelkét, mint a művészet. 
Szociális forradalmak, nagy gazdasági harcok, 
véres háborúk akadályozták meg az egységes 
művészi érzés kifejezését. Tendenciák szolgá-
latába szegődtették igen sokszor a művészetet 
és legnagyobb költőinknek, művészeinknek sem 
tendenciózus művei a legnagyobbak. Óriási len-
dületet kaptak a reális tudományok, ezek alapján 
új világnézetek akarnak megszületni, melyekben 
minden, tehát a művészet is, új helyet, új érté-
kelést nyer, s amíg ezek ki nem alakulnak, az 
elmék nyugtalansága a művészetet is nyug-
talanná, befejezetlenné, forrongóvá, ingadozóvá 
teszi. Mindezek együttes okai annak, hogy a 
XIX. század művészete nem szárnyalhatott 
magasabban, sőt olyan magasan sem, mint egyes 
előző koroké; s hogy ez a kor, bár a többinél 
sokkal nagyobb arányokban törődik a művé-
szettel, nem lehet intenzív művészi érzésű. 

Ha tudni akarjuk, mi nekünk a művészet, 
vissza kell mennünk egy elemibb kérdésre: mi 
a művészet, mik a forrásai ? Különösen a lélek-
tani forrásokat elemezi nagy gonddal és finom-
sággal Alexander. Az érzések szülik a szépnek 
és. jónak a világát, mert hogy valamit szépnek 
és jónak tartsak, jó érzést kell bennem keltenie. 
Ezt pedig — néhány, szervezetünk bonyolódott-
ságából származó kivételt leszámítva — csak 
fenntartásszerű, vagyis énem fenntartására, ki-
fejtésére nézve hasznos dolog keltheti. Ami 
tehát az élet fenntartására, fokozására, neme-
sítésére szolgál, az jó és szép. 

Mi adott most már külső alkalmat a művészet 
keletkezésére? k-i. ember bizonyára ráakadt a 
szépre szükségleteinek kielégítése, vagy érzel-
meinek kifejezése közben, de nem kereste a 
szépet. A művességbe nyúlik tehát a művészet 
egyik gyökere: lassanként jutott el az ember 
a szép hajlékig, ruháig, szerszámig, fegyverig. 

Lassanként jutott el az érzelemkifejezések fenn-
tartásszerű módjához is. Aki ugrándozik örö-
mében, megkönnyebbül, de aki táncol, annak 
örömét a mozgásának ritmusában való gyö-
nyörködés is fokozza. Örül az is, aki a ritmikus 
szót vagy táncot látja, hallja. Szívesen vesz 
részt benne, szívesen utánozza. Az utánzásra 
váló hajlam is fontos forrása a művészetnek. 
A szobrászat, a festőművészet eredete is erre 
vezethető vissza. A természet utánzása, mint 
művészi cél, rendes jelszava mai napig az 
affektálttá lett művészi irányok ellen támadó 
forradalmaknak. 

A művesség, az érzelmek kifejezése, az után-
zás a forrásai tehát a művészetnek, vagy talán 
csak ezek nyitják meg a forrásait. Az igazi 
forrás a reánk jótékonyan ható gondolatok, 
szemléletek hatása — a harmónia. A harmónia 
a magunkalkotta világban, a művészetben a 
legtökéletesebb. Ez fokozza életérzésünket, általa 
jobbnak, szebbnek, erősebbnek érezzük magun-
kat. Mit ér hát nekünk a művészet? Lelkünk 
épségéből, egyensúlyából, harmóniájából ered; 
lelkünk épségét, egyensúlyát, harmóniáját te-
remti. Pihenés, erőgyűjtés, megtisztulás. Nem-
csak befogadjuk a művészetet, de ösztönünk 
hajt rá minket is, mert fenntartásszerű szük-
ségletünk. A vadember is díszíti ruháját, fegy-
verét, mi is keressük a szépet öltözetünkben, 
lakásunkban. 

A művészet tehát természeti ösztönünk, 
boldogít bennünket — és még sincs olyan mű-
vészi életünk, mint tellene. Miért? Láltuk az 
okait. Változtathatunk-e ezen? Igen; persze 
nem úgy, hogy a társadalmi viszonyokat fel-
forgassuk, ez nincs hatalmunkban, de hatal-
munkban van a jövő nemzedék művészi neve-
lése. Ezzel a kérdéssel is foglalkozik Alexander, 
sok oldalról világítva meg a tárgyat és sok 
ferde nézettel szállva szembe. Szerinte — és ez az 
előbb mondottakból természetszerűen követ-
kezik — már a legalsó fokon meg kell kezdeni 
a művészi nevelést, a középiskolában pedig, 
ahol most teljesen elhanyagolják, különös gond-
dal folytatni. Csakhogy ne csináljanak tantár-
gyat a művészetből, ne fullasszák szavak és 
adatok tengerébe. A művészettörténet magol-
tatása nem ér semmit. Az irodalmak, a törté-
nelem tanárainak van módjuk arra, hogy egyes 
korok művészi szellemét megértessék; egyéb • 
iránt arra kell tanítani az ifjúságot, hogy látni 
és érezni tudjon, nyílt szemmel és nyílt szívvel 
bírjon. Tanítsák rajzolni, ez növeli az érzékét 
a természet megfigyelése, de egyszersmind a 
más művészi munkájának megítélése irányá-
ban is. Engedjenek szabad teret az egyénisé-
gének, s a tanár ne oktrojálja rá saját ítéleteit, 
melyeket később talán magától fog aláírni, míg 
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így megutál. Tegyék tapintatos vezetéssel fogé-
konnyá a lelket arra, hogy a művészetnek 
nagyszerű élményeket, szenzációkat köszön-
hessen. 

De különösen ez a része Alexander könyvé-
nek annyira tele van követésre és megszívle-
lésre máltó részletes útmutatásokkal, hogy 
lehetetlen mindre kiterjeszkedni. Ezt el kellene 
olvasnia minden tanítással, neveléssel foglalkozó 
embernek, aki tanítványai egyik legfontosabb 
lelki kincsét nem akarja könnyelműen, kama-
toz atlanul hevertetni, sőt elpazarolni, vagy hely-
telen célokra fordítását eltűrni. A szerző bízik 
benne, hogy, ha iskolai oktatásunkat az élet 
szükségleteihez, melyek között épen nem utolsók 
a művészi szükségletek, közelebb tudnók hozni, 
talán korunkra is javítólag tudnánk hatni és 
épebbé tennők művészeti életünket. 

A magyar kultúrának nagy diadala volna ez. 
Ha elérjük valaha, kétségtelenül része lesz 
benne e kis könyvnek és szerzőjének is. Le-
hetetlen, hogy igazságai minden szívbe útat ne 
találjanak. 

A könyvet a Franklin-Társulat adta ki; 
egyszerű, de rendkívül ízléses kiállítása külön 
dicséretet érdemel. Ára 4 korona. B. M. 

HIVATALOS H É M . 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
f. évi október hó 20-án 1 1 1 . 5 3 4 / 9 0 8 . sz. a. kelt 

KÖRRENDELETE. 
I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelő-
ségi kirendeltségnek. 

II. 
Fiumei kormányzónak. 

I—II . 
A belügyminiszter úr 9 0 . 5 2 8 / 9 0 8 Vl/a. sz. 

a. engedélyt adott a József Főherceg Szanatórium-
Egyesületnek arra, hogy gyűjtőtarsolyokban or-
szágosan könyöradományokat gyűjthessen. 

Tekintettel arra, hogy a tüdőbetegség ellen 
minden rendelkezésre álló módon küzdeni nem-
zeti érdek ós emberbaráti kötelesség, erre való 
tekintettel megengedem, hogy ezekből a gyűjtő-
tarsolyokból minden állami 03 községi elemi ós 
polgári iskolába egy-egy elhelyeztessék s a nö-
vendékek önkénytes irgalom adományokra, tehát 
csupán 1 — 2 fillér fölajánlására egy évben egy-
szer fölhívassanak. 

A gyermek lelkében a részvétet s irgalmat 
felkölteni, a nevelésnek valóban szép feladata. 
A szóban forgó Egyesület már azzal is, ha az 
iskolába járó növendékek közül minden ötvene-

dik néhány fillért szánna erre a célra, nagy erőt 
nyerne embermentő szép feladatának teljesítésére. 

Az adakozásra minden évben csak egyszer 
hívandók fel a gyermekek ós akkor is világosan 
jelentessék ki, hogy az adomány önkénytes ós 
arra senki kényszerítve nincs. 

I. 
Miről Címet azzal értesítem. 

ír. 
Miről Cimet azzal van szerencsém tisztelettel 

értesíteni, 

I—II. 
hogy a gyűjtőtarsolyokat a nevezett egyesület; 

fogja Címnek megfelelő példányszámban meg-
küldeni. 

Budapest, 1908 október hó 20-án. 

A miniszter he lye t t : 
Tóth, 

államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította: Koncé István 

tusnádi esperes-plébánosnak, aki a tusnádi és 
újtusnádi róm. kath. el. isk. tanulók részére 
1 6 0 0 K-s, a csíkverebesi róm. kath. el. isk. 
tanulók részére pedig 1000 K-s alapítványt tett. 

Kinevezte: dr. Páris Sándort bölcsószettu-
dort a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 
1 9 0 4 . évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal királyi segédtanfelügyelővé és szolgálat-
tételre Temes vármegye királyi tanfelügyelő-
ségéhez rendelte; Bindácz József oki. tanítót a 
feketetóti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Árvay 
Gábor oki. tanítót a buzai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Kovács Sándor oki. tanítót a mosni-
czai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Paar Miklós 
képesített gazdasági szaktanítót a mosonvár-
megyei bánfalusi közs. jellegű önálló gazdasági 
ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítóvá; Pigniczky 
Ferenc képesített gazdasági szaktanítót a szek-
szárdi közs. jellegű önálló gazdastgi ism.-isk.-hoz 
r. gazdasági szaktanítóvá; Várady József képe-
sített gazdasági szaktanítót a nagybányai áll. 
kertészeti irányú önálló gazdasági ism.-isk.-hoz 
r. gazdasági szaktanítóvá; Tuboly Jenő képesí-
tett gazdasági szaktanítót a jászladányi közs. 
jel legű külön szaktanítós gazdasági ism.-isk.-hoz 
r. gazdasági szaktanítóvá; Kalmár Géza képesí-
tett gazdasági szaktanítót a makói áll. külön 
szaktanítós gazdasági ism. isk.-hoz ideiglenes 
minőségben gazdasági szaktanítóvá; Tuczákovics 
Béla képesített szaktanítót egyelőre ideiglenes 
minőségben a békési közs. önálló szaktanítós 
gazdasági ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítóvá; 
Bors Ignác Bela képesített szaktanítót a magyar-
pécskai áll. el. isk.-val kapcsolatos önálló gazda-
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sági ism.-isk.-hoz r. gazdasági szaktanítóvá; 
Molnár Mátyás, Gáspár János, Lakatos Pál, 
Majoros Antal, Mészáros Béla, Mészáros Lajos, 
Muth Bela, Ördög Imre. Varga Mátyás, Venkei 
Dénes és Mihalovits Erzsébet oki. tanítókat, 
ill. tanítónőt a szegedi külterületi áll. el. isk.-
hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Anca Tivadar 
oki. tanítót a möruli (v. határővidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Stollmann Szeréna oki. 
tan í tón ' t a békéscsabai áll. el. isk hoz r. taní-
tónővé ; Vida Emma oki. tanítónőt a szinérvár-
aljai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Hrdina Irén 
oki. tanítónőt a m o s m i áll. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé ; Vilcsek Ottilia oki. tanítónőt a makko3-
jánosi áll. el. isk.-hoz r. taní tónővé; Szalay Ida 
oki. tanítónőt 1909 január 1-iki hatállyal a 
nagysomkúti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Katona 
Vilma oki. tanítónőt a bőnyrétalapi áll. el. isk.-
hoz r. taní tónővé; Gál Amália oki. tanítónőt 
az eleki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Hadnagy 
Károly bádoki áll. el. isk. tanítót az erzsébet-
városi áll. el. isk. hoz; Györkös Sándor gyergyó-
remetei áll. el. isk. tanítót a dunaföldvári szak-
tanítós gazdasági ism.-isk.-hoz; Szabó István 
makói áll. gazdasági szaktanítót a miklósfalui 
közs. je l legű önálló gazdasági ism.-isk.-hoz; 
Szentgyörgyi József fogarasi áll. el. isk. tanítót 
a kolozsvári, Urbán József kőrösbányai áll. el. 
i sk. tanítót a fogarasi áll. el. isk.-hoz; Strasser 
Elvira makkosjánosi áll. el. isk. tanítónőt a zala-
szentgróti áll. el. isk. hoz; Vizy Ella eleki áll. 
el. isk. tanítónőt a feketeardói áll. el. isk.-hoz; 
Bossin Margit szatmárnémeti-külterületi áll. el. 
isk.-hoz; Koós Gizella szinérváraljai áll. el. isk.-
hoz ; Veressné Sallak Lilla nagyenyedi és Berde 
Amália felenyedi áll. el. isk. tanítónőket 1909 
január 1-iki hatállyal kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Inhoff József 
katymári róm. kath. el. isk. munkaképtelen ta-
nítónak évi 7 4 0 K-t; Kalandx János kálnói 
ág. ev. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1 3 4 0 K-t; Záborszky Imre zalaegerszegi munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónak évi 2 1 2 0 K-t; 
Okolicsányi Béla egyházasbásti róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1 3 4 0 K-t; Rúzsa Endre nyíregy-
házai ág. hitv. ev. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1940 K-t; Brcchtl Eda weitzendriedi 
munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi 1 0 4 0 
K-t ideiglenesen; Szilárdy János felsőszent-
györgyi róm. kath. kántortanítónak évi 1340 K-t; 
Tóth János taápi munkaképtelen róm. kath. 
kántortanílónak évi 1 0 0 0 K-t; Stoffan Lajos 
nyíregyházai ág. hitv. ev. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1 7 2 0 K-t ; Makai Mihály orgoványi 
közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1 4 8 0 
K-t; Nicora László henningfalvai munkaképtelen 
gör. kath. tanítónak évi 4 8 0 K t ; Csillag Miksa 

zalaegerszegi munkaképtelen áll. el. isk. taní-
tónak évi 1 9 2 0 K- t ; Degré Etel abonyi mun-
kaképtelen áll. polg. isk. tanítónőnek évi 1660 
K-t; özv. Zemányi Lázárné szül. Jancsik Mária 
Flóra kassai közs. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 2 4 6 0 K-t ; Majthényi Natál a herédi 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 5 6 0 K-t 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Damjanovics Pál nyug. óbecsei tanító özv., 
szül. Gyendits Rakilának évi 5 2 6 K-t; néh. 
Bachát Endre nyug. oláhpataki ág. ev. el. isk. 
tanító özv., szül. Pazár Natáliának évi 5 1 2 K-t ; 
néh. Fülöp István csákányi nyug. lóm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Riedler Annának évi 
4 7 5 K-t; néh. Nagy Antal nyug. földesi ref. 
tanító özv., szül. Kónya Karolinának évi 6 4 8 
K 4 0 f - t ; néh. Zih Károly békésszentandrási 
nyug. ref. el. isk. tanító özv.* szül. Beke Máriá-
nak évi 700 K t ; néh. Kossányi Mihály Flóris 
radosnai róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Szmatana Józsának évi 5 0 0 K-t; néh. Popa 
Miklós kisápoldi nyug. gör. kel. el. isk. tanító 
ö z v , szül. Orestean Máriának évi 3 0 0 K-t ; néh. 
Joczits Kuzman nyug. zsablyai közs. tanító özv., 
szül. Cvejanovics Zsófiának évi 6 20 K t ; néh. 
Miihl János nyug. mucsfai tanító özv., szül. 
Mühl Lujzának évi 5 2 7 K-t; néh. Poncz Tiva-
dar nyug. bernyei gör. kel. el. isk. tanító özv., 
szül. Groza Máriának évi 3 0 0 K-t; néh. Grittner 
Gyula nyug. el. isk. tanító özv., szül. Tkury 
Ételnek évi 607 K 40 f-t; néh. Marinkovics 
Péterné szül. Hanthó Ilona aradi közs. el. isk. 
tanítónő férje Marinkovics Péter aradi közs. el. 
isk. igazgató - tanítónak 5 7 5 K temetkezési 
járulékot Ilona ós Lajos nevű kiskorú árváinak 
egyenként 126 K 6 6 f-t, mindössze 9 4 8 K 
32 f - t ; néh. Martzy Ágoston eleki nyug. közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Niedermayer Annának 
évi 6 0 0 K-t 2 kiskorú árvájának összesen 2 0 0 
K-t; néh. Szentpétery Gézáné szül. Liftner 
Berta nagykőrösi egyl. tanítónő Jolán, Berta 
és Ilona nevű kiskorú árváinak egyenként 1 1 6 
K 66 f-t, együtt 3 4 9 K 9 8 f - t ; néh. Beiter 
Mátyás nagykovácsi áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Haiin Margitnak évi 6 8 0 K-t, Ágoston 
nevű kkorú árvájának 1 1 3 K 3 3 f-t, mind-
össze 7 9 3 K 3 3 f - t ; néh. Czákó Jakab bárt-
fai áll. el. isk. tanító özv., szül. Steiner Liná-
nak évi 7 0 0 K-t, Jolán, Aranka, Erzsébet, 
Gizella, Sándor, Miksa és Mária kiskorú árvái-
nak együtt 7 0 0 K-t, mindössze 1 4 0 0 K-t; 
néh. Gótsch Győző bácsfeketehegyi ág. ev. el. 
tanító özv., szül. Kintzler Szidóniának évi 6 4 4 
K-t, Irén Ernesztin, Ilona nevű kiskorú árvái-
nak egyenként 1 0 7 K 3 3 f t , együtt 3 2 1 K 
99 f-t, mindössze 965 K 99 f-t; néh. Plésa 
János nyírparasznyai gör. kath. el. isk. tanító 
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özv., szül. Kiss Erzsébetnek évi 500 K-t, Irén, 
Ilona és Anna kiskorú árvá'nak egyenként 8 3 
K 3 3 f-t, együtt 2 5 0 K-t mindössze 7 5 0 K-t; 
néh. Skarbinecz Viktor nagyalmási nyug . gör. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Koncs Máriának 
évi 3 0 0 K-t, Matild nevű kiskorú árvájának 
50 K t ; néh. Sarlady László tiszaföldvári nyug. 
ref. el. isk. taDÍtó özv., szül. Balogh Rozáliának 
évi 6 4 8 K- t ; néh. Kovács András nyug. láb-
besenyői ref. tanító özv., szül. Antal Zsuzsanná-
nak évi 3 8 6 K-t; néh. Cseresnyés Gyula mára-
marosszigeti nyug. tanító özv., szül. Orosz 
Máriának évi 4 2 4 K ; néb. Buisz János nyug. 
róm. kath. tanító özv., sz'ül. Poandl Máriának 
évi 4 3 0 K-t ; néh. Mezei Lajosné szül. Ambru3 
Margit mohácsi nyug. áll. polg. isk. tanítónő 
4 kiskn-ú árvájának 717 K 32 f t . 

EGYESÜLETI ÉLET. 
S Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye ál-

talános tanítóegyesülete múlt héten tartotta 
rendes évi közgyűlését Ónody Gusztáv elnök-
lésével, nagy érdeklődés mellett. A titkári jelen-
tés után Farkas Sándor dr. tartott nagy tet-
széssel fogadott előadást a földrajzi tanítás 
módszeréről. Majd Bartha Pál, kispesti állami 
iskolai tanító értekezett a szolgálati pragmatiká-
ról. Indítványozza tanítói kamarák létesítését, 
melyek a tanítók fegyelmi ügyeit intézzék, 
vármegyénként alakulnak és minden esküt tett 
tanítót hatóságuk körébe vonnak. A kamarák 
hivatalos jellegűek, de autonómok legyenek, kebe-
lükben fegyelmi tanács alakítandó és valamennyi 
fölött az egyes kamarák képviselőiből alakult 
Országos Tanítói Kamara szervezendő. A minő-
sítő táblázat legyen nyilvános és hivatalból csak 
fegyelmi ítélet alapján lehessen a tanítót áthe-
lyezni. Tiltakozott a titkos minősítés ellen és 
indítványozta, hogy függet len tanítói kamarák 
állíttassanak föl. Grézló János kecskeméti kir. 
tanfelügyelő tiltakozott az ellen, hogy a tan-
felügyelőségek titkos minősítéssel ártanának a 
tanítóknak, mire a közgyűlés a tervezetet e g y - , 
hangú lelkesedéssel elfogadta, A közgyűlés ezután 
attert a nyugdíjtörvény revíziójának tárgyalására, 
amelyet Bartha Péter újpesti állami iskolai 
igazgató adott elő. Előterjesztését a közgyűlés 
elfogadta és elhatározta, hogy memorandummal 
fordul a kultuszminiszterhez, másrészt fölhívja 
a társ-tanítóegyesületeket, hogy ők is fölirattal 
sürgessék a tanítói nyugdíjtörvény revízióját. 
Tomcsányi János tanfelügyelő a tanítóképzés 
reformjáról tartott nagy tetszéssel fogadott elő-
adást. A múlt évi zárószámadás megvizsgálására 
bizottságot küldtek ki. A jövő évi költségvetés 
megállapítása után Fehér Sámuel indítványára 
kimondotta a közgyűlés, hogy memorandumban 

fogja kérni a minisztert, hogy a pestkörnyéki 
tanítók a III. lakásbérosztályba soroztassanak. 
A Benedek Sámuel lemondásával megüresedett 
elnöki állásra egyhangúan Ónody Gusztáv alel-
nököt választották meg. 

• A Budapesti Tanítótestület igazgató-
tanácsa Moussong Géza elnöklésével a közép-
ponti városházán ülést tartott. Elhatározták, 
hogy december hetedikén, a kötelező népoktatás-
ról szóló törvény kihirdetésének negyvenedik 
évfordulóján, rendkívüli közgyűlést tartanak. 
Elhatározták továbbá, hogy a legközelebbi köz-
gyűlésnek javaslatot tesznek, hogy Apponyi 
Albert gróf vállá?- és közoktatásügyi minisztert, 
Bárczy István dr. polgármestert és Eötvös Loránd 
egyetemi tanárt az egyesület disztagjaivá vá 
lasszák meg. A kerületi választmányok nagy 
része az igazgató-tanác.-nak arra a kérdésere, 
hogy belépjenek e a tanítók a fővárosi tiszt-
viselők szövetségébe, tagadó választ adott. Az 
igazgató-tanács el is határozta, hogy testületi leg 
nem lép be a szövetségbe, de nem tesz kifogást 
az el l ín, ha a tagok, mint egyének, tagjai le.-z-
nek a szövetségnek. Arra a kérdésre, hogy mik 
a fővárosi tanítók jövőre vonatkozó kívánságai, 
a legkülönbözőbb válaszok érkeztek be. Eiek 
közül fontosabbak azok, amelyek a szolgálati prag-
matikára, a fizetésrendezésre, az özvegyi ellátás 
javítására, az általános tankötelezettségre és az 
összes tanítók névmagyarosítására vonatkoznak. 

X A Soproni alsó ev. egyházmegye tanító-
egyesületének rábaközi fiókköre gyűlést tar-
tott, melyen a rendes mintatanítások után föl-
vetődött ez a fontos kérdés: nem volna e cél-
szerű, ha a tanítóegyesület az egyházmegyében 
leendő egyöntetű tanítás céljából, a miniszteri 
tanterv és az egyházkerületi tanterv tekintetbe 
vételével egy új tananyag-beosztást készítene a 
tanítandó tantárgyakból ? A kérdés általános 
helyesléssel találkozott s ennek foganatosítására 
Farkas György zsebeházi tanító, egyesületi al-
elnök vezetése mellett bizottságot alakítottak, 
azzal az utasítással, hogy ez a tanév folyamán 
készítse el a munkálatot, hogy az a nagygyűlé-
sen tárgyalható ós a jövő évi egyházmegyei 
gyűlésnek is- bemutatható legven. 

O A Délmagyarországi tanítóegylet ma-
rosilielléki fiókköre október 29 én Temes-
szépfalun tartotta őszi közgyűlését Prinz Fidél 
újaradi igazgató-tanító elnöklete alatt. A gyűlés 
megnyitása után Patzner Hedvig szépfalui tanítónő 
tartott ügyes gyakorlati tanítást. Ezután a vá-
lasztmány indítványára táviratban üdvözölte a 
közgyűlés Sebesztha Károly kir. tanfelügyelőt, 
nyugdíjba vonulásán mély sajnálatát fejezte ki 
s elhatározta, hogy nevét viselő alapítványt léte-
sít. E határozat után Weber Antal szépfalui 
tanító olvasta fel „A testi nevelés" című tanul-
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sógos értekezését. Az „Athenaeum" irodalmi 
intézet kiküldöttje nagy figyelem közt a Benedek 
Elek-féle történeti könyveket, Prinz Fidél elnök 
pedig a Franklin-Társulatnál megjelent „Falusi 
iskolások könyvét" ismertette. Gyűlés után 
társas ebéd volt. 

4- A Délin. tanítóegylet nagybecskereki 
köre okt. 29 én tartotta őszi közgyűlését Nagy-
becskereken, Rózsa Ferenc óteleki igazgató-tanító 
elnöklete alatt. Napirend előtt az áll. tanítók 
lakbérének kérdésével foglalkozott a közgyűlés 
és országos mozgalom indítását határozta. Gya-
korlati tanításul Jankovich Miklós nagybecskereki 
áll. tanító bemutatta eljárását az I. osztály írás-
olvasás tanításánál ós annak eredményét. Az 
előadás rendkívül élénk ós eszmékben gazdag 
vitát eredményezett. Szegfűrió Goptsa Róza, ál), 
óvónő az óvó és iskola között levő egyöntetű-
ségről, kapcsolatról értekezett, igen talpraesett 
módon, melynek keretében különösen az óvodai 
szakfelügyeletet kívánta. Rendkívül érdekes és 
maga3 színvonalú előadást tartott Eberstein Ferenc 
temesvári közs. tanító, mint vendég, a gyenge 
tehetségű gyermekekkel való foglalkozásról, a 
gyógypedagógiáról és kisegítő-iskoláknak, i l letve 
egyenlőre kisegítő-osztályoknak szükségességét 
bizonyította. Ezek után egyleti ügyeket intéz-
tek el. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
F. F. Bajniok. A nyugdíjigény helyesbítéseért föl-

teijesztendő kérvényre 1 K-s, a bélyeggel el nem 
látott mellékletekre pedig 30 f-es bélyeg jár. — 
Ch. M. Kálló. A kath. iskolába járó izr. vallású ta-
nulók szombaton is kötelesek a tanításra megjelenni; 
a szülők kívánságára azonban e napon a rajz- és írás-
beli teendők végzése alól fölmentendők. — B. K. 
A korpótlékra igényt adó szolgálati idő az állás vég-
leges elfoglalásától számíttatik. — I. I. Mzombor. 
A fizetés kinevezés esetén az állás elfoglalásának nap-
jától, a lakáspénz pedig az állás elfoglalásának napját 
követő hó 1-től jár. — V. E. Nölved. A két éves 
gazdasági szaktanfolyamokra való fölvételek dolgában 
a minisztérium már régebben döntött. A fel nem vett 
folyamodók kérvényei visszaköldettek. — Tanítónő. 
Az elhalt tanító özvegyét megillető félévi járandóság 
a korpótlékra is kiteij ed. Ezt is az iskolafenntartó 
köteles kiadni. — Kíváncsi. 1. A megállapítás és 
kivetés helyes volt. Késedelmi kamattal utána fizet-
heti az illető adóhivatalnál, nyugdíjkönyvecskéje fel-
mutatása mellett. 2. Eziránt forduljon az illetékes kir. 
tanfelügyelőséghez. — B. R. A tanítói oklevél maga 
még nem jogosít fel a póttartalékba helyezéshez; az is 
szükséges hozzá, hogy az illető tényleg működő tanító 
legyen. A kántorokra ez a kedvezmény nem áll fenn. — 
Temesvári 48. A nőtanító, fizetése mellett, igenis jogo-
sult az özvegyi nyugdíj élvezetére. Szíveskedjék el-
olvasni az 1891. évi XL1II. t.-c. 6. és 7. §-ait.Ugyan-
ott, az 5. §-ban megtalálja azt is, hogy mekkora 
nyugdíj illeti meg az özvegyet. Különben erről nem-
rég nyilatkoztunk ezen a helyen. — B. L. Seprős. 
1. A tantestület legfiatalabb tagjának az tekintendő, 
kinek legkevesebb a tanítói szolgálata. 2. Az igazgató-
tanítót rövidebb időre a tantestületnek szolgálati idő 

szempontjából legidősebb tagja helyettesítheti az igaa-
gatói teendők ellátásában. Hosszabb ideig tartó helyet-
tesítés szüksége esetében az igazgatói teendők ideig-
lenes ellátása felől a minisztérium intézkedik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Panaszos levelek. 

Mióta e lapot szerkesztem, többször kaptam 
panaszos levelet amiatt, hogy az író tanítókat 
mellőzöm. Egy-két méltatlankodó hangú levélre 
a szerkesztői üzenetekben válaszoltam, de a mult 
héten oly levelet kaptam, mely arra kényszerít, 
hogy bővebben foglalkozzam a panasz tárgyával. 
A levél írója régi, érdemes tanító, a tollat is 
ügyesen forgatja, de megesett vele (és velem) az 
a szerencsétlenség, hogy munkáját nem találtam 
közölhetőnek (meg is írtam, miért nem) s ezen 
való méltatlankodásában többek közt ezt írja: 

„Azt is bátor vagyok, egész bizalommal, meg-
írni nagyságodnak, hogy már nagyon sok kollé-
gám panaszkodott, hogy a Néptanítók Lapjába 
csak koszorús írók írnák és írhatnák s egyik-
másik ezt a tanítói közgyűlésen szóvá akarja 
tenni . . . " 

Való igaz, hogy a Néptanítók Lapjába csak 
koszorús írók írnak és írhatnak, még pedig a 
koszorús írók három fajtája: 1. azok, kiket az 
irodalmi vagy tudományos társaságok koszorúz-
tak m e g ; 2. akiket a nagyközönség elismerése 
koszorúzott m e g ; 3. azok, kiknek a szerkesztő 
nyújtja át az elismerés szerény koszorúját, azzal, 
hogy kötött vagy kötetlen formájú dolgaikat e 
lehetőleg irodalmi színvonalon tartott lapban 
közzéteszi. 

Már most az a kérdÓ3, hogy a tanítók kima-
radnak-e e „megkoronázásból" ? 

Előre bocsátván, hogy azt a felfogást, mely 
szerint a Néptanítók Lapja a néptanítóké, nem 
vagyunk hajlandók úgy értelmezni, hogy e lapba 
csak néptanítók írhatnak, megállapíthatom, hogy 
soha különbséget nem tettem tanító- és nem-
tanítóember között. Sohasem azt néztem s nézem, 
ki a beküldött cikk írója, hanem azt, mit és 
hogyan ír. S ha tettem különbséget, az csak a 
tanítók javára ütött k i : minden egyes alkalom-
mal, ha pl. egy ismeretlen nevű néptanítótól kapok 
egy szép verset vagy más egyebet, sietek levél-
ben vagy szerkesztői üzenetekben üdvözölni, 
bíztatni s munkáját „soron kívül" közölni. 

Talán amiatt, mert az egyes közlemények alá 
nem írom a helységet, mint az régebben szokás 
volt, maguk a tanítók sem tudják, hogy egy-egy 
szép cikknek vagy költeménynek tanító a szer-
zője. Hányan tudják pl., hogy Szálay Gyula — 
kinek Fiam emléke cím alatt megjelent költe-
ményei irodalmi körökben is méltó feltűnést kel-
tettek — falusi tanító? Hát Finta Sándorról, 
kinek különösen Kalapács c ímű költeménye 

2 
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bármely anthológiának ékessége volna? Hányan 
tudják, hogy Turi Sándor, aki azokat a mélyen 
járó tanítókölteményeket írja, szintén tanító ? 

De nem írhatok külön valamennyiről, kik 
részben azóta bukkantak elő az ismeretlenség 
homályából, mióta átvettem e lap szerkesztését, 
de hogy az ismételten fölmerülő panaszoknak 
egyszersmindenkorra útját vágjam: végig for-
gatom a szerkesztésemben megjelent 50 számot 
s kiirtom futtában a tanító-munkatársak névsorát, 
azokét is, akiknek neve országos hírű, azokét is, 
kiknek neve talán csak ebben a lapban fordult meg. 

í m e : Lakatos Lajos (csaknem minden szám-
ban), Károlyi Sándor, Molnár Ferenc, Havas Irma 
(csaknem minden számban), Bodonyi Nándor, 
Támár Judit, Havas látván, Móra István, Vaday 
József, Székely Károly, Iván Andor, Nagy Sándor, 
Bökényi Dániel, Albisy Katalin, Máthé József, 
Gárdos Mór, Oszoly Jolán, Kun Zoltán, Ispáno-
vits Sándor, Tarkó János, Saskövy József, Barton 
Imre, Tas József, Kakas Irén, Farkas Imre, 
Munkácsy Eleonóra, Bárczi László, Szlányi K. 
György, Vörösváry Béla, Vörösváry Bóláné, 
Kertész József, Tarcsafal v j Albert, Gémessy Jenő, 
Láncz József, Sztrokay Lajos, Szeremley Császár 
Ákos, Balázs Béla, Bodnár János, Simon Lajos, 
Fiák András, Csulak Lajos, Borsodi László, Végh 
István, Hevesi Mór, Mező Dániel, Visolyi Mária, 
Káth József stb. stb. 

Bizony, ez a névsor nem teljes. Hiányzanak 
azok, kik a Gazdasági Népoktatás meg az Iskolán 
Kívüli Oktatás-ba írnak cikkeket. Es hiányoz-
hatnak többen, kik a főlapba írtak, de kikről 
nem tudjuk bizonyossággal, tanítók-e vagy — taná-
rok? Egyet azonban bizonyosan tudunl?, hogy a 
közölt neveken kívül alig négy-öt ember neve 
fordul meg a lapban, kik a közoktatás közvetlen 
szolgálatában ne állanának, mint tanfelügyelők, 
tanítóképző intézeti, középiskolai vagy egyetemi 
tanárok. Mindenkinek helyet adunk, amennyire 
helyet lehet adni e — fájdalom — szűkterjedelmű 
lapban, mindenkinek, ki a lap értékét, nívóját 
emeli, aki munkájával az olvasók elméjét és 
szívót termékenyíti . 

Valóban, nyugodt lélekkel nézünk a tanító-
gyűléseken esetleg történő felszólalások elé s 
eleve kijelenthetjük, hogy minden jóhiszemű véle-
ményt, kritikát szívesen veszünk ; ám abban az egy 
dologban, hogy kiktől közöljünk cikkeket, senki-
től befolyásoltatni nem engedjük magunkat. A 
mi állandó törekvésünk a lap fejlesztése terje-
delemben és tartalomban egyaránt, s minden 
néptanítót, ki a lap nívójának emelésében ós 
fenntartásában segítségünkre siet, tárt karokkal 
fogadjuk, ám a tehetségtelenség előtt ezentúl is 
becsukjuk az ajtót, még ha egyetemi tanár is az. 

A Néptanítók Lapja nem önképzőköri újság. 
B, E. 

— A közoktatásügyi költségvetést a mult 
héten tárgyalta a képviselőház pénzügyi bizott-
sága. A vita során Apponyi gróf miniszter több-
rendben tett fontos nyilatkozatot. í g y : a katho-
likus autonómiáról ós a kongruáról szóló tör-
vényjavaslatok a választási törvény után a 
parlament elé kerülnek. A kereskedelmi, ipari, 
gazdasági, erdészeti és bányászati szakiskoláknak 
a közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe való 
átvétele végett a tárgyalás megindult. A fizetések 
javításának előmunkálatát megindította a közép-
iskolai oktatás egész vonalán s úgy látja, hogy 
az általában megelégedést keltett. A főkívánság, 
hogy a státus rendezés minél előbb megvalósul-
jon : pénzügyi kérdés. Nyilatkozott a miniszter 
a hitoktatók államosításáról is. Ezt ő nagyon 
meggondolandónak tartja, nemcsak financiális, de 
sok egyéb szempontból is. Nem is ígérheti, hogy 
ebbe az eszmekörbe belemegy. A bizottság a 
költségvetés valamennyi tételét megszavazta. 

— Deák Lajos. Huszonöt éve, hogy Deák 
Lajos, mint tanfelügyelő, Maros-Torda vármegye 
népoktatását nagy lelkességgel szolgálja. A taní-
tóknak igazi a'yai barátja ő s nem csuda, ba a 
maros-tordamegyei tanítóság meleg szeretettel 
viszonozza azt a szeretetet, mit jó és rossz na-
pokban mindig tapasztalt Deák Lajos részéről. 
A huszonöt éves fordulón ritka szép ünnepség 
színhelye volt Marosvásárhely: nemcsak a tanító-
ság, az egész vármegye és város ünnepelte a 
jubiláns tanfelügyelőt, ki a társadalmi akcióknak 
is lelke és vezére, zászlóvivője Az ünnepi gyűlést 
Lénárt József esperes nyitotta meg s az ünnepi 
beszédet Máthé József igazgató, a tanítóegyesület 
elnöke mondotta, megkapó szép beszédben mél-
tatván az ünnepelt nagy érdemeit. Ifj. Ugrón 
Gábor főispán a kormány és Apponyi gróf mi-
niszter meleg elismerését és üdvözletét tolmá-
csolja. Es sorban vonultak föl az üdvözlő kül-
döttségek az elismerés koszorújával: az egyházak, 
az iskolák, a székelytársaságok szövetsége, a ke-
reskedelmi és iparkamara, a pénzügy igazgatóság 
stb. Deák Lajos meghatottan köszönte meg az 
ünneplést. A népoktatás e régi, derék harcosát 
szívből üdvözli a Néptanítók Lapja szerkesztő-
sége is. 

— Bárczy-alapítvány. A Magyar Tanítók 
Otthona, méltányolva Bárczy István dr. polgár-
mesternek a főváros közügyei, de különösen a 
nevelés- és tanításügy terén kifejtett közhasznú 
tevékenységét , 4 0 0 0 koronás irodalmi alapítványt 
létesített. Az alapítvány örök időkre Bárczy István 
dr. polgármester nevét viseli és évi tiszta jövedel-
mét a Magyar Tanítók Otthona tulajdonában levő 
s Havas István által nagy gonddal szerkesztett 
Népnevelők Lapja dolgozótársai közül azok kap-
ják, akik a magyar tanítóság erkölcsi, tudományos 
vagy anyagi javaiért síkra szállottak. 
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— A londoni morálpedagógiai kongresz-
sznson szerzett benyomásokról a Magyar Tár-
sadalomtudományi Egyesület ülésén számolt 
be Giesswein Sándor orsz. képviselő és Gaál 
Jenő főrendiházi tag. Giesswein azt fejtegette, 
hogy a mostani, legújabb korszakban a nevelés 
terén a jellemre kell a legfőbb súlyt vetni. Már 
egy francia tudós mondta, hogy a XVIII. száza 
dig hangoztatták a kötelességet, azóta a mostani 
korig a jogokat, legújabban pedig erőteljesen 
hangoztatják, hogy a pedagógiába reformokat kell 
bevinni, hogy a vallást a nevelésbe, a nevelésbe 
pedig a vallást kell beojtani. Angliában, Belgium-
ban és az Eszakamerikai Egyesült-Államokban 
már évek óta működnek oly egyesületek, amelyek 
ezt a célt szolgálják. A Londonban megtartott 
nemzetközi morálpedagógiai kongresszus már az 
egész világot foglalta magába. Nemcsak a gya-
korlati és elméleti pedagógusok, hanem az ateis-
ták és a vallás hívei egy úton haladtak abban 
az irányban, hogy a gyermek lelkébe az erkölcsöt 
be kell lehelni. Az előadó ezután foglalkozott a 
kongresszuson szerzett benyomásokkal és azokkal 
a nagy eredményekkel, amelyeket ezen a kon-
gresszuson elértek. Azzal fejezte be beszédét, 
hogy nemzeti egységet nem lehet fönntartani 
szociális érzék nélkül és szociális érzéket nem 
lehet ápolni erkölcsi nevelés nélkül. A tetszéssel 
fogadott beszéd után Gaál Jenő főrendiházi tag 
ugyancsak beszámolt a londoni kongresszus ered-
ményéről. Az a benyomása, hogy az erkölcsi 
nevelés terén irányt adni nem a gyakorlati em-
bereknek, hanem az elméleti férfiaknak kell. A 
most lefolyt kongresszus máris igen sok üdvös 
eredményt mutathat föl s ugyanott azt a be-
nyomást nyerhette mindenki, hogy minden taní-
tásnál a fősúlyt az erkölcsi nevelésre kell vetni, 
úgyszólván ennek kell dominálnia az egész ok-
tatást. A kongresszuson 13 állam volt képviselve 
és körülbelül ezer minden nemzetiségbeli ember 
volt jelen. A magyarok közül kilencen munká-
latokkal és számosan fölszólalásokkal vettek részt. 
Jancsó Benedek elnök a társaság nevében mind-
két élőadónak köszönetet mondott a beszámolóért 

— A tanítói állás megbecsülése. Karcsa 
község népszerű tanítóját, Kántor Lajost, a nagy-
kövesdi kerület megyebizottsági taggá választotta. 

— Halálozás. Klosztermayer János, csepeli 
róm. kath. kántortanító életének 58-ik, tanító-
ságának 36-ik évében elhunyt. Áldás emlékére i 

T a r t a l o m : „Altdeutsch" rágalmak. Lakatos Lajos. — 
Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar 
polgárok. — Énektanításunk. Szabó Elemér. — Magyar-
ország s a nemzetiségek. Balogh Pál. — A fiatalság 
életereje. Havas Irma. — S z é p i r o d a l o m : A régi 
hajlék dicsérete. Gaál Mózes. — Könyvesház. B. M. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — 
Menetrend. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Por. Ez a „megtörtént" dolog sokszor megtör-

tént és sokszor meg is írták: az iskolásfiú halá-
lát. És meg lehet még sokszor írni, de ehhez igazi 
íróművészi talentum szükséges. Ez önben nincs. Leg-
alább ezidőszerint nincs. Még csak annyit jegyzünk 
meg, hogy lapunk nem azért válogathat a közlemé-
nyekben, mert irodalmi színvonalon áll, ellenkezően: 
azért áll irodalmi színvonalon, mert a beküldött dol-
gokban válogat. Egyébként: kisebb igényű lapban 
megállja helyét a kis történet. — Eminali. Kicsillan 
a versből némi verselőkészség, némi hangulat is, de 
ez még nem elég nekünk. — B. (Este.) Nem mond-
juk, hogy üres óráiban, néha-néha ne foglalkozzék 
verseléssel, mert a verse nem mutat vigasztalan tehet-
ségtelenséget, mint oly sok verselőtársáé. Versének 
egy-két strófája arra vall, hogy elég jól lát, meglát 
egy-két jellemző képet, vonást, de még nincs elég 
készsége, hogy a megfigyelt képeknek művészi formát 
adjon. — Falusi tanító. Finta Sándor nagylozsi (Sopron 
m ) tanító, Szalay Gyula pedig büdszentmihályi ref. 
iskolaigazgató. Verseik irodalmi körökben is méltó 
feltűnést keltettek. — Csurgó. Mind a két cikk jön 
a gazdasági mellékleten. — t . (Otthonom stb) Egyik 
sem „fércelmény", sőt az első közlésre is érdemes. — 
M. (Este.) Kívánságát teljesítjük, íme közöljük versét 
a legközelebbi számban. 

Lement a nap, eljött a csend. 
Egy, egy fényes csillag tündököl fent. 
Minden haZgat, minden alszik, 
Csak vadpaták zúgása hallatszik. 

Mély álomba merülve, 
S egyedül ha/gatva, vadpatak zúgását. 
Nem hallani semmit 1 
Csak a kuvik kurjantását. 

Van-e még több ilyen ? Ha van, küldhet bátran, anél-
kül, hogy bocsánatott kérne. — F. (Gyermekek a szín-
padon.) Igaza van. Közöljük. — B. T. (Fakó a fa-
levél...) Szép vers. Sorra kerül. —K. (Apánszlávok.) 
Jön. — P . (Kossuth sírja.) Elég könnyen versel, de 
egyebet is várunk oly verstől, melyet a Kossuth sírja 
inspirál. Hogy „nem is sír, de oltár", ez igaz, ezt 
ezerszer megírták versben és prózában. — Próba. 
Bizony ez még csak próba. Szárnypróbálgatás. Rég 
eltaposott nyomon jár az ön őszi hangulata s ott is 
még tétován, bizonytalanul. — Spes. A verstechnika, 
fájdalom, a tartalom rovására szédítően kifejlődött a 
legújabb időkben s igazán csodálni lehet, hogy még 
találkozunk ilyen rímekkel: osztályodban—szomorúan, 
szómtól—arcodról, vonzott—hagyott, meséket—betűz-
getted, ápolás - megkínzás stb. A prózája többet érő, 
de a kérdést (a szépírás kérdése) az unalomig meg-
vitatták pedagógusok és orvosok. Énnél sokkal nagyobb 
baj, hogy ú. n. művelt emberek is a helyesírással hadi-
lábon állanak. — T. (Az utcasarkon.) Nem ismerünk 
e versben önre. Nagyon gyenge. — T. M. F. (Ne félj!) 
Sikerült vers. Jönni fog. — B. (Az iskolii takarék-
pénztárak stb.) Közöljük. — D. (Nagy nyugdíjsérelem.) 
A tanítók nyugdíjügyéről néhány hét előtt közöltük 
Kóródy Miklós alapos tanulmányát, mely, úgy látszik, 
elkerülte figyelmét. Az ön felszólalását illetékes hslyre 
juttatjuk, mi többet ér, mintha a közlésre összhalmo-
zódott cikkek miatt hetek, esetleg hónapok multán 
keríthetnénk sort rája. — J. (Születési adatok az isko-
lában.) A kérdés, miről ír, nem jelentéktelen, de újra 
kellene írnunk az egész cikket, hogy a mi lapunkban 
közölhető legyen. Erre pedig nem vállalkozhatunk. A 
jól megírt cikkek közlését sem győzzük. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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Történelem a népiskolák Y. és YI. oszt. számára. 
A népiskolai új tanterv alapján frta : FARKAS SÁNDOR, állami tanítónőképzőintézeti igazgató. 

Kiadja a m. kir. tudományegyetemi nyomda. Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
94.978/908. »z. a. kelt rendeletével. Az Y. osztály számára szolgáló kötet bolti-ára 54 llllér, nettó-ára 40 fillér. 

A TI. osztály számára szolgáló kötet bolti-ára 60 fillér, nettó-ára 45 fillér. 

Hivatalos bírálatok: 
I; 

Történelem a népiskolák V. osztálya számára. Az új 
ianterv szerint írta: Farkas Sándor, állami tanítónő-
képző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegye-
temi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 54 fillér. 

Azt az eszményi mértéket, mely a népiskolai tan-
könyvek didaktikai kiválóságának színvonalát jelzi, 
az új tanterv megjelenése óta mindjobban megköze-
lítjük. Dicséretes és kívánatos is az a törekvés, mely 
népiskolai tankönyveink ez újabb versenyében meg-
nyilatkozik. Az új tanterv megjelenése óta többet is 
remélhettünk a próbálkozó-készségből, mint amennyi 
mutatkozik. Ámbár szent igaz, hogy jó népiskolái 
tankönyvet írni nagyon nehéz, nehezebb, mint bár-
mely más iskolafaj számára. Legnehezebb pedig a 
rengeteg történelmi szak népiskolai kultusza. Sehol 
sem káprázik el a tankönyvíró szeme az anyag meg-
válogatásában annyira, mint a história kaleidoszkóp-
szerű távlataiban és csábító romantikájában, ahol 
még az individuális tárgyszerűség is legjobban fel-
szabadul. 

Ezek a külső körülmények nehezítik meg elsősorban 
a népiskolai történelmi tankönyv megírását, és e súlyos 
feladattal birkózik meg Farkas Sándor könyve, még 
pedig sikeresen. Nyomról nyomra meglátszik a tan-
könyvírónak és pedagógusnak tisztult felfogása, ítéleté-
nek józansága. Az a tapintat és óvatos körültekintés, 
amit különösen nemzeti és vallási szempontok aján-
lanak, kimagasló előnye e kis műnek; a hazafias 
lélek átsugárzik belőle a kis tanuló keblébe, amit 
lényegesen megkönnyít az egyszerű, világos nyelve-
zet is. 

Az új tanterv az életrajzi alapot írja elő általában; 
de a részletekre utalással mégsem zárkózhatik el a 
kronológikus módszer bizonyos szerves, egységesítő 
elemétől, amit a történelmi nagy események logikája 
meg is követel. Ennek a logikának hódol Farkas 
Sándor is az egész vonalon, de különösen szép példája 
ennek az Arpád-korszak ügyes, magvas tárgyalása. 
Ez nem lehet könnyű munka. Akkora anyagkészletet 
ennyi tömörséggel és ennyi világossággal kezelni, való-
ságos didaktikai bravúr. A szorosabb értelemben vett 
életrajzi elem korszakonként szintén kimutatható, még 
pedig teljesen a tanterv intenciói szerint, hogy „ne 
csak az egyéni vonásokat domborítsák M, hanem a 
kort is jellemezzék". Ennek a feladatnak megfelelni 
egy népiskolai könyvecske szűk keretében fölötte 
nehéz, de a szerző éleslátása legyőzte e nehézséget s 
egyik-másik individualitásnál valóságos mintát nyúj-
tott a tömör megelevenítésre, pl. Bocskay István és 
II. Rákóczi Ferenc jellemképének megrajzolásában. 

A könyvecske terjedelme, miként a tartalma is, 
teljesen alkalmazkodik a tantervben kijelölt szempon-
tokhoz. Főelőnye a rövidség. Fölösleges adatokkal, 
nevek és számok halmazával nem fogja terhelni a 
tanulót. A szorosan vett históriai valóság mellett 
— ahol lehetséges — kíméli a hagyományok színes 
zománcát is, ami igen helyes, mert nézetem szerint 
is a nemzeti hagyománynak több joga van a népisko-
lában, mint a tudományos históriának; ingatag ada-
tokat nem helyeznék szembe a tradícióval, kivált ha 
nemzeti önérzetünkről, dicsőségünkről van szó. 

A részleteket illető, tárgyi és alaki vonatkozású 
észrevételeim és kifogásaim mindössze a következők: 

Őseink Szvatopluktól hazánknak nem északkeleti vi-
dékét foglalták el. 8. 1. 

A 11. lap 9. sorában elfoglalták helyett: fenyegették. 
A 14. lapon az István szó elé jelzőül Sz. vagy I. 

írandó. 
A 22. lap illusztrációi közül a harmadik tévesen 

van aláírva; nem Sz. László dénárjai azok, hanem 
Béla hercegéi, abból az időből, mikor mint „kiskirály" 
bírta az ország harmadát; rajtuk a pumizmatikai 
írás: BELA DUX. 

Zsigmondnál az alkotmányvédő főurakat, akik őt 
Siklós várába internálták, ne minősítsük ellenségeinek; 
rászolgált ő arra a kis fenyítékre az Aranybulla 
81. §-a alapján. (89. L al. 2. s.) 

A 105. 1. 14. sorában a trónját szó elé az osztrák 
jelző teendő, mert magyar trónját Mária Teréziának 
nem bánthatta senki; magyar törvényen nyugodott. 

Ugyanott II. József uralkodási évszáma hibás. 
106. 1. 7. s. a tört ki helyett dühöngött felel meg a 

történelmi igazságnak. 
107. 1. al. 6. s. a rendőrség helyett a csendőrség job-

ban megfelel a zsandár fogalmána,k. 
Sajtóhibát keresve sem találtam, jóformán az egész 

könyvben, de mégis annak kell tartanom a 6. és 93. 
lapokon előforduló Dnysztert, mert a másik kötetben 
Dnyeszter van szedve, és így jobb is. A 39. 1. al. 8. s. 
veszedelembe helyett -ben. A 61. 1. közepén a kis 
kettéválasztandó az s kötő miatt. A 65. 1. fel. 5. 
sorában fél zárójel kimaradt. 6. 1. a Pruth után nem 
kell vessző: 105. 1. a. 4. sor végéről hiányzik a pont, 
valamint a 106. 1. 3. sorában is. 

A tartalomjegyzék lapszámai hiányoznak. 
Az Összefoglalás című fejezetet s az anyagbeosztást 

e könyv egyik kiváló érdemének tartom. Nagy segít-
ségére lesz ez a tanítónak az anyag állandósítása, 
ismétlése s illetve a külső tanmenet megállapítása 
alkalmával. 

A tiszta, szép illusztrációk és a színes térképek 
csak fokozzák a könyvecske értékét. A nyomtatás 
és a betűk, valamint a papiros is teljesen megfelelők 
s méltók a könyv jeles tartalmához és az egyetemi 
nyomda elismert, jó hírnevéhez ; az ára pedig való-
ban jutányos. 

Melegen ajánlom engedélyezésre. 
Pozsony, 1908 augusztus 5-én. 

Belányi Tivadar, 
Ü l a m l t&ní tónőkóplő- tacár . 

n. 
Történelem a népiskolák VT. osztálya számára. Ag 
új tanterv szerint írta: Farkas Sándor, állami tanítónő-
képző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegye-

temi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 60 fillér. 
Amit az V. osztálynak szánt, hasonló című törté-

nelmi kézikönyvről általánosságban megírtam, mind-
azt jó lélekkel megismételhetném a VI. osztály köny-
véről is; elegendő tehát azokra csak rövidesen utalnom. 

Ezen a tanítási fokozaton a tanterv már súlyt vet 
„az események összefüggésének és az intézmények 
fejlődésének feltüntetésére", ós így nagyon termé* 
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szetes, hogy az egyetemes történetben is keres evég-
ből kapcsolatot, de csak annyiban, „amennyiben azt 
a nemzeti történet megértése szükségessé teszi". — 
Farkas Sándor ezen a korláton tágít egy kicsit, midőn 
az ó-korból is nyújt egy-egy kis képet a nevezetesebb 
ó-kori népek életéről; és ezt — véleményem szerint 
— jól teszi. Az a két-három levélnyi kóstoló nemhogy 
megártana a népiskolai VI. osztály tanulóinak, hanem, 
meg vagyok győződve, még étvágykeltő hatással is 
lesz a história iránt rendszerint érdeklődő gyermeki 
lélekre. S ez annyival is inkább fontos, mert a leg-
több gyermek ezen a fokozaton fejezi be iskolázta-
tását. Ha pedig netalán sokallaná valamelyik tanító 
ezt a csekélységet is: akkor egyszerűen hagyja e l ; 
könnyebb elhagyni, mint — ha szüksége mutatkoznék 
— esetleg diktálni, talán még ennél is többet. 

A magyar történelmi részből a mohácsi vészig ter-
jedő korszak anyaga a tantervben előírt áttekintésre 
épen elegendő ; ellenben a legújabb időknek, neveze-
tesen a XIX. századnak valamivel behatóbb ismer-
tetése elkelt volna. Igaz, hogy a legszükségesebb, a 
gerinc, az teljes épségében megvan, s jó tanítónak 
ennél nem is kell több; a nem hivatott tanítónak 
pedig ott lehet a legideálisabban megírt tankönyv is, 
mit ér az, ha nem a tanító szívén tüzesedik át a tör-
ténelmi ihlet! 

A közművelődési adatoknak ebben a könyvecské-
ben már több tér jut s a műveltségi állapotok a poli-
tikai történettel mindig szerves és okozati össze-
függésben vannak feltüntetve. Ebben az irányban 
rendkívül emeli a szöveg értékét az a sok szép 
illusztráció, amelyek az V. osztály könyvecskéjének 
képsorozatával együtt maguk is valóságos műtörté-
nelmet képviselnek. Az alkotmányfejlődés fontos moz-
zanatai itt is, miként a másik könyvben, mindenütt 
kellő figyelemben részesülnek. 

Ami a részleteket illeti, itt is nagyon kevés az, 
amire a szerző figyelmét rá akarom irányozni; s ami 
itt-ott akad is, jobbadán csak másodrendű jelentő-
sége van. 

A 18. lapon az István név elé Sz. vagy I. jelző 
kívánatos, szintúgy az összefoglalásban is, a 100. la-
pon, úgy, miként odább Sz. Lászlónál; <Je a 24. lapon 
megint hiányzik a László név mellől, noha a szöveg-
ben megvan. Igaz, hogy uralkodásuk elején még nem 
voltak szentekké avatva, de Nagy Lajos sem volt 
uralkodása elején Nagy, hanem azért ez az epitheton 
az ő történelmi nevük. 

A 26. 1. a Piroska című kép alá még odapótlandó : 
Sz. László leánya, mivel ez a körülmény a szövegből 
nem derül ki, jóllehet ott van, hogy Komnenosz János 
Sz. Lászlónak veje volt. 

A 30. 1. 2. sorában a jó része kifejezés így helyes-
bítendő : egy része. 

Az 51. 1. a „Szapólyai síremléke" képaláírás után a 
laikus szemlélő János királyénak fogja tartani azt a 
síremléket, holott a nagybátyjáé, Szapólyai Imre 
nádoré és szepesi örökös főispáné, miként a körirat 
mutatja: Hic iacet illustris ac excellens dominus 
Emericus eomes perp. Sepesiensis et pallatinus (sic!) 
regni Pannonié, qui obüt MCCCCLXXXV1I. — Erről 
a síremlékről magáról is sok archeológiai és heraldikai 
tanulságot leolvashat az ügyes tanító. Egyike ez a 15. 
század szobrászati remekeinek. 

A 80. lapon : „Ausztria és Magyarország is . . .* 
(résztvettek a francia háborúkban), „de minden alka-
lommal vereséget szenvedtek." — Csak hagyjuk meg 
ezt a dicsőséget Ausztriának magának; szegény ha-
zánk akkor mint állam nem is fungált hadászatilag, 
csak néhány kombattans ezred képviselte a vérei 
csatákban, s így nem is lehetett hadviselőfél mint 
külön állam. Vegyük ki e mondatból Magyarországot, 
Még az önállóan viselt háborúk vesztes csatáit sem 
szükséges a népiskolában szellőztetni, nemhogy még 
az ilyen méltatlan esetet; amint ezt az Utasítás 
is igen bölcsen előírja. 

A rendörségről már nyilatkoztam a másik kötetnél; 
legyen ez a szó a zsandár, csendőr, pandúr, darabont, 
sőt néhol kém vagy akármi szinonimával helyette-
sítve, de a rendőr sehogy sem talál ezekre az ese-
tekre (82., 86., 91. és 116. 11.). 

A 86. 1. új cím 3. sora elején homályt okoz, ha a 
Lipót név az I. nélkül áll ott. 

A 92. 1. al. 3. s. a sereget szó után egy is kötőt 
kell beiktatni, ami közjogi szempontból nagyon fon-
tos, mert van nekünk honvédseregünk is. — Ugyan-
ott az utolsó sorba a részben szót írjuk a pénzügy 
elé, ami még fontosabb. A dualizmus lényegének, 
mint két állam politikai szövetkezésének közjogi ki-
domborítása végett célszerű volna a közös ügyek tár-
gyalásánál kijelölni a hadsereg mellett a két állam 
külön, nemzeti haderejét és önálló pénzügyét a külön-
külön szakminiszterekkel, hogy tehát csakis a politika 
közös teljesen s csakis külügyminiszter van kizárólag 
egy, míg a közös hadügyminiszteren kívül ott van a 
honvédelmi, a közös pénzügyminiszteren kívül pedig 
a magyar és illetőleg az osztrák pénzügyminiszter is. 
így tehát nem szabad azt föltétlenül kijelentenünk, 
hogy a pénzügy közös, csak részben. A monarchia 
két állama tulajdonképen csak a kölcsönös védelem 
szempontjából szövetkezett törvényesen ; a közös vám-
terület s a jegybank csak szerződésen épült fel, amely, 
lám, épen jó úton van a szétválás felé. 

A 103. 1. 2. s. végén a több helyett két — s ugyanott 
al. 6. s. Ulászló elé I. írandó. 

A numizmatikai régiségek megjelölésénél ebben a 
kötetben dénár (28. 1.) s a másikban dinár (22. 1.) 
olvasható több pénz alatt; a dénár magyarosabb s 
így helyesebb. 

Sajtóhiba ebben a kötetben egyáltalán nem akad, 
hacsak egy-két írásjelbe nem kötök bele, így teszem 
az 57. 1. al. 4. sorának a végére pont helyett vessző 
került. A 63. 1. 7. s. hiányzik a mondatot záró pont. 
A 105. 1. első és utolsó sorában vessző csúszott a 
pont helyébe. — 107. 1. 3. s. hiányzik a pont, vala-
mint a 111. 1. utolsó sorában ís ; a 112. lapon pedig 
egy egész A betű maradt ki a 9, sorból. 

Az Összefoglalásról és anyagbeosztásról, mint üdvös 
újításokról, itt is csak dícsérőleg nyilatkozhatom, 
szintúgy az illusztrációkról, a térképekről és a könyv 
technikai j élességeiről. 

S midőn végül igaz meggyőződéssel kijelenthetem, 
hogy Farkas Sándornak e két könyvecskéje teljesen 
megfelel a népiskola céljainak, bátorkodom e másik 
kötetet is mély tisztelettel ajánlani engedélyezésre. 

Pozsony, 1908 augusztus 5-én. 
Iielányi Tivadar, 

ál lami tamtónőképzó- tanár . 

A hivatalos bírálatokban foglalt lényegtelen észrevételek ezen könyveknek már most közrebocsátott, 
első kiadásában figyelembe vétettek. 

Ezen könyvekben három-három színes térkép, s amint a hivatalos bírálat is kiemeli, sok, művésai 
kivitelű kép van. 

Melegen ajánljuk a tanító urak figyelmébe. 
Mutatványpéldányokat, a bolti-ár beküldése mellett, portómentesen szolgáltatunk ki. 

A m. kir. tudományegyetemi nyomda igazgatósága. 
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Értesítökönyvecske 
az állami népiskolák számára. 

Tisztelettel értesítjük az igen tisztelt tanító urakat, hogy a minisztérium 
által az állami népiskolák számára kiadott Értesítökönyvecske f. évi kiadása 
már kapható. 

Bolti-ára 12 í, nettó-ára 9 f s a nettó-ár előleges beküldése mellett pos-
tán, portómentesen küldjük meg. 

Ax egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
Gazdasági szaktanító, kétéves mezőgazdasági tan-

folyamot ez évben jelesen végzett, önálló községi gaz-
dasági ismétlő-iskolánál állást keres. Megkeresések: 
„Szaktanító" S z e g v á r (Csongrád vm.). (1656-III-3) 

V u l k á n i iskolánknál ideiglenes minőségben a folyó 
tanévre a negyedik tanítói állás betöltendő. Ez állás-
sal egybekötött javadalom szabad lakáson és tüzelésen 
kívül havi 110 korona és 10 korona takarítási pótlék. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Bányaigazgatóság, Petro-
zsény. (1671—III—3) 

O r g o v á n y , utolsó pósta: Izsák, okleveles ev. ref. 
segédtanítót keres. Fizetése: havonta 20 korona és 
teljes ellátás. Nyugdíjaztatásom iránti kérvényem a 
minisztériumban van, esetleg megválasztásra számít-
hat. Makay Mihály, községi tanító. (1696—II—2) 

A n a g y s z o m b a t i ág. hitv. evang. egyház lemon-
dás következtében megüresedett egyik tanítói állá-
sára ezennel pályázatot hirdet. Pályázhatnak olyan 
okleveles ág., hitv. evang. tanítók, akik a magyar, 
német és tót nyelvben jártasak s akik az orgona-
játékban nagyobbfokú gyakorlottsággal bírnak. Az 
állás javadalmazása: évi 1200 korona alapfizetés, 120 
korona a Szulovinyi-féle alapítványból és természet-
beni lakás. A pályázati kérvények november hó 14-ig 
alulírotthoz küldendők. Kelt Nagyszombaton, 1908. 
évi október 26. Albrecht Géza, ág. hitv. ev. lelkész. 

(1698—11—2) 
A temesmegyei k i s s z e n t m i k l ó s i (Öjarad mellett) 

róm. kath. kántortanítói állásra nov. 18-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: 800 korona tanítói, 160 ko-
rona kántori fizetés és stóladíj, 20 korona írószer-
átalány és a törvényes korpótlék, 20 köbméter tűzifa, 
melynek fele a tanterem fűtésére szolgál, és termé-
szetbeni lakás. Kötelessége : hatosztályú, osztatlan fiú-
és ismétlő-iskolát vezetni és az iskolaszéki jegyzőséget 
külön díjazás nélkül ellátni, mint kántor pedig az 
istenitiszteletnél működni. Amíg a tanterem ima-
házul is szolgál, ennek fűtésére 2 köbméter tűzifa 
jár s amíg a hitközségi adókönyveket és számadáso-
kat szerkeszti, külön 100 korona tiszteletdíjat kap. 
Tannyelv: magyar-német. A kellően fölszerelt kér-
vények nagyságos Kristofcsák Gyula apát-főesperes 
úrhoz, Új aradra küldendők. (1700—II—2) 

A s o m b e r e k i (Baranya m.) róm. kath. iskolaszók 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet, november hó 
18-ig. Javadalma: hitközségtől 680 korona, 2-ik szoba, 
kert, konyha, kamra pótlására 120 korona, egy búto-
rozott szoba téli fűtéssel, államsegélyből 287 korona. 
Kötelessége : a rábízandó osztályok vezetése, az ismét-
lŐBÖk oktatása, a kántoriakban díjtalanul való segéd-
kezés, esetleg helyettesítés, miért csak a kántoriakban 
kellő jártassággal bíró férfitanító pályázhatók. Iskola-
szék. (1763-1-1) 

A n o s z v a j l ref. II-odtanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése: egyháztól 444 korona, államsegély 
356 korona, előleges havi részletekben ; 3 öl fa ; lak-
bér 60 korona. Fizetéskiegészítésért egyház majd 
folyamodni fog. Kötelessége: I —II. vegyes osztály 
tanítása, első tanítóval hetenként felváltva templomi 
és temetési szolgálat végzése. Állandósítás egy évi 
sikeres működés után. Kérvények ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők, november 16-ig. Állás december 
1-én elfoglalandó. U. p. Bogács, Borsod megye. Ref. 
lelkészi hivatal. (1714—II—2) 

A dabari ág. hitv. anyaegyházhoz tartozó K o t m á n y 
leányegyháznál nyugdíjaztatás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1100 
korona részint terményekben, részint készpénzben s 
megfelelő korpótlék; 2szobás lakás,kert, konyha,kamra 
s megfelelő melléképületek. Kötelessége : a hatosztályú 
népiskola tanulóit, valamint az ismétlősöket oktatni; 
saját egyházában a kántori teendőket végezni. A tan-
nyelv : magyar-tót. Pályázati határidő: 1908 nov. 15. 
A pályázatok nagytiszteletü Holles Danó ev. lelkész, 
iskolaszéki elnökhöz adandók be. Dabar, u. p. Vámos-
falva, Nógrád. t (1725—II—2) 

K u d z s i r (Hunyad m., pósta helyben) közs. iskolá-
jánál halálozás folytán megüresedett tanítói állásra 
az iskolaszék pályázatot hirdet. Javadalmazása : 1. Évi 
800 korona törzsíizetés, előleges havi részletekben és 
a rendes korpótlékok. 2. Természetbeni lakás egy 
félév múlva, addig évi lakbér 100 korona. 3. Kert-
illetmény 30 korona. 4. 6 öl tűzifa. Pályázni óhajtó 
okleveles tanítók, tanítónők szabályszerűen fölszerelt 
folyamodványaikat f. évi november 25-ig bezárólag 
az iskolaszékhez adják be. Csak gör. kath. egyének 
pályázhatnak, s kik az éneklésben és zenében jártasok, 
előnyben részesülnek. Kudzsir, 1908 október 29-én. 
Lupea Traján, közs. tanító. (1692-1—1) 

A s z a b a d k a i községi iskolaszék üresedésbe került 
két nőtanítói állomásra 1908. évi november hó 15-ig 
terjedő záros határidővel pályázatot hirdet. Illetmé-
nyek állásonként: 1250 korona évi fizetés hónapon-
kénti, 420 korona évi lakáspénz évnegyedenkénti, 
24 korona évi szerelvény- és írószerátalány, féléven-
kénti előleges részletekben és az 1907. évi XXVII. 
törvény 3. §-ában megállapított korpótlék. Az állo-
másokat 1909. évi január hó 1-én kell elfoglalni. Az 
illetményekre való igényjogosultság is ezen időponttal 
kezdődik. Ezen időpont csupán a korpótlék igényére 
nézve módosulhat az 1907. évi XXVII. t.-c. 3 §-ának 
3. bekezdése értelmében. A kérvények születési anya-
könyvi kivonattal, tanítói oklevéllel, honossági és 
szolgálati bizonyítványokkal szerelendők és Bíró 
Károly dr., kir. tanácsos, iskolaszéki elnök úrhoz kül-
dendők. Szabadka, 1908 október 25. Községi iskolaszék. 

( 1 7 4 0 - 1 - 1 ) 
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A J a s z e n o v a i (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítónői állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 800 korona készpénz, 120 korona tüzifaátalány, 
10 korona írószerátalány, szabad lakás, esetleg szabály-
szerű lakbér. Ezen állásra csakis gör. kel. szerb vallású, 
oki. tanítónők folyamodhatnak. Felhívatnak pályázni 
óhajtó okleveles tanítónők, hogy a temesvármegyei 
közig, bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel el-
látott, kellően fölszerelt és magyar honosságot is iga-
zoló folyamodványukat f. évi november hó 30-ig köz-
vetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyujsák be. 
Temesvár, 1908. évi október hó 22-én. (9 l /h -I—1) 

A k o r n y a r é v a l magyar és román tannyelvű közs. 
elemi népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Az 
állomás járandóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés. 
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel, vagy megfelelő 
lakbér. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honos-
sági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. évi 
november hó 16-ig Krassószörény vármegye közigaz-
gatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi 
november hó 2-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(93/h—I—1) 
A b u k i n l magyar és román tannyelvű közs. el. nép-

iskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás járan-
dóságai: 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztes-
séges lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szer-
kesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, 
szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett 
folyamodványok f. évi november hó 16-ig Krassó-
szörény vármegye közig, bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1908. évi november hó 2-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (92/h—I—1) 

A m o d o r i áll. tanítóképző-intézetnél megüresedett 
kertészi állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
ezen állásra oki. kertészek s oly egyének, kik a ker-
tészeti teendőkben való jártasságukat hosszú szolgá-
latukról tanúskodó bizonyítvánnyal igazolni képesek. 
Ezen állás idővel 1300 koronáig emelkedő, egyelőre 
évi 1000 (egyezer) korona fizetés és természetbeni 
lakásból álló illetményekkel van egybekötve. A kel-
lően fölszerelt pályázati kérvények a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve, Pozsony 
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtandók be. Pá-
lyázati határidő : f. évi november hó 20-ika. Budapest, 
1908 október 29. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztertől. (94/h—I—1) 

Betöltendő : a b á d o k l (Kolozs megye) áll. el. isko-
lánál egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazo-
landó), a c s a b d i i (Fejér vármegye) áll. el. iskolá-
nál egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó), 
a p u l y o n i (Szolnok-Doboka vármegye) áll. el. isko-
lánál egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazo-
landó), a m o s o n i (Moson vármegye) áll. el. iskolá-
nál egy tanítói állás (róm. kath. vallás igazolandó), 
a z i m b r ó i (Arad vármegye) áll. el. iskolánál egy 
tanítói állás, az a l v i n o z l (Alsó-Fehér vármegye) áll. 
el. iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. kántori 
képesítés igazolandó), a s z t a n c s ó f a l v a - a n d r á s -
v ö l g y i (Temes vármegye) áll. el. iskolánál egy taní-
tói állás. Valamennyi állással az 1907. évi XXVI-ik 
törvénycikkben megállapított illetmények vannak 
egybekötve. A kellően fölszerelt kérvények f. évi 
november hó 20-ig bezárólag azon vármegye kir. 
tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amely-
nek területéhez az illető iskola tartozik. 

(95/h—1-1) 
A c s e j k ö i tanítói állásra 44. szám alatt hirdetett 

pályázat határideje november 18-ig hosszabbíttatik 
meg. (1747/a—I—1) 

4 7 . SZÁM. 

K i s h a r s á n y i községi kántortanitói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: kétszobás lakás, konyha, 
melléképületekkel, kerttel; 1349 korona 56 fillér 
készpénz, a község pénztárából évnegyedenként előre 
fizetve; 487 f j -ö l föld haszonélvezete, úgy az egyház 
által megállapított temetési stóla. Kötelessége: a 
tanítói és kántori teendőkön kívül a lelkész akadá-
lyoztatása esetén a szokásos templomi szolgálat. Tan-
köteles 30-tól 40-ig. Ref. vallásúak pályázhatnak. 
Pályázati határidő: november 29. Személyes meg-
jelenés november 22-én a próbaéneklés és -orgonálás 
nfíatt előnnyel bír. Költség nem számítható. Állomását 
a_ megválasztott a választásnak a vármegyei közig, 
bizottság által történt jóváhagyása után azonnal kö-
teles elfoglalni. A kérvények alulírotthoz küldendők. 
Kisharsány (Baranya m.), 1908 október 17. Varga 
János, iskolaszéki elnök. (1719—I—1) 

T e m e a m i k l ó a (volt határőrvidék) községben, a 
magyar-román tannyelvű iskolában megüresedett ta-
nítói állomásra f. évi november 20-iki határidővel 
pályázat hirdettetik. Az állás javadalmazása: törzs-
tizetés 1000 korona, 20 korona irodaátalány, 12 kbm. 
tűzifa, természetbeni lakás, kerthasználattal. A meg-
választott tanító a gör. kel. román kántori teendőket 
is köteles teljesíteni. A kellően fölszerelt kérvény, 
melyben a magyar állampolgárság és a gör. kel. román 
kántorságban való jártasság okmányilag igazolandó, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézve, 
Temes megye közigazgatási bizottságához küldendő. 
Temesvár, 1908. évi október 27. Sebesztha Károly kir. 
tanácsos, tanfelügyelő. (1732—1—1) 

T ö r ö k s z e n t m i k l ó s róm. kath. iskolaszéke lemon-
dás folytán megüresedett egyik tanítói állásra f. évi 
november hó 14-ig pályázatot hirdet. Javadalmazás: 
900 korona államsegélyből, 100 korona a hitközségtől, 
havi előleges részletekben; 200 korona lakbér és 20 
korona kertilletmény. Kötelessége: az iskolaszék által 
kijelölendő osztály, esetleg osztályok vezetése; tanít-
ványainak az istenitiszteletekre kísérése s azokra 
felügyelet. A szabályszerűen fölszerelt s kellően 
bélyegeit kérvények — melyekhez 45 fillér póstai 
ajánlási díj bélyegekben melléklendő — ftndő Oldali 
Jenő esperes-plébános, iskolaszéki elnök címére kül-
dendők. Az állás 1909. évi január hő 1-én elfoglalandó. 
Dudás Lajos, iskolaszéki jegyző. (1736 — 1—1) 

T e m e s v á r szab. kir. város községi iskolaszéke 10 
óvónői állásra pályázatot hirdet. Az állások java-
dalma : az első három évben évi 840 korona fizetés, 
240 korona lakpénz és 30 korona írószerátalány; a 
megválasztás időpontjától számítandó negyedik szol-
gálati évben pedig évi 900 korona fizetés, 300 korona 
lakpénz és 30 korona írószerátalány. A helybeli óvo-
dáknál ideiglenes minőségben már alkalmazott óvónők 
előnyben részesülnek. A szabályszerűen fölszerelt kér-
vények f. é. november hó 20-ig a községi iskolaszékhez 
küldendők. Temesvárott, 1908. évi november hó 1-én. 
Dr. Telbisz Károly kir. udv. tan., polgármester, iskola-
széki elnök. „ (1743—1—1) 

A n a g y l á m i ág. ev. egyház okleveles kántor-
tanítót keres. Fizetése: lakás, kerten kívül 1200 
korona, a folyó évben fölvett javadalmi jegyzőkönyv 
szerint. A kellően fölszerelt pályázatok november 
25-ig az iskolaszék elnökéhez küldendők. Pósta: 
Nógrádszenna. (1745—1—1) 

A m á r é f a l v l róm. kath. segédkántor és II. tanítói 
állásra nov. 21-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: 
1000 korona, ebből államsegély 593 korona, a többi 
egyházi forrásokból. Kötelességeket az iskolaszék 
szabja meg, ahol bővebb fölvilágosítás is szerezhető. 
Szövetkezeti működést igazoló vagy erre hajlandósá-
got mutató nőtlen pályázók előnyben részesülnek. 
Máréfelva, u. p. Székelyudvarhely, 1908 nov. 8. György 
Lázár, iskolaszéki elnök. ( 1 7 5 3 - 1 - 1 ) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Pozsony m. B ö s nagyközségben negyedik tanítói 
állás üres. 800 korona fizetés, bútorozott szoba, fűtés 
nélkül. Fizetéskiegészítés kéretett. Választás f. hó 
14-én. Kántoriakban segédkezni tartozik. Állás azon-
nal elfoglalandó. Iskolaszék. (1748—1—1) 

T o l m á c s ! fiókegyház (Nógrád megye) róm. kath. 
kántortanitói állás lemondás folytán megüresedvén, 
arra pályázat hirdettetik. Jövedelme: tisztességes 
lakás kerttel, '/* telek szántóföld, 190 pár után pár-
bér, deputátum 52 korona, munkaváltság 78 korona 
60 fillér, tandíj 80 korona, három öl fa, két szekér 
széna, stóla cirka 60 korona, ösztöndíj címen 48 ko-
rona, esedékes korpótlék. Áz adók a kántortanítót 
terhelik. Kötelessége: a kántori teendők végzése, a 
reábízandó osztályok vezetése, ismétlők tanítása. 
Pályázók kérvényeiket nagyságos és főtisztelendő 
Kammerer Ferenc, kerületi esperes-plébános úrhoz 
Nógrádverőczére küldjék. A választás november hó 
19-én d. e. 10 órakor lesz, melyre személyes meg-
jelenés kívántatik. Tolmács, 1908 november 2. Róm. 
kath. iskolaszék. (1749—1—1) 

Csór (Fejér megye) kath. iskolájához okleveles 
kisegítőtanítót keresek azonnal, egész tanévre teljes 
ellátás, bútorozott és fűtött szoba s havi 30 koroná-
ért (ágynemű, mosás és világítás nélkül). Bemutat-
kozás előnyös. Janky József, kántortanító. 

( 1 7 5 0 - 1 - 1 ) 
A v á g ú j h e l y l izr. népiskola igazgató-tanítója 

nyugdíjaztatását kérte, minek folytán ezen iskolánál 
egy tanítói állás betöltendő. Fizetés: 1000, esetleg 
1200 korona, a törvényes ötödéves korpótlékok, lak-
bérátalány és 20 korona kertilletmény. Pályázhatnak 
okleveles tanítók, kik a héberben és a német nyelv-
ben is jártasak. A pályázók meghívásra bemutat-
kozni és próbatanítást tartani kötelesek. Az állás az 
igazgató-tanító nyugalomba vonulásakor elfoglalandó. 
Kellően fölszerelt folyamodványok legkésőbben f. hő 
18-ig alulírott elnökséghez benyújtandók. Vágújhely, 
1908 november 2-án. Dr. Angyal Lajos, iskolaszéki 
elnök. Friedmann Illés, jegyző. (1752—I—1) 

A m u r a s z e n t m á r t o n i (Zala megye) róm. kath. 
népiskolánál lemondás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 700 korona 
fizetés, 2 öl fa, 1 szobás lakás, félig bútorozva. 1000 
koronáig való kiegészítésért már folyamodva lett. 
Tanítónők is pályázhatnak. Pályázati határidő: no-
vember hó 20. Kecskés Ferenc esperes-plébápos, 
iskolaszéki elnök. ( 1 7 5 4 - 1 - 1 ) 

A s z a r v a s g e d e i fiókegyház róm. kath. kántor-
tanítónői állomására november 18-ra pályázat hir-
dettetik. Részletes feltételek megtekinthetők „Nép-
nevelődben. Kérvények november 17-ig Bősz Emil, 
plébánoshoz (Jobbágyi, Nógrád megye) küldendők. 

( 1 7 5 8 - 1 - 1 ) 
A malakó i (Zólyom m.) ág. hitv. ev. népiskolánál 

megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelem : 400 korona államsegély; tandíj és egyéb 
járandóság 600 korona. Pályázati határidő: nov. 25. 
Kérvények az ág. hitv. ev. iskolaszéki elnökre címezve, 
Radványba küldendők. (1759—1—1) 

I l lanót (Liptó m.) ág. hitv. evang. leányegyház 
tót tannyelvű iskolájához tanítót keres. Fizetése: 
készpénzben éB terményekben 1000 korona, megfelelő 
lakás és kert. Pályázatok f. hó 25-'g az evang. lel-
készi hivatalhoz, Liptóazentmiklósra küldendők. 

(17(50-1-1) 
A p l s k ó i ref. egyház 1909 június 30-ig ideiglenes 

kántortanitói állásra pályázatot hirdet, havi 70 korona 
javadalmazással, lakáson kívül. Kötelessége : a kántor-
tanítói teendők végzése, kanonikus órákban és lelkész 
akadályoztatása esetén a lelkészt helyettesíteni. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. Pályázatok 
november 15-ig Sipos Lajos ref. lelkész címére külden-
dők, Piskó, pósta Vajs/iló. (1765—I—1) 

K i s ö k r ö s l (Zemplén m.) róm. kath. tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik november 25-ig. Javadalma : 
1000 korona, lakás, elegendő tűzifa. A tót nyelv isme-
rete és személyes megjelenés szükséges. Pósta : Görög-
inye, vasúti állomás: Homonna. (1762—I—1) 

A l u b i n a l ág. hitv. ev. egyház kántortanitói álláara 
pályázatot hirdet. Az iskola tannyelve : tót. A meg-
választott köteles a kántori teendőket elvégezni s a 
III—VI. osztályokat tanítani. Javadalmazása: két szo-
bából, konyha, éléskamra és gazdasági épületekből 
álló lakás, 324 • » kert, szántótöld, 6 öl tűzifa, fel-
vágatással és befuvarozással s a javadalmazási jegyző-
könyv szerint 1056 korona pénzjövedelem az egyház-
tól. Fölszerelt kérvények nov. 2U-iki záros határidőig 
Boór Péter ev. lelkészhez küldendők, Lubina, Nyitra 
megye. (1766—1—1) 

R e c s k i róm. kath. elemi III. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdetünk. Fizetés: a hitközségtől 100 korona, 
700 korona államsegély, fizetéskiegészítés kérelmezése 
folyamatban, 200 korona lakbér és 20 korona kert-
pótlék. Kérvények okmányokkal november 26-ig kül-
dendők. Iskolaszék, Recsk (Heves m.). (1768—1—1) 

A cser l i ág. ev. népiskolai kántortanitói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: terményekbeni 
1200 korona B 3 szobás lakás. Tannyelv: tót-magyar. 
Pályázatok benyújtandók november 30-ig a cserii 
ág. ev. lelkészi hivatalhoz, p. Litva, Hont megye. 

A n e m e s v a r b ó k i ág. ev. népiskolai kántortanitói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : eddig 500 
korona, minek kiegészítése 1000 koronáig az államtól 
kéretik. Tannyelv: tót-magyar. A kántortanító a 
papot istenitiszteletek végzésénél helyettesíti. Pályá-
zatok december 15-ig benyújtandók a cserii ág. ev. 
lelkészi hivatalnál, p. Litva, Hont megye. 

(1769-1—1) 
É r k e n é z i (Bihar m.) községi iskolaszék egy tanítói 

állásra pályázatot hirdet. Javadalma : az államtól 900 
korona, a községtől 100 korona és lakás természetben. 
Kérvények fölszerelve 1908 november hó 20-ig nagys. 
Szlávy József iskolaszéki elnök úrhoz küldendők, 
Érkenézre. Választás: 1908 november hó 22-én d. u. 
3 órakor ejtetik meg, Érkenéz községházánál. 

( 1 7 7 2 - 1 - 1 ) 
Ocsárd község kántortanitói állására pályázat 

hirdettetik. Javadalom: két szobán, mellékletein ós 
gazdasági épületeken kívül 16 kat. hold föld, párok-
tól V* mérő búza, 3 magyar itce bor és 20 fillér. 
Van 148 pár. Készpénz: 100 K, minden gazdától 
12 bécsi font széna, fa fejében 80 K, minden gyer-
mek után 84 fillér tandíj. Vasárnapi iskoláért 12 K 
60 fillér. Pusztai iskolások után 2—2 K. Tanterem 
fűtésére 2 öl fa felvágva, stóláris jövedelem 24 K. 
A javadalmi jegyzőkönyv szerint összes jövedelem 
1320 K. Tanítói oklevél, kántori képesítés és szemé-
lyes megjelenés kívántatik. Útiköltség nem téríttetik 
meg. Választás november 19, előzőleg próbaéneklés. 
Kérvények küldendők : Plébániahivatal Görcsöny, Ba-
ranya megye. (1733—1—1) 

Áz i l l y e i államilag segélyezett községi elemi nép-
iskolánál betöltendő egy új, harmadik tanítói állás. 
Fizetése: 900 korona államsegélyből, 100 korona a 
község pénztárából, 200 korona lakbér és 20 korona 
kertilletmény. Román nyelv bírása kívánatos. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények f. évi november hó 16-ig 
az iskolaszék címére küldendők. Hlye (Bihar megye). 

(1738—1—1) 
A tót tannyelvű h e l i v á g á s a l róm. kath. népisko-

lánál megüresedett kántortanitói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetés: készpénzben, fával (természetben) 
együtt egyezer korona. A pályázók kérvényeiket a 
helivágásai róm. kath. iskolaszékre címezve, Krávecz 
Péter egyhker. tanfelügyelőhöz, Hanusfalu, Szepes m. 
küldjék be. Nők is pályázhatnak. Moys László, lelkész. 

(178Q-I -1 ) 
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M a r t o n o s o n egy külterületi tanítói állás megüre-
sedett, melyre oki. férfitanítók november 21-ig pályáz-
hatnak. Javadalom : 1000 K törzsfizetés havi előleges, 
a tanterem fűttetéseért és takaríttatásáért 175 K 
negyedévi előleges részletekben, Martonos község pénz-
tárából; szabad lakás, 1000 [Il-öl telekkel. Megválasztott 
tanító köteles állását megerősítés után azonnal elfog-
lalni és az iskolaszék által kijelölt iskolánál a min-
dennapi és ismétlőiskolai tanulókat tanítani. Kérvények 
alulírotthoz küldendők. Simrák Béla róm. kath. plébá-
nos, a közs. iskolaszék elnöke. (1712—II—1) 

Pályázat az Öcsöd község által fenntartott s 
lemondás folytán megüresedett vezető-óvónői állásra. 
Évi javadalom: 1. 600, azaz hatszáz korona, mely 
évnegyedenként, az óvodai pénztárból előre fizettetik. 
2. Tisztességes lakás melléképületekkel, az óvoda 
helyiségében. Kötelesség: a vezetésére bízott óvodában 
az óvodaköteles gyermekek gondozása, szellemi veze-
tése, az 1891. évi XY. t.-c. rendelkezései szerint. 
Pályázati határidő: 1908 november hő 24. Az állomás 
választás után lehetőleg minél előbb elfoglalandó. 
Kellőleg fölszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. 
Öcsöd (Békés m.), 1908 november 4. Csapó Péter, 
felügyelőbizottsági elnök. (1767—II—1) 

A ko tor l (Zala megye) községi népiskolánál újon-
nan rendszeresített VI. tanítói állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Pályázhatnak okleveles, róm. kath. 
tanítók. Javadalom : 1000 K államsegély és a község-
től 200 K lakbér. Pályázati határidő : november hó 17. 
Kellőleg felszerelt kérvények Hajdú Lajos községi 
főjegyző, iskolaszéki elnökre címezve küldendők. 

( 1 7 7 3 - 1 - 1 ) 
Z a l a k o p p á n y község államilag segélyezett köz-

ségi népiskolájánál a III., újonnan szervezett tanítói 
állásra, november 22-ig, pályázat hirdettetik. Választás 
24-én fog megejtetni. Csak tanítónők pályázhatnak. 
Fizetés: 900 K az államtól, 100 K, '/* hold kert s 
egy szobából álló (bútorozatlan) lakás a községtől. 
Kötelesség: Az egyik tanterem növendékeit s az 
összes női kézimunkát és a gazdasági ismétlő-iskola 
közismereti tárgyait tanítani. Oklevéllel felszerelt kér-
vények az iskolaszéki elnök címére kéretnek. Meg-
bízásból: Békefi Elek, igazgató-tanító. (1774—1—1) 

A f á b i á n h á z a i ref. egyház pályázatot hirdet az 
első és második vegyes osztályok tanítói állására. 
Javadalmazás: 1000 korona évi fizetés, havonkénti 
előleges részletekben. Két szoba, konyha s kamarából 
álló lakás s 400 (négyszáz) Q-öl faiskolai föld haszon-
élvezete. Pályázhatnak református vallású, okleveles 
iérfi tanítók. Pályázati kérvények november hó 22-ig 
alulírotthoz küldendők. Fábiánháza (Szatmár megye), 
1908 október 26. Asztalos Kálmán, ref. lelkész. 

(1775-1—1) 
O r g o v á n y község iskolaszéke a községi központi 

iskolánál megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: I. 1000 korona készpénz a községi 
pénztárból, előleges havi részletekben. II. 800 Q -öl 
kerti föld haszonélvezete ; adóját a község fizeti. III. 
Tisztességes lakás : 2 szoba, 2 konyha, kamra, speiz, 
pince, istálló és ólak. IV. Iskola fűttetése és takarít-
tatásáért évi 30 korona. V. Törvényes korpótlék. Köte-
lesség : Az I—VI. osztályú mindennapi vegyes nép-
iskola és ismétlő-iskola vezetése. A ref. vallású növen-
dékek vallás- és énektanítása. Kántori javadalom : 1. 
8 hektoliter rozs, az egyház magtárából; 2. temetési 
stólák. Kötelesség: az istenitiszteleten az éneklés 
vezetése ; bibliaföl olvasás; lelkész akadályoztatása 
esetén az istenitisztelet rendes elvégzése. Csak ref. 
vallásúak pályázhatnak. Az állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Nős emberek előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő: nov. 29. Orgovány, 1908 nov. 6. 
Molnár Gergely ref. lelkész, isk.-széki elnök. 

(1776-11—1) 

S a j k á s g y ö r g y e (volt határőrvidék) községi jel-
legű, magyar-szerb tannyelvű népiskolánál betöltendő 
egy újonnan szervezett tanítói állás. Ezen állással 
következő javadalmak vannak egybekötve: 1000 kor. 
fizetés, 60 kor. iskolaszolgatartási átalány, 48 kor. 
faátalány, 10 kor. írószerátalány, kertilletmény és 
természetbeni lakás. Ezen állást kérő tanítók kereszt-
levéllel, oklevéllel, eddigi szolgálataikat, valamint 
nyelvismeretüket és magyar honosságukat igazoló ok-
iratokkal fölszerelt folyamodványukat Bácsbodrog vár-
megye közigazgatási bizottságához címezve, legkésőbb 
folyó évi november hó 30-ig nyújtsák be. (Nem ma-
gyarnyelvű okmányok hiteles magyar fordítása mellék-
lendő.) Faragó János, kir. tanfelügyelő. 

(1777—1—1) 
L a c z k v á g á s á r a (Szepes megye) tótul is beszélő, 

róm. kath. kántortanító kerestetik. Törvényes fizetés,, 
lakás, fűtéssel. Folyamodványok december hó l-ig 
küldendők: Szmolko Ince plébánoshoz, Alsózúgó. Pósta: 
Podolin. (1778—1—1) 

Székesegyházhoz lírai tenoristát keresek 1600 ko-
rona fizetéssel. N a g y v á r a d . Beleznay Antal, karnagy. 

(1757—III—1) 

HIRDETESEK. H IRDETESEK. 

A második osztály tanítója, 
JUHÁT ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az új tanterv és utasítás szerint ZlMA 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1627—IX—4) 

Tanítók használatára. 
Magyarázó magyar nyelvtan II. o. 40 f., III. o. 50 f. 
Beszéd- és értelemgyakorlat II. -o. 50 f. Számtani gya-
korlatok és példák I , II. o. 40 f. Almássy Ferenc, 
vezetőtanító, Székesfehérvár, Sörpince-utca 15. 

(1707-11—2) 

Tanítóknak nélkülözhetetlen! 
Most jelent meg: Bodnár Gáspár Gyakorlóiskolai 
Kalauz. 2 korona előleges beküldése ellenében bér-
mentve küldi: Huszár Aladár könyvkereskedése, 
Szatmár-Németi. (1641—III—2) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-^ 
fizetésre is kaphatók.f 
Harinóniumok, beszé-e 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal.Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitünőhúrokstb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 2 0 ) 
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Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustless-
sze l történik. 

E szert egyedül és kizárólag a 
Fónagy-féle Dustless-

gyár s 

Erdős J. és Tsa 
Budapest, VI., Sziv-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 

Miniszteri rendeleteket és utasítá-
sokat kívánatra megküldünk. 

(1680—IX—3) 

IToilTrao I r a r t á r c a l r ! Olvassák el a 40. számban hir-aeuves &aridrsdit!detésemet! Nóvák. (1.372-4-3) 

Q7rt ln \TPCC7n s z e désű, sima, fajtiszta kapható 
U&UIU V Cool iU Pataky Miklós póstamestemél Kocsér 
(Pest m.): kövi dinka 6 K, piros és fehér chasselas 10 K, 
passatuti 12 K, ezeréves Magyarország emléke 40 K. 
Vasút- és csomagolási költség a megrendelőt terheli. 

( 1686—II -2 ) 

RÍ7tnO P r o r i m P T l v I k é P z ő k > tanfelügyelők 
DlLlUa ClCUUlCUj: és számos kartárs elisme-
rése ! Eng. számv. olvasókönyv I. oszt. 50 f. Vezérfonal 
az I—II. oszt. számvetéséhez, 3 táblával 80 f. Fűzi 
Márk ny. tanító, Kassa. (1729-11—2) 

f i _ „ „ I l állami tanítónő Arad város közeléből, közi e-
l / ű t l C l kedési előnyökkel bíró nagyközségből Er-
délybe, esetleg Dunántúlra. Cím : „Akácvirág"' Ménes, 
poste restante. (1711—I—1) 

1 ftftn koronát fizetek, ki velem sürgősen cserél 
1 U U U Pest környékéről, esetleg más nagy városból. 
Áll. tanítónő, Z.-Lövő. (1764-1—1) 

f c u r á l i i n i / e g y helyre, bárhová. Nő Tiszolczról, 
l / o C l Ci l i l l IV férfi alföldi tanyáról; vasúti állomás 
1 km. Bódi, áll. tanító. Kistelek. (1747—I—1) 

FEIWEL LIPÓT utóda S f f i 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

liolab'? rendezé-
sek, tornakészü-
lékek és óvo 1)1-

berendezések 
gyára. 

KÍTÁniitra meg-
küldi ríjonnnn 

k i ado t t á r j egy -
l é k é t , ingyen és 

b é r m e n t r e . 
(24—65—46) 

A legújabb rendszerű zon-
gora- és liangszer-hitel-
osztály megnyílt , a legol-
csóbbtól a legfinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagy 
banknál törleszthető rész-
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek értékét egy 
bank rögtön kifizeti, a vevő 
pedig a banknak marad • 
adósa. A hangszer ára tehát 
csak annyi, mintha készpén- • D ^ c S S S ^ - ' ^ P á ő O i V 

zért venné. ^ • 

REMÉNYI MIHÁLY 
nagy zongora- és hangszertelepén. 

BUDAPEST, Király-utca 58. szám. 
Prospektus és árjegyzékek minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447—30—25) 

SCHÜNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . ( 2 1 - 1 4 ) 
Föüzlet: IV., Magyar-ntca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

KÉZIMUNKA 
Gobelinek, 
gok és sz íve tek rendkívül i nagy 
választékban, szabot t gyári á rakban. 
Kér jen képes ár jegyzéket és kiválasz-

tási kü ldeményt . 

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény! 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
nöl kézimunka-nagyiparos, 

B u d a p e s t , YI . , D e s s e w f f y - u t c a 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

: S a j á t árúházában. 1 

Magyarország ^JliSL ~ 
(16—52—46) 
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Aki még nem ismeri 
a HOROYITZ ADOLFNÁL 
Nagyszombatban megjelent 

a sikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet szerint tervezte: Nagy József. 12 szám ^ 
10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatványsorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai modern rajz-
oktatás 50 fillér) 1'30 korona előleges beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. (1661—IX—3) 

F p l h í v á C f -Mária légy velünk !" o. művem II. része 
r C l l l l V u d . ez év végén megjelenik. 50 kizárólag 
csak Mária-éneket tartalmaz, a legszebbekből; nagy 
része új és eredeti, díszes orgonakísérettel. Ára utal-
ványon 3 korona, utánvéttel 3 korona 65 fillér. Zámbó 
Károly, Szeged-Rókus. ( 1 7 4 6 - 1 1 - 1 ) 

Cserét keresek a rimaszombati áll. el. leány-
iskolától más városba. Iskolánk 

a II. fizetési csoportban van, 7 tanerős, lakbérünk 
360 korona. Szíves ajánlatokat nevemre, Rimaszom-
batba (Gömörkishont m.) kérek küldeni. Institóris 
Mária. (1755-1—) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krauüz F. és Társa 
líriszabó-Uzlete, VIII. ker., Kákóczi-rtt 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—16) 

Vö7Órtnnwtrpl? • Alexys Vezérkönyv (eredmény-
Y CiOl ÜUllj Vcü . tár) a földrajz tanításához 1"20. 
Pálinkás B. s Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2 -40; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B. i Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás: 
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézi-
könyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A . : 
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ; 
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen 
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—12) 

Tanítók segítsége! 
Minden tanfelügyelő követeli a részletes tanításterve-
zetet (tananyagbeosztást). Bármely osztály 65X48 cm. 
nagyságú, ív alakban kiállított, falra függeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann József féle 
„Ré-zletes Tanítástervezete" 40 fill. Mind a hat osz-
tályé 1 kor. 50 fill. Az egytanítós (osztatlan) iskoláé 
1 kor. 10 fill. Az összeg előleges beküldése mellett 
bérmentve küldi: Huszár Aladár könyvkereskedő, 
Szatmár. (1519—V-5) 

készpénzért vagy részletflietósre 
legjutányosabb érőn 

HHRENTREU ÉS FUGHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. ( 1 9 3 - 4 0 - 37) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(1380 —XX— 9) 

kolai, róm. kath. vallású tanítónő kerestetik 
pusztára, egy 13 éves leány és 4 éves fiú mellé, sze-
rény igényekkel, ki a háziasszonyi teendőkben is 
segédkezik. Javadalmazás: havi 40 korona és 100 
korona tiszteletdíj az évzáró-vizsga sikeres letétele 
után. Német nyelv szükséges. Ajánlatok „B. G.B, p. r. 
Kéthalom címen kéretnek. (1781—1—1) 

Református nevelönöt keresek 
egy első, egy negyedik elemista leány és egy má-
sodik elemista fiú mellé. Az egyszerűség és háziasság 
elengedhetetlen föltétel. A pályázatokat kérem az 
alábbi címre küldeni. Szánthó Györgyné, Marosfelfalu, 
u. p. Szászrégen. (1668—II—1) 

A mult (tan. működésem 25.) évében vezettem be a 

Segjefebnő Gramma-László-féleABC-könyvet, 
amikor s amellyel az írvaolvasás tanításában eddig 
a legnagyobb rekordot értem el, rövid 4 hónap alatt 
földolgozván azt, miért is elhatároztam, még vissza-
levő tan. időmben ennél megmaradni s azt mások-
nak is ajánlani. Keszü (Baranya megye). Somssich 
Sándor, néptanító. — Mutatványpóldányt küldünk és 
bevezetése esetén a képes falitáblákat hozzá ingyen 
adjuk: Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(1548—VII—3) 

Vaday-Pacséry-Dénes 

Gazd. ism.-iskolások könyve. 
Engedélyezve 69.371/1906. sz. a. Ára egész vászon-
kötésben 1-20 K. Kiadja a Polatsek-féle könyvkeres-
kedés, Temesvár. (1498—7—6) 

Okleveles tanítót keresek 
az elemi iskola IV. osztályát magánúton végző fiam 
mellé. Fizetése: havi 40 korona és teljes úri ellátás. 
Az illető esetleg a fűrésztelep irodájában mellék-
keresetre is számíthat. Ajánlatok Czigelmayer Jenő, 
gőzfűrésztelep Nagytopolovecz (Temes vármegye), 
küldendők. (1744—1—1) 

138 színes liéppel ellátva 
jelent meg kiadásunkban 

Seiler Miklós „Természettana", 
a népisk. részére. A színes képek a szemléltető-okta-
tást rendkívül elősegítik. Engedélyezve 101.280/1908. 
sz. a. Kívánatra mutatványpéldányt küld a Polatsek-
féle könyvkereskedés, Temesvár. (1419—VII—7) 

Rét 4 oktávás, új harmónium 
és egy rövidített, 6 oktávás zongora olcsó áron eladó 
Kiepszel István hangszerésznél, Beszterczebánya. 

(1731—II - 2) 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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rWÍTóK 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap min<1 en héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

ntézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- é3 polgári 
«kólák és tanítóképző - intézetek cg y példányban ingyen. 
1 lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
gazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
tözségi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedéire 2 korona 50 flllér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előílzetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min 
den egyes szóéit, minden közlés után 6 flllér fizetendő. Az ily 
modoii mindenki által kiszámítható hirdetési díj elftre külu^udS 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted rt-«i.%-t 
tevő petit nyomású és egyl.asábú sora 1 korona. Ezek a díjak ife 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Ti l l . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 5. 

Kéziratokat n e m a d u n k vissza. 

A pedagógiai kongresszus. 
Ennek az esztendőnek szeptember ha-

vában, az angol erkölcsnevelési egyesület 
meghívására, a föld kerekségének minden 
részéről összesereglettek, Törökország és 
Szerbia kivételével, mindama nemzetek 
képviselői, akik több-kevesebb mértékben 
ma már részesei a XX. századi kultúrá-
nak. Azt mondják azok, kiknek a sors 
megadta azt a szerencsét, hogy ezen a 
kongresszuson jelen lehettek, — pedig 
honfitársaink közű P i s sok kiváló embe-
rünk részesült ebben — hogy ilyen im-
pozáns, ilyen a föld minden népére és 
nemzetére kiterjedő gyülekezetet még 
nem láttak. Európaiak és amerikaiak, 
ázsiaiak és ausztráliaiak, fehér- és fekete-
bőrűek, egyiptomiak ós kínaiak, oroszok 
és japánok tűntek föl ezen a kongresz-
szuson s követelték joggal a maguk ré-
szét a művelődés javaiból. Mindez mu-
tat ja a kultúrának az újabb időben 
óriási lépésekkel való térhódítását, futó-
tűzként való terjedését. Valóban meg-
változott a világ, ma már nem szabad 
tisztán európai civilizációról beszólni, 
mint nem is oly régen még. Az európai 
civilizáció megszokott fogalmának he-
lyére az egyetemes emberi művelődés 
fogalmát ke)l tennünk. 

Es az is rendkívül jellemző, hogy mi-
féle fontos érdek, miféle közös ügy volt 
az, amely ennyi mindenféle embernek a 

szívót összedobbantotta, egy érzésben, 
egy gondolatban egyesítette ? Nem a 
nemzetek és államok politikai ügyeinek, 
viszonyainak kérdése volt az, ami felett 
tanácskoztak, hanem ennél és az efajta 
kérdéseknél sokkal fontosabb, jelentéke-
nyebb, közösebb, szélesebbkörű és egye-
temesebb, t. i. az erkölcsi nevelésnek a 
kérdése. 

A Magyar Társadalomtudományi Egye-
sületben, ennek a fiatal, de előkelő és 
a maga rendkívül fontos hivatását nagy 
lelkesedéssel és erővel szolgáló egyesü-
letnek elnöke, Gál Jenő főrendiházi tag 
és Giesswein Sándor kanonok, országgyűlési 
képviselő számoltak be nagyszámú kö-
zönség jelenlétében ama tanulságokról, 
melyeket ez a kongresszus nyújtott. 
Lapunk olvasóközönségének érdeke ellen 
vétenénk, ha az ezen a gyűlésen hallot-
takat a londoni kongresszusnak főbb v i t a -
tételeit, az erkölcsi nevelésnek főbb elveit 
röviden össze nem foglalnánk. 

Az erkölcsi nevelés fogalmát — tár-
sadalmi szempontból tekintve azt — 
sokkal szélesebbkörűnek kell felfognunk, 
mint ahogy azt eddig tet tük. Nemcsak 
az iskolának, az egyháznak, a családnak 
kell ennek'szolgálatába szegődnie, hanem 
magának az államnak is, ós végül min-
den egyes embernek, aki képes arra, egy-
részt, hogy maga példás erkölcsi életé-
vel, kötelességeinek pontos és szigorú 
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teljesítésével másoknak példát adjon, 
mintául szolgáljon; másrészt, akinek 
módjában áll akár szóval, akár tettel 
másokra olyan hatást gyakorolni, mely-
nek nyomában tisztelet fakad. Csak ha 
így fogjuk fel az embereknek egymással 
való érintkezését, egymásra gyakorolt 
hatását, alakul ki az együvétartozásnak, 
a társadalmi szolidáritásnak az érzülete, 
melynek alapján minden embert fele-
barátunknak tekintünk, aki szeretetünkre 
és szolgálatunkra épúgy számot tart, 
mint mi az övére. Ha a nevelést kime-
rítettnek vélnénk tisztán az ismeretek 
közlésével, akkor olyan tanult embere-
ket képezhetünk, kik tudományukkal 
ellene fordulhatnak a társadalomnak s 
mint antiszociális lények annál veszedel-
mesebbé válhatnak, mennél tanultabbak. 
Az ismeretközlésnek nem önálló célnak 
kell lennie, hanem ennek az erkölcsi 
nevelés céljait kell szolgálnia. A bibliá-
nak ama mondását : Elvész a nép, mely 
tudomány nélkül való, így kell módosí-
tanunk : elvész a nép, mely erkölcs nél-
kül való. Ismereteket közölni, tanítani 
csak mesterség, aki ezt teszi, csak mester-
ember; nevelni, az erkölcsöt művelni, a jel-
lemet, az egész lelket formálni, alakítani: ez 
az igazi művészet, s aki ezt végzi, az művész. 

Az erkölcsi nevelés összes tényezői 
között azonban legnagyobb súllyal esik 
a mérlegbe a család és az iskola. E kettő-
nek egymással folytonosan érintkezni 
kell, hogy vállvetve, egymásnak kezére 
dolgozva, egymással összhangban állva 
vihessék elébbre az erkölcsi nevelés szent 
ügyét. Aztán az iskolában az erkölcsi 
nevelés ügye nem tisztán a hitoktatónak 
vagy az irodalom, költészet tanítójának 
vagy bármely más tantárgy tanítójának 
dolga, hanem mindegyiknek külön-külön 
és együttvéve. Minden egyes tantárgy-
nak, még a matematikának a tanítását 
is át kell hatnia az erkölcsi vonatkozás-
nak, mert minden egyes tantárgynak 
megvan az erkölcsi nevelés szempont-
jából a maga több-kevesebb értéke és 

jelentősége. Bár tehát az erkölcstan egy-
szerű tanítása sem kicsinylendő, az er-
kölcsi nevelés nem szorítkozik tisztán 
erre. Az erhöhst oktatásnak is — mely 
egyik része csak az erkölcsi nevelésnek — 
közvetettnek kell lennie és nem, mindig köz-
vetlennek. Az erkölcsi elmélet ne lépjen 
fel követelőleg, ne alapuljon a közvetlen 
erkölcsi prédikáción, hanem fűződjék 
egész természetszerűleg az olyan okta-
táshoz, mely nemcsak az elmére, hanem 
az érzésre, az érzületre, a szívre is tud 
hatni. 

Az erkölcsi nevelés súlypontja az 
iskolában a tanító- és tanárképzésre esik. 
Feddhetetlen jellemű, eszményi lelkületű, 
szeplőtlen becsületességű egyéneket kell 
nevelni, képezni az erkölcsi nevelés szent 
ügyének szolgálatára. Hatékonyabb a 
példa, mint a puszta leckéztetés. A ta-
nító legyen ne csak tanító, hanem jó 
próféta is, aki maga is követi ama ma-
gasabb erkölcsi elveket, melyeket növen-
dékeinek hirdet. Erkölcsi tekintetben 
tehát a tanítókkal, a jövő nemzedék 
művészeivel szemben a társadalmi köz-
vélemény szigorúbb mértéket alkalmaz-
hat, mint bármely más foglalkozású 
egyénnel szemben. Az igazi prófétákkal 
egy színvonalon álló tanítókon épül fel 
nemcsak az erkölcs szebb világa, hanem 
a társadalom egysége s a társadalom 
előrehaladó erkölcsi fejlődése. 

E főbb tanúságokat nyújtotta a lon-
doni kongresszus az erkölcsi nevelést 
illetően a gyakorlat szempontjából. Ami 
az erkölcsi nevelést, mint elméleti kér-
dést illeti, itt már nehezebb a dolog. Az 
egyesület elnöke, Gál Jenő azt az impresz-
sziót szerezte, hogy ezt a kérdést az annak 
megfelelő szélesebb bölcsészeti és lélek-
tani alapon csak az elmélet emberei, a 
bölcsészek, a lélekbúvárok oldhatják 
meg. Ezen a téren ütköztek aztán meg, 
— mindig kellő higgadtsággal és egyedül 
az elvek és eszmék tiszta levegőjében 
megmaradva — a különféle bölcsészeti 

! világnézetek képviselői. Tudnunk kell 
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ugyanis azt, aminek fejtegetését ez al-
kalommal Gál és Giesswein gondosan 
mellőzték, hogy az erkölcsi nevelés kér-
dése egészen összefügg a vallásról való 
fogalmunkkal. 

Ismeretes, hogy a franciák épen az 
intenzívebb erkölcsi oktatás céljából az 
iskolákból kiküszöbölték a vallásoktatást 
és azt az erkölcstan oktatásával akar-
ják pótolni. Ezt a németek és angolok 
nem követték. Bár nekünk e tekintetben 
is megvan a magunk meggyőződése s 
az nem a franciákéval egyezik, mégis 
szerettük volna hallani, hogy a többi 
európai nemzetek bölcsészei miképen 
vélekednek erről a francia reformról. 
Bár igaz, hogy ezt is a kongresszus ter-
jedelmes munkálatából — mely nyom-
tatásban is megjelent angol nyelven — 
megtudhatjuk. Terünk sem engedi s al-
kalom sem volna most ezt a kérdést 
feszegetnünk. A kongresszus eredményei-
vel mi magyarok is meg lehetünk elé-
gedve, kiváló egyének kellő súllyal kép-
viseltek bennünket. S nekünk, elméleti 
pedagógusoknak is, kik velünk egy me-
zőn, a lélektan és neveléstan mezején 
munkálkodnak hasonló szellemben, meg-
nyugvásunkra és meggyőződésünk meg-
erősítésére szolgál, hogy az összes kivá-
lóbb tudósok megegyeztek abban, hogy 
az erkölcs nagy, magasztos alapelve 
ebben a megdönthetlen tételben ju t ki-
fejezésre: szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat. Kant, a németek nagy böl-
csésze ezt úgy fejezte ki, hogy ember-
társadat sohase tekintsed eszköznek, 
hanem mindig célnak. Azaz minden em-
ber, mint eszes és erkölcsi lény, autonó-
miával bír, van egyénisége, van érdeke, 
de tartozik elismerni a nomost, a tör-
vényt is, mely embertársainak az érdekét 
van hivatva megállapítani, megvédeni és 
biztosítani. Tudnunk kell, mivel tartozunk 
másoknak, felebarátainknak épúgy, mint 
azt, hogy mivel tartozunk önmagunknak. 
„Önmagunkat tökéletesíteni, hogy má-
sokat boldogíthassunk, hogy másoknak 

és a köznek javára lehessünk" ez a 
Kant-féle bölcsészetnek megdönthetetlen 
alapigazsága. 

Örülünk, hogy ez a londoni kongresz-
szuson is kifejezésre jutott s hogy többen 
rámutattak arra, mennyire ellentétben 
áll ezzel a Nietzsche-féle Übermensch-erkölcs, 
amely tisztán az egyéni erőre, a hata-
lomra, az önzésre akarná alapítani egész 
modern társadalmunkat. 

Dr. Székely György. 

Magyarország s a nemzetiségek. 
írta: Balogh Pál. 

— Ötödik közlemény. — 
III. 

Hazánk néprajzi konfigurációja láttára cso-
dálkozva kérdezheti az idegen: vájjon mindig 
ilyenek voltak-e a közviszonyok ebben az ezer-
éves magyar államban, és nem érezte a hegemón 
magyar faj soha szükségét vagy lehetőségét 
annak, hogy a másajkú népek asszimilálására 
és összeolvasztására — világrészünk többi hege-
món fajnépeinek példája nyomán — legalább 
kísérletet tegyen? 

A középkori Európa ily egybeolvadási folya-
mat képét tárja elénk, meg-megindult a nép-
vándorlás elszüntekor, a fajok és törzsek új 
elhelyezkedése után, s a reneszánsz idejébe 
ülte meg a betetőzés ünnepeit. 

Így alakult ki száz évek alatt a francia 
nemzet : gall, római, gót, frank, burgundi, baszk, 
breton és normán elemekből, — az angol nem-
zet ó-gall, brit, szász, kelta, dán és normán, — 
a spanyol nemzet kelto-iber, vandal, gót és 
arab vér keveredéséből. A német császárok 
hűbérúri hatalma nemcsak az összes germán 
törzseket egyesítette, hanem kiterjeszkedett 
olasz, vlém, skandináv és szláv tartományokra: 
asszimilálta a szláv eredetű vendeket és poro-
szokat, német hűbéressé tette a cseh törzsek 
főnökét, és már-már szemet vetett a Duna-
völgyben Pannóniára és Európa keletén a 
bizánci császárság állított óriási olvasztóke-
mencét az alája vetett fajnépek egyesítésére : 
a görög fegyver és kultúra hódító ereje Itália 
déli részétől a fekete tengerig, a Boszporustól 
Kis-Ázsia és Afrika mélyébe elért. 

Mikor a magyarok e történeti színtéren 
honfoglalók gyanánt megjelentek, a nemzeti 
kialakulás még kezdetleges stádiumban volt 
európaszerte. A mai Francia- és Német-
ország helyén akkor kezdte meg vég vonaglá-
sát a Karolingek nyugati és keleti frank biro-
dalma. A brit trónon angol-szász dinasztia ült, 

47* 
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de egyensúly nélkül, s már közelgett a dán 
invázió ideje, liogy a szigetország Skandináviá-
hoz csatoltassék. Itália húsz darabba volt szét-
szedve : a római pápa és a kondovai kulifa, 
a német és bizánci császár, a lombard her-
ceg s a velencei dogé, kisebb-nagyobb városi 
és hegyi köztársagokkal egyetemben, osztoz-
kodtak a darabjain. A szláv népek vándorlá-
sukat csak az imént fejezték be s nomád 
életmódúkból, laza törzsszerkezetükből kinőve, 
most fogtak az államalkotás munkájához. A 
normán származású Rurik nagyfejedelemsége 
az orosz rónán, a bolgár cárság a Balkán 
félszigeten, lengyelek és csehek, horvátok és 
szerbek szervezkedése túl a Kárpátokon s a 
dinári alpok tövében, Szvatopluk királysága a 
Duna-völgyben, Zalán fejedelemsége a Tisza-
völgyben, hazánk területén : megannyi egymást 
követő ilyen irányú kísérlet. 

Ebbe az alakulási processzusba törtek be a 
X. század vége felé Árpád vezér magyar 
hadai, hogy Európa keletén, egy eddig isme-
retlen faj nép hegemóniája alatt, a maradan-
dóság jegyében új államéletet teremtsenek. 
Az irányzó történeti nyomok e vállalathoz 
nem hiányoztak ; Árpád fejedelem Magyar-
országot ugyanazon a talajon alkotta meg, 
ahova hatszáz évvel korábban Attila a hún, 
ötszáz évvel előbb Baján az avar birodalom 
alapjait rakta le. De amazoknak nem sikerült 
a munka, Árpád müve pedig ma is fennáll. 

A hún birodalom nem sokkal élte túl ala-
pítóját : az Isten ostorának tartott Attilát. 
Az avar birodalom négyszáz évig állt fenn, 
hogy aztán elvesszen nyom nélkül. A ka-
tasztrófa, melyet Nagy Károly császár mért 
rá, eltörölte még az emlékét is a föld színé-
ről. Miből állt a négy évszázados avar törté-
nelem, kik voltak és mit müveitek a nagy 
khán ok ez idő alatt a Duna völgyben, a Kár-
pátok alatt s a külső világban : nincs róla 
semmi adat. Nemcsak a krónikák hallgatják 
agyon, hanem néma a földtalaj is : sehol sem 
akad az avar mult nyomára építési vagy ipari 
tárgyakban, szóhagyományszerű nyelvemlékek-
ben, regékben és dallamokban az utókor. 

Árpád Magyarországa túlélte ezer év viszon-
tagságát, zivatarait. Ott áll napjainkban is, 
csaknem ugyanazon közjogi határok közt, 
melyeket a honszerző ősök fegyvere mért ki 
neki. s ez annál csodálatosabb jelenség, mert 
a középkori Magyarország körül az egykorú 
Európi teljesen elváltozott azóta, szétomlottak 
a szomszéd nagy birodalmak, az egykor erő-
teljes államtestek valamennyien : a római né-
met császárságtól a bizánci imperiumig, a 
velencei köztársaságtól a cseh és lengyel 
királyságig, s a távolabb fekvők a felismer-

hetlenségig átalakultak a középkor óta 
napjainkig. Egyedül Magyarország áll még 
ugyanott, és csaknem ugyanúgy, ahová a 
X. században a honfoglalás helyezte. 

De a történelem nem ismer csodákat. A ma-
gyar állam e példátlanul szívós konzervativiz-
musának is megvannak a maga természetes, 
szükségszerű és tanulságokat termelő okai. 

Ez okok közt bizonnyal első helyen áll az 
ország szerencsés fekvésű helyzete Európa 
történeti panorámájában. Határzónát alkot a 
nyugat és kelet közt ; nagy népcsaládok nyelv-
területeit, kultúráit, hatalmi vágyait és fegy-
veres erejét választja el egymástól; éket for-
mál közöttük, nemcsak távoltartva azok súr-
lódási felületét, hanem saját testével, annak 
ellentállásával és rugalmasságával íöltve ki az 
így támadt hézagot. 

Magyarország létezése akadályozta a római 
német s a bizánci császárság véres mérkő e-
sét a középkor derekán. Hazánkon tört meg 
a tatár kánok hódító előnyomulása nyugat 
felé, miután romba dönték és századokig ural-
muk alatt tárták Rurik oroszországi állam-
építményeit. Hazánk állította meg diadalút-
jukban az ozmán szultánokat háromszázéves 
küzdelemmel, s e harcoknak egy időre maga 
is áldozatul esett. Az új idők Magyarországa 
arra van hivatva, hogy Európa keletén a 
status quo fennmaradását a béke és civilizáció 
jegyében képviselje, megakadályozva a nagy 
germán és szláv népcsalád összecsapását, örök 
vívódását a Dunavölgy birtokáért. 

E történeti rendeltetésnek az ország föld-
rajzi alakja és topografikus tagozata teljesen 
megfelel. Az összefüggőleg épült egységes 
hegyrendszer, az összefolyó egységes vízrend-
szer, a középen elterülő termékeny róna, mely 
felé az összes völgyek nyitva vannak, s a ter-
mészetes határok zárthegyi, széles folyam-
vonalai : e hazát egységes államtestnek pre-
desztinálják, mely a maga függetlensége meg-
védésére nehezen megvívható és könnyen oltal-
mazható várerődítvény gyanánt van a termé-
szettől berendezve. 

Honfoglaló őseink szerencsés ösztönnel vá-
lasztották és szerezték meg ez országot hazá-
juknak. Mert ez világtörténeti fekvésénél fogva 
minden irányban előnyös politikai pozíciót, 
stratégiai szempontból pedig minden időkben 
hatalmas katonai pozíciót biztosított a magyar 
nemzetnek. 

A nemzet őskorában, mielőtt a magyarság 
i itt vert volna gyökeret, négyszer veszített 
1 hazát a keleten, mert fennmaradásának és bol-
! dogulásának itt koncentrálódott előfeltételei 
: másutt mindenütt hiányoztak. Ha messzebb 

keleten marad, az oriens harcias nagy nem-
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zeteinek tengerében merül el tatár, török vagy 
orosz túlsúly alatt, s ma sorsa tán a cser-
keszekéhez vagy kozákokéhoz hasonló. Ha 
messzebb nyugaton telepszik meg, a germán 
népözön szívta volna magába, ahogy megtette 
ezt a szláv eredetű poroszokkal és vendekkel. 

Ezeréves történeti múltját a magyarság csak 
ebben az országban élhette végig, s egyedül 
ő tudta a múlt időkön át, ő képes a belát-
ható jövőben is ez országot egységes állam-
nak fenntartani. Mely ténybeli igazságon az 
országlakók poliglott összetétele mitse változtat. 

Poliglott volt itt a népesség már a hon-
foglalás idejében is. Őseink szeme előtt az új 
haza megszerzésekor magyar imperializmus 
lebegett, mely a hegemón faj vezetése alatt 
sok apró fajnépet egyesít békében kormány-
zatilag, háborúban katonailag. A magyar poli-
tika egyik vezérgondolata volt mindenha e 
népek preeifikálása, megnyerése s fölhaszná-
lása az államcél igényei, a haza java és általa 
a közjó érdekei szerint. 

Nagyobb emóciót e politikai törekvés a 
magyarságtól századokig nem kívánt. Kirá-
lyaink és államférfiaink figyelmét, munkás-
ságát nagyobb kaliberű kérdések és tényezők 
foglalták el állandóan, semhogy az apró honi 
fajnépekkel sokat törődtek volna. Epoly ke-
véssé tárták szükségesnek rendszeres elnyomá-
sukat, ahogy nem helyeztek súlyt mesterséges 
beolvasztásukra. 

Nincs is nyoma semmi visszahatásnak e 
népek életszféráiban századokon át. A fegyver-
hatalom, mely őket meghódoltatá, előbb félel-
mes tekintéllyé, majd oltalmazó erővé vált az 
ő szemükben. Már az első királyok alatt hozzá-
szoktak helyzetükhöz, s a magyarság esatáit 
saját létkérdésüknek, a magyar elesetteket 
saját halottjaiknak kezdték tekinteni. 

Ily viszonyok közt az asszimiláció egy lassú, 
természetes önműködő folyamat volt, mely 
csaknem észrevétlenül ment végbe a közép-
korban, ahogy az erdők nőnek s a folyók 
medret változtatnak. Magától terjeszkedett a 
magyar etnika és olvasztá be a többi faj-
népeket ez országban, anélkül, hogy az újjá-
szülési fájdalom bármelyik félnek legkisebb 
lázat okozott, a magyarság számbeli gyara-
podása feltűnést keltett volna. Okleveleink 
tanúskodnak róla, hogy a középkor vége felé 
legtöbb vidékünkön a beolvadt másajkú népes-
ség már színmagyarrá vált. Erre vall nemcsak 
a följegyzett családnevek túlnyomó részének, 
hanem a fölemlített hegy-, völgy- és folyam-
nevek, sőt az összes határdűlők neveinek is 
csaknem kizárólagos magyarsága. 

Mekkora asszimiláló erő van a magyarban, 
két tény bizonyítja. Egyik az, hogy az 1241-iki 

tatárdúlás alkalmával egy idemenekült harcias 
nemzetnek adtunk ottbont a hazában: ez a 
kún, mely azóta a magyarság hatalmas tör-
zsévé hasonult. Másik az, hogy a fajmagyar 
népesség mai státusában százezerszámra talál-
kozunk egyénekkel, kik idegen nevűek s csak 
magyarul tudnak : ezek az utolsó százévek 
alatt önként olvadtak be. Van ilyen akárhány 
a magyar nemességben, a polgári rendben s 
a köznép körében, akik eredetre németek, 
szlávok, örmények, törökök, románok vagy 
görögök voltak, most ped;g belőlük kerülnek 
ki a legsovénebb magyarok. Modern szellemi 
arisztokráciánkhoz ez elem tekintélyes kontin-
genssel járult: temérdek a magyar tudós, író, 
költő és művész, akinek más volt az anya-
nyelve vagy más a származása. Elég, ha a 
világhíres zongorakirály példájára : a német 
anyanyelvű Liszt Ferencre, s a legnagyobb 
magyar lírikusra : Petőfi Sándorra hivatko-
zunk, ki szerb apától (Petrovics) és tót anyá-
tól származott. 

(Befejező közlemény következik.) 

Levelek egy néptanítóhoz. 
VL 

írta: Gaal Mózes. 
Iskolává kell tenned az egész falut. Ne 

ijedj meg tőle, nem mondok semmi különös 
dolgot, nem is kívánok tőled emberfeletti 
munkát. Nem azt mondom, hogy a falu apraját-
nagyját rendeld bizonyos időben az iskolába, 
hanem azt, hogy látogasd meg a tanítvá-
nyaidat. Erre téged nem kötelez senki, ezt a 
magad jószántából teszed meg. Mondjuk, hogy 
a kíváncsiság hajt, mondjuk, hogy a szeretet 
késztet : végső eredményében mindegy az. Menj 
el, látogasd meg a te gyermekeidet. 

Lepd meg őket akkor, amikor nem várnak. 
Szörnyű meglepetés lesz az. Megijednek tőled, 
azt hiszik, hogy valami rossz fát tettek a tűzre, 
s most eljöttél, hogy a szülék törvényszéke 
elé állítsd őket. 

Pedig te csak azért mégy, hogy lásd őket 
otthon. 

Az egyik épen a malacokat eteti. No, ez 
szép dolog, ezért megdicséred őt. Sőt ki is 
vallatod, hogy mit ad a malacoknak, hány-
szor ad napjában. Érdeklődői a munkája iránt. 
Nem is sejted, hogy mennyire megerősíted őt 
abban a hitében, hogy helyesen cselekszik, s 
milyen buzgón fogja máskor is ezt a munkát 
elvégezni. A másikat épen azon kapod rajta, 
hogy felesel az anyjával. Durva, ízetlen, bántó ez 
a feleselés. Megszomorodik a szíved ennek hal-
latára, szívesenvis szafordulnál, de nem szabad, 
reád itt nemes misszió vár, ne térj ki előle. 
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Végighallgatod, s akkor oda állasz a fiú 
elé. így szólasz hozzá: 

— Nagyot véthetett ez a te anyád ellened, 
hogy ilyen csúnyán le kellett szidnod. Ugyan 
mivel bántott meg, fiam? Látom én, hogy 
nagy harag van a szívedben, s mégis anyádat 
sajnálom, mert lám, őt szidtad meg, nagyon 
szomorú szegény. Jere be, fiam, holnap tanítás 
ntán hozzám, hogy beszéljünk erről a dolog-
ról. Hátha én tudok neked valami jót mon-
dani, s többé nem tartod becsületes dolognak 
ezt a feleselést. 

Es másnap négyszemközt beszélsz a gyer-
meknek, okosan és sok jóindulattal. Mert 
nemde, tudod, hogy ez a gyermek példa után 
indult, midőn az anyjával szembeszállott, alig-
hanem otthon kapta erre a példát, ott van a 
háznál a nagyanyja, s talán épen az anyja 
vagy apja szidta meg előtte. 0, a gyermek abban 
a szűk világban, amelyben felnő, mindent lát, 
hall, mindent megjegyez, ethikai világának itt 
rakódnak le az alapjai, nem a szavak, erkölcsi 
oktatások szabályozzák, hanem a cselekedetek. 
És mert ezt tudod, az orvosságot is ehhez mér-
ten kell készítened. Nehéz dolog, nem is min-
dig sikerül, de megpróbálni kötelesség. Talán 
a hang, amelyen a gyermekhez szólasz, merő-
ben ismeretlen lesz előtte, a szeretet is idegen 
lesz előtte, meg fogja őt döbbenteni szokatlan-
ságával, figyelmét jobban felkelti, megtetszik 
neki, gondolkozóba esik, s talán hatással is 
lesz reá. Nem tudom, de érzem, hogy a neve-
lésnek mindenre ki kell terjednie, tudok rá 
példát a magam és mások életéből, hogy a 
jóakaró szó az erkölcsi világ elemeinek föl-
építésénél gyakran hathatósabb, mintha végig-
húzunk a gyermeken, kegyetlenül leszidjuk, 
mert ezekhez bizonyára hozzászokott, s mihelyt 
a pálca suhogott, a sírással együtt megszűnik 
a hatás, sőt gyakran dac ébred fel a nyo-
mán, s ez megöli csírájában a jó szándékot. 

A harmadik gyermeket kis testvére mellett 
találod. Epen álomba ringatja. Ez leány-
gyermek, ebbe a természet oltotta a szere-
tetet a kisgyermek iránt. Ez félig hozzá-
tartozik a leánygyermekek játékához, a fel-
öltöztetett baba után következik az igazi baba. 
Lényeges különbség van közöttük. A por-
cellán-baba szót fogad, nem sír, nem rúg, 
nem körmöl (legalább rugdalódzó és körmölő 
babákat még nem tartották szükségesnek gyár-
tani). Ámde az igazi baba nem marad ott, 
ahová leteszik, annak minden mozdulatára 
vigyázni kell, az lehet siránkozó, mérges, jó-
kedvű, nyugtalan, csendes, — ki a micsodás. 
A kis pesztonkának jónak és türelmesnek kell 
lennie, s ha ilyen, akkor megérdemli, hogy 
egy-két jó szavad legyen hozzá. Megmondod 

neki, hogy ez a kisbaba majd felnő, hozzá-
szokik, megszereti őt, igen kedves testvér lesz 
belőle, de nem azért, mert testvére neki, 
hanem azért, mert jól bánt vele, míg gyámol-
talan volt, mesélt neki, elaltatta. Bezzeg láttál 
te másféle testvéreket is. Azok naponta hajba-
kaptak egymással, egy darab kenyér vagy 
alma miatt betörték egymásnak az orrát. 

Tetszik az ilyen beszéd a gyermekeknek, 
százszorosan tetszik, ha a tanító mondja, aki 
nagy és okos ember, aki bizonyára jó ember 
is, mindig igazat mond. 

A kis pesztonka megjegyzi a tanító úr sza-
vait ; a dicséret még hathatósabban buzogtatja 
szívéből a szeretetet a kis baba iránt, aki 
most olyan édesen alszik. És elgondolja, hogy 
milyen jó az a babának, ha van aki vigyázzon 
reá. Eszébe jut, hogy a múlt nyáron milyen 
borzasztó dolog történt a harmadik szomszéd-
ban. Az történt, hogy a Szabóék Terkája ott-
hon maradt a kis Jucival, azt mondották neki, 
hogy el ne mozduljon a bölcsője mellől. Terka 
kiment a fiúkkal a patakhoz, hogy gátat csi-
náljon . . . aztán a kis ártatlan a bölcsőből 
kiesett, aztán egy mérges disznó a fülét le-
harapta. . . . Ez jut eszébe a kis pesztonká-
nak, s újra megfogadja, hogy ő a világ min-
den kincseért nem mozdulna el a kis ártatlan 
mellől. 

Ezek az asszociációk úgy keletkeztek, hogy 
te, öcsém, meglátogattad a te tanítványodat s 
néhány szavaddal mélyítetted a benne levő 
nemesebb érzést, közelebb hoztad őt a kis 
testvérhez, szép és dicséretes dolognak nevez-
ted azt, amit tett. 

A negyedik gyermeket (ez már fiúgyermek) 
épen azon kapod rajta, hogy a szomszédék 
kertjének a kerítéséről ugrik le, mikor te az 
udvaron belépsz. Ez csaknem sóbálvánnyá 
mered, mikor téged meglát. Szeretne a föld 
alá bújni ijedtében, de nem lehet. A keble 
erősen kiduzzad. Tele van vörösbélű körtével. 
Ez a gyermek lopott. így lopott szeme-láttára 
tavaly, tavalyelőtt bátyja is, nyilván örökség-
képen szállott rájuk a körtelopás. Nem látnak 
benne semmi rosszat, a fő dolog csak az, hogy 
a szomszéd rajta ne kapja, mert akkor keser-
vesen eldöngeti. Ennyi az egész, ehhez a cse-
lekvéshez nincs semmi köze az ethikának. 
Mindennek a kerítés az oka ; ha azt nem állít-
ják fel a két kert elválasztására, nem csábí-
tanák a körtére vágyakozó gyermeket arra, 
hogy tilosba járjon. 

Hm, nehéz probléma előtt állunk, öcsém. 
Nyilvánvaló, hogy a te tanítványod nem járt 
igaz úton, mert elvette a másét, az is nyilván-
való, hogy midőn ezt cselekedte, az ősök 
nyomán indult, azt tette, amit látott. Vala-
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hogy meg kellene vele értetned, hogy ne 
nyúljon a máséhoz, de nem azért, mert baj 
lesz, ha tetten érik, hanem azért, mert hit-
vány módon jut ahhoz a körtéhez. 

Kérdezd meg tőle, hogy mit csinálna ő a 
szomszéduk fiával, ha az a körtefa az ő kert-
jükben volna, s a szomszéd fiú ugornék át a 
kerítésen ? Bizonyára azt felelné, hogy istene-
sen megverné. De hátha nem látná a fiút, 
csak a kárt venné észre? Akkor búsulnék és 
haragudnék. 

Ez még mind nem elég; a te kis körte-
tolvajod félelmében beszél a szájad íze szerint. 
Fogd meg a kezét és vidd át körtéstül együtt 
a szomszédhoz. Húzódozik szörnyen, de megy 
veled. Nagyon nyugtalan a lelkiismerete, a 
félelem megmozgatta, még mindig csak a fé-
lelem, ez az ősállati érzés. Fel kellene benne 
ébreszteni az ethikai embert. Próbáljuk meg. 

A lopott körtét ki kell marékszámra szed-
nie a kebeléből, s le kell raknia a szomszéd 
asztalára. Aztán így kell szólnia: 

— A kertből loptam, gazd'uram, vissza-
hoztam. Nagyon megkívántam. Ne haragudjék. 

— Ha nagyon megkívántad, fiam, — mon-
danád te — mit kellett volna tenned? 

— Kérni, instálom. 
— Szégyen-e kérni ? 
— Nem szégyen. 
— Szégyen-e lopni ? 
— Szégyen. 
— No lásd, fiam én meg azt mondom ne-

ked, hogy kérni sem szép dolog, sokkal szebb 
dolgozni azért, amire vágyakozunk. Tudod-e, 
mit tettem volna én a te helyedben ? Eljöttem 
volna ide a gazd'uramhoz, s azt mondottam 
volna : adjon nekem valami munkát gazd' uram, 
hogy egy kalap vörösbélű körtét megszolgál-
jak, mert szeretem ám a vörösbélű körtét. De 
amiképen nem szeretném, ha valaki az enyé-
met elvenné, azonképen én sem nyúlok a 
máséhoz. 

Célt érnél-e, nem tudom, de első lépésnek 
talán elég volna. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-(- A Beregvárinegyei magyar közmű-

v e l ő d é s i e g y e s ü l e t központi igazgató-választ-
mánya f. évi november hó 4-én Beregszászban, 
a varmegyei székház kistermében Patay András 
főispán, egyesületi elnök vezetése alatt ülést tar-
tott, melyen a választmány számos tagja s a 
vármegyei közélet több más vezetőférfia is jelen 
volt. Az ülés tárgysorozatát Szentpétery Endre 
kir. tanfelügyelő, egyesületi igazgató és Rhédei 
János kir. s.-tanfelügyelő, egyesületi t i tkár adták 
elő. Az orsz. közm. kongresszus megtartását és 

az orsz. közm. tanács megalakítását a választ-
mány örömmel üdvözölte, rendíthetet lenül bízva 
abban, hogy azok összhangzó működése kultúr-
egyesületeink életébe ú j erőt önt, ezeket sikeres 
munkásságra képesíti s a jogosulatlan nemzetiségi 
törekvések és támadások elé megvíhatlan gátat 
vet. A közönség kultúrális ügyek iránt való 
érdeklődésének felköltése s az egyesület jövedel-
mének fokozása céljából a vármegye egész terü-
letén, szeptember hó folyamán közművelődési nap 
tar tását határozták el ; miután azonban ez eszme 
még egészen új, annak gyakorlati kivihetőségét 
egyelőre 8 — 1 0 helyen kísérlik meg, azok sike-
rének biztosítása céljából a rendezendő községi 
kul túrünnepeken az egyesület vezetői résztvesz-
nek. Az egyesületi közgyűlést is minden évben 
szeptember hóban tar t ják meg. A szabadtanítás 
intézményét a választmány nagy lelkesedéssel 
karolta fel, egy-egy előadás díját 10 koronában 
állapította meg és javasolja a közgyűlésnek, hogy 
ezen célra 1909. évi költségvetésébe 300 koronát 
irányozzon elő. Beregszászban munkásgimnáziumot 
létesítenek. Ennek igazgatójává Rhédei János 
kir. s.-tanfelügyelőt választották meg. Ezen célra 
1909-re 500 korona megszavazását ajánlják a 
közgyűlés előtt s a munkásgimnázium igazgatóját 
a költségvetés keretei között elérendő megtaka-
rításokból fogják díjazni. Az egyesület 1909. évi 
költségelőirányzatát 6 0 1 8 korona bevétellel, 5608 
korona kiadással, ekként 410 korona jövedelmi 
fölösleggel állapították meg. E tárgynál nagy-
szabású vita fejlődött ki, melyben főképen Gulácsy 
Is tván dr. és Jóbszty Gry ula vettek részt. Gulácsy 
István dr., reámutatva arra, hogy az egyesületnek 
összesen 62.080 korona alaptőkéje van s ennek 
felhasználható kamata oly csekély, hogy azzal az 
egyesület számottevő eredményeket a legbuzgóbb 
munkálkodás mellett sem mutathat fel, megfon-
tolásra ajánlja, nem volna-e célszerű erőgyűjtés 
céljából a mult évi pénztári maradványt az alap-
tőkéhez csatolni. Jobszty Gyula az egyesület 
minden jövedelmét a tanítóságnak adná, azon tár-
sadalmi tevékenységek ellenértéke gyanánt, melyek 
hivatali kötelességeik- határain túlesnek s me-
lyekért őket senki sem dí jazza. I lyenek : ifjúsági 
egyesületek, dalos- ós olvasókörök szervezése, 
vezetése, népkönyvtárak kezelése, alkoholizmus 
elleni küzdelem, szabadtanítás, tanoncotthonok 
létesítése, vezetése stb. Óvodára egyetlen fillért 
sem szavaz meg, mer t az óvodafenntartás nem 
társadalmi feladat. Ezzel a nézettel szemben 
Gulácsy dr. az óvodák és iskolák létesítésének és 
állami kezelésbe való átadását a legjelentősebb 
egyesületi feladatok közé sorozza. A kifejlődött 
hosszú vita eredménye az lett, hogy a tanítók 
jutalmazására szánt összeget 350 koronával emel-
ték. A törvényhatósági bizottságnak a Nemzeti 
Falanx támogatására irányuló megkeresésére hatá-
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rozták: kerestessék meg a törvénykatósági bizott-
ság, miképp ezen célra valamely rendelkezésére 
álló alapból 500 koronát utalványozzon. Ennek 
felhasználásával a kir. tanfelügyelő a Nemzeti 
Falanx fiókját valamely virágzó ifjúsági egyesület 
mellett létesíti s az eredményről a törvényható-
sági bizottságnak jelentést tesz. Az egyesület 25 
éves jubiláris közgyűlését a folyó év december 
havában Munkácson tartják meg s ennek pro-
grammját csupán ezen célra összehívandó külön 
választmányi ülésen állapítják meg. 

± A Marostordamegyei ált. taní tótes tület 
f. hó 4-én Marosvásárhelyt, díszgyűlés keretében 
ünnepelte meg Deák Lajos kir. tanfelügyelőségé-
nek 25 éves évfordulóját. A jubiláns iránti sze 
retetnek megnyilatkozását már a gyűlés megkez-
dése előtt tapasztalni ke'lett, mert a szomszéd 
vármegyékből is sokan jelentek meg az ünne-
pélyen. Amikor Deák Lajos az érette ment kül-
döttség élén a terembe lépett, percekig tartó 
lelkes éljenzés fogadta. A Himnusz eléneklése és 
Lénárt József t. elnöknek megnyitója után Máthé 
József tant. elnök emlékezett meg Deák Lajos 
szerepléséről Marostorda vármegye népoktatás-
ügyének történetében. Ismertette Deák Lajost, 
mint a becsületes és fáradhatatlan munkásság 
emberét. Kiemelte, hogy Marostorda vármegye 
népoktatásügyét e negyedszázad alatt nemcsak 
hogy kiemelte elhagyatottságából, de megyéjét 
népoktatásunkban a legelsők közé helyezte. Deák 
Lajos bölcs mérséklettel párosult tapintata képes 
volt ebben a kétféle vallásfelekezettől lakott és 
nemzetiségekkel tarkázott vármegyében a nép-
oktatásügyet törvényeinknek megfelelően úgy 
vezetni, hogy nemcsak az egyházak autonóm jogát 
soha meg nem sértette, de mindenütt szeretetet 
és tiszteletet vívott ki magának. 25 évi munkás-
sága alatt sok iskolát fejlesztett, újakat létesített, 
úgy, hogy a beiskolázott tanulók létszáma meg-
kétszereződött. Tudva azt, hogy csak „szeretet 
szülhet szeretetet", az ő atyai szíve mindig meleg-
séggel fogadja tanító-fiait s ezért nyomatékos 
jelentőséggel bírnak azon szavai, melyekkel a 
tanítóság által neki adományozott díszes kiállítású 
emlékalbumot köszönte meg, hogy t. i. a leg-
nagyobb földi kincs, boldogság az ő számára: 
tanítóinak tisztelete, szeretete. A tantestület em-
léktárgyának átadását a marosvásárhelyi áll. polg. 
fiúiskola énekkarának üdvözlő dala előzte meg. 
Majd az üdvözlésekre került a sor. Máthé József 
a megyei tanítóság nevében, ifj. Ugrón Gábor dr. 
főispán előbb Apponyi Albert gróf miniszter, 
azután a maga üdvözletét tolmácsolta. Sorra követ-
kezett azután mintegy 40 küldöttség, köztük : 
7 felekezet, megyei és kerületi tantestületek, 
vármegye, iparkamara, pénzügyigazgatóság, szé 
kely társaságok, Emke, polg. iskolák, ref. kollé-
gium, kir. tanfelügyelőség stb. Az elnöki zárószó 

s a Szózat elhangzása után a jubiláns tiszteletére 
közebéd volt. melyen mintegy 400 an vettek részt. 
Délután a megyei tantestület évi rendes közgyű-
lését tartotta meg. Máthé József tant. elnöknek 
az Eötvös alap vezetősége ügyében tett előter-
jesztése után Lőrinczi Zsigmond titkári jelen-
tését a közgyűlés magáévé tette. A bíráló-bizott-
ság sajnálattal jelenti, hogy a kitűzött két pálya-
tételre mindössze egy munka érkezett be, mely 
„A nemzetiségi kérdés megoldásának módja és 
föltételei, tekintettel a tanítók, iskolák és tanító-
egyesületek feladatára" című pályatételről érte-
kezik. A közgyűlés a díjat nem adja ki. A pénz-
és könyvtárvizsgáló bizottságok jelentését a köz-
gyűlés tudomásul veszi s a fölmentvényt az 
érdekelteknek megadja ; a költségvetés csekély 
módosítással ugyanaz, mint a mult évi. Ezután 
a tisztújításra került a sor. Elnök : Máthé József; 
alelnökök : a fiókkörök elnökei ; titkár : Ulicsny 
Guidó. A közgyűlés Deák Lijos éltetésével ért 
véget. 

— A Sióvidéki ág. hitv. ev. tanítóegye-
s ü l e t Gyönkön tartotta ezévi rendes őszi köz-
gyűlését, mellyel kapcsolatban az Eötvös alap 
javára jól sikerült, táncvígalommal egybekötött 
zeneestélyt rendezett. A gyűlést a templomban 
istenitisztelet előzte meg, melyen Mühl Sándor 
helybeli lelkész szép alkalmi imát mondott. 
Haiszer M. elnök megnyitójában a tanítóegyletek 
fontosságáról szólva, rámutatott, hogy a tanító-
egyletek akkor is a tanügy előmozdítását mun-
kálják, amikor a tanítóság anyagi ellátásának 
emeléséről tanácskoznak, mivel a tanítók is csak 
úgy fordíthatják minden erejüket hivatásuk be-
töltésére, ha gondnélküli megélhetésük biztosítva 
van. A jelenlevő elöljáróság előtt pedig az egylet 
elismerésének adott kifejezést azért, hogy a hit-
község, buzgó papja vezetése alatt, egymásután 
emeli monumentális középületeit : templomot, 
paplakot, mintaszerű iskolai épületet és tanítói 
lakást, ezzel mint járási székhely és központ 
követendő példát mutatva a vidéknek. Feller 
Ádámnak szép orgonaelőadása után az elnöki 
jelentést hallgatta meg a gyűlés, melynek kapcsán 
jegyzőkönyvileg is köszönetet mondott mindazok-
nak, kik az estély rendezésénél közreműködtek. 
A gyűlés vége karének-gyakorlat volt, az iskolá-
ban. A közebéd fölött elhangzott felköszöntőkben 
Péterfy apánkról is megemlékeztek, éltetvén őt, 
mint az Eötvös-alap megalapítóját és így mint 
a tanítóság nagy jóltevőjét. A zeneestélyt a sió-
vidékiek énekkara kezdte, a Himnusszal. Domby 
Béla, helybeli ev. ref. lelkész nagy hatással sza-
valta el saját szerzeményű szép költeményeit. 
Stollár Margit magyar dalokat énekelt nővére, 
Melanie zongorakísérete mellett, a közönségnek 
szűnni nem akaró tetszésnyilvánítása közt. Weil 
Endre ügyesen előadta zongorán : La Consolation, 
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I. L. Dussektől. Tóth Józsefné Várkonyi Jolán 
és liene Kálmán pedig kitűnően adták elő Gyulai 
Farkasnak „A mézeshetek után" című dialógját. 
Glöckner Béla, Búsz Imre, Kring Ödön, Feller 
Adám és Laurentsits Gábor szép kvar te t te t éne-
keltek. Knabel Vilmos A tanár úr csibéiről 
ta r to t t a diákéletből merítet t , jó, humorisztikus 
előadást. A gyönki úr i dalárda nagy hatással 

«énekelt kurucdalokat Szügyi Józseftől Tomka 
Ilonka és Lemle Gabriella szép négykezes zongora-
játékukkal gyönyörködtették a közönséget. Búsz 
Henrik és Széles Gyula a „Szép Ilonka" című 
melodrámát adták elő, nagy sikerrel. Befejezésül 
a sióvidékiek elénekelték a Szózatot A rendezést 
egy helyi bizottság végezte, melynek sikeres 
működésében tevékeny részt vettek a helybeli 
tanítókon kívül különösen a ref. gimnázium tanári 
kara és a kaszinó tagjai, elsősorban pedig ennek 
minden jóér t lelkesülő, buzgó elnöke: Nozdoviczki 
Ferenc, kir. közjegyző. Az ő körültekintő és 
tapintatos rendezői ügyességének és fáradságot 
nem ismerő buzgalmának köszönhető főleg úgy 
az elért szép erkölcsi, valamint a viszonyokhoz 
képest nem várt anyagi siker. Az összes jöve 
delem 430 és néhány koronát tet t ki, u e l jből 
200 koröna körül j u t az Eötvös alapnak. Óhajfa-
nánk, — írja tudósítónk — hogy minden tanító-
egylet így fáradozzék az Eötvös alap érdekeben, 
mint a sióvidéki, úgy bizonyára rövid idő alatt 
nem is remenylett felvirágzásra jutna. 

] / A Nagyknküllővárinegyei ált . tanító-
egyesület kőhalmi já rásköre f. évi november 
7 én Ágostonfalván tar to t ta meg őszi rendes köz-
gyűlését, a tagok élénk érdeklődése mellett. 
Zahumenszky István elnöknek hazafias megnyitó-
beszéde után a gyűlés elénekelte a Himnuszt. A 
mult ülés jegyzőkönyvét olvasta fel László Gyula 
járásköri jegyző, majd a különböző bizottságok 
kiküldése u tán Veres József ágostonfalvi állami 
tanító ta r to t t nagyon sikerült gyakorlati tanítást, 
a III. osztályban ismertetve az alanyt és állit-
mány t ; a tanítást igen élénk és tanulságos 
eszmecsere követte. Szabó Domokos halmágyi 
ig.-tanító Minő módszertani és gyakorlati esz-
közökkel lehet a magyar nyélvet a hazafias 
érzés fejlesztésével kapcsolatosan megkedveltetni 
és elsajátíttatni a nem-magyar ajkú növendékek-
kel a népiskolában című tételről igen tanulságos 
s mindvégig feszült figyelemmel hallgatott fel-
olvasást ta r to t t , melyért jegyzőkönyvi köszönetet 
és dicséretet kapott. Millier Irma hévízi állami 
tanítónő szintén a gyűlés elismerését, jegyző-
könyvi dicséretet vívta ki „Az önállóság*-ról 
tar tot t tartalmas felolvasásával. Az elnöki jelen-
tések után egyhangúlag, közfelkiáltással alelnökké 
választatott Péterffy Gyula hévízi áll. isk. ig.-
tanító s pénztárossá ped :g Szabó Domokos hal-
mágyi áll. isk. ig.-tanító ; majd Péterffy Gyulának 

azon indítványa fogadtatott el egyhangú lelke-
sedéssel, hogy a gazdasági ismétlő iskoláknak 
tanítói, az iparostanonc-iskolai tanítókéhoz hason-
lóan, méltányosan és óraszám szerint díjaztassanak. 
Gyűlés után közebéd volt. 

X A Hunyadvármegyei á l t . tanítóegye-
süle t algyógy-szászvárosi j á rá sköre a mult 
hó 24-én tartot ta meg idei őszi gyűlését a kud-
zsiri áll. iskolában. Az I. osztályban tar tot t gya-
korlati tanítások meghallgatása után Murányi 
Árpad elnök nyitotta meg a gyűlést, melyen a 
tagokon és vendégeken kívül megjelent Benkő 
András kir. s. tanfelügyelő is. Az elnöki előter-
jesztések után Csesznik Emil vitatta az ének-
tanításnál használatos relatív rendszernek előnyeit 
az abszolút rendszerrel szemben. Autbrus Antal 
ismertet te Vargha T. gyöngyösi tanítónak „A 
nemzeti érzés fejlesztése" című füzetét . A gyűlés 
Vargha álláspontjára helyezkedve, megfelelő irányú 
mozgalom indítását határozza. Csighy Sándor 
előterjeszti az egyesület választmányának egy 
letesítendő országos tanítói szövetségre vcnatkozó 
javaslatát, mit a gyűlés változatlanul elfogadott. 
Tárgyalva lakbérügyeket, gyűlés az erre vonat-
kozo törvény oly módosítását óhajtja, hogy a 
tanítóknak is oly lakbér biztosíttassék, mint a 
többi állami lisztviselőknek. Foglalkozott még a 
gyűlés az egyesület alapszabályainak a módosítá-
sával is. Gyűlés után közös ebéd volt a vasgyári 
kaszinóban, este pedig hangversenyt rendezett 
az if júsági egyesület „Előre"-dalosköre, az i t t 
gyűlésezők tiszteletére. 

TANÍTÓK TANÁCSABÓ J/l. 
Csenyéte. Nem régen kétszer is közöltünk lapunkban 

oly értesítést, mely az iparostanoncok fölvételére 
vonatkozik. Tessék ennek utána nézni. — K. I. Óhaj. 
A tornatanfolyamok a Nemzeti Toma.egyesület által 
(VIII., Szentkirályi-utca 26.) minden év október hó 
1-től a következő év április hó végéig tartatnak. A 
fölvételre személyesen kell jelentkezni legkésőbb 
október hó 1-én s ekkor bemutatandó a tanítói ok-
levél és igazolása annak, hogy a jelentkező a gyakor-
lati tornát illetően bizonyos fokú előképzettséggel bír. 
Esetleg fölvételi vizsgát is kívánnak. A zeneakadémiára 
való fölvételhez magasabbfokú képzettség szükséges. — 
Gy. E . Mczernya. Községi és hitfelekezeti népiskolák-
tól állami szolgálatba átveendő ebnii tanítók fizetési 
igényére nézve az 1907. évi XXVI. t.-c. kimondja, 
hogy a megelőző rendes tanítói minőségben töltött 
szolgálati idő 1893. évi október hó 1-től kezdve állami 
iskoláknál töltött rendes tanítói szolgálati idővel 
egyenlőnek veendő. Vagyis, ha valakinek állami ke-
zelésbe átvett községi, felekezeti vagy másjellegű 
iskolánál a fönnebb megjelölt időtől kezdődő szolgá-
lata van, ezen szolgálati időt a magasabb fizetésre 
való igény szempontjából az állam beszámítja. Ha 
ennek figyelembe vételével is magasabb volt a meg-
előző fizetés, a különbözet személyi pótlékként adatik 
ki. Ellenben, ha valaki saját kérésére neveztetik ki 
állami tanítóvá, akkor fizetésként az állami tanítók 
alapfizetése jár. De ha a megelőző fizetés és korpótlék 
ennél többet tesz ki, az alapfizetésen felüli illetmény 
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többletét személyi pótlék címén nyeri a tanító. A 
személyi pótlék fizetésemelkedés esetén, ennek ará-
nyában, megszűnik. — D. I. Nkörös. Főgimnáziumi 
érettségi bizonyítvány alapján teljes tanképesítő-vizs-
gálatra bocsátják, ha egyévi tanítási gyakorlatot tud 
igazolni. — K. B. Ha az 5°/o-os iskolai adó kivetve 
és kimerítve nincs, akkor fizetéskiegészítési és kor-
pótlék-államsegély elnyerésére nem lehet kilátásuk. 
Ha azonban az 5°, o- os iskolai adó és az iskola fenn-
tartására rendelt esetleges egyéb jövedelmek (közs. 
iskolai alapvagyon, alapítványok kamatai stb.) nem 
fedezik az iskolai szükségleteket, folyamodhatnak 
államsegélyért. — V. E. Megválasztható. De miután 
ily tagnak tanácskozási és szavazati jogát az Utasítás 
nem körvonalozza : kérjenek a tanfelügyelőség útján 
elvi jelentőségű döntést e kérdésben. — Iskolaszék, 
Alendva. Soraikból nem tudjuk határozottan meg-
állapítani, hogy mily címen akarnak államsegélyt 
kérni, miután a tanítók már élveznek fizetéskiegészí-
tést. Az állami segélyezés ezenfelül még a korpótlékra 
teijed ki ; más egyéb címen, bármennyivel is többet 
fordítanak az iskola fenntartására az 5°/o-os iskolai 
adónál, segélyezésre nem számíthatnak. — H. L. Áll. 
óvónők pótléka az 1904. évi I. t.-c. értelmében 10 évi 
állami szolgálatig évi 100 K, azontúl pedig évi 200 K. 
Az állami óvónők 1909. évi fizetésrendezését közelebb 
ismertettük. — Sz. L. Karász. Általános kérvénnyel 
nem ér célt; pályázat útján tessék folyamodni. Csa-
tolja : az oklevelet,- a születési, működési, illetőségi és 
esetleges egyéb képzettségéről szóló bizonyítványait ; 
a családi értesítő elmaradhat és elégséges, ha a 
családi viszonyait a kérvényben említi fel. — 
S. ír. Aba. Arra a kérdésére, hogy melyek az iskolá-
hoz és a tanítói lakáshoz tartozó legszükségesebb mel-
lékhelyiségek, erre vonatkozó adat hiánya miatt hatá-
rozott választ nem adhatunk. Maga az állam az iskolához 
és a lakáshoz az űrszékeken, fatartón és kúton kívül, 
föltéve, hogy van rá fedezet, építtet pincét, sertés- és 
tyúkólat és sütőkemencét. A tanyákon esetleg tehén-
istállót is. — 61. M. Hinvásárhely. Tévesen magya-
rázza a törvényt. Az iskolafenntartó nem kötelezhető 
arra, hogy az állam által teljességben nyújtott kor-
pótlék mellett még külön korpótlékot is adjon. — 
Cs. 31. Pszőlős. A nyugdíjigény emelése iránt be-
nyújtott kérvényhez azok a hiteles iratok melléklen-
dők, amelyekből a nagyobb nyugdíjra igényt adó 
fizetés kitűnik. — M. Zs. Aczikola. 1. A Tanítók 
Orsz. Bizottságának elnöke Kozma László árvaházi 
igazgató, Debreczen. Szíveskedjék egyenesen őhozzá 
fordulni. 2. Magánosok vagy társulatok által fenn-
tartott iskolák tanítói tetszés szerint bármikor elbocsát-
hatók s igényeiket csak a törvény szokott útján keres-
hetik (vkm. 41.666/1886.). — 15. L. Slászlófalva. 
Nem állami tanító köteles útadót fizetni. — M. Gy. 
Hogy „létezik-e" Magyarországon zenei lap ? Már 
hogyne volna ! Itt van a Magyar Zenészek lapja, Zene-
közlöny, Zenelap, Zenélő Magyarország, Zenevilág stb. 
Megrendelhetők bármely könyv- vagy zeneműkeras-
kedés útján. — V. P. Magyarád. 1. Á harmadik kor-
pótlék beszámításáért azonnal folyamodhatnak. 2. Olyan 
rendeletet, amely eltiltja a tanítót attól, hogy azokat 
a tanulókat, kik ezelőtt más iskolába jártak, fel ne 
vehesse, nem ismerünk. — I). I. Losoncz. A szolgálat 
megszakítása esetében bevett gyakorlat, hogy a szol-
gálaton kívüli idő beszámítása vagy be nem számítása 
fölött a minisztérium a végellátás kérelmezése alkal-
mával dönt. Ezt a gyakorlatot mi meg nem változ-
tathatjuk. sőt abban sem járhatunk el, hogy önnek 
megfelelő rendelkezés adassék ki. Aggodalomra külön-
ben sincs oka, mert az 1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-a 
alapján az ön által felhozott körülmény igazolt meg-
szakításnak tekintendő. — W. A. A nyolcheti katonai 

kiképeztetés céljából bevonuló póttartalékos állami 
tisztviselők ezen időtartamra fizetéseik élvezetében 
megmaradnak. A kiképzésre való felhívás az oktatást 
legkevésbé akadályozó időben történik. Ha önt nem 
a nagy szünidőben hívnák be, vagy esetleg ennek egy 
részében iskolájukban tart az oktatás, méltányos, hogy 
az iskolafenntartó ugyanúgy járjon el önnel szemben, 
mint az állam a maga alkalmazottaival. Ennek kü-
lönben mi akadálya sem lehet, mert osztályössze-
vonással az ön helyettesítésére nincs szükség. — 
P. I. Mvásár és V. M. llbberek. A Tantervhez csatolt 
Utasításból és a Szabályzatból kétséget kizáró módon 
meg nem állapítható, hogy az átlépő növendékek 
fölvételi, avagy különbözeti vizsgálatnak vetendők-e 
alá. Ennek a dolognak végleges szabályozása most 
van folyamatban. Ha az igazgató az átlépést fölvételi 
vizsgálathoz kötötte, akkor ezen vizsgálat az Utasítás 
5. pontja alapján díjmentes. Különbözeti vizsgálat 
esetén, mely a tantervi tananyag között fennforgó 
különbözeti tárgyakra, vagyis azokra terjed ki, melyek 
az elemi iskolában nem taníttatnak, tárgyanként 4 K 
fizetendő. Egyébként, ha az igazgató határozata 
ellen észrevételük van, fölebbszzék azt meg. — 
S. K. Mindenesetre köteles annyi növendéket is ok-
tatni. A tanfelügyelőség feladata azonban, hogy az 
iskola fejlesztésére közigazgatási úton szorítsa az iskola-

; fenntartót. — O. I. K. 1. Ezt a kérdését, hogy „végleg 
! van-e megállapítva a tanítónak javadalma, a vármegyei 
: bizottság által megállapított összeg és ha igen, ezen 

összeg szerint lesz-e nyugdíjaztatva a tanító, vagy 
pedig a miniszter által még megállapítandó összeg 

: után", a legjobb akarat mellett sem értjük meg. 2. 
I Befejezett 10 évi szolgálat után nyugdíj gyanánt a 

nyugdíjigény 40° o-a jár. Hogy a fölvételt megelőző 
: szolgálatát beszámítják-e vagy sem, nem tudhatjuk. 

Ha meg nem történnék a beszámítás, emeljen panaszt 
a közigazgatási bíróságnál. — B. Gy. KK. Iparos-
tanonc-közvetítésre vonatkozó felhívást közöltünk ez 
évb 311 is. Tessék utána nézni. — B. L. ilohol. A mi-
nisztérium csakis azon tanítói illetményeknek nyugdíj-
igénybe való beszámítása felől intézkedhetik, ame-
lyeket az állam ad. Ha az önök újabb javadalmi 
jegyzőkönyvei az élvezett javadalmak értékének meg-
felelően történt átszámításával állapíttattak meg és 
ezáltal illetményeik a múlttal szemben számszerűleg 
emelkedtek, akkor az új javadalmi jegyzőkönyv szerinti 
többletnek a beszámításáért folyamodniok kell. Hogy 
a magasabb értékelésből eredő többlet után 5 vagy 
50°/o-ot fognak-e kivetni, nem tudhatjuk. Kellően 
megokolva, kérjék az előbbi százalék kivetését. — 
Teréz. Lapunk f. évi 1. számában jeleztük, hogy az 
érettségi bizonyítvány megszerzése előtt miféle vizs-
gálatokat kell tenni. Érettségi nélkül az egyetemre 
be nem íratkozhatik. A különbözeti vizsgálatokra 
nézve útbaigazítja a leánygimnázium igazgatósága 
(Veress Pálné utca). — Tapasztalatlan. A felhozott 
eset nem szolgáltat elégséges alapot a fegyelmi eljárás 
megindítására, és még kevésbé az azonnal való fel-
függesztésre. Ha állami vagy községi szolgálatban 
állana, senki sem gondolna arra, hogy ilyen jelenték-
telen ok miatt fegyelmi eljárás indíttassák ön ellen. 
Azt azonban nem tudhatjuk, hogy miként fogja fel 
az esetet illetékes hitfelekezeti hatósága, amely a 
fegyelmi eljárást saját szabályai szerint foganatosítja. 
Megjegyezzük, hogy amennyiben az ítélet hivatal-
vesztést mondana ki, hitfelekezeti államsegélyes taní-
tóknál az ily ítélet 15 nap alatt a minisztériumhoz 
terjesztendő. — Gyöngy. S. B. Iszállás. Sokszor mon-
dottuk, hogy kizárólag személyes érdekű ügyekben 
csak válaszos levelezőlap beküldése esetén felelünk. — 
V. B. Barcs. Az órákat abban a sorrendben kell meg-
tartani, ahogyan az órarendben fel vannak tüntetve, -r-
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SZÉPIRODALOM. 
s z o n e t t . I n g o v á n y o k f e l e t t . Két 

írta: László István. 

Öszi est. 

Magányos, árva, szomorú az utca, 
Az est fonnyasztó, haldokló, hideg. 
Mint re'gi bánat úgy jött vissza újra, 
Mint régi bánat csöndesen belep. 

Fázom. Most már ragyog az őszi este. 
Telis-tele van árnyakkal a lég, 
S a kék homályba, finom őszi ködbe 
A gáz lobogva, ki-kihunyva ég. 

Csönd. Egyszer csak hegedű szólal lágyan. 
Valahol egy sötét, hideg szobában 
Egy ifjú rajta bűvös dalba kezd. 

Belep a hűs ősz minden búja, árnya 
S eltemetkezik a dal mámorába 
A ragyogó, remegő őszi est. 

Színház utáu. 

Hideg, sugárzó téli éjszakában 
Hazatértem a többiek után. 
A ragyogás ráhullt szívemre lágyan 
S ottkün az éj, a hó így várt reám. 

A távol kékes ; mély álomvilága 
Ugy éreztem, hogy átfon s mélyre von, 
Almok, csodák fénybe s hulló virágba 
Áttörtek a homályon, árnyakon. 

S otthon — magányos és hideg tanyámon 
Alig bírtam már el sok édes álmom, 
S egy ködvilág takart be, mely arany 

Fényben, zenében jöttek álmok, képek 
Ragadott, zajlott, ragyogott az élet 
Alomban, céltalan, haszontalan. 

«D^KS«*—  

— írta : Bodonyi Nándor. — 

Kedves Laci Öcsém ! On azt kérdi hozzám 
intézett levelében, hogy mint érzi magát kedves 
ura-atyja? Itthon van-e? Egészséges-e, vagy 
fekszik talán ? Hogy már bárom levelet írt neki 
és „még csak választ se kapott" . . . 

Ez aggódással tölti el Ont. Azért fordult 
hozzám, mint hajdani tanítójához, hogy némi 
tudósítást küldenék kedves atyjáról. Levelében 
bocsánatot kér tőlem, hogy annyi évek hosszú 
során túl csak most ír hozzám. Reméli kedves 
öcsém, hogy elnéző leszek iránta. 

Hát jól van. Bár tömérdek sok a dolgom, 
mindazonáltal válaszolok levelére. Es ép azon 
körülményből kifolyólag, bogy Önnek tanítója 
voltam s kedves atyjához még ma is igaz tisz-
telet s ragaszkodás fűz : őszintén és leplezetle-
nül megírok mindent. Előre is kijelentem, hogy 
nem sértegetni akarom önt ; hanem azt akarom, 
hogy soraim fölött gondolkozzék. 

Kedves atyjával tegnap találkoztam. Egész 
estig együtt sétáltunk kint a mezőn s beszél-
gettünk. E n úgy láttam, egészséges. E tekin-
tetben tehát nincs hiba. 

De más tekintetben van hiba elég. 
Valami bús komorságot vettem észre az öreg 

úron. Túlsókat emlegeti a balált. Szeretne már 
elmenni innét. Azt mondja, bogy kész volna 
akár erőszakkal is betörni a halál kapuját. 
Csak egy gondolat tartja vissza. Az, hogy a 
biztosító-társulat nem fizeti ki örököseinek a 
biztosított összeget ilyen esetben. Hát csak 
vonszolja tovább az életet. És ennek a bús-
komorságnak nem egyedüli oka édesanyja kö-
zeli halála. Biz ez is nagyon megviselte a jó 
öreg kedélyét. De legfőbb oka bújának az, 
hogy az ön sorsa fölött tele van a lelke aggó-
dással. Az bántja, az szomorítja őt, hogy egyet-
len fiában, akiben öreg napjai támaszát váita, 
akiben egy hosszú élet reményeit összpontosí-
totta : vajmi kevés öröme telhetik. 

Ön nagyon haszontalan, rossz fiúnak bizonyult. 
Mit ? Hogy ezek keserű, nehéz szavak ? Le-

het. Bizonyítani fogok. 
Kezdem az elején. 
Mióta ön kezem alól kikerült, annyi tömér-

dek pénzébe került az édesatyjának, hogy (bár 
nagy ember ön,) de . . . (nem aranyban: az 
arany nehéz fém !) de még bankóban sem 
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nyomna annyit, amennyibe középiskolai tanít-
tatása került. 

Valamennyi osztályon úgy könyörögte, úgy 
vásárolta Ont keresztül. 

Hjaj ! Az akkor volt ! Akkor még lehetett. 
Volt miből. S ő nem kímélt sem költséget, 
sem fáradságot, sem arcpirulást, hogy Önből 
embert neveljen. 

Az érettségin is valahogy átvergődött. Kö-
vetkeztek az egyetemi évek. Hát ha Ön ugyan-
azt az időt börtönben töltötte volna, nem 
hagyna oly szégyenfoltot a becsületén, mint így. 

Ezereket lopott ki az édesapja zsebéből. 
Valósággal kilopta! Mert lopás az, ha valaki 
minden ellenszolgálmány nélkül valakitől vala-
mit elvesz. 

Az Ön ellenszolgálmánya az lett volna, hogy 
tanuljon. És Ön a négy esztendő alatt még 
csak egyetlen-egy vizsgát, vagy szigorlatot 
sem tett. 

Beszélt atyjának egyetemleges vizsgálatokról, 
tömeges kollokviumokról, tanszabadságról ; bíz-
tatta évről-évre, hogy majd jövőre. 

És jött egyik év a másik után s az Ön 
kollokviumai csak elmaradtak. 

Közbejött az a szomorú elemi csapás, mely 
édesatyját dús jövedelmeitől megfosztotta. Ö, a 
puritán jellemű ember, a tisztakezű hivatalnok 
elmulasztotta azt, hogy magának vagyont sze-
rezzen. S most kénytelen a legszerényebb évi 
járadékból megélni. Ebből persze már nem 
költhet Önre ezereket. És Ön kénytelen volt 
félbeszakítani „egyetemi tanulmányait". 

No hiszen, köszönöm én azt a tanulmányt, 
melynek egyedüli stúdiuma az, hogy melyik 
kávéházban hány dák ót törtem össze a fizető-
pincér hátán? Hol, melyik tükörablak, billiárd-
posztó, villamos lámpa körtéje mibe került? 
Ez lehet igen drága tudomány, de fölöttébb 
haszontalan. 

Es Ön ott állott a világban, minden további 
életcél nélkül. Azt sem tudta, hová menjen, 
mibe kezdjen ? 

Szinte mentő szalmaszálként hullott eléje az 
a körülmény, hogy mennie kellett katonának. 
Mint „érettségizett egyén", megkapta azt a 
kedvezményt, hogy államköltségen önkéntes 
lehetett. 

Valamennyiünk lelkében megvillant a re-
mény: No, a Temesközy Laci majd utóbb is 
megtalálja a maga útját, ahol érvényesülhet, 
ahol ember válhatik belőle ! 

Mint önkéntesnek, ha akarja, ha nem, le kell 
tennie a tiszti vizsgálatot. Ha csak két eszten-
dőt nem akar szolgálni. Jó alak, szép, daliás 
termet. Bezupál. Aztán lesz katonatiszt. A lovas-
ságnál szeretik a szép, daliás termetű embere-
ket. Idővel áttéteti magát a királyi testőrséghez. 

Még csak ott lesz igazi jó sora. Oda nem kell 
nagy tudomány : csupán megbízhatóság és pon-
tosság. Idővel megnősül, ember válik belőle. 

Hanem hát micsoda banalitásokon kezdte 
Ön mindjárt a katonai pályafutását is? Ami 
halálos baj, betegség, azt Önnek nyomban meg 
kellett kóstolnia ! Hol a kezét, hol a lábát, hol 
a nyakát törte ki. 

Egyik panaszos levél a másikat érte édes-
atyjánál. Es valamennyiben pénzt kért. Mert 
hát a betegség pénzbe kerül. Szegény öreg egy 
darabig küldözgetett a maga kévéséből, ameny-
nyit lehetett. De most már kimerült. (Azért 
maradtak levelei válasz nélkül !) Pénzt nem 
küldhet. Nincs honnan. 

Pedig hát Ön igazán még csak most esett 
bele a bajok nagyjába ! Végbélgyuladást kapott 
a lovaglástól. Ez már aztán igazi úri betegség ! 
Nem is adja alább. Itt már csak operáció segít. 
Az pedig pénzbe, sok pénzbe kerül ! Herzel-
szanatórium . . . műtőorvosok . . . assziszten-
sek . . . stb. 

Ugyan, édes Laci öcsém, hát van Önnek 
lelke ? Ilyen eszközökkel akarja kicsikarni sze-
gény atyjából az utolsó vércseppeket ? 

Hisz Ön tudja jól, hogy kétségbeesésében 
ő kész. még adósságot is fölvenni, csak azért, 
hogy Önön segítsen. 

Ugyan ki fogja kifizetni azt az adósságot? 
Ön ? — Hm! 

Úgy hallom, ön leányommal is levelez 
Leányom okleveles tanítónő. Az 1907: XXVI 
t.-cikk értelmében fizetése kitesz 1000 koronát 
Nem nagy összeg; de egy magános nő meg-
élhet belőle tisztességgel. 

Mondja csak : mi célja annak a levelezésnek ? 
Egyedül a gyermekkori ismeretséget fenntartani ? 
Vagy vannak messzebbre ható céljai is? 

Hiszen most azon vannak az illetékes körök, 
hogy a tanítónői oklevél egyenlősíttessék — a 
kaucióval. 

Csak egy a baj ! Azt is hallom, hogy On 
jellakott katonáéknál s most betegeskedésére 
való tekintettel ki akarja magát szuperáltatni. 

Hát aztán ? Mi lesz aztán Önből ? 
Vagy Ön nem is akar több lenni, csupán 

„feleségének férje" ? 
Hát én ismerek ilyen alakokat. 
Az asszony csúsz-mász a hivatalban; lót-fut; 

töri-veri magát a dologban csak azért, hogy 
„férj uramnak" teljék szivarra, meg kávéházra... 

És én ismerek olyan nőket is, akik egy 
mártir önmegadásával tűrve küzdenek nyomor-
ral, szegénységgel. Akik a nehéz munkától idő 
előtt megtörve elöregesznek s némán, könny-
telenül tűrik helyzetük fonákságából folyó 
kellemetlenségeiket, még a hivalkodó férj bru-
talitásai sem bírják panaszra őket. . . 
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És Ön képes volna ilyen szerepre? 
Mert hogy a leányom, amennyire én isme-

rem, képes volna az utóbbira. 
De hát itt vagyok én : Deus ex muchina ! 

Hogy elhárítsam a sötét végzetet mindkettőjük 
feje fölül. 

Vegye tudomásul kedves Lie i öcsém azt, 
hogy a férfi, amíg biztos exisztenciája nincs, 
komoly szándékkal nem közeledhetik tisztessé-
ges nőhöz. 

Ha közeledik, cselekedete olyan mint a ten-
geri kalózé, aki fölszedi a hajótöröttet, csak 
azért, hogy a legközelebbi rabszolga-vásáron 
eladja. Én nem engedem, hogy leányom rab-
szolga-vásárra kerüljön valaha. 

Azért megtiltom Önnek a levélírást mind-
addig, míg magának biztos exisztenciát nem 
teremt. Nem bánom én, legyen akármi : utca-
seprő, teherhordó, vagy hajóslegény ; de legyen 
ember. N e a mások kegy elemkenyerén : de a 
maga emberségéből megélni tudó ember. 

Levelem megírásában a jóakarat vezetett, 
amellyel maradtam Önnek hajdani tanítója: 
Méhes Menyhért, s. k. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Harc a detektív-irodalom ellen. 

A gyermekeknek a képzeletét mindig foglal-
koztatja a különös, a misztikus világ. Képzeleté-
nek szabad röptét kicsiny tudása és fejletlen 
kritikai érzéke alig korlátozzák. Ha tehát gyer-
mekeinkre nem vigyázunk kellőleg, lelkük be-
népesül a rablóvilág hőseivel, titokzatos és bor-
zalmas történetekkel, kísértetekkel. Ezeket az 
olvasmányokat annyira megszokja, hogy nem tud 
nélkülök élni. Alig várja, hogy takaróját magára 
húzza, föltámad előtte a borzalmak országa, bű-
nösöket lát maga előtt, kiket ravasz detektívek 
üldöznek. Mindenik egyénisége szerint beleképzeli 
magát a bűnös, vagy a bűnöst üldöző detektív 
szerepébe, értelmi képességét arra használja, hogy 
a legfurfangosabb terveket eszelje ki a bűn el-
követésére, a bűnös fölkutatására, vagy életének 
védelmére. Veszedelmesebbek ezek az újonnan 
divatba jövő detektív-regények a legborzalmasabb 
dajkamesóknél is; a dajkamesék elvesztik hatásu-
kat, mihelyt a gyermek értelmi képessége fej-
lődni kezd, a detektív történetek azonban ekkor 
kerítik hatalmukba gyermekeinket, hogy ne bo-
csássák el talán soha egyszer megejtett olvasóju-
kat. Veszedelmüknek oka abban van, hogy nem-
csak a képzeletre hatnak, hanem az értelemre is; 
a ravasz fogásokkal dolgozó gazemberek, az őket 
furfangos módon tőrbeejtő detektívek annyi vál-
tozatossággal, oly ötletesen dolgoznak, hogy még 
felnőtteknek az érdeklődését is a végletekig fel-
csigázzák. Régen is megvoltak ezek a rémes tör-

I ténetek, ezelőtt, is népszerűek voltak alakjaik, de 
\ nem voltak ily könnyen és olcsón hozzáférhetők 

Többször kifejezést a l tunk már annak, hogy 
j reánk nézve rendkívül fontos, mivel foglalkozik 

a reánk bízott gyermek képzelete. Azzal az ide-
ges gyermekkel, ki korán hozzászokott ahhoz, 
hogy hátborzongató históriákat olvasson s róluk 
gondolkozzék, nem fogunk nagy eredményt elérni. 
Nem fogjuk elérni azt sem, hogy megszerettessük 
vele azokat a jellemképző és lélekfinomító műve-
ket, melyeknek megkedveltetése a mi feladatunk. 
A pesti izr. polgári iskola elérkezettnek látta az 
időt, hogy az i f júság védelmére megtegye a kellő 
intézkedéseket. Felhívást bocsátott ki a szülők-
höz, melyből közöljük az alábbiakat: „A pesti 
izr. hitközség polgári fiúiskolájának tanárai hosz-
szabb idő óta tapasztalják, hogy a tanulóifjúság 
nagy mohósággal olvassa azokat az elbeszéléseket, 
amelyek a Nie!; Carter, Sherlok Holmes, Nobody, 
Buffalo Bill, Budapesti rejtelmek stb. és hasonló 
füzetes vállalatok kiadásában jelentek meg. Isko-
láink tanári testülete kötelességének tartja, hogy 
e fóreművek mérgétől megóvja a gyermek lelkét. 
Egyre bővülő ifjúsági könyvtárunk állandóan 
ellátja a tanulókat jól megválogatott olvasmá-
nyokkal. De védekező munkánk csak úgy válhatik 
eredményessé, ha ebben a szülők is hathatósan 
támogatnak bennünket . Ezért a tanári testület 
éitekezletének megállapodása alapján tisztelettel 
fölkérem a t. szülőket, hogy a fent vázolt termé-
szetű olvasmányoktól gyermekeiket tiltsák el. 
Egyáltalában szigorúan ügyeljenek arra, hogy 
mit olvas a gyermek. S ha kétségeik támadnak 
valamely könyv belső értékére nézve, forduljanak 
bizalommal iskolánkhoz, amelynek tanárai kész-
ségesen állnak majd rendelkezésükre. A gyermek 
képzeletének tisztasága, kedélyének frissesége ós 
erkölcsének nemessége oly kincsek, amely meg-
őrzéséért semmi fáradságtól sem szabad vissza-
ret tennünk." 

Ezt a nyomtatványt kézbesítették az iskolá-
jukba járó gyermekek szüleinek. Mi azt hisszük, 
eredménye lesz. Nagyon üdvös volna, ha a többi 
iskolák tanári és taní tói testülete is iparkodnék 
ilyen vagy más módon út ját állani annak, bogy 
növendékeik hozzászokjanak az idegizgató olvas-
mányokhoz. 

* TJj folyóirat. A Család címmel ú j folyó-
iratot indított Rut tkay György. A folyóirat címe 
már programúi is ; ki akarja elégíteni a modern 
család szükségletét. Az első szám tartalma iga-
zolja, hogy Ruttkay György helyes úton jár. A 
szorosan vett szépirodalmi részen kívül találunk 
benne cikket Müller Kálmántól, az ismert orvos-
tól ; van ebben a számban divattudósítás is. 
Müller Kálmánon kívül Ruttkay György, Gár-
donyi Géza, Heltai Jenő, Pásztor Árpád stb. 
neveivel találkozunk. Akik Ruttkay drámaírói 
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éa krit ikusi működését ismerik, t isztában van-
nak azzal, hogy az ú j lap nyereség az iroda-
lomra és közönségre egyaránt . Yan még egy 
nagy előnye ennek a folyóiratnak ; előfizetési 
ára egy egész esztendőre öt korona ; oly olcsó, 
hogy a legszegényebb magyar családnak is lehe-
tővé teszi az előfizetést. Mi az ily olcsó ós jól 
szerkesztett újságtól nagy eredményeket v á r u n k ; 
ezeknek hivatása, hogy a ku l tú rá t minél széle-
sebb körben terjesszék, ezeknek feladata, hogy 
nagy olvasóközönséget neveljenek. 

A lap kiadóhivatala Erzsébet-körút 26 . szám 
alatt van. 

* Két eredet i magyar dal jelent meg 
Brenner Tivadar piliscsabai kántor taní tó tó l , 
énekre és zongorára. A szöveget is, a dallamot 
is ő szerezte, zongorára Agot Arzén alkalmazta. 
Ara 1 korona s kapható a szerzőnél és Zala 
Mór zeneműkereskedésében (Budapest, Teréz-
körút 2.) 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ A h á r o m testőr . (írta: Dumas. Fordí-

to t ta : Lándor Tivadar. A Révai Tes tvérek r.-t. 
kiadása.) 

Az idősebbik Dumas ma már az irodalom 
halottai közé tartozik. Évtizedekig szorongva leste 
a közönség dolgozószobájának aj ta já t , m iko r lép 
nek ki onnan a daliás, félelmet és lehete t lenséget 
nem ismerő testőrök, gróf Monte Cristo és mesés 
gyorsasággal te remtet t regényalakjai. Egyedül 
már nem is győzte a munkát . Egy egész szer-
kesztőséget dolgoztatott, melynek megvol tak a 
belső és külső munkatársai . A külső munka tá r sak 
már kész regényeket szállítottak, melyekbe neki 
csak néhány dumasi vonást kellet t beleillesz-
tenie, a belső munkatársaknak ő ad ta meg a 
tárgyat, a regény vázlatát, nekik aztán ki kellett 
dolgozniok. A közönségnek még így is kevés volt 
a megjelent regények száma. Szinte rákényszerí-
te t te kedvelt íróját, hogy egyre j o b b a n emelje 
munkatársainak számát, egyre több, az ő modorá-
ban í ro t t regénynek vállalja szerzőségét. Annyi 
regény je lent meg neve alatt, hogy h á r o m életet 
kellett volna élnie, ha valamennyit idegen segít-
ség nélkül , egyedül akar ta volna megí rn i . 

A közönség ízlése azóta nagyot változott . A 
változást már Dumasnak meg kel let t érnie öreg 
korában. A romanticizmus meleg vi lágát der-
mesztő szél já r ta á t ; megbénította, elsorvasztotta 
a lehetetlenséget nem ismerő, vakmerő lovagokat ; 
merész vállalkozásaik, melyek azelőtt félelmet, és 
megdöbbenést keltettek, most mosolyra indítot ták 
a közönséget. Mintha elsorvadtak, megdermedtek 
volna az emberi léleknek azok a tu la jdonságai is, 
melyeket ki kellett elégíteni a kalandok színes 
világával. A nagy íróknak — elsősorban az id. 

Dumasnak — nevét emlegették még sokáig, de 
művei lassanként leszorultak az eddig elfoglalt 
helyről ; a művelt emberek asztaláról a fél-
művel tekére kerültek. I t t sem állot ták ki soká 
a versenyt , s Európa legolvasottabb írójának 
művei pár évvel a halála u tán öregedő emberek 
emlékezetében éltek. A nagy közönség, mely év-
t izedekig rabszolgája vol t Dumasnak, már csak 
Monte Cristóra és a Három testőrre emlékszik 
ha Dumasról van szó. A többség még ezekre sem 
Egy-ké t hősének neve még él a köztudatban, 
de tö r téne tük ismerete nélkül. Olyanok már, 
min t a kiszáradt hata lmas fák, melyeknek szerte-
ágazó gallyai muta t j ák , milyen üde lombkorona 
bor í tha t t a őket. Olyanok, mint a csontváz, me-
lyekről lerágta a h ú s t az idő. 

Monte Cristón k ívül alig volt h í resebb regénye 
Dumasnak, mint a Három testőr. E regény t adták 
ki mos t ú j magyar fordításban a Klasszikus 
Regénytárban. I t t helyén van ez a regény. Hiszen, 
a vállalatnak az volt a célja, hogy minden idők 
leghíresebb íróinak a legjelesebb regényé t tegye 
ismeretessé a magyar közönség előt t . A Három 
tes tő r ilyen klasszikus munka, melyből a roman-
t ikus irány szépségeit és hibáit egyaránt föl-
ismerhet jük. 

Tulajdonképen négy testőrről, D'Artagnanról , 
Athosról, Porthosról és Aramisról van szó e re-
gényben. Négy elválaszthatatlan jóbarátról , kik 
együt tesen es külön-külön a legveszedelmesebb 
t e t t eke t haj t ják végre , a leglehetetlenebb hely-
zetekből bontakoznak ki. Jellemzés, következe-
tesség, valószínűség kevés van e tör ténetben. 
Sőt azt sem mondha t juk , hogy a mese érdekes-
ségével és párbeszédek elevenségével vagy ötle-
tességével kárpótolna bennünket az író. A mai 
ember, kit a romant ikusok u t án következő nagy 
regényírók igen elkényeztet tek s kívánalmait más 
i rányban fejlesztették ki, alig t u d j a megérteni, 
hogy valaha az egész világon emleget ték a híres 
regényt , melynek ma csak min t egy irodalmi 
i r ány emlékének van meg a becse. 

A fordítást Lándor Tivadar végezte, szépen 
és gondosan. Igen örvendünk, hogy a Klasszikus 
Regénytár ilyen jó l megválasztja fordítóit, mert 
eddigelé nagy b a j volt, hogy a külföldi regé-
nyeke t nagyobbára avatatlanok ü l t e t t ék át ma-
gyarra. 

§ Legifjabb Szász Károly költeményei. 
Mikor húsz évvel ezelőtt egy-egy vers alatt meg-
pil lantottuk a legif jabb Szász Károly nevet, a 
rendesnél nagyobb érdeklődéssel olvastuk a ver-
set : vájjon nyomába lép e a fiú az apának. A 
fiú csakugyan nyomába lépett az apának s ha 
nincs is meg benne az a nagy termékenység 
amit az apában mél tán csodáltunk, amit í r t és 
idegenből á tü l te te t t , Istentől megáldot t költő mun-
kája mind. A hivatal nem ba rá t j a a Múzsának, 
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sőt ellensége s legifjabb Szász Károly, ki tudva-
levően osztálytanácsos a kultuszminisztériumban 
s egyike a legszorgalmasabb tisztviselőknek, csak 
ri tkán társalkodhatik a költészet Istenasszonyá-
val. Húsz év alatt í r t verseit és fordításait adja 
ki most egy kötetben, ma már szokatlan szerény-
séggel jegyezve meg, bogy verseinek kiadásá-
val leginkább az a célja, hogy emlékül szolgál-
jon az barátainak, ismerőseinek, jóembereinek, 
akik irodalmi szerény működése i ránt érdeklőd-
nek s akik bizonyára a szív elnéző szeretetével 
fogják olvasni verseit. Erre az elnézésre nincs 
szüksége a költőnek, amint arról majd alkalmunk 
lesz tanúságot tenni. Most meleg figyelmébe 
ajánl juk olvasóinknak a kötetet , mely dec. végén 
jelen meg s melyre december 10-ig lehet elő-
fizetni, vagy utánvétellel megrendelni a költő 
lakásán: Budapest, IV. ker., Gróf Káro ly iu tca 
12. A kötet ára fűzve 3 korona. Azoknak, kik leg-
alább 10 előfizetőt gyűjtenek, tiszteletpéldány jár . 

§ Becsület és becsületsértés. (írta : Auer 
Pál dr. Megjelent Budapesten, Deutsch Zsigmond 
és Társa könyvkereskedésében. Ara 1 korona.) 
A becsület védelméről és a párbaj ellen sohasem 
beszéltek és í r tak annyit, mint napjainkban. 
Mégis azt tapasztaljuk, hogy az agyonvédett 
becsület nem lehet valami kitűnően megoltal-
mazva, mert egymást érik a rágalmazási pörök. 
A párbaj ellen küzdők is sikertelenül harcolnak, 
mert a fegyveres mérkőzések száma nem muta t 
apadást. Legföljebb vértelenebbek, mint Aalaba. 

Auer Pál dr.-t ez indította arra, hogy a becsü-
letről és becsületsértésről szóló kis munkájá t 
megírja. Az ő álláspontja az, hogy „becsületünk 
csakis tőlünk fiigg s így azt csak mi magunk 
sér thet jük meg, kívülünk pedig senki fia. Az, 
aki minket sértő szóval illet, nem sérti meg 
becsületünket. Ha úgy lenne, kénytelenek len-
nénk akármilyen semmiházi gorombaságából le-
vonni a konzekvenciát és kerülni a becsületes 
emberek társaságát" . Van azonban lelki sértés, 
amelyet szerinte épúgy kellene elbírálni, mint a 
testi sértést. Érdekesen mutat ja ki, hogy a lelki 
sértés is kétféle : szándékos és gondatlanságból 
elkövetett. Az előbbit természetesen nagyon szi-
gorúan kellene büntetni. Mert nem helyes állapot 
az, hogy míg a testi sértést elzárással büntet i a 
törvény, a lelki sértést a legtöbb esetben csak 
pénzbüntetéssel. Ha a büntetést szigorítani fogjuk, 
nem fogják oly sokan szükségét érezni, hogy a 
ra j tuk ej tet t sérelmet fegyveres kézzel torolják 
meg. De a szigorú büntetéstől való félelem gon-
dolkodóba fogja ejteni a hivatásos rágalmazókat, 
a könnyelmű és meggondolatlan pletykázókat is. 

Auer dr. munkája a társadalom nagy részének 
gondolatait fejezi ki, kívánatos, hogy mindenki 
foglalkozzék e gondolatokkal, mert ha testet 
ölt a társadalom kívánsága, meg fog szűnni a 

középkor ki ír thatat lannak látszó maradványa: a 
párbaj. 

§ Két iskola i könyvről. (Szemléltető szám-
vetési olvasókönyv, a népiskolák I. osztályának. 
Az ú j min. tanterv és saját módszere alapján í r ta : 
Fűzi Márk, népiskolai tanító. Ara 50 fillér. Szerző 
kiadása, Liptószentmiklós. Nyomatott Steier Izidor 
könyvnyomdájában, 1907. Enged. 109 .381 /1906 . 
sz. miniszteri rendelettel. — Vezérfonal az I. 
osztály szemléltető számvetési olvasókönyvéhez, 
a II. osztály tananyagával. í r t a : Fűzi Márk, 
népiskolai tanító. Ára 80 fillér. [3 szemléltető-
táblával.] Szerző kiadása, Liptószentmiklós. Nyo-
matott Steier Izidor könyvnyomdájában, 1907.) 
Mint a könyv címe is mutatja, Fűzi Márk taní tó 
a miniszteri tantervhez saját, régen kipróbál t 
módszerét adja akkor, amikor közkézre bocsát ja 
munkáját . A régi írvaolvastató módszernek igen 
sok nehézségét hárí tot ta el a fonomimika és nem 
egészen helytelen, ha azt mondom, hogy ami az 
olvasástanítás megkönnyítésénél a fonomimika, 
nagy vonásában körülbelül ugyanazt célozza Fűzi 
Márk módszere a számtantanításnál. Régóta mű-
ködő tanítók ajkáról is nem egyszer hangzik el 
a panasz egy-egy számtani óra után a feltoluló 
nehézségek miat t s bizonyára nem egy lelkes 
tanító dolgozik már saját iskolájában az ő régi 
működése ós kutatásai alapján kijegecesedett mód-
szerrel. Fűzi munkája tehát már annyiban is 
érdemes dolog, hogy kutatásainak eredményét 
közrebocsátja. S ez az eredmény amellett, hogy 
számottevő tanügyi emberek igazolása mellet t 
kitűnően bevált, legalább is érdekes. Érdekes 
magának a számjegynek az alakulása, mely már 
a jegye szerint magában viseli a megfelelő egy-
ségeket. Érdekes, mert számtani könyvét min t 
olvasókönyvet dolgozta fel s így a legnépesebb 
osztály figyelmét is képes lekötni azáltal, hogy 
a gyermeknek nemcsak figyelmét, de aktivi tását 
is igénybe veszi s egyúttal minden művelet 
végrehajtási módjá t és eredményét a szembeszökő 
szemléltetésből olvashatja le. Érdekes, mert az 
általánosan használt 1., 2., 3., 4. stb. számtani 
sor helyett így számláltat: 1-ső, 2-ik, 3-ik stb. 
Ennek az alapján j á r el mind a négy műveletnél. 
Az 1 - j - 1-nél azt mondja, az azért 2, mert o t t 
van az 1-ső meg még egy, a második. A részreosz-
tásnál azt mond ja : 1 almát elosztok 2 részre s 
akkor az elsőre is j u t V2 alma, a másikra is V2 
darab. Ilyen alapon mozog ő s a könyvéhez 
csatolt elismerések alapján, melyeket módszerének 
bemutatása által vívott ki, föltételezem, hogy az 
eljárásában látszó nehézségeket az ő egyéni ügyes-
sége könnyen legyőzi. Módszerét kiegészítik a 
teljesen az ő egyéni módszere alapján összeállított 
ügyes számoltatási táblái. 

Mindenesetre értékes dolognak kell tekintenünk 
Fűzi munkáját, bár igazi ér tékét inkább akkor 
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látnók, ha eljárását gyakorlatilag bemutathatná, 
mint azt már több helyen bemutat ta is. Egész 
eljárása inkább gyakorlati alapon áll s egy ér-
dekes eset arra, hogy hányszor boldogul a taní tó 
olyan gyakorlati fogásokkal, amiket esetleg a 
teória nem mindenkor szankcionál. 

TJrliegyi Alajos. 

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

Köszönetét nyi lvání tot ta : dr. Óvár y Fe 
renc orsz. képviselőnek, ki a nagyvázsonyi kis-
dedóvoda fönntartására az 1907/08 . tanévben 
1370 K t adományozott; báró Podtnaniczky 
Géza és báró Bodmaniczky Gézáné szül. Dégen-
feld Berta grófnőnek, akik a lorántházai ref. el. 
isk. részére telket adományoztak és ezen iskolát 
10.000 korona költséggel föl is építették. 

K i n e v e z t e : Kmety Gábor oki. taní tót a 
morovnói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sugár 
Armin oki. taní tót a borsai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Kún Béla oki. tan í tó t a bodrogrécsi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Asztalos Ferenc 
oki. taní tót a medeséri áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá; Zalai Ernő oki. taní tót a csermői áll. el. 
isk.-hoz r. taní tóvá; Varga Mátyás és Kelemen 
Anna oki. tanítót, ill. tanítónőt a magyarpécskai 
állami elemi iskolához rendes tanítóvá, illetve 
tanítónővé ; Szábó Karolin oki. tanítónőt a zala-
baksai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Curtini 
Mária oki. tanítónőt a fiumei áll. el. isk.-hoz r. 
taní tónővé; Nagy Margit oki. tanítónőt az 1909 
január 1-iki hatállyal az ököx-mezői áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Horváth Emma oki. taní tó-
nőt a havasmezői áll. el. isk.-hoz r. t an í tónővé ; 
Fekete Ilona oki óvónőt a nagyvázsonyi áll. el. 
óvóhoz óvónővé ; Palzner Ida oki. óvónőt a 
temesszentandrási áll. óvóhoz óvónővé ; Kővári 
Elvira oki. óvónőt a misztótfalui áll. óvóhoz 
óvónővé ; Szmetana Ilona oki. óvónőt a tótra-
szlaviczai áll. óvóhoz óvónővé ; Urderián György 
oki. taní tót a lunkaviczai (v. határőrvidéki) közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Simon József oki. taní-
tót a domásniai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-
hoz r. tan í tóvá; Nikolényi János Zoltán oki. 
tanítót a borlovai (v. határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. taní tóvá; Földes Ferenc oki. taní tót 
az eibenthali (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz 
r. t an í tóvá ; Nedomacsky Krisztina oki. tanító-
nőt az ómoldovai (v. határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Kovács Irén oki. tanító-
nőt a pojánai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-
hoz r. tanítónővé. 

Je len minőségében áthelyezte : Hidvégi 
Benő borsodvármegyei kir. tanfelügyelőt Udvar-
hely vármegyébe ; Vértessy Gyula dr. torontál-
vármegyei kir. tanfelügyelőt Temes vármegyébe ; 

Bácsay Lajos keszölczéstérfenyőszigeti áll. el. 
isk. tanítót a pozsonyi rendezőpályaudvari áll. 
el. isk.-hoz ; Fibinger Fülöp peszéri és Kerényi 
Nándor zsitvaszentmártoni áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen ; Lukács Dénes szilágykövesdi áll. 
el. isk. t an í tó t az alsógyertyánosi áll. el. isk.-
hoz ; Alexy Pál kishegye3i áll. gazd. ism.-isk. szakta-
nítót a felvinczi áll. gazd. ism.-isk.-hoz ; Lábady Ist-
ván zimbrói áll. el. isk. taní tót a zarándi áll. el. isk.-
hoz ; Bednár Lajos és Bednárné Sediba Angyalka 
magyarpécskai áll. el. isk. tanítót, ill. taní tónőt 
a felsővisói áll el. i sk -hoz ; Györkösné Péterffy 
Regina gyergyóremetei áll. el. isk. taní tónőt a 
dunaföldvári gazd. ism.-isk.-hoz szolgálattételre ; 
Voith Ilona huszti és Benedek Franciska csermői 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Flieszné 
Bernhargt Vilma rahói Tivadarné Taninecz Er-
zsébet huszt i áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
Pervu Romulusz topleczi közs. isk. oki. tanítót 
a csuttai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat uta lványozot t : Kern Ferenc 
zsigmondfalvai munkaképtelen közs. el. isk. taní-
tónak évi 860 K-t j Csizinszky László palotási róm. 
kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 1440 K- t ; 
Kiss János varbói ref. munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 1340 K- t ; Schenk Jakab nagy-
tapolcsányi munkaképtelen el. isk tanítónak évi 
1160 K- t ; Bedeleán István kákovai áll. el. isk. 
tanítónak évi 580 K- t ; Elek Sándor érszodorói 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 900 
K-t ; Stefkovich Károly nebojszai munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 1540 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Waltrich 
Jánosnó szül. Kiss Margit őscsanádi áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek 500 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néli. Pollák Mór tiszarotfí izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Lővinger Zálinak évi 640 K t, Lajos, 
Ilona, Margit és István nevű kiskorú árváinak 
egyenként 106 K 66 f-t, együtt 426 K 64 f-t, 
mindössze 1066 K 6 1 f-t. 

K Ü L Ö N F É L É I . 
A választási re form. 

Andrássy Gyula gróf belügyminiszter f. hó 
11-én terjesztette a képviselőház elé az ország-
gyűlési képviselők választásáról szóló törvény-
javaslatot. A javaslat főbb rendelkezéseit az 
alábbiakban ismertet jük. 

A választói jogosultság. Az országgyűlési 
képviselőválasztáson a javaslat szerint választói 
joga van minden férfinak, aki magyar állampol-
gár, életének huszonnegyedik évét betöltötte, 
állandó lakással bír, nem áll a választói jogo-
sultsággal összeférhetetlen közszolgálatban és a 
választói jogosultságból nincs a törvényben kö-
rül í r t kizárási ok alapján kizárva. 
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A javaslat a választói jogosultsághoz legalább 
egy évi lakást kíván ugyanabban a községben. 

Azok a választók, akik írni és olvasni tud-
nak, közvetetlenül és személyesen, a többiek 
közvetve és megbízott ú t j án gyakorolják válasz-
tói jogukat . 

Nincs szavazati joga annak, aki : 
1. aktív katona vagy fegyvevgyakorlaton van ; 
2. az állami, törvényhatósági vagy községi 

rendőrség legénységének tag ja ; 
A választói jogosultságból kizáró okok közé 

a javaslat az 1874. évi XXX. törvénycikkben 
körülír t okokon kívül a következő újabb okokat 
is veszi föl : 

aki közjótékonyságban vagy közsegélyben ré-
szesül ; 

aki nyilvános helyen botrányt okozó részeg-
ség miatt két éven belül legalább két ízben 
jogerősen el volt ítélve és az utolsó büntetés 
kiállásától vagy elévülésétől számított egy év 
még el nem te l t ; 

aki nyereségvágyból elkövetett vagy az állam 
ellen irányuló, vagy az 1878. évi V. törvény-
cikk 172. szakaszának második bekezdésébe vagy 
a kivándorlásról szóló törvénybe ütköző bűn te t t 
vagy vétség miatt jogerősen szabadságvesztés-
büntetésre volt ítélve, a kiszabott büntetés ki-
állásától vagy elévülésétől számított öt év alatt. 

Egyes és többes szavazat. Egyes szavazata van : 
1. annak a közvetetten választónak, aki a 

kettős vagy hármas szavazathoz szükséges kellé-
keknek nem felel ineg; 

2. az ősválasztók megbízottjának ; 
Kettős szavazata van annak a közvetetlen vá-

lasztónak : 
1. aki a középiskolának (gimnáziumnak vagy 

reáliskolának) vagy polgári iskolának legalább 
négy osztályát sikeresen elvégezte ; vagy 

2. aki olyan állásra van vagy volt törvénye-
sen alkalmazva, vagy akinek olyan foglalko-
zása van vagy volt, amelyhez a törvény értelmében 
legalabb az I. pont alatt említett valamelyik 
iskola megfelelő osztályának elvégzése szükséges ; 

3. aki életének 32. (harminckettedik) évét 
betöltötte, törvényszabta összes tényleges és 
tartalékos katonai szolgálati kötelezettségének 
eleget t e t t és atyai hatalma alatt álló vagy 
teljeskorú, törvényes (törvényesített) legalább 
három gyermeke van; vagy 

4. aki föld-, ház-, bánya-, tőkekamat- és jára-
dékadó vagy kereseti adó fejében, az általános 
jövedelmi pótadó hozzászámítása nélkül, legalább 
évi húsz korona egyenes állami adóval volt 
megróva ; 

5. aki gazdaságban, ipari és kereskedelmi 
vagy más vállalatában vagy háztartásában mint 
munkaadó legalább öt ev óta legalább egy, 
tizenhat éven felüli férfiszemélyt alkalmaz; vagy 

6. aki gazdaságban, ipari, kereskedelmi vagy 
más vállalatban, háztartásban legalább öt óv óta 
ugyanazon munkaadónál fizetés (bér) mellett van 
állandóan alkalmazva ; 

kettős szavazata van annak is, aki a 6. pont-
ban említett minőségben ugyanazon munkaadónál 
fizetés (bór) mellett legalább nyolc éven á t van 
alkalmazva. 

Hármas szavazata van annak a közvetlen vá-
lasztónak : 

1. akinek legalább középiskolai képesítése van, 
vagyis aki főgimnáziumnak, főreáliskolának vagy 
ezekkel tanér tékre nézve egyenrangú más pol-
gári vagy katonai tanintézetnek (gazdasági, bá-
nyászati, művészeti, ipari, kereskedelmi, közleke-
dési stb. szakiskolának, katonai vagy honvéd-
főreáliskolának, haditengerészeti akadémiának) leg-
magasabb osztályát (évfolyamát) sikeresen el-
végezte; vagy 

2. aki olyan állásra van vagy volt törvényesen 
alkalmazva, vagy akinek olyan foglalkozása van 
vagy volt, amelyhez legalább a középiskola el-
végzése szükséges ; 

3. aki föld , ház , bánya-, tőkekamat- és jára-
dékadó vagy kereseti adó fejében legalább évi 
száz korona egyenes állami adóval van megróva. 

Az analfabéták. Az analfabéták tízes csopor-
tokban választanak egy megbízottat, aki a vá-
lasztójogot gyakorolja. Utasítást a megbízottnak 
nem adhatnak. 

A választhatóság. A javaslatnak a választ-
hatóságra vonatkozó rendelkezései a következők : 

Országgyűlési képviselővé választható az, aki-
nek a választás időpontjában választói joga van, 
írni és olvasni tud, a törvény azon rendelkezé-
sének, hogy a törvényhozás nyelve a magyar, 
megfelelni képes, és a választhatóságból nincs 
kizárva. 

Az a körülmény, hogy valakinek állandó la-
kása nincs, vagy hogy valaki a választói név-
jegyzékbe nincs fölvéve, az illetőnek választható-
ságát nem zárja ki. 

Nem választható országgyűlési képviselővé : 
aki a magyar állampolgárság megszerzéséről 

és elvesztéséről szóló 1879 : L. törvénycikk 15. 
és 44. szakaszai értelmében az országgyűlés tag ja 
nem lehet. 

A választhatóságból kizáró okok közt a javas-
latban lényegesebb újítások a következők : 

nem választható, aki nyereségvágyból elköve-
te t t bűntet t miatt jogerősen három évet meg-
haladó szabadságvesztésbüntetésre, vagy ennél 
súlyosabb büntetésre volt ítélve ; 

aki az előző pontban nem említett bűn te t t 
miatt, vagy nyereségvágyból elkövetett, vagy az 
állam ellen irányuló, vagy az 1878 : V. törvény-
cikk 172. szakaszának második bekezdésébe, vagy 
a kivándorlásról szóló törvénybe ütköző vétség 

47* 
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miatt jogerősen szabadságvesztésbüntetésre volt 
ítélve, a kiszabott büntetés kiállásától vagy el-
évülésétől számított tíz év alatt. 

Az összeférhetetlen állások közé a javaslat a 
következőket is fölveszi : a törvényhatósági és 
rendezett tanácsú városok rendőrkapitánya és a 
fegyveres erőnek állandó vagy ideiglenes tény-
leges szolgálatban álló hivatalnoka. 

A választókerületele és a szavazókörök. A 
választókerületek és székhelyük megállapításáról 
külön törvény rendelkezik. 

A választókerületek szavazókörökre osztatnak. 
A szavazóköröket úgy kell megállapítani, hogy 

minden rendezet t tanácsú város, és lehetőleg 
minden, nagyközség és körjegyzőség külön sza-
vazókört alkosson és hogy egy egy szavazókör-
ben a képviselőválasztók száma az 1000-et 
lehetőleg meg ne haladja. 

A választások. A jelölés a választás előtt öt 
nappal tör ténik. 

A képviselőjelölt ajánlását legalább száz vá-
lasztónak kell aláírnia, s legalább két, legföljebb 
tíz választónak kell átnyújtania. Egyidejűleg be 
kell mutatni az ajánlott jelöltnek oly hi telesí tet t 
nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a jelölést 
elfogadja. 

A szavazás, mint föntebb is említtetett, nyil-
vánosan, élőszóval történik. 

A szavazásra délután 6 óráig, ha pedig a 
szavazás kezdete nem reggel 8 órára volt ki-
tűzve, a megkezdésre ki tűzöt t időponttól számí-
tott 10 órán belül kell jelentkezni. 

Megválasztott képviselő az, aki a beadott sza-
vazatok általános (abszolút) többségét nyer te el. 

A kerületi beosztások. A választókerületek 
és székhelyek megállapításáról külön törvény 
rendelkezik, mely az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló törvénnyel egyidejűleg lesz 
kihirdetendő. 

— Állami tanítók lakbérügye. A nagy 
becskereki állami elemi iskolák tantestülete azon 
kérelemmel fordult a törvényhozáshoz, hogy az 
állami tanítókon a lakból ügyben esett sérelem 
mielőbb orvosoltassék, illetőleg, hogy az állami 
tanítóknak állásukhoz és foglalkozásukhoz méltó 
lakbér megállapíttassék. A kérelem beterjesztésére 
okul szolgált, hogy nemcsak az összes állami, 
hanem a megyei tisztviselők, altisztek és szol-
gák lakbére is szabályoztatott, míg az állami 
tanítók lakbére az 1907. évi XXVI. t.-c. által 
megállapított keretben megmaradt. A kérvény-
ben a tantestület utal arra, hogy a tanítók, 
akiktől sokat várnak, annyi lakbért sem kapnak, 
amennyi szükséges arra nézve, hogy családjukat 
tisztességesen elhelyezzék, és kényszerítve van-
nak a lakbérre rá is fizetni. Ha a kényszer ha-
tása a la t t nem állanának, nem zörgetnének a 
törvényhozás kapuján, mer t ugyanazon indokok, 

melyek a tisztviselőkre nézve állanak, vonatkoz-
nak tanítókra is, és azon rideg szavakkal, hogy 
a tanítók lakbére már szabályozva van, a kér-
dést a napirendről levenni nem lehet. Az állami 
tanítók fizetését és lakbérét a miniszternek an-
nak idejében te t t kijelentése szerint a nyugat i 
államok mintájára rendezték. A nyugati államok 
már azóta megmozdultak előre. Végül ígéri a 
tantestület, hogy amit a nemzet a tanítóknak 
ad, azt, mint eddig is, becsületes munkával tíz-
szeresen ós százszorosan meg fogják téríteni. 

— Doktor taní tó . Heinrich, János sajó-
szentkirályi állami taní tó t a napokban avatták 
fel Kolozsváron, a tudományegyetemen, az állam-
tudományok doktorává. Igen neme3 és becsülendő 
az olyan törekvés, amely saját erejére támasz-
kodva iparkodik előre törni éâ ezzel a tanítói 
pályát is az őt megillető tekintélyre emelni. Azt 
hisszük az egész tanítói kar örömmel üdvözli a 
doktor kollégát. 

— J u b i l á l ó t a n í t ó . Szűk rokoni és baráti 
körben ünnepelte meg e hónapban Vida Ferenc 
református kántortanító 25 éves tanítói évforduló-
ját Gerjenben (Tolna megye). Hogy Vida Ferenc 
mint te t t eleget e 25 év alatt kötelességének, 
mutat ja az, hogy a református egyházmegye és 
a tolnai általános tanítóegyesület is több tiszt-
ségre megválasztotta. Községében is, nemcsak a 
növendékek lelkiismeretes tanításában, hanem a 
felnőttek oktatásában is, maradandó nevet bizto-
sított magának. If júsági egyesületet, hitelszövet-
kezetet is alakított. De községe sem háládatlan 
tanítója iránt, mert mindig a legnagyobb szere-
tettel és tisztelettel veszi őt körül. 

— A b e s z é l ő n é m á k . A siketnéma gyerme-
keket három csoportba osztotta Klis Lajos, a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság nyilvános 
értekezletén tar tot t előadásában. Először olya-
nokra, kik hallottak, beszéltek, míg valami be-
tegség első éveikben elrabolta hallásukat. Utána 
elfelejtették a beszédet. Másodszor olyanokra, kik 
valamicskét hallanak, de oly keveset, hogy rendes 
úton nem tanulhatják meg a beszédet. A har-
madik csoportba azok tartoznak, kik sohasem 
hallottak. A siketjég mindig megelőzi a néma-
ságot. Az utóbbi csak következmény. Első fel-
adat a némaság megszüntetése. Negyedszázaddal 
ezelőtt lehetetlenségnek látszott ez. Akkor a jel-
beszéd és ujjábécé segítségével fejezték ki gon-
dolataikat a némák. Ma nincs szükség a régi 
módira, nemcsak, hogy fölösleges, de káros is. 
Most már úgy tanítanak, hogy a szájmozdula-
tokról olvastatják le a hangokat. A beszélőszerv 
mozgásait a tapintás segítségével gyakoroltatják 
be. Az iskolázás első négy esztendeje csaknem 
kizárólag a beszéd tanulásával telik el. Ezután 
következnek a tantárgyak, de mindvégig a be-
széltetés marad a fő. Nagyon megkönnyíthetnek 
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a szülők hiányos érzékű gyermekük sorsát, ha 
elsajátítanák a siketnéma tanárok módszerét és 
már piciny korában megnyitnák a néma ajkat. 
Valamennyien, kik jelen voltunk, hallottuk a kis 
szerencsétleneket. Nem volt közöttünk senki, kit 
meg nem hatott. Az előadó igazgató halkan kér-
dezett és a néma fiú és a néma leányka hango-
san, értelmesen felelt. Volt olyan is, kinek a 
hanglejtése alig különbözött a halló gyermekek 
beszédjétől. Meglepett bennünket, hogy milyen 
szépen írták le, amit ellestek tanáruk ajkáról. 
Az ismertetés befejezésében nagyon figyelemre-
méltó indítványt pendített meg Klis Lajos. Hogy 
szervezzen a magyar társadalom amerikai min-
tára a -s ike tnéma kisdedek számára gyermek-
otthont. Vajha ne találna süket fülekre. Nárai 
Szabó Sándor dr., miniszteri tanácsos, elnök 
különös örömét fejezte ki, hogy a nagyközönség 
olyan élénken érdeklődik a Gyermektanulmányi 
Társaság előadásai iránt és megköszönte a buda-
pesti áll. siketnéma-intézet derék igazgatójának 
érdekes ós hasznos értekezését. (h.) 

— Munkásgimnázium Nagybecskereken. 
A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési 
Egyesület, amely az utóbbi években különösen 
nagy agilitással dolgozik a délvidéken, nevezete-
sen Torontál varmegyében a magyar kultúra ter-
jesztésén, most újabb kultúrális intézményt léte-
sített a vármegye székhelyén, Nagybecskereken. 
Az egyesület ugyanis az elmúlt héten nyitotta 
meg munkásgimnáziumát, amelyet az Uránia 
munkásgimnáziumainak mintájára szervezett. A 
gimnázium hat hónapig tartó tanfolyamán az 
egyesület rendszeres előadásokat tar t díjtalanul 
a magyar irodalomból, gazdasági földrajzból, fizi-
kából, nemzetgazdaságtanból, elektrotechnikából, 
gazdasági vegytanból, iparművészetből, történelem-
ből és egészségtanból. Az új intézmény nagy 
érdeklődést kelt minden körben s már eddig is 
több mint száz hallgató iratkozott be a munkás-
gimnáziumba. A torontáli kultúregyesület a nagy-
becskereki munkásgimnáziumon kívül a vármegye 
14 helyén, a vegye3ajkú vidékeken tanfolyamokat 
is rendezett a felnőttek számára. E tanfolyamo-
kon, amelyek szintén most nyiltak meg, az egye-
sület megbízott tanítói az analfabétákat magyarul 
írni és olvasni tanítják s azonkívül közismereti 
tárgyakat tanítanak. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. évi októ-
ber hóban belügyminiszteri engedelemmel a kö-
vetkező tanítók magyarosították meg nevüket: 
Magenbauer Rezső párdínyi állami iskolai tanító 
,Magyar" ra ; Treski Margit koháryházi állami 
elemi népiskolai tanítónő „Teleki" re ; Kapus sta 
Bela olmányfalvi állami elemi iskolai igazgató-
tanító „Kárpáti"-ra ; Vrána Ferenc medvesi ta 
nító „Várkonyi" ra és Pintia (Pintye) József 
kajántói tanító „Bérci"-re. T. S. 

— H a l á l o z á s o k . Molnár Imre róm. kath. 
kántortanító 44 évi tanítói működés után Rába-
csanakon elhunyt. — Zséleznyák Ignác nyug. 
kántortanító életének 85-ik évében, 57 évi taní-
tói működés után, nyugalmazásának 3-ik évében 
f. hó 8 án elhunyt. — Andres János nyug. tanító 
f. évi nov. hó 9-én életének 55-ik évében el-
hunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Kezdő. Mentsége, hogy kezdő. — Cs. (Eszmék a föld-

rajztanításról.) Helyes úton jár. Közöljük. — B. K. 
(Szepesőlaszi.) Egy-két szó miatt nem lenne „fennaka-
dás", azon könnyen segíthetnénk. De az egész vers oly 
gyenge, hogy lehetetlen rajta segíteni. — Sz. (Au-
diencia után.) Mi akar ez lenni ? Történet ? Újdonság ? 
Közölhetetlen. — Sz. (Részeg az iskolában.) Az alkohol 
ellen való küzdelemről már számtalanszor írtunk. Saj-
nálatos dolog, hogy egy részeg ember berontott az 
iskolájába, de az ilyesmi, fájdalom, gyakran megtör-
ténik s minden egyes esetben nem hívhatjuk fel a 
tanítókat az alkohol elleni küzdelemre. Egyébként 
40 — 50 sornyi cikkecskéjében nem is mond többet, 
mint amennyit ez az üzenet tartalmaz. — 1001. A 
megőrzésre érdemesek, habár saját beismerése szerint 
is, nincsenek bennük költői gondolatok. Ami a cikket 
illeti, az erkölcsi nevelés kérdése mindig aktuális s 
most különösen aktuálissá tette a londoni morálpeda-
gógiai kongresszus. Erről szól mai vezércikkünk is s 
még több, már elfogadott cikkünk. Az ön cikke is jó, 
de tanácsoljuk, valahol egyebütt helyezze el, mert 
nálunk nagyon későn kerülne rá sor. A kéziratot — 
kivételesen — két hétig őrizzük. — Figyelő. Termé-
szetes, nem kerülte el figyelmünket, hogy a napisajtó 
egyszerre elkezdett jajgatni a magyar irodalom vál-
ságosnak mondható állapotán. Ehhez majd nekünk is 
lesz szavunk. Persze arról valamennyi hallgat, hogy 
maga a napisajtó követte el évek hosszú során a 
legsúlyosabb bűnöket — az irodalom ellen. Mondanunk 
sem kell, hogy nem a létezésével, — bár egyik-másik 
ezzel is — hanem azzal, hogy az irodalmat nem vette 
komolyan. Mindenre volt s van hely a lapokban, csupán 
a könyvek tisztességes ismertetésére nem. — F. (Az 
én asztalterítőm.) Szép, bár nem új téma. Szép verset 
lehetne róla írni. — K. (Egy letört virág) Nagyon 
kezdőnek látszik. Egyéb véleményt ma nem mond-
hatunk. — B. (Fölvételi jegyek a népiskolában.) Zavaros 
stílusa miatt nehéz eligazodni, hogy voltaképen mit 
akar. Egyszerűség — nem ördöngösség. — Egy jog-
hallgató tanító. (Tanítók szabadságolása.) A hozzá-
szólások rendesen elsekélyesítik a kérdést. Nagyon 
meg szoktuk válogatni az efféle cikkeket, épen az ügy 
érdekében. Az ön hozzászólását mellőznünk kellett. — 
L. (Nagyszállás.) A kérdezett címe : Budapest, Peda-
gógium, Győri-út 9. — F. (Megtérés.) A reklamált 
vers nem kallódott el. Sorra kerül. Ám hamarább az, 
melyet most küldött. T. i. „a jobb a jónak ellensége". 
A másik kérdésre : kivételes esetben. Ez lesz az ön 
esete is. 

Tartalom : A pedagóiai kongresszus. Dr. Székely 
György. — Magyarország s a nemzetiségek. Balogh, 
Pál. — Levelek egy néptanítóhoz Gaal Mózes. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Szép-
irodalom : Két szonett. László István. — Ingoványok 
felett. Bodonyi Nándor. — Irodalom és művészet. — 
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. — Menetrend. 
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A vonatok I n d u l á s a Budapest keleti pályaudvarról. 
Érvényes 1908 október hó 1-től. 
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8 30 
9 00 
9 15 
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11 15 tszsz. 
11 55 szv. 

szv. 
gyv. 

Nagykanizsa, Triest 
Kassa. Csorba 
j Fiume, Torino, Borna, Pécs, 
[Vinkovcze 
Ruttka, Poprádfelka 
Belgrad 
• Gyulafehérvár, Nagysze-
ben, Tövis, Brassó, Mára-

! marossziget 
Fehring, Graz, Triest 
Wien, Graz, Sopron 
Lemberg, M.-Sziget 
Gödöllő 
Belgrad, Brod 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 
Zágráb, Fiume, Pécs, Brod 
Kolozsvár, Brassó 
Munkács, Máramarossziget 
Máramarossziget, Stanislau 
Ruttka, Berlin 
Wien, Sopron 
Kiskőrös 
Bicske 

>) Bezárólag nov. 15-ig Bukarestig, azontúl 
csak Brassóig közlekedik. 

s) Csak vasár- és ünnepnap előtti hétköz-
napokon közlekedik. 

A vonatok i n d u l á s a Budapest-
Józsefvárosról. 
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12 20 szv. 
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1 40 gyv. 
1 50 „ 
1 55 Bzv. 
2 00 gyv. 
2 05 „ 
2 15 „ 
2 25 „ 
2 25 
2 30 
2 40 
2 55 gyv. 
3 20 „ 
3 25 j vv. 
S 30 gyv. 
3 50 szv. 

* 10 gyv. 
4 30 szv. 
5 15 gyv. 
5 20 szv. 
5 40 „ 
5 »55 
6 25, 
6 30 „ 
« 40 „ 
« 55 „ 
7 05 „ 
7 10 „ 
7 40 „ 
' 50 „ 
8 15 „ 
8 20 „ 
8 25 „ 
S 45 „ 
9 00 gyv. 
9 151 „ 
ft 25 szv. 
9 30 „ 
9 40 „ 

10 10 „ 
1 0 30 „ 
1 0 45 „ 
11 10 vv. 

Arad, Tövis 
Szombathely, Wien 
Hatvan 
Gödöllő 
Fehring, Graz, Nagykanizsa 
Kassa, Poprádfelka 
Szabadka, Bosznabrod 
Arad, Bukarest1) 
Wien, Paris 
Kassa, Lemberg 
Kolozsvár, Tövis, Sz.-Németi 
Bicske 
Hatvan, Szerencs 
Szolnok 
Eszék, B.-Brod, Gyékényes 
B.-Brod, Belgrad, Konstant. 
Paks 
Ruttka, Berlin 
Gödöllő 

I Zágráb. Fiume, Roma, 
(Nizza, Napoli 
Komárom 
Győr, Sopron 
Gödöllő 
Kolozsvár, Brassó 
Ruttka, Berlin 
Péczel 
Kiskőrös 
Hatvan 
Bicske 
Máramarossziget, Stanislau 
Győr, Triest 
Hatvan 
Pécs, Brod 
Gödöllő 
Bicske 
Szolnok 
Kassa, Csorba 
Fiume, Nizza 
Bukarest, Stanislau 
Fehring, Graz, Triest 
Arad, Brassó 
Lemberg, Kassa, M.-Sziget 
Belgrad, Eszék, Sarajevo 
Wien, Paris 
Fiume, Napoli 
Ruttka, Berlin, Szerencs 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
R o v a t v e z e t ő : F A E K A S S Á N D O E . 

A lélek működéseiről. 
írta : dr. Székely György. 

(Második közlemény.) 
A figyelem okairól , fe l té te le i rő l . 

Azon gyakorlat i kérdés, hogy miképen lehet 
a figyelmet erőssé, tar tóssá tenni, szorosan 
összefügg azon elméletivel, hogy mik képe-
zik azon okokat és feltételeket, amelyeknek 
segítségével a t uda tnak ezen állapotát, a kon-
centrációt elősegíthetjük s annak ellenkezőjét, 
a szórakozottságot, clZclZ 3j képzeteknek pusz-
tán asszociációs j á t éká t megakadályozhat juk. 
Előző cikkünkben a figyelésnek, mint tuda t -
állapotnak a jellemző sajátságait és magyará-
zatait kifejtvén, jelen közleményünkben ezzel 
a két kérdéssel fogunk fo rd í to t t sorrendben 
foglalkozni. 

Említettük már, hogy a figvelem irányulhat 
ép úgy az érzéki észrevételekre, mint már 
meglevő képzeteink felújítására, avagy új gon-
dolatoknak a teremtésére. Eszerint szokták 
megkülönböztetni aztán az érzéki és az in-
tellektuális figyelmet, más szempontból pedig 
az önkénytelent és az önkénytest. 

A figyelem ezen különbö/.ő fajainak, illetőleg 
fokozatainak a megvilágítására szolgáljon a 
köv' tkező eset. Sétálok az erdőben, tis/tán 
üdülés, szórakozás céljából. N ncs min „törni 
a fejemet". Átengedem tudatomat a külső 
érzéki hatásoknak és önkényt felmerülő 
képzeteimnek. A sok csiripelő, szürke veréb 
észrevétlenül repked körültem. Majd talán egy 
szárnysuhogás megérirtve engem, szememet 
arra fordítván, egy tarka-barka madarat látok. 
Tovarebbenését tovább kísérve, látom, hogy 
az az egyik fa törzsére leszáll. Látom, hogy 
karmaival a fa kérgébe fogddzik és hol itt, 
hol ott, szinte köröskörül kopogtatja meg 
csőiével a fa törzsét. Felismerem most már, 
hogy ez egy harkály. Egy darabig még látom, 
de aztán „elterelődik a figyelmem" másra. 
Tovább megyek, nézem a fákat, bokrokat, a 
többi madarakat stb., amint azok épen föl-
tűnnek előttem. 

Egyszerre a közeli falu toronyórájának 
hangja üti meg a fülemet. Az első pillai atra 
föl sem veszem, de alig hogy az utolsó ütés 
elhangzik, eszembe jut : hátha már haza kel-
lene mennem. Utólagosan megszámlálom: 1, 
2, 3, 4, tehát négy óra van. Elhatározom, 

hogy haza megyek. Útközben, hogy-hogy nem, 
Goethe költeménj ének egyik sora jut eszembe, 
az Erikönig-bői való: Und bist du nicht 
willig, — so brauch' ich Gewalt. Az előző sor 
azonban nem „akar" eszembe jutni. Megállok. 
Elmondom újra, meg újra. Aztán a „Gewalt" 
szó felidézi a „Gestalt" szavát a hangasszo-
ciáció révén, ez meg maga után vonzza az 
egész sort. Ich liebe dich, mich reist dein' 
schöne Gestalt. Aztán megnyugvással, öröm-
mel mondom el migamban az egész vers-
szakot, majd az egész költeményt, amelyet 
régen, még gyermekkoromban tanultam a Sze-
pességen, könyv nélkül. 

Átéltem a figyelem különböző fokozatait. 
Először szemlélő, érzéki volt a figyelem, és a 
harkály a maga szokatlanabb színével önkény-
telenül vonta magára azt. Az óraütés utó-
lagos számlálásakor már kissé reproduktív 
volt az és a léleknek egy kis feszültségére 
volt szüksége, végül a harmadik esetben ré-
gebben szerzett képzetek reprodukálására irá-
nyult figyelmem s ehhez már akaratra, erőre, 
fáradságra volt szükségem. 

Ezen példa után már megállapíthatjuk a 
figyelemnek okait, feltételeit. Ezek a mi ta-
pasztalataink szerint két csoportba oszthatók : 
A feltételek vagy magában a figyelőben, tehát 
a szubjektumban, vagy a figyelés tárgyában, ma-
gában az objektumban keresendők. Azaz, a figye-
lemnek vannak szubjektív és objektív feltételei. 

Az önkénytelen figyelemnél az inger erőssége 
az ok. Lehetetlen meg nem hallani, ha pl. 
valaki közvetlen közelünkben süt el egy pus-
kát, vagy ha egy zongora húrja elszakad. Jól 
mondja azonban Herbart, aki különben erre 
az érzéki figyelemre nem sok gondot fordít, 
hogy a figyelés nemcsak az inger, benyomás 
erősségétől, hanem viszont ez; a tudatnak vagy 
az illető érzékszervnek a fogékonyságától is 
függ. Mert a nagyobb fogékonyság mellett az 
objektíve kisebb ingernek is nagyobb ereje 
nyilvánulhat, mint ahogy az álomból való fel-
ébredésnél is az ingereknek inkább szubjektív 
ereje jön tekintetbe. Szükséges azonban, hogy 
a tudatot más képzetek ne foglalják le telje-
sen, mert akkor az ember se nem lát, se nem 
hall, ha még az ingerek elég erősségüek is. 
Aztán a látás érzékénél a mo/gó tárgyak 
inkább megragadják és lebilincselik figyel-
münket, mint a nyugvók. 
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Az önkénytelen figyelem szubjektív feltétele 
alatt meg azt értjük, hogy az rendesen a 
nekünk egyénileg kellemes érzelmeket szerző 
dolgokra, tárgyakra, illetőleg azoknak a kép-
zeteire irányul. Ha pl. a húsvéti ünnepekre 
gondolunk, kellemes érzelemértékkel járó kép-
zetek keletkeznek bennünk. (Sonka, pirostojás, 
locsolás, stb.) Egy közönyös cselekvényű 
dráma untat bennünket és mi megszűnünk 
figyelni, míg az erős, szenvedélyes cselekvényű 
lebilincsel, illetőleg leköti figyelmünket. 

A figyelemnek a lélektanáról a francia Ribot 
írt egy érdekes tanulmányt és ő annyira megy, 
hogy a képzet érzelemértékét tartja az önkény-
telen figyelem egyedüli okának. Legyen a figye-
lem — mondja ő — akár erős, akár gyenge, 
mindenütt és mindig affektív, azaz érzelmi 
állapotok képezik annak okát. Ez a szabály 
abszolút, kivétel nélkül való. Egy olyan,ember 
vagy állat, amely nem volna képes örömet 
vagy fájdalmat érezni, képtelen volna a figye-
lésre is. 

Azonban a képzeteknek nemcsak az anyagi 
érzéki érzelmek, mint a fentebbi példánál 
(a húsvéti sonka, tojás stb.) láttuk, adnak a 
figyelem szempontjából értéket, hanem a maga-
sabb érzelmeit is, különben pedig az ú. n. 
formális érzelmek, melyeket értelmi, intellek-
tuális érzelmeknek is szoktunk nevezni. Külö-
nösen ez utóbbiak a magában véve közö-
nyösét értékessé és a figyelem tárgyává tehetik. 
Már az egyszerű újraismeréshez is fűződhetik 
olyan kedvérzelem, mely a különben közönyös 
képzetnek bizonyos értéket ad és azt a figye-
lem látáskörébe emeli. Ha egy új ismerősöm-
mel, akivel tegnap egy kel emes félórát cse-
vegtem, ma talalkozom, megörülök s ő ismét 
figyelmemnek a tárgya. Az újraismerésnek az 
ellentéte az egészen új, szokatlan által való 
meglepetés érzelme, amely kezdetben egy 
pillanatra a szenvedésnek (kedvetlenséggel 
kapcsolatos oldó-érzelem Wundt szerint) jelle-
gét veszi fel, de aztán a cselekvésnek kedv-
érzelmébe megy át. Mindnyájan tudjuk, hogy 
figyelmünk az új, szokatlan, meglepő dolgokra 
szokott irányulni. 

A várakozásnak formális érzelme is szoro-
san összeolvad a figyeléssel, amikor a figye-
lem feszültsége megelőzi az új felfogandó 
ingert, képzetet, gondolatot. Egy várt képzet 
már magában is nagy érzelemértékkel bírhat 
és lekötheti figyelmünket. így pl., ha Shakes-
peare drámájában a mindinkább teljesebbé 
váló előkészítés és az összeesküvésről (Brutus 
és társai) való tudomásunk alapján Caesar 
meggyilkolását mindinkább közeledni látjuk. 
Az az eset is előfordulhat, hogy a várt képzet 
magában véve közönyös, de a már meglévő 

képzetekkel való kapcsolódása erős érzelmi 
hangulatot kölcsönöz annak. így egy-egy sej-
telem vagy gyanítás megbizonyosodása öröm-
érzelemmel jár. Pl. ha a kutató azt gyanítja, 
hogy a protisták a fény felé fordulnak és 
most már kísérleteket végez, hogy gyanítását 
igazolja. A várt eredmény önmagában véve 
teljesen közönyös, nem alkalmas, hogy érzel-
münket felkeltse, épúgy, mint Caesar bekö-
vetkezendő halála, magára a kutatóra nézve 
azonban vagy az igazolásnak kedvérzelmével, 
vigy a nem igazolásnak kedvetlenségével jár-
hat. Akinek a föltevése, sejtése, gyanítása, 
állítása beigazolódik (pl. ha a fogadás az ő 
részére dől el) annak kedvérzelme lesz. 

Szóval, az újraismarést, meglepetést, vára-
kozást mindig formális, intellektuális érzelmek 
kísérik, amelyek mindig a képzetek kapcsoló-
dásának módjából, nem magának egy képzet-
nek a kvalitásából származnak. A logikai mű-
veleteknél meg a képzetek anyaga többnyire 
közönyös az érzelemre nézve, de magát a 
müveletet és annak eredményét erős érzelem 
kíséri. í g y pl. egy számnak a képzete rám 
nézve teljesen közönyös. De ha hosszas és 
sikerült matematikai műveletnek az ered-
ménye az a szám, akkor ahhoz is kellemes 
érzelem kapcsolódik. így kíséri ismereteink 
bővülésének minden egyes fázisát a kedv 
vagy kellemes izgalom érzelme, talán azért, 
mert sejtjük, hogy minden, még a legcseké-
lyebb lépés is ismereteink növekvő egységes-
ségét és ezzel a mi természet és önmagunk 
feletti uralmunknak növekedését szolgálja. 

Azonban ismét kérdezhetjük, hát a képze-
teknek az érzelemértéke mitől függ. Meg-e 
lehetne ennek általános és egyetemes érvényű 
szabályát állapítanunk, mikor az ér/, elmek 
annyira egyéniek, szubjektív természetűek ? Erre 
csak úgy felelhetünk, hogy a képzetek érzelem-
értéke, a nem formális érzelmeket véve most 
már tekintetbe, az egyén érdeklődésének ini-
neműségétől függ. Hát az édeklődés ? ! Ez meg 
a velünkszületett természeti hajlamoktól, diszpo-
zícióktól, melyeket a születés alkalmával ka-
punk s melyek többnyire öröklöttek. így az 
okok sorozatában eljutunk a végsőre, az egyéni 
természetre, amelyet itt magyaráznunk nem 
szükséges, de amelyet teljesen megmagyarázni 
eddig a tudománynak nem is sikerült. 

Az egyik egyén a színek, a másik a han-
gok iránt érdeklődik, tehát amarra a szín-
képzeteknek, erre a hangképzeteknek van saját-
ságos érzelmi értékük. Azonban az egyéni 
különbségek, árnyalatok mellett is közös az 
mindnyájunkkal, hogy van érdekünk, érdek-
lődésünk, ha különböző fokú és irányú is az. 
Minden normális emberben van valami kíván-
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csiság, képzetekre való fogékonyság vagy vágy, 
törekvés. S gyökerében ez a primitív ösztön 
— melyet a magyar jellemzően kíváncsiságnak 
nevez — mi egyéb, mint tudásvágy, szellemi 
szükséglet, amely a figyelem útján táplálékra, 
kielégülésre szomjazik. A tudós hatdmas 
ismeretszomja, kutató ösztöne lényegében a 
gyermek kíváncsiságára vezethető vissza. 

Erre az ösztönre vezethetők már vissza az 
új képzeteknek, benyomásoknak, gondolatok-
nak befogadását, appercipiálását kísérő maga-
sabb érzelmek. Lassanként kifejlődik a lélek-
ben az igazságnak, a jónak és a szépnek a 
szeretete, ehhez társulnak egyrészt a becs-
vágynak aztán a hatalomnak az érzelmei, 
másrészt a sikernek, a lehetőségnek, a mun-
kának az érzelmei, míg végül az összes neme-
sebb ösztönök és vágyak érzelmekben nyil-
vánulnak, s mint ilyenek, felébresztik, irányítják 
és erősítik nemcsak a figyelmet, hanem az 
ember akaratát és cselekvését is. Az azelőtti 
lélektani elméletek csak kevéssé mutattak rá 
az érzelmek központi szerepére és jelentősé-
gére az appercepciónak és ezzel együtt a figye-
lemnek az aktusában. 

Az ilyen figyelemből származik aztán az a 
nemes, szüntelenül előretörekvő vágy, amelyet 
az illető munka iránt való szeretetnek, a 
tárgyba való elmélyedésnek, az az iránt való 
feszült érdeklődésnek szoktunk nevezni. A figye-
lemnek ezt a nemét már gyakran önkényes-
nek szoktuk tekinteni, mivel egy ilyen érze-
lem, mint pl. az igazság érzelme vagy a 
meggazdagodásnak vágya, egész lelki, szellemi 
életünket uralhatja és az ilyen belső tevékeny-
séget rendesen az akarat művének fogunk fel. 
Ez az akaratönkénytesség azonban nem fel-
tétlenül szükséges és nem is minden esetben 
érvényesül. „A jó embernek jó útat homályos 
ösztöne mutat", mondja Goethe Faustja. 

Továbbá a figyelemnek másik belső fel-
tételét képezi azon tény, melyet Herbart emelt 
ki annyira az ő sajátságos appercepciójának 
a tanában. Ugyanis az, hogy egy képzetre 
annál nagyobb hatással van a figyelem, azt a 
figyelem annál jobban megragadja, minél erő-
sebb vonatkozásban van az tudatunk pszicho-
fizikai diszpozíciójához. Ez alatt meg egy-
részt a felfogandó képzetnek tudatunk már 
meglévő képzeteihez való vonatkozását értjük, 
másrészt annak vonatkozását a reprodukció 
alapjaihoz és pályáihoz és végül tudatunk 
viszonylagos ürességét. Azaz olyan benyomások 
vagy képzetek, amelyek tudatunkban már 
adott képzeteinkkel egyneműek vagy rokonok, 
könnyen migukra vonják figyelmünket. Ezek 
a meglevőkhöz hasonló reproduktív tendenciát 
fejthetnek ki és így egyéb előnyök mellett 

alkalmasak arra, hogy más képzeteket a tudat 
látáspontjából kiszorítsanak. A másik helyen 
említett vonatkozás alatt azt értjük, hogy az 
észrevett benyomáshoz hasonlót, azzal rokont 
már elébb átéltünk s ezen élmény funkcionális 
diszpozíciót hagyott hátra. Ennek következtében 
annak a tudatba és a figyelembe való belé-
pése könnyűvé válik. Ilyenek az ú. n. szabad 
képzetek, ezek megnyerik az appercepciót, 
nem tekintve egyéb tulajdonságaikat és vonat-
kozásaikat, a reprodukciót megindító tartós 
és élénk erejüknél fogva. Egy középponti 
ingerlődés folytán keletkezett érzet vagy kép-
zet annál jobban lebilincseli figyelmünket, 
minél nagyobb azon készenlét, amelybe az 
pszichofizikai diszpozíciójánál fogva jut. Ezzel 
függ össze, hogy egy felhangot mi könnyen 
kihallunk a hangok sokféle áradatában, ha 
azt elébb izolálva fogtuk fel, vagy hogy a 
mikroszkópba néző tudós a maga preparátumán 
sokkal többet vesz észre, mint a laikus. Végül 
tudatunk relatív üressége alatt azt értjük, 
hogy egy képzettartalom annál könnyebben 
indítja tudatunkat annak appereipiálására, 
mennél kevésbé van ez abban a pillanatban 
elfoglalva. Meg kell azonban még jegyeznünk, 
hogy figyelmünk, ha egy irányban van sokáig 
izgatva, ha azt ugyanazon ingerek vagy kép-
zettartalmak veszik igénybe, nem maradhat 
meg sokáig az erősségnek ugyanazon magas-
latán. Ha egy appercipiált inger hosszabb 
ideig hat reánk, fogékonyságunk aziránt csak-
hamar eltompul. Ennek a tompulásnak mér-
tékét már megmérhetjük s erre vonatkozólag 
különféle kísérleti eredmények állanak már 
rendelkezésünkre. Ezt nevezik a lélektanban 
a figyelem ingadozásainak. (Schwankungen der 
Aufmerksamkeit). 

Végül az összes lélekbúvárok megegyeznek 
abban, hogy az úgynevezett önkénytes figye-
lemnél egy tudatos szándék, tehát egy aka-
rati aktus fordul elő, amellyel mi egy benyo-
más vagy gondolat felé fordulunk. Nekünk, 
hogy jól láthassunk, nem elég nézni,- akar-
nunk is kell látni ; akarnunk kell hallani, 
tapintani stb., hogy jól, intenzív módon hall-
hassunk, tapinthassunk. Natorp Pálnak egy 
sarktétele az ő szociális pedagogiajában az, 
hogy akarnunk kell tanulni és meg kell tanul-
nunk akarni. így az értelem és akarat köre 
gyökerükben érintkeznek egymással. 

Ebből következik, hogy aki önkényesen 
figyel, annak már ismernie kell a figyelemnek 
állapotát, annak már elébb önkénytelenül 
kellett figyelnie. Tegyük fel, hogy a mi pél-
dánkban a harkálynak észrevétele ezen madár-
nak részünkről az első, pontosabb megfigyelése 
volt, akkor egy másik séta alkalmával ez a 
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megfigyelés célképzetté lehet és a figyelem 
eszköz ezen célhoz, azaz ezen megfigyelést 
önkényesen és tudatosan akarjuk, ez tervs?erű, 
szándék szerű lesz épúgy, mint az óra ütések-
nek utólagos megszámlálása vagy az elfelejtett 
versszaknak öntudatos reprodukciója. Ribot-
nak tökéletesen igaza van, amikor ezen ön-
kényes figyelmet szerzettnek, mesterségesen az 
önkénytelenre oltottnak fogja fel és azt a 
tökéletesedés eszközének és a civilizáció ter-
mékének nevezi. Mert az önkényes figyelem 
szándékká válhatik, nemcsak azon az alapon, 
hogy mi magunk éljük át az önkénytelen 
figyelmet, hanem egyúttal — mikor már az 
akarat képzése jól előre haladt — az általános 
alapelvek alapján, amelyeket vagy magunk 
szereztünk, vagy mások tukmáltak ránk. Azon-
ban a háttérben itt is érzelem lappang, mert 
az érzelmek indítják meg az akaratot, anélkül, 
hogy azokba egyúttal bele is olvadnának. 

A feszült, tartós vagy önkényes figyelem 
nemcsak általában véve egy hosszas fejlődés-
nek, hanem specialiter magának a nevelésnek 
is az eredménye. Szülőink, testvéreink, roko-
naink, különösen pedig tanítóink rendkívül 
sokat tesznek arra nézve, hogy ez a primi-
tívebb, önkénvtelen figyelemből kifejlődjék az-
által, hogy ilyképen oktatnak vagy figyelmez-
tetnek : légy figyelmes, légy elővigyázó, vi-
gyázz, szedd össze magadat, nézd meg ezt jól, 
fontold meg ezt becsületesen, stb. Ez a sok 
figyelmeztetés nem tűnik el nyomtalanul. Azon 
alkalmaknál, mikor halljuk, vagy hasonló 
alkalmaknál, mikor visszacsendülnek fülünkbe 
érzelmeknek és képzeteknek a formájában, 
alkalmasak arra, hogy a tudatban lévő gon-
dolatokat erősítsék s bogy ezáltal azok tartó-
san megői iztessenek. 

A figyelemnek így megállapított feltételei-
ből nevezetes pedagógiai szabályok fakadnak. 
Ezek közül csak a főbbeket em ítjük. így, 
mivel a figyelem az inger erejétől függ, a 
tanítónak hangosan és jól kell beszélni, jó 
tüdővel és gégével kell bírnia, aztán olyan 
képeket szemléltetni, melyek nem elmosó-
dottak, hanem éles körvonalúak és jól színe-
zettek. Aztán, mivel a figyelem a képzetek 
érzelemértékétől és ez viszont az érdeklődés 
mineműségétől, ez pedig magától az egyéni-
ségtől f igg. a gyermekben a kíváncsiságot, 
az érdeklődést felkelteni époly szükséges a 
tanítás alkalmával, mint pl. a drámai művész-
nek a várakozás feszült érzelmét a művészi 
termékekben. Az a bizonyos mértékben bi-
zonytalanságban hagyás, kételyengedés igen 
fontos, mert a várakozás érzelmét ébren tartja 
és az ellenkező bekövetkezésére is teret bágy. 
A figyelemnek pszichológiájában gyökerezik 

aztán az előkészítés, vagy az, amivel minden 
módszeres tanórának, tanításnak kezdődnie kell, 
a Ziller által megállapított úgynevezett cél-
kitűzés. Mivel pedig a kíváncsiság vagy az 
érdeklődés az ember egyéni természetétől függ 
leginkább, azért ebben a pszichológiai tényben 
gyökeredzik az a pedagógiai szabály, hogy a 
tanító ismerje meg a gyermek individuumát. 
Máskép kifejezve : a tanítás legyen egyéni ; 
vagy még máskép : a tanítást az egyén érdek-
lődési iránya és természete szabja meg. Az 
evés is akkor a legjobb, leghasznosabb, lia 
megvan az érdekünk az étel befogadására, 
azaz ha van étvágyunk. 

Azonban a figyelemre, mint tudatállapotra 
vonatkozó fejtegetésünk csak akkor válik 
teljessé, ha még megemlékezünk azon külső 
fiziológiai hatásokról, melyek a figyelem 
állapotát kísérik vagy követik. Először is 
mozgatható érzékszerveinket azon hely felé 
fordítjuk, ahonnan az érzéki benyomást vár-
juk vagy ahonnan annak jönnie kell. Mint 
ahogy a ló pl. fülét oda irányítja, ahonnan a 
bang jő, vagy azt hegyezi. Azután homlok-
izmaink összebúzódnak s ekként ráncok kép-
ződnek ott, egyúttal szemöldökünket kissé 
feljebb toljuk, úgy, hogy szemünk nagyobb-
nak tűnik fel, mint annakelőtte. A nagyon 
feszült figyelemnél kissé szájunkat is kinyitjuk. 
Ez az érzéki figyelemre vonatkozik. Az in-
tellektuális figyelem Ribot szerint összehúzza 
superior orbicularist, miáltal függőleges baráz-
dák támadnak a homlokon, szempilláinkat le-
ereszti és szemünk fátyolozott lesz. Egyide-
jűleg szánkat bezárjuk. Az intellektuális figye-
lemnek ez a mimikai kifejeződése azoiiban 
nem látszik olyan általánosnak, mint ahogy 
azt Ribot felveszi. Vannak emberek, kik a 
mély gondolatokba való merülésnél is ugyan-
azon mimikai mozgásokat veszik fel, mintha 
érzékük egy küLő tárgyra volna irányítva. 

Kétségtelen azonban már az, hogy úgy az 
érzéki, mint az intellektuális figyelmet lélekzet-
vételünknek meglassúdása kíséri. Szinte köz-
mindásszerű azon lélekzetnélküli feszültség, 
mell}el a kiváló szónok beszédét kísérjük. 

Hasonló ehhez az, bogy a figyelmes kon-
centráció ' következményeként testünk moz-
gásait vagy az egyes végtagoknak mozgásait 
megszüntetjük. A gondolatokba merült meg-
lassítja lépteit, vagy pedig megáll. Ha. vala-
mely képzet hirtelen intenzív modon megragad 
bennünket, azon mur.kát, melyet tagjaink vé-
geztek, rögtön abbahagyjuk, legalább néhány 
pillanatra. 

Ezen, a figyelésre utaló mozgásokat illetőleg 
a pszichikai és fiziológiai folyamatoknak a 
viszonyát is különbözőképen magyarázzák a 
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lélekbúvárok. Ribot pl. ezen kifejező mozgá-
sokat vagy gátlásokat maga a figyelem ele-
meinek és nem hatásának vagy okának fogja 
fel. Azon tudatállapottal, mely ezeknek szub-
jektív oldala, ezek az objektív oldalt kép-
viselve alkotják magát a figyelmet. Mi azon-
ban Ribot-val szemben Wundttal tartunk s 
ezeket a mozgásjelenségeket és érzeteket' a 
figyelem hatásainak tekintjük és nem lényegé-
nek. Ezek ügy viszonylanak a figyelemhez, 
mint a kifejező mozgások azon indulatokhoz, 
érzelmekhez, melyeknek azok jelei. Amint 
ezek a kifejező mozgások elmaradhatnak, a 
szenvedély és indulat pedig fennállhat, épígy 
elmaradtatnak a figyelemnek külső jelei is, 
bár ezeket elfojtani, elnyomni meglehetős 
nehéz. A kulturális, a szociális ember sem 
hordja mindig sy.ívét tenyer 'n s képes érzel-
meinek külső jelekben, mozgásokban való 
megnyilatkozását elfojtani, azaz tud diplomata 
lenni, épígy közönyösnek látszhatunk a leg-
intenzívebb figyelem vagy megfigyelés mellett 
is. Ziehen, és Külpe véleménye is közeledik a 
miénkhez, kik ezen jelenségeket a figyelmet 
kísérő tünetek gyanánt fogják fel. 

Hogy hogyan hathatunk mesterségesen a 
figyelem tudatállapotának bekövetkezésére vagy 
erősítésére, fokozására, arról a következő cikk-
ben fogunk értekezni. 

A magyar nyelv tanítása. 
(A kolozsvári tanítói továbbképző-tanfolyamon tartott 

előadás.) 
Molnár Oszkár. 

II. 
Első előadásunkban megismertettük a nyelv-

tanítás módszereit általában. Közelebbi felada-
tunk most a magyar nyelv tanításának módszerét 
meghatározni. Ki kell keresnünk azokat az 
alapelveket, azokat a vezetőgondolatokat, ame-
lyek a magyar nyelv tanításában követett 
eljárásainkat irányítani lógják. Ü g y teszünk, 
mint Herbert Spencer. 0 is előbb az alap-
elveket határozta meg s azután fejtette ki 
rendszerét. Kezdhetnők mindjárt az egyes, a 
magyar nyelv tanításánál leg nkább szereplő 
tárgyak ismertetésével, ezen eljárásunk azonban 
igen nagy haszonnal fog járni, t. i. így meg-
adjuk összes eljárásainknak a kellő elméleti 
háttért. Éneikül is ellehetnénk, de ennek segít-
ségével tudatosan fogjuk felépíthetni az egyes 
tárgyak módszerét, sok eljárásunknak meg fog-
juk tudni adni az okát. 

Feladatunk lehető alaposan megtanítani a 
magyar nyelvet. Hogyan jön létre a nyelv, a 
beszéd ; hogyan jut az ember szókhoz. Azon 
pszichológiai folyamatokat kell felderítenünk, 

amelyeknek eredménye a szó, a beszéd, mert 
ha ezen folyamatokat kiderítettük, nem kell 
mást tennünk, mint ezekhez szabni módszerün-
ket. Alaptételünk tehát: az ismeretek közlésé-
nek nem lehet más módja, mint az ismeretek 
szerzésének. Ha az ismeretek közlésének a 
módja ugyanazt az utat követi, amely úton 
az ember általában ismeretekhez jut, akkor a 
módszer jó. Hogy jut tehát az ember ismere-
tekhez? A lelki élet eleinte nem egyéb, mint 
reakció a külső ingerekre. Szellemi életünket 
a külvilág indítja meg és első ismereteink is 
a külvilágra vonatkoznak. A külvilág hatásaira 
vonatkozó legelemibb reakció, tehát lelki folya-
mat az érzet; így nevezi a modern pszicho-
lógia. Az érzet tudattalan, tehát oly parányi 
valami, ami reánk nézve semmi, mert meg 
nem ismerhető, de alapja a valaminek Az érzet 
tudatossá akkor lesz, amikor észrevesszük az 
okát, tehát valamely külvilági tárgyat s ekkor 
az érzetből érzéki észrevétel lesz. Az érzéki 
észrevétellel azután az a sajátságos dolog tör-
ténik, hogy akkor is megmarad, mikor létre-
hozó oka már nincs meg. Ez oly jelenség, 
mely sem a természetben, sem másutt meg 
nem történik. A hevített fémgyűrű pl. csak 
addig tágul, míg a meleg tart, amint szűnik, 
visszanyeri előbbi térfogatát. Ebből úgy látszik, 
hogy a lelki élet fölött nemcsak a causalitás 
törvénye uralkodik. A fát pl. akkor is látha-
tom, képzeletben természetesen, amikor nem 
nézem. Ekkor lett az érzéki észrevételből kép-
zet. Ha egyazon képzetet gyakran ugyanazon 
mozgás kíséri, akkor végre is oly szoros kap-
csolat támad a képzet és az illető mozgás 
között, hogy valahányszor a képzet a tudatban 
megjelenik, a megfelelő mozgás akar itunk elle-
nére is megindul. Ez a tapasztalat indította 
a pszichológusokat azon tétel fölállítására, hogy 
a cselekvés képzetének felmerülése a tudatban 
egyenlő a cselekvés megkezdésével, vagyis hogy 
midőn még csak ráeszmélhetnék valamely végre-

.hajtandó cselekvésemre, már egyúttal meg is 
kezdettem azt. Nincs tehát semmi idő egyes 
cselekvéseink tudata és kezdete között. Lelki 
életünk bizonyos részéből száműzve van tehát 
az idő : íme, lelki életünk egy másik csodája ! 
A képzet és mozgás ily szoros kapcsolatából 
magyarázható a beszéd. Bizonyos képzetek 
bizonyos ajak-, nyelv- és gégemozgásokkal 
kapcsolódnak és létrejön a képzet, illetőleg a 
képzetnek a külvilágban megfelelő valóságot 
jelölő szó. Az a mozgás, mely nekünk embe-
reknek valamely képzet kifejezésére szolgál, 
azt mondhatnók, ránk erőszakolt, vagyis nincs 
semmi logikai kapcsolat a képzet és az azt 
kifejező mozgás között. Pl., ha a fának neve-
zett valóságot látom, azt mondom : fa, de 
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mondhatnám: ablak, kert, stb. A dolog úgy 
történhetik, hogy az anya, dajka, cseléd vagy 
bárki, aki a gyermek körül van, ha meg van 
róla győződve, hogy a kisgyermek a fára 
néz, rámutat és kimondja : fa, a gyermek utána 
mondja : fa és ezt gyakran teszi és akkor meg-
történik, hogy a fa képzetét mindig ugyanaz 
a mozgás kísérte és végre oly szoros kapcsolat 
áll elő, hogy a fa képzetének felmerülésével 
máris megindul az a mozgás, amely ezen kép-
zet kifejezésére szükséges és a gyermek beszélni 
kezd. így tanuljuk anyanyelvünket. Utánzás 
által és mindig úgy, hogy az illető valóság 
előttünk van. Bátran mondhatjuk, hogy anya-
nyelvünk első szavai, beszédünk a maga gene-
zisében, mind a valóságot fejezik ki, telve 
vannak érzéki tartalommal és máskép a beszéd 
nem is jöhetne létre, mert első szavaink nem 
is szolgálhatnak másnak a jelölésére, mint 
annak, ami van, tehát a valóságnak s nem 
annak, ami nincs. Bármit csak akkor tudunk 
igazán, ha a forma mögött tartalom is rejlik, 
nyelvet csak akkor, ha a szavaknak reális tar-
talmuk is van. Az anyanyelv ilyen s ebből 
következik, hogy bármely más nyelvet csak 
ágy tanulhatunk meg igazán, ha úgy tanuljuk, 
mint ahogy anyanyelvünket tanultuk. Anya-
nyelvünk tanulásánál pedig mindig a valóság-
ból indultunk ki ; anyanyelvünket azért tudjuk 
igazán, mert nem pusztán szavakat tudunk, de 
azt is, hogy azok mit jelentenek. Anyanyel-
vünket megelőzőleg semmilyen más nyelvet nem 
tudunk, tehát más nyelvet nem vehetünk segít-
ségül annak megtanulásánál. Már említettük, 
hogy a tanításnak azt a módját, mely segít-
ségül veszi az anyanyelvet, hogy azon meg-
értesse az új nyelven mondottakat, közvetett, 
indirekt tanítási módnak nevezzük. Ez esetben 
az új nyelvet az anyanyelven keresztül tanuljuk, 
tehát nem a valóságból, de fordítás útján. A 
fordítás igen rossz segítőeszköze a kezdő nyelv-
tanulásnak. Nem is biztosítja a megértést 
minden esetben. Genfben a francianyelvi híres 
kurzusokon nem győzik eléggé figyelmeztetni 
az embert, hogy, ha nem ért valamely szót 
vagy kifejezést, ne forduljon anyanyelve szótá-
rához, hanem vegye elő a magyarázó szótárt.* 
De szükség sincs a fordításra. Van egy lelki 
funkció, amely hathatósan segít bennünket a 
gondolatok felébresztésében, valamely idegen-
uyelvű szöveg megértésében és ez az asszociá-
ció. Az asszociáció erejénél fogva megtörté-
nik, hogy megértem a gondolatot anélkül, 
hogy a mondat összes szavait külön-külön 
ismerném, mert a gondolatot gyakran már 

* L. bővebben Ch. Bally : Précis de stylistique. Ge-
•ère, 166. éa 167. 1. 

egynéhány szó is meghatározza, úgy, hogy a 
meghatározott gondolatból következtetünk az 
ismeretlen szók jelentésére. Ez mindennapi 
tapasztalat. Ezért szükséges, hogy a tanító 
vagy a tankönyv a szavakat oly összefüggés-
ben adja, amilyen összefüggésben a szavaknak 
megfelelő képzetek, illetőleg fogalmak szelle-
münk előtt meg szoktak jelenni, mert ilyen 
sorrendben asszociálódtak. Legkönnyebben asz-
szociálódnak azok a képzetek, melyek a térben 
egymás mellett, vagy azok, melyek állandóan 
ugyanazon egymásutánban jutnak tudatunkba, 
vagy azok, melyek a causalitás viszonyában 
vannak egymással. Innen van, hogy a nyelv-
tanításnál nem szabad terv nélkül, ötletszerűen 
mindenféléről össze-vissza beszélgetni, hanem 
a szókincset nagyon is átgondolt, tervszeri 
tárgyi csoportokba kell foglalni. így azután, 
mikor a tanuló megtudja, hogy pl. a lakásról 
lesz szó, képzetköre mintegy meg van hatá-
rozva és előre sejti, hogy mely szavakkal fog 
megismerkedni. Ha még hozzá a beszélgetésnél 
a legtermészetesebb egymásutánt keressük és 
a szavakat úgy sorakoztatjuk egymás mellé, 
ahogy azok tárgyai a leggyakrabban előfordul-
nak, akkor a bizonyos irányban haladó lelki 
asszociáció a beszélgetéssel párhuzamosan fog 
haladni és támasza lesz a megértésnek. Ezt 
hanyagolja el az Ollendorf-féle módszer. Egy-
általán nem számít az asszociáció felderítő 
erejére ; mondatait és szavait nem csoportosítja 
tárgyi körökbe s így történik azután, hogy 
együgyű és nevetséges mondataival csak derűs 
perceket szerez a tanulóifjúságnak, de a nyelv-
tanításnak nem sok szolgálatot tesz. 

Eddigi fejtegetéseinkből a következőket álla-
píthatjuk meg : A magyar nyelv tanításánál 
a nem-magyar tanítási nyelvű népiskolákban 
amennyire csak lehet, nem vesszük segítségül az 
anyanyelvet. A magyar nyelv tanításának mód-
szere tehát a direkt-módszer. A magyar nyelvet 
úgy tanítjuk, mint ahogy az ember anyanyelvét 
tanulja. Tanításánál mindig a valóságból kell 
kiindulnunk. Ez utóbbi máskép annyit jelent, 
hogy soha se tanítsunk csak szókat, hanem 
elsősorban és mindenekfelett a szók mögött 
rejlő tartalmat, gondolatot. Mert a gondolko-
zás megelőzi a beszédet ! Az idióta semmit 
sem szól, mert semmit sem gondol. Hogy 
bármely szónak értelme legyen, kell, hogy 
mögötte a tudatban valamely fogalom létezzék. 
A szó csak kifejezi a fogalmat, de nem helyet-
tesíti azt. A gyermek beszédét állandóan ellen-
őriznünk kell. Meg kell bizonyosodnunk mindig 
afelől, hogy ugyanazon értelmet adja-e a 
szavaknak, mint mi. Mert habár a beszéd 
szolgálatai mérhetetlenek, habár az »mberi 
gondolkozás kifejlődhetésének legfontosabb fel-
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tétele, nélküle nem volna tudomány : a beszéd 
sok veszélyt is rejt magában. A beszéd, midőn 
érzéki formát ad az értelmi koncepcióknak, 
könnyen arra csábíthat bennünket, hogy az 
abstrakciókat realizáljuk s ahelyett, hogy a 
tárgyakról lehető exakt ismeretek szerzésére 
segítene, eltávolít a valóságtól. Pedig jegyezzük 
meg jól: a szónak magában nincs értéke, ami 
benne érték, realitás, azt a fogalomból veszi, 
melynek csak jele. Gyakran megtörténik, hogy 
megelégszünk a puszta szóral s nem váltjuk 
át igazi értékére. Ismétlünk bizonyos kifeje-
zéseket, melyeket olvastunk vagy hallottunk 
anélkül, hogy keresnők valódi értelmüket. Abba 
a hibába esünk, melyet Leibniz psittacizmusnak 
nevez. Es beleesik különösen a gyermek. De a 
veszély mindenkit fenyeget. Nem élnek-e vissza 
sokszor a tudósok ilyen szókkal, mint erő, ok stb. 
És vájjon a politikusnak van-e mindig világos 
fogalma arról, mit jelentenek e szavak pl. : jog, 
szabadság stb.* A valo'ságból kell tehát kiindul-
nunk, ha azt akarjuk, hogy a nyelvtanítás sike-
res legyen ; hogy a jel és tartalom között a teljes 
értékbeli egyenlőség viszonya álljon fenn. 

Tisztáznunk kell azonban azt, hogy mi a 
valóság. Yalóság az, ami van, ami reális. Való-
ságok tehát a természeti tárgyak, tünemények 
és a cselekvések. A valóságot nevezhetjük így 
is: tapasztalás, természet. Ézen elv tehát, hogy 
induljunk ki a valóságból, annyit jelent, hogy 
semminek szavát meg ne tanítsuk, amit be nem 
mutattunk. A magyar nyelv tanításánál tehát 
állandóan szemléltetnünk kell. A tárgyak szem-
léltetése azoknak lehetőleg a valóságban való 
bemutatása által történik. Ekkor a tanuló érzé-
kel, tudomásul vesz, passzív módon szerepel 
a tanításban. Ezt egyesek elnevezték passzív 
szemléltetésnek. Ellenben, ha a bemutatott tár-
gyat, amelynek részeit s a részek magyar nevét 
már megtanulta, maga is lerajzolta, elkészítette, 
akkor a tanításban való részvétele aktív s ezt 
nevezik aktív szemléltetésnek. Lehetőleg min-
dent aktíve is szemléltetni kell. Innen van a 
játéknak, rajznak, kézimunkának, testgyakorlat-
•ak nagy és fontos szerepe a magyar nyelv 
tanításában. Már a cselekvések magyar szóval 
való jelölésénél könnyebben alkalmazhatjuk az 
aktív szemléltetést, mert a cselekvést egy-
szerűen végrehajtatjuk a tanulóval és ezen 
öntevékenységéhez vagy mondjuk cselekedteté-
séhez kapcsoljuk annak magyar szavát. 

Azt mondottuk, hogy valóság az, ami van. 
A természetes, az érzéki valóságon kívül, amely-
»ek megismerési formája a tapasztalás, van 
még egy másik valóság, melyet a magyar 

* ki. Rayot : Leçons de psychologie. Paris, 1908. 
400-402. 1. és C. Hémon: Éléments de psychologie 
pédagogique. Paris, 1907. 196—200. 1. 

nyelv tanításánál nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, s ez a gyermek meglevő ismeretkészlete. 
A gyermek már meglehetősen sokat tud, mikor 
az iskolába felkerül s gyors taníthatásának 
titka leginkább ebben rejlik, mert új ismerete-
ket szerezni csak a meglevő régiek alapján 
lehet. A tanulás nem is egyéb, mint meglevő 
ismereteinknek folytonos kiegészítése. Aminek 
elemei nincsenek meg bennünk, ami egészen 
új, ami semmilyen vonatkozasban nincs meglevő 
ismeretanyagunkkal, azt megtanulnunk nem is 
lehet. A tanítónak a magyar nyelv tanításánál 
a gyermek már meglevő ismereteire kell támasz-
kodnia. Evégből a gyermeket állandóan meg 
kell figyelnie s tapasztalatait egy e célra hasz-
nált könyvecskébe kell bejegyeznie. Hogy a ta-
nító tudja, mit tud már a gyermek, meg kell is-
merkednie annak otthonával, lakószobájával, az 
istállóval, pajtával, udvarral, kerttel, szóval a 
miliővel, melyben a gyermek él, mert csak ígv 
tudja majd, mit szokott meg mint együvétartozót. 

A magyar beszédre való szoktatásnál net link  
az ismeretek nagy részét már nem kell meg-
adnunk, mert megvan, hanem annak csak 
magyar formáját. Innen van, hogy a magyar 
nyelvet képesek vagyunk hamarább megtanítani, 
mint amennyi idő alatt az ember anyanyelvét 
megtanulja, mert az anyanyelv tanulásánál a 
világ számtalan tényével és annak jelével, a 
szóval is meg kell ismerkednie, míg az utóbbi 
esetben csak a jellel, a szóval. Ebből követ-
kezik az is, hogy mindazoknak az állításait, 
akik a magyar nyelvet tanító iskolákat a ma-
gyar nyelv tanítása miatt az ismeretközlés 
elhanyagolásával vádolják, csak rosszindulatú 
ráfogásnak kell nyilvánítanunk. Azok is téved-
nek, akik ezt hiszik, hogy csak anyanyelven 
lehet sikeresen tanítani. Századot on át nem 
így tanult az emberiség. A középkorban és az 
újkor első századaiban a latin volt a tanítás 
nyelve. A középkor megmutatta, hogy lehet 
nem anyanyelven is tanítani. Ez a tanítás szép 
sikereket ért is volna el, ha pszichológiai és 
logikai törvényeken nyugszik. Eredményes voltát 
egyes nagy elmék így is fényesen bizonyítják. 
Egy Augusztinus, aquinói Tamás, Abasiard, Al-
bertus Magnus és számtalan mások roppant 
tudásáról és szellemük dialektikai éléről ma is 
csak csodálattal beszélhetünk. 

A gyermekmegfigyelésnek azonban nemcsak 
annak a kipuhatolására kell irányulnia, hogy 
milyen ismeretei vannak a gyermeknek, hanem 
hogy általában milyen a gyermek, milyen a 
természete. Ennek tndása nagyon megkönnyíti 
munkánkat. Ha tudjuk, hogy a gyermek lelki 
életében túlnyomó a képzelet, hogy mindent 
benépesít csodás alakokkal, hogy mindenbe 
életet lehel, hogy mindent megszemélyesít, hogy 
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az élettelen tárgyak mozognak, beszélnek, akar-
nak, tanításunkat ehhez alkalmazzuk. Mi is 
megszemélyesítjük az élettelen tárgyakat, sze-
mélytelen történeteket valóban élő személyek-
kel játszatunk végig stb. Ha tudjuk, hogy 
nála az érzelmek uralkodnak, akkor az érzel-
meken keresztül, érzelmi motívumok alapján jut-
tatjuk lelkébe az ismereteket. Innen van a dal, a 
játék fontos szerepe a magyar nyelv tanításánál. 

Fejtegetéseinkből tehát a következő vezető-
gondolatokat vonhatjuk le : A magyar nyelv 
tanítása ugyanazt az utat kövesse, melyen anya-
nyelvünket tanuljuk. Tanítá:ának módszere a 
direkt-módszer. Mindig a valóságból, a tapasz-
talatból kell kiindulnunk, mert azt akarjuk, 
hogy a szónak, tartalma legyen, hogy fedje a 
valóságot. Ezért nem használhatjuk fel az 
anyanyelvet s nem taníthatunk nyelvtani alapon. 
Az ilyen nyelvtanításnak egyetlen formája a 
társalgás, a nyelvnek gyakorlati úton való 
elsajátítása. Állandóan szemléltetnünk kell s 
nemcsak passzív módon, de tanításunkba be 
kell vinnünk az aktivitást. A gyermek ismere-
teiből kell kiindulnunk, ezért meg kell figyelnünk 
a gyermeket s eljárásainkat a gyermeki termé-
szethez kell alkalmaznunk. 

Elérhető-e a cél? Altalános tapasztalat, hogy 
a gyermek könnyen tanul nyelveket. Étnek 
oka azonban nem abban rejlik, mint sokan 
hiszik, hogy talán emlékezőképessége éles, ha-
nem abban, hogy bizonyos gége és nyelv-
mozgásokat jobban képes utánozni. Organumai 
még simulékonyak és hajlíthatok. A cél tehát 
elérhető. Kitartás és lelkesedés, munka és 
tanulmány kell hozzá és a dolog sikerül. Sok 
helyen külső akadályok is gördü'nek a tanító 
munkája elé. Az ügynek itt-ott ellenségei is 
vannak. A tanítónak tapintatosnak kell lennie. 
Gondolja meg, hogy erőszakkal semmit, de 
tapintatos eljárással mindent elérhet. Nehéz 
munkájában pedig lelkesítse az a tudat, hogy 
hazája érdekében dolgozik ! 

Válogatott kísérletek 
a népiskola i t e r m é s z e t t a n i t an í tás i a n y a g 

kö rébő l . 
írta: Miklós Gergely. 

(Ötödik közlemény.) 
tf. kísérlet. A viz forralása egy légköri 

nyomásnál alacsonyabb nyomás alatt. Félig 
töltött literes üveglombikban a vizet forraljuk, 
mikor forrni kezd a víz, levesszük a homok-
fürdőről a lombikot, melynek a felső részében 
ekkor nincs levegő, mivel azt a vízgőz tölti o - o 
ki; ezután jól záró dugóval (lehetőleg kaucsuk-
dugóval) bedugjuk a lombikot s megfordítva, 
tál vízbe állítjuk (13. ábra). Most a tetejéré 

hideg vizet öntünk, amelytől a meleg víz felett 
levő párák lecsapódnak, ezáltal légritkulás áll 
be s ennek következtében a meleg víz erős 
áramló mozgásnak, vagyis forrásnak indul. 
Ez a kísérlet többször is ismételhető. Arra 

kell vigyázni, hogy az üveg el ne törjék s hogy 
a dugó ne legyen esetleg vékony, mert a külsi 
nagyobb nyomás annyira beszoríthatja a lombik 
nyakába, hogy onnan nehezen lehet kihúzni. 

9. kísérlet. Elektromos alapkísérletek. A dör-
zsölési elektromosság bemutatására alkalmas 
eszközök a dörzsölendő rossz elektromosság-
vezető testeken (üveg-, gyanta-, kénrúd, pecsét-
viaszk, kaucsukfésíí stb.) az elektromos inga 
és az elektroszkóp. Az utóbbi két eszközt a 
tanító is elkészítheti. Elektromos ingát leg-
egyszerűbben úgy készíthet, hogy négyszögű 
deszkalapocska közepére 1 cm. hosszú, hen-
geres faoszlopot erősít ; ennek felső részébe 
lyukat fúr, amelybe derékszögben meghajlított 
f™ alakú, a rövidebb végén vékonyra kihúzott 
és horogszerüen meggörbített üvegcsövet erősít, O DO D 1 

az üvegcső horgára ped g selyemszállal 2 db 
egyenlő nagyságú bodzabélgolyót függeszt. 
Az elektromos testek vonzzák és taszítják a 
bodzabélgolyócskákat. 

Két elektromos ingával az elektromosság 
két neme is kimutatható, ha mindkét ingát 
megtöltjük a gyanta, vagy az üveg elektromos-
ságával s azután egymáshoz közelítjük, az 
elektromos bodzabélgolyók egymást taszítják ; 
ellenkezőleg, ha az egyik ingát a gyanta s a 
másik ingát az üveg elektromosságával töltjük 
meg s azután közelítjük egymáshoz, a bodza-
bélgolyók egymást vonzani fogják s érintkezés 
után közömbös állapotba jutnak. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
R o v a t v e z e t ő : J A N C S Ó B E N E D E K . 

Szaktanácskozás 
az iskolán kívüli oktatás szervezése tá r -

gyában. 
Lapunk ezidei 43-ik számában röviden be-

számoltunk arról a szak tanácskozásról, melyet 
a meghívott szakértőkkel kibővített közoktatási 
tanács október 14-én és 15-én tartott Apponyi 
Albert gróf miniszter úr elnöklete alatt. Közöl-
tük a miniszter úr megnyitó- és záróbeszédeit. 
Az alábbiakban ismertetni szándékozunk úgy az 
általános, mint a részletes vitát, azért, hogy 
azokkal az eszmékkel és gondolatokkal, melyek 
e vita során az egyes szónokok beszédeiben 
felmerültek, az iskolán kívüli oktatás leendő 
munkásait, a magyar népiskola tanítóit meg-
ismertessük. 

Az általános vita. 
A p p o n y i A l b e r t gróf elnök felszólítja Jancsó 

Benedek előadót, hogy, mielőtt az általános 
vita megkezdődnék, tájékoztatóul foglalja össze 
előadói tervezetének vezérlő eszméit és gondo-
latait. 

J a n c s ó B e n e d e k előadó : Tervezete elkészí-
tésénél kiindulópontul a miniszter úrnak az a 
leirata szolgált, amelyet az iskolán kívüli ok-
tatás tárgyában a közoktatási tanácshoz intézett, 
s amely leirat határozott utasításaival már 
előre kizárta, hogy az iskolán kívüli oktatás 
tervezetének valamely olyas formája szerkesz-
tessék meg, amelyből teljesen ki van zárva, 
vagy legalább minimumra redukálva, az állam-
nak minden irányító befolyása, amely a köz-
hatóságok : városok, községek közremunkálásá-
nak mellőzésével ezt a nagy közművelődési 
akciót tisztán és egyedül a társadalmi szabad 
tevékenységre bí/.za, legfeljebb azt engedvén 
meg, hogy annak költségeit a társadalmi szer-
vezeteknek adandó anyi gi segítség alakjában 
a közoktatásügyi kormány fedezze, de minden 
irányítás vagy ellenőrzés nélkül. Ellenkezően, 
módot kellett arra találni, hogy miként lehetne 
az állami hatalom és a hatóságok egész ere-
jét belevinni a társadalom ezirányú munkás-
ságába, de akként, hogy anuak önkéntességét 
és szabadságát necsak el ne nyomja, hanem 
erősítse, és a kitü 'ütt nagy feladatok elérésében 
hatásosan segítse. Olyan szervezet alapelvei-
nek megjelöléséről volt szó, olyan kereteknek 
megrajzolásáról, amelyekben az ál'ami és a 

nemzeti érdekek védelme a társadalom önkén-
tes és szabad tevékenységével nemcsak össz-
hangzatban lehet, hanem az utóbbira erősítő 
és mélyítő hatást is gyakorolhat. 

Hogy az alapelvek megjelölhetők és a ke-
retek megrajzolhatók legyenek, nem kellett 
semmi mást tenni, mint egy kissé tanulmá-
nyozni az iskolán kívüli oktatás múltját hazánk-
ban, attól a perctől kezdve, amelyben Tün-
és Irányi kezdeményezésére a magyar köz-
művelődésügyi politikának kiegészítő része lett. 
A felnőttek oktatását már ekkor úgy tervezték, 
mint az kontemplálva van in nuce azokban a 
kérdésekben is, amelyeket a miniszter úr egy 
év előtt a közoktatási tanácshoz intézett. Olyan 
közművelődési akciónak volt tervezve, amelyben 
az állam nemcsak igénybe veszi a társadalom 
ezirányú teljes tevékenységét, de e tevékeny-
ségnek erkölcsi és anyagi támogatásával egye-
temben annak vezetését és irányítását is bizto-
sítja magának. 

Nem lehetett a múltban sem másképen 
tervezni, és most sem lehet, mert hiszen az a 
munka, amelyet az iskolán kívüli oktatás egyik 
részében a társadalmi közremunkálás igénybe 
vételével el kell végezni, a szó legszorosabb 
értelmeben vett állami feladat, mert a modern 
állam, amely nemcsak jogállam, hanem emi-
nenter kultúrállam is, nem merítette ki tanítói 
kötelességeit polgáraival szemben azzal, ha 
őket megtanította azokra az elemi ismeretekre, 
amelyek tárgyát és anyagát alkotják a nép-
iskolának. Ellenkezően, a modern állam, mint 
kultúrállam, hivatását igazán csak akkor tel-
jesíti, ha lehetővé teszi, hogy a tudomány 
igazságai egy széleskörű és mélyreható művelt-
ség útján az állam polgárai között annyira 
elterjedjenek, hogy azok életük cselekvéseinek 
olyan erkölcsi szabályozói legyenek, minővé 
lett a jog elve az államban. 

Az állami befolyás az a mértéke, amely e 
tervezetben javasolva van, a társadalmi mun-
kásság irányítására, egy hajszállal sem na-
gyobb, mint amekkora Irányi javaslataiban 
volt. Irányi Dánielt pedig soha senki sem 
vádolta azzal, hogy a társadalom szabad tevé-
kenysége korlátozásának barátja lett volna. 
De nem nagyobb egy hajszállal sem, sőt 
kisebb, mint akár Franciaországban, akár pe-
dig Angliában. 

Franciaországban az enseignement popu-
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laire-t az 1905 január 11-iki dekrétum sza-
bályozta. Ennek a dekrétumnak első paragra-
fusa, úgyszólván, a megye préfet-jének kezébe 
teszi le a megye egész területén az enseignement 
populaire ügyét. A tanfolyamokon csak az 
taníthat a nemtanítók közül, aki erre elő-
adásai tervezetének előzetes benyújtása után 
a préfet-tői jogosítványt nyert. És az egész 
éducation populaire ügye országosan Petit 
Eduárdrak, a közoktatásügyi kormány egyik 
szakfelügyelőjének kezébe van letéve. Hogy 
a francia közoktatásügyi kormány minő ellen-
őrző és vezető befolyást gyakorol az éducation 
populaire-re, azt megtudhatjuk Petit E luárd 
jelentéseiből, amelyeket évről-évre be szokott 
terjeszteni a francia köztársaság közoktatásügyi 
kormányához. Az a központi vezetés és hiva-
talos ellenőrzés, amely e tervezetben kontem-
plálva van, messze mögötte marad a franciának, 
pedig a francia köztársaság radikális demokrata, 
sőt szociálista színezetű köztársaság. Es Mon-
sieur Aristide Briant, a volt francia közokta-
tásügyi minisztert, aki a ligue française mult 
évi közgyűlésén azt mondotta: legyenek uraim 
meggyőződve, hogy a köztársaság kormánya 
mindenütt ott van a maga erkölcd és anyagi 
segítségével, ellenőrzésével, ahol önökkel közre 
kell működni, valószínűen sohasem fogja senki 
azzal vádolni, hogy a klerikális reakció szolgája. 

Angliát a kormányzati be nem avatkozás 
mintaországának szokás tekinteni. Vegye ke-
zébe bárki az angol közoktatásügyi kormány-
nak, a Board of Education-nek 1906/7. évi 
jelentését, látni fogja, hogy mennyire bele-
avatkozik a nyújtott állami segítség fejében, 
az iskolánkívüli oktatásnak, a továbbképzésnek 
abba a munkájába, amelyet a helyi iskolai 
hatóságok végeznek. A szabályzatoknak, a 
szillabusoknak (tantervek) egész sorozata szabja 
meg nemcsak az állami segítség adásának 
feltételeit, hanem a tanítás anyagát, módszerét 
s a tanfolyamok tanítóinak képesítési fokát is. 
Látni fogja belőle, hogy 0 felségének, Nagy-
Británnia királyának biztosai és kiküldöttei 
hányszor látogatják meg a különböző tanfolya-
mokat. Miként kísérik figyelemmel a szabály-
zatok és a szillabusok helyes vagy helytelen 
követését és miként vitatják meg a helyi 
iskolai hatóságokkal a teendőket. Es sajátságos, 
ez ellen nem tiltakozik még az angol mun-
kások nevelési szövetkezete, a híres Workers 
educational association sem. Ellenkezően, szí-
vesen tanácskozik Sir Robert Morant-al a 
Board of Education titkárával arról, hogy 
miként kellene az angol munkásság magasabb 
fokú kiképzését célszerűen előmozdítani? 

E tervezet szerint az iskolán kívüli oktatás 
alsó fokozatában az állam a maga ellenőrző 

és vezető hatását a megyei bizottságnak, egy, a 
társadalmi szervezetek képviselőiből alakítandó 
autonóm testületnek révén és közvetítésével fogja 
gyakorolni, amelyben az állami beavatkozás 
elvét képviselő tagok számát a javasoltnál 
lejebb is lehet szállítani. 

Még szabadabb, még önállóbb, szervezetet 
nyer az iskolán kívüli oktatás középső és felső 
fokán. Ennek az állam csak költségeit fedezi, 
de szellemi vezetését és irányítá-át úgvszólván 
átadja a társadalmi egyesületek képviselőiből 
alakítandó annak a testületnek, amelyet e ter-
vezet az úgynevezett kerületi bizottságokban 
kontemplál. E bizottságokban a tudományos, 
irodalmi és közművelődési egyesületek olyan 
újabb szervezetet fognak nyerni, amelynek 
segítségével, úgvszólván, megtalálhatják sokat 
keresett igazi feladatukat, a magyar közműve-
lődés terén végzendő munkásságra vonatkozóan. 
Megtölthetik kereteiket igazi tartalommal. Vá-
gyakból, jószándékú törekvésekből megalkotott 
problémáikat felválthatják a reális élet értékes 
konkr.-'t igazságaira. És ezután kivehetik ré-ö O 
szűket abból a munkásságból, amelynek egyik 
elsőrangú feladata az, hogy az ország egyes 
nagyobb városaiban megalakíttaísanak azok a 
közművelődési gócpontok, amelyeknek való-
ságos tűzhelyei lesznek azok a vidéki köz-
művelődési házak, amelyekkel a miniszter úr 
a mag ar közművelődés nemesebb értelemben 
vett decentralizációját igyekszik megindítani. 

Ezt az állami befolyást is e tervezet csak 
azokkal az iskolán*,' kívüli oktatási szerveze-
tekkel szemben kontemplálja, amelyek az állam 
erkölcsi, és anyagi segítségét igénybe veszik. 
A többiekre vonatkozóan semmi korlátozást 
sem állít fel. Igaz ugyan, hoy y az állami fel-
ügyelet ezekre is kiterjed. De ebben sincs 
semmi új dolog, mert mai napság az érvényben 
levő törvényes intézkedések értelmében az ilyes-
fajtájú felolvasások és sorozatos előadások 
rendőri ellenőrzés alatt vannak. A közigazgatási 
hatóságok, városokban a rendőrség, hármikor 
beleavatkozhatik a társadalmi szer rezetek ilyen-
irányú munkásságába. Engedélyezhetik, betilt-
hatják saját belátásuk szerint. A tervezet kiveszi 
e rendőri ellenőrzés alól és egy magasabb, 
mondhatni, tudományosabb természetű ellenőr-
zés alá helyezi. Hogy e kétféle eljárás közül 
melyik biztosítja inkább a tanítás szabadságát, 
melyiket megfelelőbb, sőt illőbb alkalmazni 
egy közművelődési munkássággal szemben, nem 
nehéz eldönteni. 

Nem lehetetlen, hogy vannak olyanok is, 
kik e tervezetben kontemplált szervezetet na-
gyon bon* olultnak tartják. Akik nagyon isko-
lásnak ítélik az iskolán kívüli oktatást a rendes 
iskolai oktatás mintájára három fokozatra : 
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»épaka lémiaira, szabad líceumira és népszerű 
főiskolai tanfolyamra osztani. Akik azt mond-
ják, hogy az élet tapasztalatai által szellemileg 
éretté tett felnőtt egyént az oktatás szempont-
jából nem lehet úgy klasszifikálni, mint az 
iskolásgy ermekeket. 

Akik ez ellenvetést teszik, feledik, hogy ez 
a hármas tagolódás nem önkéntes semutizálás, 
hanem következménye az általános közművelő-
dési szükségletek természetének. Nem veszik 
tekintetbe, hogy e tervezet nem is akar e 
hármas kategória tagjai között át nem hág-
ható falakat emelni. Nem köti a hallgatóságot 
semmi minősítéshez egyiknél sem. A fokoza-
tokkal cs8k a hallgatóság általános előkészült-
ségéhez képest a tanítás és az előadások 
színvonalát akarja jelezni csupán. Ellenkezően, 
azt az elvet hangoztatja, hogy az iskolán kí-
vüli oktatásnak még az írás-olvasás tanításában 
sem szabad teljesen iskolásnak lenni. Sőt egye-
»esen azt mondja, hogy a tanítás módszerében 
értékesíteni kell mindazokat a tanulság.'kat, 
amelyeket a tömeg pszichológiájának ismeretén 
felépített szociáldemokrata szabadtanítás mód-
szeres eljárásából le lehet vonni. 

F i u á c z y E r n ő , a közoktatási tanács ügyvivő 
alelnöke : Mindenekelőtt köszönetet mond a 
miniszternek, hogy személyesen szándékozik 
vezetni a szaktanácskozást. Mint alelnök, azon 
nézetének ád kifejezést, hogy a közoktatási 
tanács állandó bizottságának tagjai felszóla-
lásaikban rövidségre fognak törekedni, azért, 
hogy időt és alkalmat engedjenek a meghívott 
szakértőknek nézeteik kifejte'sére, hogy aztán 
azoknak tekintetbe vételével alkothassák meg 
azt a tervezetet, amelyet elkészíteni a tanács 
feladata lesz. Az iskolán kívüli oktatás rende-
zése azért is szükséges, hogy abban ne jusson 
irányító szerephez az a szellem, amely a szociál-
demokraták törekvéseiben nyilvánul, s amely 
az oktatás egyetlen céljául az osztályharcra 
való nevelést tűzi ki. Ez ellen a pedagógiai 
tudományosság nevében tiltakozni kell, mert 
a nevelés végcélja nem lehet az önző érdek-
harcra való előkészítés, hanem az ember sze-
mélyiségének nemesebbé tételére irányuló tö-
rekvés. Az egyén előkészítése arra, hogy a 
maga erején közeledhessék a tökéletesség esz-
ményéhez. 

Marczal i H e n r i k : Nézete szerint az analfa-
béták tanítása kikapcsolandó a szabadtanítás 
komplexumából, mert az állami feladat. Intézze 
az állam hivatalosan, a nép gazdasági továbbkép-
zésével egyetemben. A felsőbb fokon nagyobb 
tért kell engedni a társadalmi tevékenységnek, 
•le az államnak itt is ellenőrzően és vezetően 
kell közbelépnie, mert a kizárólagos munka 
célhoz nem vezet. Ezen a fokon az állam hatá-

rozott részvétele és irányítása kívánatos, de a 
meglevő szervezetek és keretek felhasználásával. 

F e h é r I p o l y : A tervezet alapgondolatát 
helyesli. Célját, eszközeit elfogadja, de azoknak 
egynómelyikére megteszi a maga észrevételeit. 
A fődolog szerinte az az erkölcsi hatás, melyet 
a szabadoktatással a legalsó rétegekre lehet 
gyakorolni. E tekintetben a legerősebben haté 
szervezet az egyház. A tervezet ugyan a mű-
velődés munkásai között felemlíti a papokat, 
de nem említi az egyházat. Ebben különbség 
van. A pap csak egyén, de nem szervezet. A 
szervezet maga az egyház. Nem felekezeti, 
hanem egyenesen az állami érdek szempont-
jából tartja fontosnak, hogy ebből a munkából 
az olyan hatalmas szervezeteket, mint az egy-
házak és a felekezetek, ki ne hagyják. Külön-
ben a tervezetet a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. 

F ö l d e s Bél a : Demokratikusabb alapokra 
fektetvén egész közéletünket, most arról kell 
gondoskodni, hogy a nagy tömegek, azok a 
széles rétegek, amelyek az állami akarat ki-
alakulására befolyással lesznek, erre nagyobb 
mértékben is képesíttessenek. Ez teszi aktuá-
lissá a szabadoktatást. Angliában egy igen 
kiváló államférfiú a választói jog kiterjesztése 
alkalmával azt mondotta : most már az a fel-
adat, hogy neveljük leendő urainkat. Nálunk 
a szabadoktatás tere sokkal nagyobb, mint 
külföldön. Mi nemcsak a munkásokat akarjuk 
megnyerni a szabadoktatásnak, de mindazokat, 
akik a mai társadalomban, melyben a tudo-
mánynak igen nagy szerepe van, szomjaznak 
az ismeretekre, a tudományokra. A szabadok-
tatásnak azonban felülről kell kiindulnia és 
nem alulról. Felülről kell az eszközöket meg-
teremteni és akár csak egy ember legyen az 
országban, aki magát vele azonosítja, többet 
ér, mint az összes szervezetek. Az alsóbb ok-
tatást ki kell kapcsolni. A felső fokon nem kell 
különbséget tenni a líceális és egyetemi foko-
zat között. Az államnak igenis kell vezetnie, 
de a fődolog a pénz. Ha az állam pénzt ád, 
meg van oldva a kérdés. 

Berzeviczy A l b e r t : Mindenekelőtt konsta-
tálja, hogy az előadói munkálat párját ritkító 
alapos dolgozat. Magában véve is becses vív-
mány. Midőn hozzászól a kérdéshez, előtte 
lebeg a történelmi fejlődés útja. Hosszú időnek 
kellett eltelnie, míg az oktatásügyet az állami 
feladatok közé sorolták. Először a rendes 
iskolázást, azután az iskolán kívüli oktatást. 
Ebben a körülményben utalás van arra, hogy 
ez a köre a szellemi művelődésnek olyan ter-
mészetű, amellyel szemben az állami beavat-
kozásnak csuk a legnagyobb óvatossággal sza-
bad tért foglalnia. Itt az eredmény a társa-
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diilnii munka önkénytességétől függ. Még az 
analfabétizmus ellen való küzdelemben is csak 
e spontaneitásra szabad számítani. Óvakodni 
kell a túlságos egyformásítástól. Ezért aggo- j 
dalma van a tekintetben is, hogy vájjon fel 
lebet-e a szabadtanítást a rendes tanítás min- [ 
tájára három részre : elemi, közép és egyetemi 
fokra osztani. Továbbá nem tartja indokoltnak, í 
hogy ezt a kérdést már most töi-vényhozásilag j 
szabályozzuk. A kérdés természete olyan, hogy 
egyideig még célszerű a szabad fejlődés útján 
hagyni. Hogy ez mennyiben helyes, mutatja a 
múzeumok és könyvtárak ügye, amely állami 
támogatással ugyan, de társadalmi szervezett-
ség keretében igen szép fejlődésnek indult. 
Az állami feladatot abban látja, bogy ahol 
társadalmi kezdés és érdeklődés van, ott az 
állam azt támogassa és irányítsa, de feltételül 
szabva ki a társadalmi tevékenységet. Azon-
kívi'l mintául szolgáló tanítói kurzusokat kel-
lene berendezni, mert hiszen az a feladat leg-
nehezebb része, hogy mennyiben tudunk jó 
tanítókat és előadókat állítani az intézmény 
szolgálatába. Az előadói tervezetet az általános 
tárgyalás alapjául elfogadja. 

Eötvös L ó r á n t báró: Az iskolán kívüli 
tanítás feladata kettős. Az egyik az, hogy az 
analfabéták számát kisebbítsük, a másik az, hogy 
a tudás vágyát azokban, akikben megvan, ki-
elégítsük. Az elsőre vonatkozóan csatlakozik 
azokhoz, akik azt mondják, hogy r»z állami 
feladat. A másodikra vonatkozóan az a nézete, 
hogy annak spontán kell történnie. Nem az a 
módja, hogy az állam kiküld e célra egyes 
embereket. Az egyetemre sem bízhatja, mint 
Földes Béla akarja. Az egyetem feladata, hogy 
igazi iskola legyen és tudósokat neveljen. A 
szabadtanítás csak olyan népszerűsítő egyesü-
leteknek lehet feladata, mint a Szabad líceum, 
az Erzsébet-Népakadémia. Szólíttassanak fel 
ez egyesületek, bogy eddigi tapasztalataik 
alapján tegyenek javaslatokat, miként gondol-
ják működésüket a vidékre is kiterjeszthető-
nek. Ha ez egyesületek tervei különbözők 
lennének, ne üssük egy kaptafára, hanem 
engedjük, hogy egyik úgy, a másik így érjen 
el eredményt. És ha e különbözőség mellett 
is a tudományterjesztés követelményeinek ele-
get tesznek, az állam lássa el őket anyagi 
segítséggel. 

no 
G aa l J e n ő : A szabadtanításnak nem lehet 

más feladata, mint előmozdítani az egységes 
nemzeti világnézet kifejlődését. Epen ezért ránk 
magyarokra életkérdés, hogy nálunk a szabad-
oktatás valamelyes rendszere kialakuljon. A 
kérdést ebből a szempontból kell nézni. Az 
ismeretek terjesztése feltétlenül szükséges, de 
a fődolog a nevelés. Ennek kell jelentkeznie, 

a legalsó foktól kapcsolatosan fel a legfelsőig. 
Ami Fehér Ipolynak azt a nézetét illeti, hogy 
az előadó megfeledkezett az egyházakról, illető-
leg a felekezetekről, az a nézete, hogy az 
helyesen van így, mert belevonni a felekezeti 
különbséget a szabadtanításba akár csak alsó 
fokán is, annyi volna, mint harmónia helyett 
ellentétességet teremteni. Az egység gondolata 
helyett belevinni a nevelésbe a pártikuláriz-
must. A maga részéről a mellett van, hogy a 
kérdés törvényhozásilag rendeztessék. Hogy az 
Irányi—Türr-féle kezdeményezés félbemaradt, 
a kilátásba helyezett törvény elmaradása volt 
az oka. Nem tartja helyesnek azt sem. hogy 
az alsófokú oktatást kikapcsoljuk s egyszerűen 
kormányzati tevékenységre bízzuk, mert a 
magyar társadalmat ezen a téren is szoeiális 
politikai tevékenységre kell szoktatni. A javas-
latot a részletes tárgyalás alapjául a maga 
egészében elfogadja. 

B o k o r J ó z s e f : Gaal Jenő helyeslésében 
az előadói tervezet azzal a részével szemben, 
amelyben a szociáldemokrata Síabadtanítással 
foglalkozik, nem osztozik, mert azt nem 
kíséri eléggé éles kritikával. Tévedés a mar-
xizmusról azt állítani, hogy àz minden ízében 
kiforrott, egységes világnézet. E tekintetben 
utal Jaurès és Lafargue vitájára. A londoni 
morálpedag ígiai kongresszuson az elnök azt 
mondotta, hogy statisztikai adatok szerint 
Angliában az iskolából kikerülő 13—14 éves 
gyermekeknek csak egyharmada részesül olyan-
amilyen erkölcsi oktatásban. Nálunk is ezt a 
sebet kell főképen gyógyítani, s azért a leg-
alsó fokozatra kell a fősúlyt helyezni. 

Giesswein S á n d o r : Nem helyes az állam 
és a társadalom munkáját ebben a kérdésben 
szembeállítani egymással. Abban a munkában, 
hogy népünknek értelmi színvonalát emeljük, 
államnak és társadalomnak össze kell fognia. 
Ha azt akarjuk, hogy e célunkat elérjük, a 
népet annak hasznos voltáról meg kell győz-
nünk, mert tiszta ideálizmussal semmiféle 
nevelést, vagy tudományos képzést nem lehet 
elérni. A szociáldemokrácia ezt a hasznossági 
elveit állítja homloktérbe, mikor az osztály-
harcot úgy állítja a tömeg elé, mint egyedüli 
olyan eszközt, amellyel a tömeg sorsán segít-
het. Nézete szerint nem áll az a tétel, mintha 
az államnak más volna kötelessége az aísó-
fokú ismeretek terjesztésénél, nevezetesen az 
analfabétizmus ellen való küzdelemben, mint 
a felsőfokúaknái. Az alsó fokozat alatt nem 
kell pusztán az írva-olvasni tanítást érteni. 
Ellenkezően, gondoskodni kell, mint Francia-
országban, a nép tanításáról az iskolától a 
kaszárnyáig, sőt azontúl is, mert a mostani 
gazdasági fejlődés mellett csak úgy állja mey 
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helyét minden ember, ha ismereteit folytono-
sa* fejleszti. 

B e ö t h y Z s o l t : Az egész szabadtanításnak 
esak úgy lehet sikere, ha a társadalom érdek-
lődésére mentől nagyobb fokban számíthatunk. 
Nem lehet erre pedig számítani, ha nagyon 
hivatalos az a szervezet, amelyn k keretébe 
szorítjuk az ügyet. E szempontból tekintve, 
úgy látszik, hogy a javaslat erre nincsen 
tekintettel, mert minél egyformább a tanítás, 
melyet nyújtani akar, annál kevésbé alkal-
mazkodik az egyes vidékek kultúrális és gaz-
dasági igényeihez. Különösen kifogásolható a 
szabadoktatásnak az a mesterséges tagozása, 
melyet az előadó tervezete megállapít. Az 
még mesterségesebb, mint a rendes iskolázásé. 
Ezzel ahelyett, hogy a közműveltségnek egy 
közös fokára törekednék, inkább különböző-
ségeket fog statuálni. Az analfabéták oktatá-
sát Marezalival együtt kikapcsolandónak véli. 
Ait állami beavatkozást abban az irányban 
kívánja, hogy az állami közegek oly utasítás-
sal láttassanak el, hogy a társadalmi akciók 
megindulásuk esetén azoktól támogattassanak 
s azoknak sikeres tevékenységét az állam egy-
részt tanáccsal, másrészt anyagilag támogassa. 
A jelen stádiumban ez a legcélszerűbb. 

K á r m á n M ó r : Az előadói munkálatot nem 
lehét egyébnek tekinteni, mint az előadó sze-
mélyes tervezetének. Nagyon hasznos és nagyon 
becses munkálat, de mégis ellentétben áll azzal, 
mire a közokt. miniszter feleletadásra szólí-
totta a közoktatási tanácsot. Az első kérdés 
az analfabétákra vonatkozik. Ezen kell segíteni 
rögtönösen, ha kell, törvényhozásilag. A másik 
szintoly sürgős kérdés, mert a népnevelés 
velejét érinti, mi történjék a tankötelezettség 
évein túl levőknek, a 15—21 éveseknek tovább-
képzésével. Csak e kettő után következnek 
azok a kérdések, hogy a már most létező 
mozgalmakat és azt, ami a külföldön történt, 
hogyan kell hasznosítani magyar szempontból? 
A most folyó vita azért hasznos, mert a fel-
szólalók elmondván nézeteiket, a tanács fele-
letében tekintettel lehet arra, hogy mostani 
viszonyaink között mik volnának a szükséges 
lépések ? 

Geöcze Sarolta : Szerette volna, ha az 
alaposan kidolgozott előadói tervezetben az 
erkölcsi szempontok jobban kidomborodtak 
volna, mert igaza van Gaal Jenőnek, hogy 
nálunk az erkölcsi nevelés fontosabb, mint az 
ismeretterjesztés. Népünk ismeretei emelkedtek, 
de nem emelkedtek erkölcsei. A nép megtanult 
írni-olvasni. De mit olvas? Selejtes irodalmi 
termékeket. Ami az írni-olvasni tanítást illeti, 
tulajdonképen nyitott kaput döngetü ik. Amjnt 
a választói jogosultság az írás-olvasáshoz lesz 

kötve, megtanulnak az emberek írni-olvasni. 
Megtanítják a pártok. Az állam hatáskörét 
ebben a munkában a lehető szűkebb térre 
kell szorítani. 

Schne l l e r I s t v áu : A kulturális munkában 
alaptényezőnek a társadalmat tartja, amelynek 
az állam csak szervezője legyen. Az előadó a 
társadalmat hívja fel egy állami akcióban való 
részvételre, addig ő megfordítva gondolja a 
dolgot : az állam hívandó fel a társadalmi 
akció erkölcsi és an vagi támogatására. 

Gyulay B é l a : Tapasztalatai alapján azt 
hiszi, hogy az állam beavatkozása nélkül nem 
fogunk ebben a kérdésben semmire menni. 
Okvetetlenül szükség van egy középpontra, 
egy mozgató erőre és ez nem lehet más, mint 
az állam. Ma a különféle kultúregyesületi tevé-
keny-éggel az erők szétforgácsolódnak. Egy 
középponti szervezet mellett e szétforgácsolt 
erőket egyesítve, sokkal többet lehetne dol-
gozni. 

Bárczy I s t v á n polgármester : Szerinte az 
a fődolog, hogy az akcióban a művelődési 
szempontot tartsuk szem előtt és ne essünk 
ellenkező oldalról ugyanabba a hibába, amely-
lyel másokat vádolunk. A szociáldemokraták-
ról gyakran emlegetik, hogy a maguk kul-
túráját tisztán az osztályharc szempontjából 
csinálják. Ne csináljunk mi még egy másik 
kultúrát ez osztályharccal szemben, hanem 
tisztán magát a népművelésnek eszméjét tart-
suk szem előtt. A maga részéről az egész 
akciót a társadalmi működésre alapítaná s az 
állammal szemben csak a segítség és a támo-
gatás igénybe vételének álláspontjára helyez-
kednék. Kétféle tagozást tart helyesnek. A nép-
iskolai oktatás pótlását azoknál, kik nem bír-
ják s azután a továbbképzést. Az elsőt az 
államnak kell kezébe vennie. Itt semmiféle 
törvényre niccs szükség, mert tisztán pénz-
kérdés. A továbbképző-oktatást pedig úgy 
vélném intézendőnek, hogy meghagy assék a 
társadalom kezében. Ha a társadalom látni 
fogja, hogy az állam anyagi és erkölcsi támo-
gatására számíthat, abban az esetben, ha tevé-
kenysége abban az irányban mozog, amelyet 
az emlékirat megjelöl, ez a társadalom tevé-
kenységét nagyban fogja élénkíteni. Yégre nem 
tart helyesnek semmiféle állami ellenőrzést. 
A szabadoktatásnak teljesen szabadnak kell 
lenni és mentesnek minden korlátozástól. 

H e g e d ű s I s t v á n : Szemben azokkal a kü-
lönböző jellemzésekkel, melyekkel a népaka-
démia hatáskörét illették, szükségesnek tartja 
az Erzsébet-Népakadémia működésére rámu-
tatni. Ez akadémia arra való, hogy akiben 
a tudásvágy felébred, akár járt iskolában, akár 
nem, megtalálja benne a továbbképzés alkal-
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mát és helyét. Ami magát az iskolán kívüli 
•ktatás szervezését illeti, minden előleges tan-
tervtől el kell tekinteni. Csak egyetlen-egy 
fcanterv lehet. Az, melyet a tudomány logikája 
szab meg. Az előadói tervezetet elfogadja, abban 
a sorrendben, amelyben annak kérdéseit a 
miniszter úr besorozta, mert minden idevágó 
kérdést felölel. 

Apponyi A l b e r t gróf elnök: Nem jelent-
kezvén több felszólaló, az általános vita anya-
gát kimerítettnek látom s azért bezárom. A 
részletes tárgyalást délután 4 órakor fogjuk 
megkezdeni. 

A részletes tárgyalás. 
Apponyi A l b e r t gróf elnök: A részletes 

tárgyalást megnyitom. A vita anyagát a követ-
kező kérdés alkotja : Helyes-e az iskolán kívüli 
•ktatást három részre osztani ? Es ha helyes, 
mi lehetne az egyes tagozatok legmegfelelőbb 
elnevezése ? 

Schne l l e r I s t v á n d r . : Az iskolán kívüli 
oktatásnál a legalsó kristályosodási pont a 
falu. Lehetséges-e a faluban olyan közeget 
találni, melyre rá lehessen bízni e fokon a 
szabadtanítást ? Ez lenne az iskolaszék, de be 

> kellene vonni abba azokat a kultúrális ténye-
zőket, amelyek a faluban, illetőleg a városban 
vannak. A második fokozat a városi polgárok 
társadalmi szervezetében volna megtalálható. 
Tehát a szabadtanításban két fokozat lenne meg-
különböztethető : falukon népiskolai és városok-
ban polgári fokozatok s azután jönne a tudomá-
nyosabb továbbképzés, amelynek gócpontja a 
vármegye lenne. A negyedik fok lenne a szak-
képzés. Ez az egyetemi és pedagógiai taná-
roktól rendezendő nyári kurzusokban folyna le. 

B e r n á t k I s t v á n : Az előadói tervezet nagy 
érdeme, hogy felfedezte azt, hogy a szabad-
oktatás szempontjából a magyar nép is léte-
zik, amelynek érdekében az Irányi—Türr-féle 
kísérlet megszűnése óta azok, kik a szabad-
oktatással foglalkoztak, jóformán semmit sem 
tettek. Nem tettek, meit nehezebb volt a falusi 
elemek szervezése, mint a városi, aztán meg 
azt hitték, hogy a falusi nép nem barátja a 
haladásnak. Az emlékirat is kimutatja, hogy 
tévedés. Hiszen helyesen emeli ki, hogy a nép 
áj ideálokat keresett s ez ideálok keresésében 
tévedt arra az útra, amelyet mi helyesnek nem 
tarthatunk. De bizonyítja ezt a szövetkezeti 
mozgalom elterjedése is. Az országban mintegy 
3—4000 szövetkezet működik. Faluhelyeken 
ezek a szövetkezetek valóságos gócpontjai lehet-
nének a közművelődési törekvéseknek. A szö-
vetkezeti törekvések és a szabadtanítás között 
igenis lehető a kapcsolat. Rámutatott erre az 
angol University Extension alapítója, Stuart 

János sőt Toynbee Artúr is. Faluhelyeken a 
szövetkezeteket segítségül kell hívni a népnek 
különösen gazdasági irányú oktatásában. Sokat 
tehet a katonaság is, ha mint Franciaország-
ban, az ezredekben gazdasági előadásokat ren-
deznek. Az alsófoka oktatást nem lehet ki-
kapcsolni a szabadtanítás egészéből, mert úgy-
szólván, az a gerince az egésznek. Az állami 
befolyás fenntartandó, mert ha az állam pénzt 
ád e célokra, joga van meg is nézni, hogy 
mire adja a pénzt ; sőt ellenőrizni kell azokat 
a kurzusokat is, melyek az állami segítséget 
nem veszi igénybe. 

Halász F e r e n c min. tanácsos : A szabad-
oktatás alsó fokához kíván szólani. Ez két 
részből áll: az analfabéták oktatásából és az 
iskolából kikerültek továbbképzéséből. Nézete 
szerint ezt a kérdést több okból nem lehet 
törvénnyel rendezni. Első ok az, hogy a 15 
évesnél idősebbek iskolakötelezettséget nem 
lehet kimondani. Második ok az, hogy költség 
hiánya miatt úgysem lehetne végrehajtani a 
törvényt. Az analfabétáknak egy részét, a ka-
tonákat meglehet tanítani írni-olvasni a ka-
szárnyában. Ennek bizonyításául vázolja azt a 
tevékenységet, ihely ez irányban a kaszárnyák-
ban folyik. A másik részének pedig az iskolák 
mellett kurzusokat kell rendezni. Ezt állami 
beavatkozással kell eszközölni, de be lehet 
vonni a kultúregyesületeket is. Az iskolavég-
zettek továbbképzését az ifjúsági egyesületekre 
kell bízni. Vázolja az ifjúsági egyesületek ez-
irányú tevékenységét. És aztán ez akciót tá-
mogatni kell az ifjúsági könyvtárakkal, amelyek 
ezidőszerint 700.000 korona bevétellel rendel-
keznek s amelyeknek szervezése az országban 
tervszerűen folyik. 

Sárói Szabó Lajos honvédszázados : Vá-
zolja azt a tevékenységet, amely a katonaság, 
különösen a m. kir. honvédség körében folyik 
a legénység gazdasági és általános továbbkép-
zése terén. Eltekintve az altisztképző-iskolától, 
több ezredben a parancsnokok buzgóságából 
a legénységet nemcsak ími-olvasni tanítják, 
hanem magyar nyelvre is. Nagyon sok állo-
máson önként jelentkező tisztek vállalkoznak 
arra, hogy a legénységnek esti előadásokat 
tartsanak. Az a törekvésük, hogy egyetlen 
katona se hagyja el a szolgálatot mint analfa-
béta és a magyar nyelv tudása nélkül. Tör-
téntek lépések a legénységnek mezőgazdasági 
kiképzése érdekében is. A mult év folyamán 
Csíkszeredában volt ilyen tanfolyam és Sop-
ronban. A honvédelmi miniszter értesítette is 
a Gazdaszövetséget, hogy a legénység gazda-
sági oktatása tárgyában közelebbről értekez-
letet fog összehívni. Két év előtt a honvédelmi 
miniszter elrendelte, hogy a legénység számára 
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minden állomáson olvasószobát rendezzenek be 
és minden egyes szoba könyvekkel és folyó-
iratokkal* való ellátására 600 koronát utal-
ványozott. Azt szeretné, hogy a katonaság 
körében folyó ez a kultúrális tevékenység is 
beillesztessék az iskolán kívüli oktatás leendő 
országos szervezetébe. 

Beke Manó : A szabadoktatás hármas tago-
zását pedagógiai lehetetlenségnek tartja, mert 
a hallgatók előképzettségét itt nem lehet és 
nem kell tekintetbe venni. A munkásokat az 
iskolai előképzettség nélkül is meg lehet taní-
tani oly dolgokra, aminőket csupán a közép-
iskolák legfelsőbb osztályaiban taníthatunk. Az 
iskolán kívüli oktatásnak egységesnek és oszt-
hatatlannak kell lennie. Nezete szerint a sza-
badtanítás sorsa azon fordul meg, hogy kik 
legyenek a tanítók? Jó tanítók legyenek, az 
a fődolog. A jelenlegi tanítók nem alkalmasok 
arra, hogy a szabadtanítás mesterei legyenek. 
Oka ennek elsősorban a jelenlegi tanítóképzés. 
A jelenlegi tanítóképzőkből hiányos előkép-
zettségű, fáradt egyéniségek kerülnek ki. Ezen 
a tanítóképzés reformjával lehet segíteni és 
az/.al, hogy a tanítóknak egész esztendei sza-
badságot adnak arra, hogy magukat tudomá-
nyosan továbbképezzék. Az ellenőrző-közegek 
a középiskolai főigazgatók legyenek. De iga-
zában a szabadtanítás terén csak egyetlen 
ellenőrzés van: a siker. 

Anta l Gábor ev. ref. püspök: Nem tartja 
helyesnek az iskolán kívüli oktatás elnevezést. 
Legyen annak neve szabadtanítás. A hármas 
tagozatra való osztást sem helyesli, sem azok-
nak javaslatba hozott neveit. Legyen annak 
csak két fokozata. Egyik az alsó, amely ma-
gában foglalja az analfabéták oktatását és a 
falusi nép továbbképzését. Az analfabéták ok-
tatását nem lehet belőle kikapcsolni. A váro-
sokban az ipari és kereskedelmi szakoktatás 
lenne a középső, nem a második fok, ahol 
már nem általános, hanem szakműveltségről 
van szó. Aztán lehetne szervezni azt a felső 
fokot is, melyet az Emlékirat szabadlíceálisnak 
és népszerű főiskolainak nevez. Itt nem kell 
különbséget tenni, mert ilyen tanfolyamokat 
nemcsak ott lehet szervezni, hol egyetem van, 
hanem ott is, hol jol szervezett középiskolai 
tanártestületek vannak. Az államnak és a tár-
sadalomnak karöltve kell szerveznie az egészet. 
A katonaság és az ifjúsági egyesületek esak 
segíthetnek bennünket. Tanító legyen min-
denki, aki képzettséggel bír. 

Timon Á k o s : Beke Manóval szemben azt 
tartja, hogy a hármas tagozás nem pedagógiai 
lehetetlenség, hanem pedagógiai szükségesség, 
hiszen a tanításban a legelső követelmény a 
hallgatók előképzettségének tekintetbe vétele. 

A hármas tagozatot olyan formában helyesnek 
tartja, mint azt Antal Gábor püspök kitejtette. 
Egyetért Bernát Istvánnal abban, hogy a nép-
nek igenis szüksége van a szabad tanításra, 
amelynek feladata nem tudományos dilettánsok 
képzése, mint Eötvös mondja, hanem a nép 
szélesebb rétegeinek magasabb műveltséghez 
való juttatása. Helyes az a gondolat, hogy a 
népnek városi eleme szakirányú ipari és keres-
kedelmi továbbképzésben részesüljön. De hiba 
volna azokat az általánosabb műveltséget adó 
tanulmányokat kizárni belőle, amelyek a nép-
rétegek műveltségének színtáját is emelik. 
Ami a legfelsőbb oktatást illeti, osztozik az 
elaborátum felfogásában. A tanítók megválasz-
tásában nem kell más korlátot alkalmazni, 
mint legföljebb azt, amelyik lehetővé teszi, 
hogy az államfelforgató elemek onnan kizáras-
sanak. Beke Manóval szemben a néptanítókat 
igenis alkalmasoknak tartja arra, hogy az 
alsó fokon taníthassanak és helyesli, hogy szá-
mukra nyári tanfolyamok tartassanak, oly 
módon, mint a javaslatban kontemplálva van. 

Geöcze S a r o l t a : Az egész intézménynek 
irányát illetően magáévá teszi, mit Antal Gábor 
és Bernát István mondottak. A szabadoktatás 
elnevezését helyesebbnek tartja, mint az iskolán 
kívüli oktatást. A hármas tagozatra szükség van 
és pedig nem annyira a hallgatók, mint az 
előadók szempontjából. A mikéntre nézve leg-
fontosabb az előadók megválasztása. De nem 
fogadhatja el Beke Manóval a sikert mértékül, 
ha az a hallgatók számában áll. A hallgató-
kat meg lehet nyerni gyakran oly dolgok hir-
detésével, amiknek tauítása egyálfalán nem 
kívánatos. Hogy a tanítóságot rá lehet nevelni 
a szociális munkára, igazolják azok a szünidei 
tanfolyamok, amelyeket nyaranként ország-
szerte a tanítóképző-intézetekben rendeznek 
s amelyekben a legszebb sikereket érik el. 

K á r m á n Mór dr.: Az a nézete, hogy a 
javasolt neveket csakugyan el kell ejteni. De 
ha az iskolán kívüli tanfolyamokról van szó, 
akkor ezeknek az iskolához való viszonyát is 
figyelembe kell venni. Nézete szerint az iskola-
kötelezettséget egy bizonyos formában ki lehet 
terjeszteni a 15-ik éven túl is. Népünk, ki-
kerülve az elemi iskolából, vagy az iparosok 
az ina-.képző-iskolából, semmiféle művelődésben 
nem részesülnek. Ezeknek továbbképzéséről 
igenis kell gondoskodni, de kell azokéról is, 
akik elvégezték a szakiskolát, vagy a közép-
iskolát, de nem iratkoztak be az egyetemre. 
Ami eddig történt ezen a téren, az nagyon 
kevés. Itt segíteni a főiskolák hivatása. A máso-
dik nagy eszköz a tudományos egyesületek 
kezében van. Ezeknek együttesen kellene fel-
lépniök, mert nem lépvén fel így, a közönség 
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nem ismeri őket. A nyilvánosság előtt való 
együttműködés pedig egyik eszköze annak, 
hogy a tudományos szellem elterjedjen. 

A l e x a n d e r B e r n á t : A szabad tanítás skatu-
lyázását nem tartja célszerűnek, mert e tanítás-
nak nagyon hajlékonynak kell lennie. Csak 
egyféle osztályozást tart helyesnek. Azt, hogy 
különböztessük meg a falusi és városi szabad-
oktatást, nem mintha más oktatást adnánk 
faluhelyen és mást a városban, hanem azért, 
mert mások a szükségletek faluhelyen és mások 
a városokban. Helyesnek, sőt szükségesnek 
tartja az utilitárius szempontok figyelembe 
vételét, mert a gyakorlati oktatás az a mód, 
mellyel a felsőbb szellemi érdekeket is bevi-
hetjük a tanításba. E/.ért helyes Antal Grabor-
nak az a nézete, hogy súlyt fektessünk a 
szakoktatásra. Legfontosabb azonban a falusi 
oktatás. Mindenekelőtt szükséges lenne, hogy 
a jelenlegi rendes népoktatás keretei betöl-
tessenek. A legtöbb népiskolának nincs meg 
az Y — V I . osztálya. Aztán az ismétlő-iskolák 
sincsenek szervezve. Ha a népiskola teljesen 
ki lesz építve, ha lesz mindenütt ötödik és 
hatodik osztály, ha fel lesznek állítva és való-
ságos érdeklődést keltenek a nép körében a 
gazdasági ismétlő-iskolák, akkor majd meg-
lesz a mi szabadtanításunknak is a sikere. 
Addig csak azt kell kívánnunk, hogy az állam 
minden erejével vigye keresztül a kötelező 
népoktatást. Ami a második fokot illeti, az 
símul]on a hallgatók természetéhez. Városok-
ban legyenek gazdasági, ipari stb. továbbképző-
iskolák s ezekkel kapcsolatban történjék a jogi, 
esztétikai oktatás. Különös gondot kell for-
dítani a tanítók, egyszóval az előadói kar ki-
képzésére. 

A p p o n y i A l b e r t gróf elnök: Nem lévén 
feliratkozva senki e ponthoz, a vitát bezárom 
s a hátralevő pontok megvitatását a holnapi 
értekezletre tűzöm ki. 

Október 15-én. 

A p p o n y i A l b e r t gróf elnök: Megnyitja az 
értekezletet, melynek napirendjén azoknak a 
pontozatoknak megvitatása következik, amelyek 
az állam és a társadalom együttes munkássá-
gának feltételeivel foglalkoznak. o f o 

S p i t k ó L a j o s : Az a nézete, hogy a szabad-
tanítás alsó fokozatát ki kell kapcsolni s 
azért erre a fokra vonatkozóan semmiféle 
bizottságra sincs szükség. Marad a két felső 
fokozat, amelyeket nem kell különválasztani, 
hanem együvé foglalni. A tervezet tankerüle-
tekre osztja fel az országot. E nagy terü-
leten lehetetlen sikeresen működni. Célszerűbb, 
ha megyénként alakulnak bizottságok. E bi-
zottságokat illetően az allamnak csak protektori 

szerepe legyen. A bizottság titkárát fizetni 
kellene. Az elnöke ne a tanfelügye'ője legyen, 
hanem a főispán. E bizottságokat nem cél-
szerű kapcsolatba hozni az országos közokta-
tási tanáccsal, amely túl van terhelve mun-
kával. Legcélszerűbb lenne a minisztériumban 
erre egy kisebb ügyosztályt állítani fel s annak 
tisztviselői, kiegészítve a tudomány és a szabad-
oktitási szervezetek képviselőivel, alkotnák a 
tanácsadó fórumot. 

Wesse ly Ö d ö n : Nézete szerint két dologra 
van szükség : először szervezetre, másodszor 
alkalmas emberekre. A tervezet vázolja a szer-
vezet külső kereteit, de nem mutatja meg, 
hogyan telik meg a külső keret tartalommal. 
A szervezet eredményesen működhetik, ha 
olyan tulajdonságokra van alapítva, amelyek 
minden emberben feltalálhatók. Itt két ilyen 
általános emberi tulajdonság veendő tekintetbe : 
a haszon és gyönyörködés vágya. Ez a két 
motívum az, mellyel az embereket bele lehet 
a mozgalomba vinni. Helyesnek tartja a bizott-
ságok olyan szervezetét, amint az előadó 
vázolja. De elnöke ne a tanfelügyelő legyen, 
hanem a főispán, akinek nagyobb a tekint dye. 
Helyes az is, hogy a miniszter nevezze ki a 
tagok ejfy részét. A szervezetet csak kevéssé kell 
megkötni. Leghelyesebb, ha a minisztériumban 
egy lelkes embert állítanak az ügy élére 

K l u p a t h y J e n ő : Ami a szabadoktatás 
országos szervezését illeti, az a nézete, hogy még 
nem érkezett meg annak ideje. A szabadokta-
tás célja, hogy felkeltse az emberekben a 
tudomány és a művelődés iránt való érdek-
lődést. A szövetkezeti eszmének is azért 
volt sikere, mert a kilátásba helyezett haszon-
nal felkeltette az érdeklődést. Az Uránia is 
az érdeklődés felkeltése árán számít a sikerre. 
A szabadoktatás két irányban fog fejlcdni: 
a szórakoztató, tudományos színezetű előadá-
sokban és a gyakorlati irányú szaktanításban. 
A meglevő intézményeket kell fejleszteni, nem 
pedig új intézmények bizonytalan szervezeté-
nek felállításával kísérletezni. Ezért a meg-
levő intézmények volnának hivatva arra, hogy 
a nép nagy tömegében érdeklődést keltsenek. 
Az allam csupán azt ellenőrizze, hogy az 
adott segítség tényleg heij^ használtatott-e 
fel? A siker kritériuma a hallgatóság száma. 

(Vége köv.) 

T a r t a l o m , Tudományos Ismeretek : A lélek mű-
ködéséről. Dr. Székely György. — A magyar nyelv 
tanítása. Molnár Oszkár. — Válogatott kísérletek a 
népiskolai természettani tanítási anyag köréből. Mik-
lós Gergely. — I»kolán Kívüli Közoktatás: Szak-
tanácskozás az iskolán kívüli oktatás tárgyában. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Történelem a népiskolák V. és TI. oszt. számára. 
A népiskolai új tanterv alapján (rta : FARKAS SÁNDOR, állami tanttónőképzőintézeti igazgató. 

Kiadja a m. kir. tudományegyetemi nyomda. Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
04.978/908. ez. a. kelt rendeletével. Az V. osztály számára szolgáló kötet bolti-ára 54 Hllér, nettó-ára 40 fillér. 

A TI. osztály számára szolgáló kötet bolti-ára 60 Jillőr, nettó-ára 45 illlér. 

Hivatalos bírálatok: 
I. 

Történélem a népiskolák V. osztálya számára. Az új 
tanterv szerint írta : Farias Sándor, állami tanítónő-
képző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegye-
temi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 54 fillér. 

Azt az eszményi mértéket, mely a népiskolai tan-
könyvek didaktikai kiválóságának színvonalát jelzi, 
az új tanterv megjelenése óta mindjobban megköze-
lítjük. Dicséretes és kívánatos is az a törekvés, mely 
népiskolai tankönyveink ez újabb versenyében meg-
nyilatkozik. Az új tanterv megjelenése óta többet is 
remélhettünk a próbálkozó-készségből, mint amennyi 
mutatkozik. Ámbár szent igaz, hogy jó népiskolai 
ta,nkönyvet írni nagyon nehéz, nehezebb, mint bár-
mely más iskolafaj számára. Legnehezebb pedig a 
rengeteg történelmi szak népiskolai kultusza. Sehol 
sem káprázik el a tankönyvíró szeme az anyag meg-
válogatásában army ira, mint a história kaleidoszkóp-
szerű távlataiban és csábító romantikájában, ahol 
még az individuális tárgyszerűség is legjobban fel-
szabadul. 

Ezek a külső körülmények nehezítik meg elsősorban 
a népiskolai történelmi tankönyv megírását, és e súlyos 
feladattal birkózik meg Farkas Sándor könyve, még 
pedig sikeresen. Nyomról nyomra meglátszik a tan-
könyvírónak és pedagógusnak tisztult felfogása, ítéleté-
nek józansága. Az a tapintat és óvatos körültekintés, 
amit különösen nemzeti és vallási szempontok aján-
lanak, kimagasló előnye e kis műnek ; a hazafias 
lélek átsugárzik belőle a kis tanuló keblébe, amit 
lényegesen megkönnyít az egyszerű, világos nyelve-
zet is. 

Az új tanterv az életrajzi alapot úja elő általában ; 
de a részletekre utalással mégsem zárkózhatik el a 
kronologikus módszer bizonyos szerves, egységesítő 
elemétől, amit a történelmi nagy események logikája 
meg is követel. Ennek a logikának hódol Farkas 
Sándor is az egész vonalon, de különösen szép példája 
ennek az Árpád-korszak ügyes, magvas tárgyalása. 
Ez nem lehet könnyű munka. Akkora anyagkészletet 
ennyi tömörséggel és ennyi világossággal kezelni, való-
ságos didaktikai bravúr. A szorosabb értelemben vett 
életrajzi elem korszakonként szintén kimutatható, még 
pedig teljesen a tanterv intenciói szerint, hogy „ne 
csak az egyéni vonásokat domborítsák ki, hanena a 
kort is jellemezzék". Ennek a feladatnak megfelelni 
egy népiskolai t ' ínyvecske szűk keretében fölötte 
nehéz, de c . to éleslátása legyőzte e nehézséget s 
egyik-másik'individualitásnál valóságos mintát nyúj-
tott a tömör megelevenítésre, pl. Bocskay István és 
II. Rákóczi Ferenc jellemképének megrajzolásában. 

A könyvecske teijedelme, miként a tar-talma is, 
teljesen alkalmazkodik a tantervben kijelölt szempon-
tokhoz. Főelőnye a rövidség. Fölösleges adatokkal, 
nevek és számok halmazával nem fogja terhelni a 
tanulót. A szorosan vett históriai valóság mellett 
— ahol lehetséges — kíméli a hagyományok színes 
zománcát is, ami igen helyes, mert nézetem szerint 
is a nemzeti hagyománynak több joga van a népisko-
lában, mint a tudományos históriának ; ingatag ada-
tokat nem helyeznék szembe a tradícióval, kivált ha 
nemzeti Önérzetünkről, dicsőségünkről van szó. 

A részleteket illető, tárgyi és alaki vonatkozású 
észrevételeim és kifogásaim mindössze a következők : 

őseink Szvatopluktól hazánknak nem északkeleti vi-
dékét foglalták el. 8. 1. 

A 11. lap 9. sorában elfoglalták helyett: fenyegették. 
A 14. lapon az István szó elé jelzőül Sz. vagy I. 

írandó. 
A 22. lap illusztrációi közül a harmadik tévesen 

van aláírva ; nem Sz. László dénárjai azok, hanem 
Béla hercegéi, abból az időből, mikor mint „kiskirály" 
bírta az ország harmadát ; rajtuk a numizmatikai 
írás: BELA DUX. 

Zsigmondnál az alkotmányvédő főurakat, akik őt 
Siklós várába internálták, ne minősítsük ellenségeinek; 
rászolgált ő arra a kis fenyítékre az Aranybulla 
31. §-a alapján. (39. 1. al. 2. s.) 

A 105. 1. 14. sorában a trónját szó elé az osztrák 
jelző teendő, mert magyar trónját Mária Teréziának 
nem bánthatta senki ; magyar törvényen nyugodott. 

Ugyanott II. József uralkodási évszáma hibás. 
106. 1. 7. s. a tört ki helyett dühöngött felel meg a 

történelmi igazságnak. 
107. 1. al. 6. s. a rendőrség helyett a csendőrség job-

ban megfelel a zsandár fogalmának. 
Sajtóhibát keresve sem találtam, jóformán az egész 

könyvben, de mégis annak kell tartanom a 6. és 93. 
lapokon előforduló Dnysztert, mert a másik kötetben 
Dnyeszter van szedve, és így jobb is. A 39. 1. al. 8. s. 
veszedelembe helyett -ben. A 61. 1. közepén a kis 
kettéválasztandó az s kötő miatt. A 65. 1. fel. 5. 
sorában fél zárójel kimaradt. 6. 1. a Pruth után nem 
kell vessző. 105. 1. a. 4. sor végéről hiányzik a pont, 
valamint a 106. 1. 3. sorában is. 

A tartalomjegyzék lapszámai hiányoznak. 
Az Összefoglalás című fejezetet s az anyagbeosztást 

e könyv egyik kiváló érdemének tartom. Nagy segít-
ségére lesz ez a tanítónak az anyag állandósítása, 
ismétlése s illetve a külső tanmenet megállapítása 
alkalmával. 

A tiszta, szép illusztrációk és a színes térképek 
csak fokozzák a könyvecske értékét. A nyomtatás 
és a betűk, valamint a papiros is teljesen megfelelők 
s méltók a könyv jeles tartalmához és az egyetemi 
nyomda elismert, jó hírnevéhez ; az ára pedig való-
ban jutányos. 

Melegen ajánlom engedélyezésre. 
Pozsonv 1908 augusztus 5-én. 

De,lányi Tivadar, 
állami tanítónőképző-tanár. 

I L 

Történelem a népiskolák VI. osztálya számára. Az 
új tanterv szerint írta : Fai-kas Sándor, állami tauítönő-
képző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegye-

temi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 60 fillér. 
Amit az V. osztálynak szánt, hasonló című törté-

nelmi kézikönyvről általánosságban megírtam, mind-
azt jó lélekkel megismételhetném a VI. osztály köny-
véről is; elegendő tehát azokra, csak rövidesen utalnom. 

Ezen a tanítási fokozaton a tanterv már súlyt vet 
„az események összefüggésének és az intézmények 
fejlődésének feltüntetésére", és így nagyon termé-
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szetes, hogy az egyetemes történetben is keres evég-
ből kapcsolatot, de csak annyiban, „amennyiben azt 
a nemzeti történet megértése szükségessé teszi". — 
Farkas Sándor ezen a korláton tágít egy kicsit, midőn 
az ó-korból is nyújt egy-egy kis képet a nevezetesebb 
ó-kori népek életéről ; és ezt — véleményem szerint 
— jól teszi. Az a két-három levélnyi kóstoló nemhogy 

megártana a népiskolai VI. osztály tanulóinak, hanem, 
meg vagyok győződve, még étvágykeltő hatással is 
lesz a história iránt rendszerint érdeklődő gyermeki 
lélekre. S ez annyival is inkább fontos, mert a leg-
több gyermek ezen fi fokozaton fejezi be iskolázta-
tását. Ha pedig netalán sokallaná valamelyik tanító 
ezt a csekélységet is : akkor egyszerűen hagyja el ; 
könnyebb elhagyni, mint — ha szüksége mutatkoznék 
— esetleg diktálni, talán még ennél is többet. 

A magyar történelmi részből a mohácsi vészig ter-
jedő korszak anyaga a tantervben előírt áttekintésre 
épen elegendő ; ellenben a legújabb időknek, neveze-
tesen a XIX. századnak valamivel behatóbb ismer-
tetése elkelt volna. Igaz, hogy a legszükségesebb, a 
gerinc, az teljes épségében megvan, s jó tanítónak 
ennél nem is kell több ; a nem hivatott tanítónak 
pedig ott lehet a legideálisabban megírt tankönyv is, 
mit ér az, ha nem a tanító szívén tüzesedik át a tör-
ténelmi ihlet! 

A közművelődési adatoknak ebben a könyvecské-
ben már több tér jut s a műveltségi állapotok a poli-
tikai történettel mindig szerves és okozati össze-
függésben vannak feltüntetve. Ebben az irányban 
rendkívül emeli a szöveg értékét az a sok szép 
illusztráció, amelyek az V. osztály könyvecskéjének 
képsorozatával együtt maguk is valóságos műtörté-
nelmet képviselnek. Az alkotmányfejlődés fontos moz-
zanatai itt is, miként a másik könyvben, mindenütt 
kellő figyelemben részesülnek. 

Ami a részleteket illeti, itt is nagyon kevés az, 
amire a szerző figyelmét rá akarom irányozni ; s ami 
itt-ott akad is, jobbadán csak másodrendű jelentő-
sége van. 

A 18. lapon az István név elé Se. vagy I. jelző 
kívánatos, szintúgy az összefoglalásban is, a 100. la-
pon, úgy, miként odább Sz. Lászlónál ; de a 24. lapon 
megint hiányzik a László név mellől, noha a szöveg-
ben megvan. Igaz, hogy uralkodásuk elején még nem 
voltak szentekké avatva, de Nagy Lajos sem volt 
uralkodása elején Nagy, hanem azért ez az epitheton 
az ő történelmi nevük. 

A 26. 1. a Piroska című kép alá még odapótlandó : 
Sz. László leánya, mivel ez a körülmény a szövegből 
nem derül ki, jóllehet ott van, hogy Komnenosz János 
Sz, Lászlónak veje volt.. 

A 30. L 2. sorában a jó része kifejezés így helyes-
bítendő : egy része. 

Az 51. 1. a „Szapolyai síremléke" képaláírás után a 
laikus szemlélő János királyénak fogja tartani azt a 
síremléket, holott a nagybátyjáé, Szapolyai Imre 
nádoré és szepesi örökös főispáné, miként a körirat 
mutatja : Hic iacet illustris ac excellens dominus 
Emericus comes perp. Sepesiensis et pallatinus (sic !) 
regni Pannonié, qui obiit MCCCCLXXXVII. — Erről 
a síremlékről magáról is sok archeológiai és heraldikai 
tanulságot leolvashat az ügyes tanító. Egyike ez a 15. 
század szobrászati remekeinek. 

A 80. lapon : „ Ausztria és Magyarország is . . 
(résztvettek a francia háborúkban), ..de minden alka-
lommal vereséget szenvedtek— Csak hagyjuk meg 
ezt a dicsőséget Ausztriának magának ; szegény ha-
zánk akkor mint állam nem is fungált hadászatilag, 
csak néhány kombattans ezred képviselte a véres 
csatákban, s így nem is lehetett hadviselőfél mint 
külön állam. Vegyük ki e mondatból Magyarországot. 
Még az önállóan viselt háborúk vesztes csatáit sem 
szükséges a népiskolában szellőztetni, nemhogy még 
az ilyen méltatlan esetet ; amint ezt az Utasítás 
is igen bölcsen előírja. 

A rendőrségről már nyilatkoztam a másik kötetnél ; 
legyen ez a szó a zsandár, csendőr, pandúr, darabont, 
sőt néhol kém vagy akármi szinonimával helyette-
sítve, de a rendőr sehogy sem talál ezekre az ese-
tekre (82., 86., 91. és 116. 11.). 

A 86. 1. új cím 3. sora elején homályt okoz, ha a 
Lipót név az I. nélkül áll ott. 

A 92. 1. al. 3. s. a sereget szó után egy is kötőt 
kell beiktatni, ami közjogi szempontból nagyon fon-
tos, mert van nekünk honvédseregünk is. — Ugyan-
ott az utolsó sorba a részben szót újuk a pénzügy 
elé, ami még fontosabb. A dualizmus lényegének, 
mint két állam politikai szövetkezésének közjogi ki-
domborítása végett célszerű volna a közös ügyek tár-
gyalásánál kijelölni a hadsereg mellett a két állam 
külön, nemzeti haderejét és önálló pénzügyét a külön-
külön szakminiszterekkel, hogy tehát csakis a politika 
közös teljesen s csakis külügyminiszter van kizárólag 
egy, míg a közös hadügyminiszteren kívül ott van a 
honvédelmi, a közös pénzügyminiszteren kívül pedig 
a magyar és illetőleg az osztrák pénzügyminiszter is. 
így tehát nem szabad azt föltétlenül kijelentenünk, 
hogy a pénzügy közös, csak részben. A monarchia 
két állama tulaj donképen csak a kölcsönös védelem 
szempontjából szövetkezett törvényesen ; a közös vám-
terület s a jegybank csak szerződésen épült fel, amely, 
lám, épen jó úton van a szétválás felé. 

A 103. 1. 2. s. végén a több helyett két — s ugyanott 
al. 6. s. Ulászló elé I. írandó. 

A numizmatikai régiségek megjelölésénél ebben a 
kötetben dénár (28» 1.) s a másikban dinár (22. 1.) 
olvasható több pénz alatt ; a dénár magyarosabb s 
így helyesebb. 

Sajtóhiba ebben a kötetben egyáltalán nem akad, 
hacsak egy-két írásjelbe nem kötök bele, így teszem 
az 57. 1. al. 4. sorának a végére pont helyett vessző 
került. A 63. 1. 7. s. hiányzik a mondatot záró pont. 
A 105. 1. első és utolsó sorában vessző csúszott a 
pont helyébe. — 107. 1. 3. 8. hiányzik a pont, vala-
mint a 111. 1. utolsó sorában is; a 112. lapon pedig 
egy egész A betű maradt ki a 9. sorból. 

Az Összefoglalásról és anyagbeosztásról, mint üdvös 
újításokról, itt is csak dícsérőleg nyilatkozhatom, 
szintúgy az illusztrációkról, a térképekről és a könyv 
technikai jelességeiről. 

S midőn végül igaz meggyőződéssel kijelenthetem, 
hogy Farkas Sándornak e két könyvecskéje teljesen 
megfelel a népiskola céljainak, bátorkodom e másik 
kötetet is mély tisztelettel ajánlani engedélyezésre. 

Pozsony, 1908 augusztus 5-én. 
Belányi Tivadar, 

állami tanítónőképző-tanúr. 

A hivatalos bírálatokban foglalt lényegtelen észrevételek ezen könyveknek már most közrebocsátott, 
első kiadásában figyelembe vétettek. 

Ezen könyvekben három-három színes térkép, s amint a hivatalos bírálat is kiemeli, sok, művésai 
kivitelű kép van. Melegen ajánljuk a tanító urak figyelmébe. 

Mutatványpéldányokat, a bolti-ár beküldése mellett, portómentesen szolgáltatunk ki. 

A m. kir, tudományegyetemi nyomda igazgatósága. 
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Értesitökönyvecske 
az állami népiskolák számára. 

Tisztelettel értesítjük az igen tisztelt tanító urakat, hogy a minisztérium 
által az állami népiskolák számára kiadott Értesítőkönyvecsko f. évi kiadása 
már kapható. 

Bolti-ára 12 f, nettó-ára 9 f s a nettó-ár előleges beküldése mellett pós-
tán, portómentesen küldjük meg. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Orgovány község iskolaszéke a községi központi 

iskolánál megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom : I. 1000 korona készpénz a községi 
pénztárból, előleges havi részletekben. II. 800 £ -öl 
kerti föld haszonélvezete ; adóját a község fizeti. III. 
Tisztességes lakás : 2 szoba, 2 konyha, kamra, speiz, 
pince, istálló és ólak. IV. Iskola fűttetése és takarít-
tatásáért évi 30 korona. V. Törvényes korpótlék. Köte-
lesség: Az I—VI. osztályú mindennapi vegyes nép-
iskola és ismétlő-iskola vezetése. A ref. vallású növen-
dékek vallás- és énektanítása. Kántori javadalom : 1. 
8 hektoliter rozs, az egyház magtárából ; 2. temetési 
stólák. Kötelesség : az istenitiszteleten az éneklés 
vezetése ; bibliafölolvasás ; lelkész akadályoztatása 
esetén az istenitisztelet rendes elvégzése. Csak ref. 
vallásúak pályázhatnak. Az állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Nős emberek előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő : nov. 29. Orgovány, 1908 nov. 6. 
Molnár Gergely ref. lelkész, isk.-széki elnök. 

(1776—II—2) 
Pályázat az Öcsöd község által fenntartott s 

lemondás folytán megüresedett vezető-óvónői állásra. 
Évi javadalom : 1. 600, azaz hatszáz korona, mely 
évnegyedenként, az óvodai pénztárból előre fizettetik. 
2. Tisztességes lakás melléképületekkel, az óvoda 
helyiségében. Kötelesség : a vezetésére bízott óvodában 
az óvodaköteles gyermekek gondozása, szellemi veze-
tése, az 1891. évi XV. t.-c.. rendelkezései szerint. 
Pályázati határidő : 1908 november hó 24. Az állomás 
választás után lehetőleg minél előbb elfoglalandó. 
Kellőleg fölszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. 
Öcsöd (Békés m.), 1908 november 4. Csapó Péter, 
felügyelőbizottsági elnök. (1767—11—2) 

Martonoson egy külterületi tanítói állás megüre-
sedett, melyre oki. férfitanítók november 21-ig pályáz-
hatnak. Javadalom : 1000 K törzsfizetés havi előleges, 
a tanterem fűttetéeeért és takaxíttatásáért 175 K 
negyedévi előleges részletekben, Martonos község pénz-
tárából ; szabad lakás, 1000 [ -öl telekkel. Megválasztott 
tanító köteles állását megerősítés után azonnal elfog-
lalni és az iskolaszék által kijelölt iskolánál a min-
dennapi és ismétlőiskolai tanulókat tanítani. Kérvények 
alulírotthoz küldendők. Simrák Béla róm. kath. plébá-
nos, a közs. iskolaszék elnöke. (1712—II—2) 

Székesegyházhoz lírai tenoristát keresek 1600 ko-
rona fizetéssel. Nagyvárad . Beleznay Antal, karnagy. 

(1757—III-2) 
A kosdl református egyház iskolájánál második 

államsegélyes tanítói állás lemondás folytán megürül-
vén, arra pályázat hirdettetik. Törzsfizetés: 1000 
korona, 100 korona lakbér, 20 korona kertilletmény. 
Pályázati kérvények november 29-ig lelkészi hivatal-
hoz küldendők (u. p. Vácz). (1827-11—1) 

A dlvényl (Nógrád vm.) segédkántori állásra 
november 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetése egy 
évre : teljes ellátás ágyneműn kívül s 225 korona. Tót 
nyelv ismerete szükséges. Kötelességei : díjlevél sze-
rint. Szokolovszky Bence, plébános. (1737—I—1) 

R ó z s a h e g y r. t. város izr. hitközségének iskola-
széke népiskolájánál megüresedett tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Az állás az 1907. évi XXVII. t.-cikk 
2. és 3. §-aiban megszabott díjazással (1100 korona 
törzsfizetés, 360 korona lakbér, 20 korona kertilletmény 
és szabályszerű évötödös korpótlék) van javadalmazva. 
Pályázni kívánók okmányaikkal fölszerelt kérvényü-
ket, melyekben korukat, családi állapotukat, magyar, 
német és héber nyelvben való jártasságukat igazol-
ják, f. évi december hó 10-ig az izr. iskolaszéknél 
nyújtsák be. A megválasztott tanító köteles a reá-
bízott osztályon kívül heti óraszám keretében az ének-, 
torna- és kézügyességtanítást is ellátni. Az állás 1909 
szept. 1-én elfoglalandó. Rózsahegy, 1908. évi nov. 
hó 5-én. Dr. Policzer Bernát, iskolaszéki elnök. Bricht. 
Nándor, iskolaszéki jegyző. (1771—II—1) 

Topolya községi óvoda-felügyelőbizottság részéről 
az üresedésbe jött községi óvónői állás betöltése cél-
jából pályázat hirdettetik. Ezen állás javadalmazása : 
1. Községi pénztárból, havi előleges részletekben, 800 
korona. 2. Szabad lakás. Felhívatnak mindazok, kik 
az állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati kérvé-
nyüket a 44.000/1892. sz. vkm. rendelet 13. §-ának 
megfelelőleg a Topolya községi óvoda-felügyelőbizott-
ság alulírt elnökehez f. évi november hó 30-ig any-
nyival inkább nyújtsák be, mivel később érkezők 
figyelembe vétetni nem fognak. A választási határidő 
utólag fog kitűzetni. Topolya, 1908. évi október hó 
24-én. Császár Péter, községi óvoda-felügyelőbizottsácri 
elnök. (1782—1—1)° 

A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egy-
letének miskolcz l városi választmánya által a bor-
sodmegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb rende-
zendő ápolónői tanfolyam 1909. évi január hó 
elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra 
fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károlyhoz, a miskolozi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az ér-
deklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre 
szívesen ad részletes fölvilágosítást. (1783—IV—1) 

A hajdűszovát i reform, egyház tanítói állásra, 
pályázatot hirdet. Fizetés: 1. egyháztól 400 korona, 
2. államsegély 600 korona, 3. lakáspénz 250 korona, 
4. korpótlék államtól. Kötelesség : egyháztanácstól 
reábízott osztály vagy osztályok vezetése, ezidőszerint 
a II. osztály vezetése, a tiszántúli egyházkerület A) 
tanterve szerint, s minden egyházi dologban szükség-
kívánta segédkezés. Pályázati kérvények f. november 
22-ig lelkészi hivatalhoz. Az állomás f. december 1-én 
elfoglalandó. (1785—II—1) 
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A bö lc ske i reform, egyház harmadik tanítói állásra 
f. hó 26-ig pályázatot hirdet. Fizetése : 800 korona, 
egyház pénztárából. 200 korona fizetéskiegészítés 
államsegélyből, lakás az iskolaépületben. Kötelessége : 
a kijelölt osztályok vezetése, kántortanítónak templomi 
teendőiben olykori helyettesítése. Orgonázás szükséges. 
A.z állás dec. 1-én elfoglalandó. Okmányok ref. lel-
készi hivatalhoz, Bölcske. (1787 — 1—1) 

A s e r e g é l y e s ! ref. egyház másodtanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalma : készpénz 800 korona, 
melyből 240 koronát az állam fizet. Az 1000 koronáig 
való fizetéskiegészítés kilátásba helyeztetett. Lakás 
természetben. Fűtőanyagul 10 (tíz) métermázsa kőszén, 
ö t font stearin-gyertya. Fél hold kert helyett 20 ko-
rona. Exameni honorárium. Útiköltség 10 (tíz) korona. 
E javadalomból azonban az elmúlt negyedévre járó 
díj a jelen iskolai évben levonatik. Kötelessége : az 
I—III. fiú- és leányosztályok oktatása. Okleveles pá-
lyázók kérvényei nov. SO-ig az esperesi hivatalhoz 
küldendők. Kontz Imre, esperes. (1788—I—1) 

A p inczéd i ág. ev. egyház kántortanítót keres. 
Javadalma : 1000 korona készpénzben, évnegyedenként 
előre fizetve. Lakás melléképületekkel, kerttel. Köte-
lessége : a II—III. osztályt tanítani, a kántori teen-
dőket minden ötödik héten végezni. Tannyelv : tót-
magyar. A kérvények dee. l- ig Horváth János lel-
készhez, .Pinczédre (Bácska) küldendők. (1789-II-1) 

A g y o r o k i reform, elemi iskolánál megüresedett 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: két szoba, konyha- és kamrából álló lakás ; 
303 föl tanítói kert haszonélvezete ; Apaffy-sóvált-
ság címén, a vadnai adóhivatal útján, 504 korona 
készpénz, negyedévenként előre fizetve; az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 15. § d) pontjának második bekezdése 
értelmében remélhető és már eddig is élvezett 496 
korona államsegély ; iskolafűtésre 2 öl fa ; temetések 
után stóla. Kötelessége : I—V. osztály tanítása, kántori 
teendők végzése. Az állás azonnal elfoglalandó. Ok-
leveles pályázók kérvényei f. évi december l - ig ref. 
lelkészi hivatalhoz, Gyorok (Arad m.), küldendők. 

(1790—II—1) 
S z a k o l c z a i (Nyira m.) ev. egyház egy kántor-

tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelme : hivatalos 
javadalmi jegyzőkönyv szerint 1078 korona. Tannyelv : 
tót-magyar. Kellőleg fölszerelt folyamodványok nov. 
30-ig lelkészi hivatalhoz intézendők. (1791—III-1) 

A n a g y m a j l á t i községi óvodánál üresedésben levő 
óvónői állásra pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : 
előleges havi részletekben 600 korona készpénz ; egy-
szobás lakás, konyha, kamara ; tüzelésre fa ; világítás. 
Pályázni óhajtók szabályszerűen fölszerelt kérvényei-
ket a községi óvoda-felügyelőbizottság elnökéhez 
címezve (Nagymajlát, pósta ugyanott, Csanád vm.), 
t'. évi november hó 26 án délután 6 óráig adhatják be. 
Később érkező kérvények figyelembe nem vétetnek. 
A felügyelő-bizottság. (1793—1—1) 

A s z a b a d k a i községi iskolaszék elhalálozás folytán 
üresedésbe került egy férfitanítói állomásra 1908. évi 
november hó 30-ig terjedő záros határidővel pályá-
zatot hirdet. Az állomással kapcsolatos illetmények : 
1250 korona évi fizetés hónaponkénti, 420 korona évi 
lakáspénz negyedévenkénti, 24 korona évi szerelvény -
és írószerátalány félévenkénti előleges részletekben 
és az 1907. évi XXVII. törvény 3. §-ában megálla-
pított korpótlék. Az állomásokat 1909. évi január hó 
Í6-án kell elfoglalni. Az illetményekre való igény-
jogosultság is ezen időponttal kezdődik. Ezen időpont 
csupán a korpótlék igényére nézve módosulhat, az 
1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-ának 3. bekezdése értelmé-
ben. A kérvények születési anyakönyvi kivonattal, ta-
nítói oklevéllel, honossági és szolgálati bizonyítvá-
nyokkal szerelendők és Bíró Károly dr., kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök úihoz küldendők. Szabadka, 19U8 
október 25. Községi iskolaszék. (1802-1—1) 

G y e r g y ó c s o m a f a l v a róm. kath. hitközségben 
segédkántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Kész-
pénzfizetése : különféle alapokból összesen 1055 korona, 
tisztességes lakás, gazdasági épületekkel és kevés kert-
illetménnyel. Kötelessége : a kijelölendő osztályok 
vezetése, ismétlők és kézügyesség tanítása, a kántori 
teendők minden ágában segédkezés. A pályázatok 
1908 november 22-ig iskolaszékhez benyújtandók. 
Kántori próba : november 22-én, melyre pályázók 
megjelenni kötelesek. Gyergyócsomafalva, 1908 nov. 
8-án. Török Ferenc, lelkész. (1795—1—1) 

A k i snána i róm. kath. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : két szoba, konyha, kamra és 
istállóból álló lakás, házikerttel ; 1000 korona fizetés, 
havi előleges részletekben. Kötelmei díjlevelében rész-
letesen felsoroltatnak. Pályázati határidő: november28, 
választás 29-én. Az állomás azonnal elfoglalandó. Sze-
mélyesen megjelenők előnyben részesülnek. Csak férfiak 
pályázhatnak. Kérvények az iskolaszékre címezve, 
ftdő Rigó József plébános úrhoz küldendők. (U. p. 
Damoszló, Heves m.) Kisnána, 1908 november 8. Szabó 
Miklós, kántortanító. (1797—1—1) 

A róm. kath. kántori teendők minden ágában jártas, 
erős tenorhangú egyén segédkántori állást keres. Aján-
latok alulírthoz intézendők. Bükkszenterzsébe t , 
Heves megye. Borky Antal. (1799—I—1) 

A v a l k ó i róm. kath. elemi iskolánál a IV. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: államsegélyből 
900 korona, a hitközségtől 100 korona, szabályszerű 
lakpénz és kertilletmény. A megválasztott tartozik 
a reábízandó osztályt vezetni, ismétlőket díjtalanul 
tanítani. Kántorságban jártas előnyben részesül. Kér-
vények november 25-ig a plébánia-hivatalhoz kül-
dendők. Választás: november 26-án. Személyes meg-
jelenés kívántatik. A megválasztott útiköltsége meg-
téríttetik. Valkó (Pest m.), 1908 november 10. 

(1800-1—1) 
A f e l söozor i (Trencsén m.) ág. hitv. ev. egyház 

rendes kántortanítói állásra pályázatot hirdet. A meg-
választott kötelessége : az elemi hat osztályban s az 
ismétlő-iskolában tanítani é3 a kántori teendőket vé-
gezni. A magyar nyelv mellett a tót nyelv ismerete 
szükséges. Javadalmazás : rendes lakás s kert hasz-
nálata és 1000 korona készpénzben, amelyből az állani 
620 koronát, az egyház 380 koronát fizet. Pályázati 
kérvények f. hó 21-ig alulírotthoz küldendők. Vargha 
Emil, ev. lelkész. (1801—1—1) 

F ű r é s z f a l v i róm. kath. osztálytanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom : községtől 170 korona, 
államsegély 630 korona és korpótlék ; új tanítói lakás : 
2 szoba, konyha, kamra ; elegendő tűzifa. Kötelessége 
díjlevél szerint. Tőt nyelv ismerete föltétlenül szük-
séges. Pályázati határidő : november 29. Kérvények 
iskolaszéki elnök címére, Trencsénselmeczre (Schavnik, 
Trencsén m.) küldendők. (1803—1—1) 

K i s z á c s r a (Bács) ág. hitv. ev., tótajkú, okleveles 
tanító kerestetik. Fizetése : lakáson kívül 900 korona 
készpénzben, míg 1000 koronára kiegészíttetik. Bizo-
nyítványok december l - ig lelkészi hivatalnak kül-
dendők. (1804—1—1) 

Ú n y r a reform., oki. előimádkozó-tanítót helyet-
tesül sürgősen keresek, havi 70 korona fizetéssel. Meg-
választása biztos. Államsegély folyamatban. Állás 
azonnal elfoglalandó. Űny (u. p. Tinnye, Esztergom 
megye). Varga Ferenc, előimádkozó. (1807—I—1) 

A s z a b a d k a i községi iskolaszék a Néptanítók 
Lapja 1908. évi 46. számában két nőtanítói állásra 
meghirdetett pályázatát 1^08. évi november 30-ig 
terjedő terminusra meghosszabbítja azzal a joghatállyal, 
hogy az állomásokat január elseje helyett 1909. évi 
január 16-án kell elfoglalni. Szabadka, 1908 nov. 15. 
Biró Károly dr. s. k., kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. 

( 1 8 2 9 - 1 - 1 ) 
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Pályázat hirdettetik a parasztdubovai róm. katli. 
kántortanítói állomásra dec. hő 14-re. Tanítói jövede-
lem : készpénzben 480 korona ; természetbeni fa, értéke 
90 korona; 1304 Q -öl szántóföld haszonélvezete és meg-
művelésének egyenértéke, 24'24 korona. Kántori jöve-
delem : készpénzben 56"50 korona ; oőertórium, stóla 
és kollekta 124 korona ; természetbeni fa, 21 '60 korona ; 
consipatió 12040 korona; szalma és len, 40 korona; 
legelő 3 szarvasmarhának, 30 korona; 1563 Q|-ölnyi 
szántóföld haszonélvezete és megmívelésének egyen-
értéke 22'30 korona ; 122 Q]-ölnyi kert haszonélvezete, 
5'80 korona ; a tanító a kapott fából köteles a tan-
termet fűteni ; a tanító lakása : 2 szoba, konyha, 
kamra, pince, gazdasági épületek. A pályázók ok-
levéllel és szabad vagy házas állapotukat feltüntető 
lelkészi bizonylattal, működési bizonyítványokkal föl-
szerelt folyamodványaikat a parasztdubovai róm. kath. 
iskolaszékre címezve, a fenti határnapon belül nt. 
Balgha Jenő esperes-plébános úrhoz, mint ker. tan-
felügyelőhöz, Árvaváraljára adják be, a kitűzött napon 
d. u. 2 órakor a parasztdubovai róm. kath. iskola-
épületben személyesen jelentkezzenek. (1808—I—1) 

A pecsenyéd i községi iskolaszék részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy 2 osztálytanítói állás van üre-
sedésben, amelyekre a kérvények beadására határnapul 
1908. évi november hó 24. nap déli 12 órája tűzetik ki. 
Mindegyik állással 1000 korona alapfizetés és 1909 
január 1-től 200 korona lakbér jár. A kérvények, ok-
mányolva, a községi iskolaszék elnökénél adandók be. 
A megválasztott tanító állását 1908. évi december 
hó 1-én elfoglalni köteles. Pecsenyéden, 1908. évi 
november hó 9-én. Faludy Aladár, iskolaszéki elnök. 

(1812—1—1) 
A hahóti harmadik tanítói állásra Vargha Julia 

választatott. Mult pályázatunkból kimaradt, hogy a 
negyedik állás betöltéséig az okmányok visszatar-
tatnak. (1813—1—1) 

Néptanítók Lapja 45. számában megjelent v i z -
l e u d v a l pályázat határideje dec. 22-ig meghosszab-
bíttatik. Szláv nyelv ismerete előnyös. (1814-1-1) 

A herédi rk. iskolaszék a megüresedett tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma : községtől 100 
korona, államsegély 900 korona, kertilletmény 10 
korona, lakás. Kötelessége : egy tanterem tanítása, 
hetenként két órában a leányok kézimunkára való 
tanítása, az ismétlő-leányok tanítása Pályázati határ-
idő : november 22. Zongorában való jártasság előnyös. 
A kérvények Genzor József iskolaszéki elnök úrhoz, 
Heréd (Nógrád m.), küldendők. (1815—1—1) 

Iskolafenntartók figyelmébe ! Ismeretség és párt-
fogás híján ezúton ajánlom működésemet. Ez évben 
szereztem jeles képesítést Pápán. Húszéves, evangé-
likus vallású vagyok. Egervár, Vas megye. Házas 
Béla, oki. tanító. (1817—II—1) 

Bóka község községi elemi népiskolájánál újonnan 
szervezett tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Járan-
dósága: 1000 korona fizetés, természetbeni lakás, két 
szoba, konyha, kamra, pince és 400 QJ-ölnyi házikert. 
Kötelessége : az I. és II. vegyes osztályt tanítani. A 
tannyelv : horvát-magyar, miért is a horvát nyelv 
tudása okvetlen köve teltetik és csak róm. kath. vallá-
súak pályázhatnak. A pályázók szabályszerűen föl-
szerelt kérvényüket a bókai községi iskolaszékhez 
címezve, f. évi december hó l-ig terjesszék be. 1908. 
évi november hó 12-én tartott községi iskolaszéki 
határozatból. Bókán (Torontál megye), Lukinich 
Miklós, iskolaszéki elnök, Vugrincsics Ferenc, iskola-
széki jegyző. (1818—I—1) 

N a g y k á t a (Pest megye). Egy jóhangú, a kántor-
ságban tökéletesen jártas segédtanító kerestetik. Fize-
tése : évi 800 korona és egy szobából álló lakás. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Gerecs János, kántortanító. 

(1828-1—1) 

Alsólendval róm. kath. el. IV. tanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Fizetés : hitközségtől 200 ko-
rona, államsegély 800 korona, lakbér 300 korona, 
kertilletmény 20 korona. Kötelessége : osztályának 
vezetésén kívül női kézimunka tanítása. Határidő : 
november 26. Iskolaszék. Alsólendva, Zala megye. 

(1819-1 -1 ) 
A n a g y k ö k é n y e s ! (Nógrád vármegye) róm. kath. 

kántortanítói állásra (azonnal elfoglalandó) pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : természetbeni lakáson, 
melléképületeken és kerten kívül 9 kat. hold föld-
illetmény, munka váltság 150 korona, deputátum 5 öl 
tűzifa és 129 korona, párbér jelenleg 190 pár után 
páronként 1 véka rozs és 20 fillér. Stóla és fundáció 
cirka 90 korona. Kötelessége: az I—II. vegyes osz-
tályt vezetni, iskolaszéki jegyzőséget ellátni, mint 
kántor minden istentiszteleten működni, egyéb a díj-
levélben megjelölt kötelességeket teljesíteni, adót, 
egyenértéki, patakszabályozási illetéket fizetni. Föl-
szerelt kérvények a választás napjáig, 1908 november 
26-ig Bálás Gyula, iskolaszéki elnök címére küldendők. 

(1823—1—1) 

HIRDETESEK. H IRDETESEK. 

A második osztály tanítója, 
JUHAY AííTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az új tanterv és utasítás szerint Z1MA 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VH. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1627—IX—5) 

Tanítóknak nélkülözhetetlen ! 
Most jelent meg : Bodnár Gáspár Gyakorlóiskolai 
Kalauz. 2 korona előleges beküldése ellenében bér-
mentve küldi : Huszár Aladár könyvkereskedése, 
Szatmár-Xémeti. (1641—IU—3) 
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f t T a n h ö n i f v e f t 

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítőnő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Miuilennemi fölTllágoaítáaiul kéazaéggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1216-XV—5) 
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Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustless-
Szel történik. 

E szert egyedül és kizárólag a 
Fónagy-féle Dustless -

g y á r : 

Erdős József és Tsa 
Budapest, VI., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 

Miniszteri rendeleteket és utasítá-
sokat kívánatra megküldünk. 

(1680—IX—4) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. Bek, tornakészü-

lékek és óvoda-
berendezések 

gyára. 
Kívánatra meg-
küldi ú jonnan 

kiadott ár jegy-
zékét, ingyen és 

bernien t r e . 
(«24—52—47) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

HHRENTREU ÉS FÜCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teré*-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Teleion 88—59. ( 1 9 3 - 4 0 - 38) 

Az elemi népiskolákat kőtelező 
tanszerbeli fölszerelések 

legjobb beszerzési fo r rása : 

ERDÉLY cs SZABÓ laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerésze t i gyár! Üvegfúvó- in tézet ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Telefon 42—05. (1046-10 - 6) 

SCHÜNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIK, UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . (21-15) 
Föilzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIEL, Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb é s villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezelve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Nem kell többé 

10.000 forintos régi hegedű 
m e r t R E M É N Y I M I H Á L Y mühegedű-készítő, 
a m. kir. zeneakadémia házi hungszerésze, 
legújabb találmánya által („liangfokozó-
gerenda") annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítmény ű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnék ; bizonyítékul szolgál, hogy GEYER STEFI, 
a legnagyobb hegedűművésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-féle ú j hegedűn sikerrel hangver-

senyezed.. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapest, Király-utca 58. szám. Telefon 87—84. 

Árjegyzék bérmentve. ( 4 4 7 — 3 0 — 2 6 ) 

KÉZIMUNKA 
C r o b e l m e k , 
gok és szövetek rendkívüli nagy 
választékban, szabott gyári árakban. 
Kérjen képes árjegyzéket és kiválasz-

tási küldeményt. 

Telefon 109-06. Tanítónőknek engedmény! 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, YI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

' S a j á t á r ú h á z á b a n . -

Magyarország- Ä Ä . 
(16—52—47) 
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f ç p r p l Alföldön, járási székhelyen, 8 tanerős isko-
vSCI Cl Iánál működő áll. tanító hegyes vidékre, eset-
leg Dunántúlra. Vasút helyben. Ajánlatok „Cserélő", 
Mezőkováesháza (poste restante) küldendők. 

(1792—1—1) 

Allomaafválv kéréshez nyomtatványok 1 K. Ma-
illldlll&CgCljl gyarázófüzet (VI. javítot t kiadás) 
i K. 80 db nyugtaűrlap, bérmentve 120 K. Lengyel 
Béla, Farkasaszó (Szatmár m.). (1820—II—1) 

P o p r p l hattanerős iskolától, Budapesthez 2 óra 
UoCl Cl járásra, vasút helyben : Ludvigh B., Szalk-
szentmárton. Mellékes előny, de maradhat is. Kath. 
vallás kikötve. (1821-1—1) 

TJlo J n szép ezüstszőrme- és angol nyulak, külön-
FildUU böző korban, megegyezés szerint. Kollégáim-
nak jutányosán. Gyöngyösi Mihály tanító, Széprét, 
u. p. Darócz. ( 1 7 8 4 - 1 - 1 ) 

Róm. kath., oki. tanítónőt keresek, 
aki németül beszél, zongorán haladót tanítani tud, 
111. polgárista leányom mellé. Igények megjelölésével 
jelentkezhetni özv. Lovas Józsefnénél, Gulács, Zala m. 

( 1 8 2 2 - 1 - 1 ) 

A mult (tan. működésem 25.) évében vezettem be a 

S e g S S Gramma-László-féle ABG-köny vet, 
amikor s amellyel az írvaolvasás tanításában eddig 
a legnagyobb rekordot értein el, rövid 4 hónap alatt 
földolgozván azt, miért is elhatároztam, még vissza-
levő tan. időmben ennél megmaradni s azt mások-
nak is ajánlani. Keszü (Baranya megye). Somssich 
Sándor, néptanító. — Mutatvány példányt küldünk és 
bevezetése esetén a képes falitáblákat hozzá ingyen 
adjuk : Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(1548—VII—4) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal, ü j kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. Köbö lkú t (Esztergom m.). 

(1380—XX—10) 

Vaday-Pacséry-Dénes 

Gazd. ism.-iskolások könyve. 
Engedélyezve 69.371/1906. sz. a. Ára egész vászon-
kötésben 1-20 K. Kiadja a Polatsek-féle könyvkeres-
kedés, Temesvár. (1498-7—7) 

NÉPTANÍTÓK lapja 

S! 

NÉPTANÍTÓK lapja 
tttpra-raaMWM 

E l ő f i z e t é s i M h Í Y á s 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁB: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. üli. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fllL 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített eg,y 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő» 
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók ï^apja kiadó« 

hivatalához küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 
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A k i m é g n e m i s m e r i 
a HOROVITZ ADOLFNÁL 
Nagyszombatban megjelent AZ DJ BAJZFOZETEKET. 

a sikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet szerint tervezte: Nagy József. 12 szám à 
10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatvány sorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai modern rajz-
oktatás 50 fillér) 1'30 korona előleges beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. (1661 — I X - 4 ) 

TTodvoo b - o r + í r c a b - l Olvassák el a 40. számban hir-weaves KartarsaK!detésemet! Novák. (167.2.4-4) 

p ö L 1 | J T p T áll. tanítónő nagy, magyarajkú 
V_/>J-Hl-L\j T I I I községről bárhová. Cím: tanítónő, 
Szilágy-Yarsolcz. (1809—II—1) 

mn r p l u r l í l i m 4 a v e Maria, 3 tantum ergo, 
p i e i U U l l l l l l , 2 pastorale. Kapható 3 korona 

50 fillérért Bázár Gyulánál, Orosházán (Békés megye). 
(1806-1—1) 

Cserél 
sonkiliti. 

a Bánátban, járási székhelyen működő tanító-
pár. Vasút helyben. Cím: „Tanítópár", Mo-

( 1 7 8 6 - 1 - 1 ) 

P p l l l í v á « I „Mária légy velünk !" c. művem II. része 
i v l l l l V d o a e z év végén megjelenik. 50 kizárólag 
csak Mária-éneket tartalmaz, a legszebbekből ; nagy 
része új és eredeti, díszes orgonakísérettel. Ara utal-
ványon 3 korona, utánvéttel 3 korona 65 fillér. Zámbó 
Károly, Szeged-Rókus. (1746—II-2) 

f o a r n l áll. tanító, ref. kántor (Erdélyből) bárhová. 
VöCI Ol „M. A. áll. tanítónak", Aradcsála. 

( 1 8 1 6 - 1 - 1 ) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy tél ikabátot 
K r a u s z F . é s T á r s a 

nriszabó-Uzlcte, VIII. ker . , Rákóczi-iit 60. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—17) 

f <1.1. kántorságban jártas kartárssal bárhová. 
l /oOl b l C Ü Megyeszékhelyhez közel, 4 tanerős áll. 
iskolánál működöm. Helyben : vasútállomás, pósta, 
távirda, telefon. Kántori teendők ellátására nem vál-
lalkozom. Kántortanító, Lázárföld (Torontál). 

(1675—1—1) 

U p T Á r t n T I W V p I f • Alexy: Vezérkönyv(eredmény-
V O i C l H U l l j VOÜ.. tár) a földrajz tanításához 1'20. 
Pálinkás B. : Beszéd-ért -gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pál inkás : 
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézi-
könyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. : 
Vezérkönyv a beszéd-évt.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ; 
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen 
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—13) 

P e p r Á l p k Sümegről (Zala m.) városba. Esetleg 
I j o v l Cl t jü . falura, hol kántorság van. Helyben reál-, 
polgári leányiskola. Egészséges, olcsó kisváros. Mellék-
jövedelem. Németh József, áll. tanító. (1779—1—1) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti,Tel-
jes jótállással , részlet-
fizetésre is kaphatók 
Harmóniuuiok, beszé 
lögépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal . Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitünőhúrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
kiild : MOGlOIiÓSSY GYULA m. k i r . szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóezi-út 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 2 1 ) 

• Tíiaiii 
Református nevelönöt keresek 

egy első, egy negyedik elemista leány és egy má-
sodik elemista fiú mellé. Az egyszerűség és háziasság 
elengedhetetlen föltétel. A pályázatokat kérem az 
alábbi címre küldeni. Szánthó Györgyné, Marosfelfalu, 
u. p. Szászrégen. (1668—11—2) 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. kir. Zeneakadémia, a budapesti színházak, a 
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

BUDAPEST. 
Föüzlet : II., Lánczhíd-u. 5. Gyár : Öntőház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű hangszereit éa alkatrészeket. 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb 
Org.-harmóriiumok 70 „ „ 
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon. 

T a n e r ő k n e k k e d v e z m é n y . 
Arjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik. 
K i v i t e l n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . (50-51-40) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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GAZDÁSÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KBOLOPP ALFEÉD. 

Közgazdasíig és népműveltség. 
Irta : Dalásy Dénes. 

. . . Magyarország földjén a Kárpátok hegyei-
nek láncsora — írja 1905-ben egy német föld-
rajzíró, A. Kirchhoff — igen szerencsésen függ 
össze a Dunának folyamhálózatával és az Alföl-
dön a Tisza folyása mellékfolyói útján, az 
erdélyi hegyes részekkel. Ezt a földrajzi sze-
rencsét a középen a magyarság fölhasználhatja 
az északi és a déli szlávok, valamint az oláhok 
és a németek megmagyarosítására és amennyi-
ben es az ország gazdasági egységre látszik 
elhivatottnak, elérik, bizonyára elérik a magya-
rok céljukat, midőn birodalmukat közművelő-
dési tekintetben is magyar országgá igyekez-
nek átalakítani . . . 

A német írónak ilyen kérdésben a németnél 
ritkán személytelen, tehát tudományos követ-
keztetésében, hazánkat illetően, a természeti 
erők összejátszását tekintve, kétségkívül igaz-
sága van, de hogy minden kétség nélkül tett-
leg is igaza legyen, arra nem elegendő nálunk 
az egyoldalú elméleti oktatás és a közművelő-
dés a lélek, de nélkülözhetetlen a gazdasági 
egységre való törekvés is, a közgazdasági 
hazafiság, a test. Lélek, lélek! Kiáltott fel az 
egyszeri örmény boltos, de hát miből élek 
meg, miből élek? 

Követendő például szolgál a közgazdasági 
hazafiúságra Budapest egyik kerületének jóté-
kony hölgy-bizottsága, mely közgyűlésén a mi-
nap határozatilag mondotta ki, hogy az idén 
tisztán hazai gyártmánnyal ruházza fel a kül-
városi szegény iskolásgyermekeket. Evenként 
nyolcvanezer koronát költ el ilyen célokra ez 
a jótékony kör s az idén is 120 gyermeket 
ruház fel a tél küszöbén. A ruházathoz szük-
séges barket-, vászon- és posztóárúkat a hölgy-
bizottság nem az idevaló kész-árúsoktól és 
kereskedőktől vásárolja össze, akik azokat 
Ausztriából hozatják s így a bécsi és a brünni 
iparosoknak meg az osztrák gyárosoknak szál-
lítjuk vissza aztán a pénzt, hanem a váczi, 
budapesti gyárosoktól és a zsolnai, brassói 
posztósoktól vásárolja össze az anyagot. A nyers-
árú földolgozására aztán a budapesti szegény 
iparosokat és varrónőket szólította fel, akik 
kapva-kaptak a jó alkalmi munkán, mikor oly 
szükséges a tél küszöbén mindenkinek a bővebb 
kereset a nagyvárosban. így a szegény gyer-

mekekért való pénz legalább nem megy ide-
genbe, hanem az iparosok és a gyárosok révén 
itthon, az országban marad. Hát ez is valami. 
Bizony szegényes és igen jellemző módja ez 
az iparpártolás hazánkban az önvédelemnek, 
de annál meghatóbb egy jótékony-egyesületnél, 
annál követendőbb példa közöttünk. 

Holott van bizony nálunk sok jó magyar 
iparvállalat, vannak bőségesen ipari készít-
ményeink is, és mennyi a sanyargó iparos 
országszerte ! Ne legyen itt most szó az olyan 
nagyipar-vállalatról, mely idegenből, idagenül 
idetelepszik, hogy meggazdagodjék rajtun1 s 
aztán odébbálljon. 

De hát nincs nekünk elegendő kereskedelmi 
érzékünk, nincs az adás-vevéssel, szállítással 
járó teknikai és üzleti tudásunk, nincs igazi 
gazdasági élelmességünk s mindezekhez még 
az igazi közgazdasági hazafiúság is hiányzik 
bennünk. Ezt a nyáron a londoni magyar kiállí-
táson az angolok, a legelső gazdasági sovi-
niszták a világon, mondották rólunk, magya-
rokról. És ez sokban igaz. Csak egy. esetet. 
Például bejárhatod nyár idején az egész 
Erdélyt, a savanyúvizek hazáját és mint szom-
jas utazó, sehol a vasút mentén, sehol a vasúti 
vendéglök asztalán — hiába keresed — egyet-
len savanyú- vagy borvizes üveget, habár csak 
reklámból is kitéve, nem látsz, nein találsz, 
nincs vagy, ha van, az is osztrák savanyúvíz, 
Gieszhübli. 

Körültekintő és lelkes hazafiaknak épen 
ezért a gyámoltalan mitbánomság, emiatt a 
közgazdasági érzéketlenség miatt kellett nálunk 
egy egyesületet, az úgynevezett Tulipán-szö-
vetség magyar védőegyésületet alakítani meg 
1907-ben, Budapesten. Épen akkor, midőn 
Ausztriával a kereskedelmi szerződés tíz évre 
megköttetett, részünkről kényszerűleg. Tehát 
önvédelmünk céljából jött létre az egyesület. 
Hogy amennyiben önálló vámterülettel honi 
iparunk fejlődését országosan nem tudjuk meg-
védelmezni, hát védelmezzük meg társadalmi-
lag, az összetartó közgazdasági hazafiúságnak 
mérhetetlen erejével. 

Hogy ilyen módon a honi ipar használható 
mnnkájának biztosítsuk magunk között a hazai 
piacot és védjük meg a külföldi ipar eltipró 
versenyével szemben a magyar munkás keze-
munkáját és a magyar anyagot. És ilyetén 
módon, amennyire lehetséges, a hazai nyers-
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I v é a i r a t o k a t n e m a t l x n i l c v i s s z a . 

A métely. 
A mult héten a vizsgálóbíró letartóz-

tatot t egy írót. Mindjárt hozzáteszem: 
„kitűnő" írót. Mert ebben az országban 
mindjárt „kitűnő" jelzőt kap az író, ha 
lecsukják, vagy ha — meghal. A „kitűnő" 
írót — hivatalos nyelven szólva — „elő-
zetes letartóztatásba helyezték", aztán 
másnap szabadon is bocsátották. Ez így 
rendjén volt. Majd a sajtóbíróság, annak 
idején, ítélhet a dolgában. Mi várhatunk. 

A „kitűnő" író bűne sem több, sem 
kevesebb, mint annyi sok „kitűnő" tár-
sáé: szemérmet sértő, erkölcsmételyező 
regényt írt, mely egy élclapnak nevezett 
újságban jelenik meg s melyet, termé-
szetesen, hétről hétre mohón fal a kö-
zönség s annak különösen ifjabbik része. 
A mi gyermekeink. 

Mondanom sem kell: ezek a „kitűnő" 
írók, kiknek nincsen sem Istenük, sem 
hazájuk, sem édesanyjuk, sem leány test-
vérük, csupa— „modern" írók.Modernsé-
gük az erkölcsnek, a tisztességnek lábbal 
tiprásában, a haza fogalmának állandó 
kigúnyolásában s a szép magyar nyelv-
nek csúffátételében nyilatkozik. így értik 
s így gyakorolják ők a modernséget, 
amire példa a művelt világ irodalmában 
nincs. Mi, régibb szabású írók, kiket szent 
hagyományok kötnek e földhöz és népé-
hez; mi, kik az irodalmi hagyományo-
kat tiszteletben tartjuk, őrizzük, ápoljuk 

s közben tehetségünk mértéke szerint 
munkáljuk az egészséges továbbfejlődést, 
egjtől egyig korlátoltak, bundás, föld-
höz ragadt parasztok vagyunk a „mo-
dernek" szemében. Ama modernek sze-
mében, kik zagyva magyarsággal írnak 
s kik regényeket szerkesztenek, melyek-
n e k a Balog Tuták és Trikó Katák a hősei. 

Meg kell állapítanunk, hogy a szenny-
irodalom e kitűnőségeit elsősorban ama 
napilapok szabadították irodalmunkra, 
amelyeknek már a létezésük merénylet 
a jóizlés ellen. A sajtó birodalmát el-
lepték az újságírói műnyelven sakál-nak 
nevezett kétes egzisztenciák, megdöbben-
tően tudatlan és erkölcstelen alakok, 
kik napról napra terjesztik a mételyt, 
már nem is a sorok között. Tudás nél-
kül, izlés nélkül, erkölcsi érzék nélkül 
tárgyalják, boncolják, szellőztetik a köz-
és magánügyeket, s a köz javát munkáló 
írók, újságírók és olvasók tehetetlenül 
állanak a vészes áradattal szemben. A 
régi jó világban az erkölcstelen perszó-
nákat pellengérre állították, tyúktoll-
bokrétával megkoszorúzták s kisöprűzték 
a faluból. Ma azonban, az új világban, 
örülnünk kell, ha nem ezek a perszónák 
bokrétázzák fel tisztességben megőszült 
fejünket a sajtószabadság szent nevében. 
A legnagyobb büntetés, ami érheti: be-
csukják egy-két hónapra, ami csupa 
haszon a szennyes újságnak, még többen 
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olvassák. Sajtószabadság ide, sajtószabad-
ság oda, nem volna e megfontolandó, 
hogy magunk és gyermekeink erkölcsi 
épségének is tartozik az álladalom annyi 
védelemmel bár, mint testi épségünk-
nek? Ki a nagyobb bűnös? Az élelmi-
szer hamisítója-e, vagy a közerkölcsök 
megfertőztetője ? 

Mostanában a napisajtó tisztesebb ré-
szében feljajdulásokat olvastunk: vá'ság 
fenyegeti a komoly irodalmat. Valóban, 
a komoly irodalmat válság fenyegeti, 
erről nekem is van tudomásom. Annyira 
van, hogy, ha ma állanék írói pályám 
kezdetén, gondolkozás nélkül fognám meg 
az eke szarvát. A kiadók már alig-alig 
mernek vállalkozni komolyabb szépiro-
dalmi és tudományos könyvek kiadá-
sára, mert a nagyközönség zömének 
lelki szükségletét kielégítik a krajcáros 
újságok s a léha, erkölcstelen fércmun-
kák. Magát az ifjúságot is szemünk lát-
tára hódítják el az idegborzongató, ka-
landos rémregények, ma, mikor ifjúsági 
irodalmunk még tíz-húsz év előtt nem 
remélt magasságra emelkedett. De azt 
kérdem én a napisajtó tisztes részétől 
is: teljesítette-e mindig, minden időkben 
híven, következetesen a kötelességét a 
komoly irodalom iránt? A legkomolyabb 
lapok is hasábokban adtak s adnak 
számot a legléhább operettről is, ellen-
ben csak ritkán s lehető röviden a leg-
értékesebb irodalmi műről is. A könyv-
kritika elveszítette hitelét, mivelhogy az 
olvasó minden újságban csaknem ugyan-
azzal a „kritikával" találkozott, azzal, 
melyet a kiadó — beküldött. Ez nagy szé-
gyenfolt a mi sajtónkon s bizony esz-
tendők komoly munkája törülheti le 
róla ezt a foltot. Úgy tetszik nekünk, 
hogy a „Budapesti Hírlap", mely társai-
nál eddig is komolyabban szolgálta a 
nemzeti irodalom ügyét, újabban nagy 
komolysággal lát munkához. Aminthogy 
annak a lapnak, melynek Rákosi Jenő 
a főszerkesztője, példát is kell adnia az 
egész sajtónak. Meg kell kezdeni a har-

cot a szenny irodalom ellen, s nem sza-
bad félbehagyni, míg lehetetlenné nem 
tettük, s ugyanakkor illő figyelemben 
kell részeltetni a komoly irodalmat, 
vissza kell állítani a pajtáskodástól ment, 
becsületes, tárgyilagos kritikát oda, hol 
volt húsz-harminc év előtt, napi- és 
hetisajtóban egyaránt. 

Mondom, hogy esztendők munkája 
kell, míg a közelmúlt bűneinek káros 
hatását elenyésztetjük, de ha célt aka-
runk érni, a hosszú, kitartó munkától 
nem szabad visszariadnunk. Tisztességes 
sajtónak és tisztességes közönségnek ke-
zet kell fognia a nagy munkában. Vissza 
kell állítanunk a tisztes erkölcsöket a 
köz- és magánéletben; meg kell véde-
nüok a komoly, a nemzeti irodalmat a 
közénk tolakodó hazátlan, erkölcstelen 
irodalom ellenében; elejét kell vennünk 
a magyar nemzet erkölcsi elzüllésének: 
mind oly feladatok, melyeknek teljesí-
tésére a jók legjobbjainak egyesülni kell, 
még pedig mindjárt. B E 

Magyarország s a nemzetiségek. 
(Befejező közlemény.) 

— írta: Balogh Pál. — 
Hogy a népesség automatikus asszimilációja 

utóbb fönnakadt s a másajkú elemek szertele-
nül megsokasodtak, ahhoz a magyarázatot 
mostoha történeti idők felhőjárásából kell ki-
olvasni. 

Régi nemzeti királyaink nem idegenkedtek 
a külföldi jövevények behívásától és ittmarasz-
tásától. Az Árpád-dinasztia tagjai a felvidéki 
bányavárosokba és Erdély néptelen határvidé-
kére szászokat telepítettek. Egyik király: II. 
Endre a német lovagrendet bízta meg a brassó-
környéki Bareasíg igizgatásával svédelmével; 

| de midőn a rend megtagadta neki az alatt-
valói hűséget, haddal indult ellene és kiker-
gette az országból. A választott királyok idejé-
ben legtöbb városunk idegen telepesekkel né-
pesült meg s azt a privilégiumot kapták, hogy 
helyi ügyeiket saját nyelvükön, saját statú-
tumaik szerint láthatták el. 

Komolyabb jelenség volt a szomszéd népek 
tömeges beözönlése külső szorongattatások elől. 
A husszita háborúk alatt cseh-morvák árasz-
tották el a felvidéket s a már már beolvadt 
szlovén őslakosok fölé egy új keverékfaj réteg-
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zete rakodott: a mai tótságé. Lengyel- és déli 
Oroszországból elemi csapások, Ínséges élet s 
helyi zsarnokok sanyargatása a rutén nép egy 
részét arra késztette, hogy a Kárpátok magyar-
országi dűlőin keressen jobb sorsot magának. 
A török háborúk zivatarai kimozdították he-
1)ükből a Balkán-félsziget valamennyi fajnépét 
s ezek a basa-kormányzat alól észak felé hú-
zódtak. így jött át a határon onnét, előbb 
lassú szivárgással, majd özönével a sok oláh, 
szerb, bosnyák és horvát. Ez utóbbiakat a 
balkáni szerbek és albánok, ők maguk a szla-
vóniai vendeket tolták ki helyéből. S az új 
elhelyezkedés Délmagyarország nagy részének 
elszlávosodását, Erdély nagyobb felének elolá-
hosodását vonta maga után. 

Ameddig e népáramlatokkal szemben a 
magyar hegemónia rendező és egyensúlyozó 
keze teljes eréllyel intézkedhetett, addig azok-
ból a magyar államra nézve baj vagy csak 
nehézség is, nem származott. Corvin Mátyás 
király, a legnagyobb magyar királyok egyike, 
a XV. század második felében a kelyhes cseh 
lovagok felvidéki várait lerombolta, a havas-
alföldi oláh vajdákat hódolásra, a török szul-
tánt hosszú békére kényszeríté s miután a cseh 
királyi trónt magához ragadta és Bécset ostrom-
mal bevette, már-már arról álmodozott, hogy 
német császárrá választatja magát. De gyenge 
utódai alatt a magyar királyi hitalom vesztett 
presztízséből, erejéből s a mohácsi vész után 
Magyarországra rettenetes idők következtek. 
A meghasonlott nemzet, pártviszályba merülve, 
ellenkirályokat állított s ezek idegen intervenció 
veszedelmét idézték föl kétfelől. Magyarország 
oly alternatíva elé jutott, hogy vagy német, 
vagy török hegemónia uralkodjék rajta. 

Egy vétkes nemzedék hibáiért hat ivadék-
nak kellett lakolnia! Százötven évbe került, 
amíg folytonos háborúk után az ország területi 
épségét a törökkel szemben^ helyreállítani s 
további száz évbe, míg az Árpádok trónjára 
ültetett német Habsburgokat hosszú szabad-
ságharcok árán a magyar ősi alkotmány meg-
tartására szorítani sikerült. E sok vérontás ós 
vérvesztés az országot kimerítette, népességét 
megfogyasztotta. A II. József alatt elrendelt 
népszámlálás a szent korona területén mind-
össze £72 millió lelket talált: ÍVs millió ma-
gyart, l3/8 millió másajkút. Nem csoda, ha a 
megdöbbentő elnéptelenedésen a bécsi udvar 
újabb idegen jövevények százezreinek betelepí-
tésével kívánt segíteni. Rendszeres akció indult 
meg akkor, hogy a Bakony, a Vértesség, a 
Duna-Drávaszög, majd Pest környéke, a szat-
mári Bdkkség, a délvidéki Bácska és Bánát 
sváb telepeseket kapjon államköltségen. A Drá-
váig és Muráig előnyomult horvát elem, az 

Al-Duna mentén elhelyezkedő szerbek s az 
ország keleti részein elterjedt oláhok megkap-
ták a határőri szervezkedéshez a privilégiumo-
kat, az óhitű jövevények a maguk egyházi 
alkotmányát. Magyarország ily módon nép-
rajzilag teljesen deformálódott s a kormány-
zati politika előkészülni látszott arra is, hogy 
a magyarság közjogi állásából végkép deposz-
szedáltassék, a szent korona poliglott területéből 
pedig birodalmi provinciák formálódjanak a 
„divide et impera" elve alapján. 

Az előadottak megadták immár a feleletet 
a fölvetett kérdésre, miért maradt ez ezeréves 
állam máig poliglott országnak s miért nem 
sikerült a népességet, más nemzeti államok 
mintájára, itt is nyelvileg összeforrasztani. 

De a magyarság az utolsó száz évben nagy 
munkát végzett: keresztülment életrevalósá-
gának legnehezebb próbáin. Helyrehozta négy-
száz év mulasztásait; regenerálta önmagát lét-
szám, vagyon, kultúra és erkölcs dolgában; 
helyreállítá az ország közjogi és gazdasági 
egyensúlyát, hogy vissza adhassa a magyar 
államot történeti rendeltetésének, mely a mo-
hácsi vész után kontinuitásában megszakadt. 

Magyarország most a föllendülésnek ismét 
amaz útján van, melyről négy évszázad előtt 
balvégzete és a világesemények letérítették. S 
meg van az a megnyugvásunk, hogy ez ország 
egységes állapotban, erős jogrendben és benső 
egyensúlyban létezése nemcsak magyar szem-
pontból vált be politikai szükségnek, hanem 
Európa szempontjából is történeti szükség 
jelentőségével bír. 

Európai érdek, hogy a világrész ez exponált 
földdarabján erőteljes állam ékelődjék a ver-
sengő nagy népcsaládok közé, mely elejét 
veszi s élét tompítja a Dunavölgy birtokáért 
való küzdelmüknek. Ilyen államot képvisel ma 
a regenerált történeti Magyarország. 

A magyar nemzeti politika, mely ez állam 
további kiépítésében, célszerű fölszerelésében 
és berendezésében fárad, e törekvéseivel méltán 
számít Európának nemcsak bizodalmára, hanem 
jóindulatú erkölcsi támogatására is. Mert a 
magyar nemzeti ügy a béke és civilizáció 
ügyével szolidáris. 

A történeti misszió, mely Magyarországra 
vár, nem könnyű s nem egy akadály leküzdé-
sét igényli. De a magyar állam, mely olyan 
sok anyagi csapást és katasztrófát túlélt, eze-
ket az újabb nehézségeket bizonnjal lebírja. 

Maga a nemzetiségi kérdés, amit annyian 
túlhajtanak és ellenségeink kihasználni igye-
keznek, ránk nézve nem is kérdés, hanem csak 
mérkőzési forma az állam centripetális ereje és 
némely fajnépek centrifugális törekvései közt. 
Kétség nem fér hozzá, hogy e mérkőzésnek a 
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centripetális erő győzelmével kell végződnie 
úgy az államegység, mint a világrész nyugalma 
érdekében. 

Nyugodt perspektívát a jövőre nézve esak 
az egységes Magyarország s a magyar faj-
hegemónia képes e világrész keletén Európá-
nak nyújtani és biztosítani. Egy oly balfor-
dulat után, mely Magyarország nyelvterüle-
teit közjogi jelentőséggel ruházza föl és lazán 
összefüggő kis államtestek mozaikrendszeréért 
az államegységet föláldozza, kimozdítaná ter-
mészetes egyensúlyából egész Kelet-Európát és 
ádáz harcok véres csataterévé tenné azt száz-
évekre tán. 

Azok a jóhiszemű ideológok s ama rossz-
hiszemű kalandorok, kik egy idő óta a külföld 
rokonszenvét a nemzetiségek centripetális törek-
vései javára igyekezr.ek hangolni, a disszonan-
cia, a feszültség, a harc és a romlás gyűlöle-
tes ügyét propagálják. A magyar nemzet centri-
petális erejének azonban így is meglesz a kellő 
túlsúlya, mert mellette szól a jog és igazság, 
minden kultúrális és gazdasági érdek, a béke 
ideális szempontja s mert kezében van a 
hatalmi ekszekutiva, melynek becsületes gya-
korlásánál nemcsak öncélok, hanem az emberi 
civilizáció nagy céljai is világítanak neki. 

A világbéke. 
(Válasz és pótlások.) 

Irta: Kemény Ferenc. 
Répay Dániel a N. L. 44. számában cikket 

közöl, melynek alcíme: „Mit tehet az iskola 
a világbéke érdekíben?" Nagy hálával tartozom 
a t. szerkesztőségnek, hogy e rendkívül elter-
jedt lap hasábjain szóhoz juttatott egy olyan 
témit, mely a mélyében rejlő nagy erkölcsi 
tőke mellett is lépten-nyomon félremagyarázá-
sokkal, közönnyel, sőt leszóló gúnnyal talál-
kozik. Ámde a hazai és a nem/etkö/i béke-
mozgalomban évek óta betöltött hivatásom* 
kötelességemmé teszi, hogy a megjelent s író-
jának nagy lelkesedéséről és elismerésre érde-
mes buzgóságáról tanúskodó cikknek egy-
némely tárg}i tévedését helyreigazítsam, fejte-
getéseit a mozgalom múltjának és mai állapo-
tának figyelembe vételével kiegészítsem s főleg 
bővebb útmutatást adjak arra nézve, amit az 
alcím fölvet, hogy t. i. mit tehet és mit tett 
a tanítóság a béke érdekében ? 

Répay Dániel anyagát, úgy látom, másod-
kézből szedte s alighanem német forrás után 
indult. Csak így eshetett meg, hogy a dolgo-

* K. F. igazgató a berni békekÖ7pontnak (Bureau) 
és a monakói békeintézetnek (InstitutJ magyarországi 
képviselője. (Szerk.) 

zatában közölt 9 határozatot „a legutóbbi, 
Brüsszelben tartott XYI. nemzetközi béke-
kongresszussal" hozza kapcsolatba, jóllehet 
azok a tavaly 1907-ben Münchenben megtar-
tott békekongresszusból keltek és a legutolsó 
ilyen kongresszust, a XVII iket, az idén tartották 
meg Londonban, július 27-től augusztus l-ig. 
Tévedés az is, mintha azon a kongresszuson a 
francia közoktatásügyi miniszter vetette volna 
föl ezt a fontos kérdést, jóllehet ott sem volt, 
hanem pusztán közvetve egy levelével támo-
gatta a nmzetköii oktatásügy érdekében össze-
hívandó hivatalos konferenciát, mely kívüle az 
olasz és a magyar kultuszminiszter hozzájáru-
lását is bírja. Á hiányos forrás révén Répay 
nem volt abban a helyzetben, hogy kellő vilá-
gításba helyezze azt az előkelő szerepet, mely 
a kongresszus határozataiben nekünk, magya-
roknak kijutott. Igv a közölt 6. határozat 
Apponyi gróf egy intézkedésére vonatkozik, 
SŐD a 8. pantban az eredeti szöveg őt • névleg 
is megemlíti; a 9. pont pedig, mely egy béke-
vezérkönyvnek nemzetközi pályázat útján való 
megszerkesztésére vonatkozik, e sorok ír j-í-
nak kezdeményezésére vezethető vissza. E'.zel 
kapcsolatban legyen szabad nekem, aki hosszú 
működésemben sohasem űztem személykultuszt 
és akit a tömjénezés vádjával most sem illet-
hetni, az írás szavaira hivatkoznom: Add meg 
a császárnak, ami a császáré! Igenis, ezen a 
téren senkisem vitathatja el Apponyi gróf 
érdemeit még ellenségei sem. Amit ő, mint az 
interparlamentáris konferencia * magyar cso-
portjának feje a nemzetközi béke érdekében 
tett, azt a külföld jobban méltányolja mint 
mi, akik egy tavalyi béketettéről is megfeled-
keztünk Értem a 48.431/907. számú miniszteri 
rendeletet május 18-pak, a békenapnak az 
ország mindenfokú iskolájában való megünnep 
lése tárgyában. Kérdem, vájjon hány iskolában 
tesznek ennek az eszményi intézkedésnek ele-
get ? Ha kultúránk legfőbb őre izzó hazasze-
retetével összeegyeztethetőnek vallja, hogy a 
nemzetközi életben előkelő szerepet vigyen és 
tevékenyen közreműködjék; ha minden kínál-
kozó alkalommal lándzsát tör „a jó értelem-
ben vett ncmzethjziség" mellett; ha ő nem 
félti a magyar géhiuszt az emberiség géniuszá-
tól s nemzetének erkölcsi és szellemi föllendü-
lését a világkultúra közreműködésével véli leg-
jobban elérhetni, akkor mi, az ő munkásai, 
szívvel leleskel csatlakozhatunk az ő európai 
hitvallásához s kell, hogy mindegyikünk leg-
.jobb tudásával járuljon e nagy feladatok előbbre-

* Ennek az 1889-ben alakított parlamenti szövet-
ségnek célja, hogy valamennyi törvényhozásnak nem-
zeti csoportjait a béke- és választott bíróságok érde-
kében közös cselekvésre bírja. 
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viteléhez. íme a magyar tanítóságnak nemcsak 
kell, hanem szabad is a béke érdekében buz-
gólkodnia. 

Hogy ki mit s mikor tehet, * arra most 
— nehogy cikkem keretét túllépjem — csak 
utalni akarok, mert szerencsére, a kezdet nehéz 
ségein túlvagyunk és a magyar békeirodalom 
máris rendelkezik olyan segítő eszközökkel, 
melyekből a tanítóság tudást és okulást merít-
het. Lederer Ábrahám 1907 május 1. az „Orsz. 
izr. tanítóegyesület" kebelében tartott fölolva-
sást „A békeszeretetre való nevelésről"; 18 
lapra terjedő dolgozata külön lenyomatban is 
megjelent Wodiánernél. A „Pedagógiai Társa-
ság" 1906 okt. 20 iki ülésében én ismertet-
tem „A békemozgalom pedagógiai jelentősége 
és a békenap" című, 27 lapra terjedő tanul-
mányomat, mely befejezésül az idevágó irodal-
mat is közli és a „Magyar Békeegyesület" 
kiadásában jelent meg (50 fill.). Egy régibb 
könyvem: „ A békeprobléma megoldásának egyik 
módja" (Wodiáner 1900, 92 lap, 1 K 50 f) 
a kérdést főleg iskolai és nevelésügyi szem-
pontból tárgyalja. Célunkra rendkívül érdekes 
és becses a „Nemzeti Nőnevelés" című folyó-
irat 1908. évi áprilisi ú. n. békeszáma, mely 
egészen e kérdésnek van szentelve s főleg a 
nők és a tanítónők közreműködését illetőleg 
nyújt hasznos útbaigazítást, de sajnos, elfogyott. 
Egyes értekezései, mint pl. Zipernowsky Ká-
rolynéé: „A nő szerepe a békemozgalomban" 
ós Kemény Ferencé: „A békemozgalom", mely 
dióhéjban nyújt áttekintést az egász kérdésről, 
külön is megjelentek.** 

Rápay Dániel a 9. pontban egy nemzetközi 
pályázatot ismertet, de nem említi, hogy a 
„Magyar Békeegyesület" is foglalkozik ehhez 
hasonló eszmével, mely a magyar tanítóságot 
pedig jóval közelebbről érdekelheti. Minthogy 
ez a pályázat úgylátszik tévedésből vagy 
mulasztásból ezen a nagyon megillető helyen 
még nem jelent meg, a következőkben legalább 
pótlólag közlöm. 

Pályázat egy vezérfonalra, mely a békenap 
ügyében kiadott miniszteri rendelet megvalósí-
tása érdekében a tanítószemélyzetnek útmutatást 
adjon. Függelékben bemutatandó egy ilyen béke-
napi előadás kidolgozott tervezete. A dolgozat 
tudományos alapon ós a szakirodalomnak figye-
lembe vételével szerkesztendő meg. A pályázat-
ban rendes alkalmazásban levő tanerők vehetnek 
részt. A pályamunka magyar nyelven írandó 

* Lásd : Mit tehet minden ember a béke érdeké-
ben ?'(„Nemzeti Nőnevelés" 1908, 172—174. lap.) 

* * Ezt és a föntebb említett két füzetet, amíg a 
készlet tart, szívesen küldöm meg az érdeklődőknek 
bérmentve, lI(jí 10 f beküldés^ után (Budapest, YI. 
ker., Bulyovszky-utca 26.). 

(a papíros egy oldalán, lehetőleg gépírással, 
széles margóval); terjedelme körülbelül két 8° 
nyomtatott ív legyen. A legjobb dolgozat 200 , 
a második 100 korona jutalomban részesül és a 
„Magyar Békeegyesület" tulajdonába megy át. 
Az egyesület fönntartja magának azt a jogot, 
hogy a pályadíjnyertes dolgozatokon kívül egyéb, 
különösen érdemes dolgozatokat is egészben vagy 
részben a szerző nevének megnevezésével kinyo-
masson. A zárt jeligés levelekkel fölszerelt pálya-
dolgozatok a „Magyar Békeegyesület" titkári 
hivatalához (Budapest, V. ker., Dorottya-utca 6) 
legkésőbb 1 9 0 8 október hó 31-ig küldendők be. 
(Hogy mégis közlöm a pályázatot, annak az az 
oka. hogy a határidő minden valószínűség sze-
rint ki fog tolatni.) 

Ezen 1905-ben alakult egyetlen magyar 
békeegyesület mellett néhány év óta rendkívül 
buzgó és lelkes tevékenységet fejt ki a „Ma-
gyarországi Nőegyesületek Szövetségé "-nek 
kebelében megalakult „béke- és választott bíró-
sági szakosztály", amit főleg tanítónőinknek 
ajánlok szíves figyelmébe. 

Egyelőre ennyit tartottam szükségesnek pót-
lásul és helyreigazításul megemlíteni. A tek. 
szerkesztőségnek szíves engedelmével alkalmi-
lag kész örömest fogom az idei londoni béke-
kongresszusnak a nevelésre és oktatásra vonat-
kozó fontos határozatait is ismertetni, máskor 
pedig arról szeretnék írni, ami egyelőre a leg-
sürgősebb: hogy mit tehet a békemozgalom a 
belső (országos) béke érdekében? 

Levelek egy néptanítóhoz. 
írta: Gaal Mózes. 

VII. 
Hosszan írtam neked mult levelemben arról, 

hogy gyermekeidet időről-időre meg kell láto-
gatnod s minthogy a társadalmi szokások 
parancsolják, illő, hogy a gyermekek is adják 
vissza ezt a látogatást. Szokatlan és merész 
dolog ez, de te hozd divatba. Hasznosabb 
divat lesz ez, mint a kivágott mellény vagy 
trombitanadrág divatja, pedig ezek bejárták 
a civilizált világot. Én a magam részéről nem 
képzelek kedvesebb látogatót, mint a tanuló-
gyermek. Ez olyan őszintén tud örvendeni 
annak, hogy a tanító úr beviszi őt a házba, 
leülteti egy székre, megkérdezi tőle, hogy mit 
dolgozik az apja, egészségesek-e a testvérei. 
Azután elmegy vele a kertbe, ott megmutatja 
az új oltványokat, mesél neki a legigazabb és 
legszebb meséskönyvből, amely minden gon-
dolkozni szerető ember előtt nyitva áll, engedi, 
hogy lapjairól olvassanak, titkait ellessék, szép-
ségében gyönyörködjenek, nagyszerűségét bá-
mulják : mesél a természetről, mindarról, ami 
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körülöttünk van, amit mindennap látunk s 
mégsem ismerhetünk meg eléggé. 

Előbb eljön egy fiú, aztán kettő s mind 
többen és többen jönnek el, te összegyűjtőd 
őket egy-egy vasárnap délután s elmégy velük 
sétálni, kiviszed őket a mezőre, elmentek az 
erdőbe, virágokat, gombákat, csigákat szedtek, 
magyarázod nekik; színes, meleg, igaz történe-
tekbe öltözteted a természet jelenségeit, meg-
szeretteted velük a gyönge csemetéket, feléb-
reszted bennük azt a tiszta örömet, amely az 
embert megszállja, ha a madarak énekét hall-
gatja. 

Nem tudom, öcsém, érzed-e te is azt a 
fölemelő érzést, amely lelkünknek szárnyat 
növel, ha ilyen együttlét alkalmával a gyermek 
szívét sikerül betöltenünk szeretettel az alkotás 
nagyszerűsége iránt? Előttünk van a könyv, 
élő betűk vannak benne, értelme tiszta és 
világos, nem magyarázhatjuk másképen, csak 
űgy, amint látjuk. Minden fűszál megszólal, 
minden virág beszél, a méhek zümmögése, a 
hangyák nesztelen tevékenysége, a madarak 
gyors röpte, a céltudatosság és összhang, a 
körülöttünk nyüzsgő élet s az a tudat, hogy 
mindezt láthatjuk, hatalmas ösztönző erőt rejt 
magában arra nézve, hogy gondolkozzunk s a 
magunk tevékenységének szükségszerűségét 
belássuk. 

Itt kell reámutatni arra a kapcsolatra, mely 
az egyes ember s az emberek összességének 
tevékenysége között van. Azt hiszed, hogy nem 
érti meg a gyermek ? Mindent megért, ha van, 
ki okosan reámutasson a tényekre. Nekem az 
a tapasztalatom, hogy a tényekre való reá-
mutatás hiányzik leginkább a tanításból. Van-
nak tanítók, akik tömérdek abstrakcióval dol-
goznak s a szemléltetésre vagy alkalmatlanok, 
vagy túlságosan kényelemszeretők. A jó nép-
tanítónak kevés abstrakcióra és sok közvetlen 
szemléletre van szüksége. A tapasztalata körébe 
eső tényeket, mivelhogy azok a civilizációnak 
kisebb méretei miatt nem nagy számúak,m eg-
figyeltetheti s az okozati viszonyokat gyerme-
keivel megkeresteti. 

Mily tömérdek alkalom kínálkozik erre egy-
egy . séta alkalmával! Mi a festett kép ahhoz 
az eleven képhez, minden ízében igaz élethez 
képest, amely előttük a mezőn, az erdőben 
feltárul. 

íme ott van a patak, amely mormogva-
csevegve szalad a hegy tövéből le. Nem hívo-
gat-e, hogy keljünk vele útra, járjunk be 
messze földet, lássunk más vidéket, más élet-
viszonyokat, görgessük vele az ormótlan köve-
ket, csiszoljuk, míglen gömbölyűvé és simává 
lesz, hajtsunk malmot, kényszerítsük az embe-
reket, hogy szilárd, jó anyagból való hidakat 

verjenek, rakják ki a partot kővel, védekezze-
nek, úsztassanak fatörzseket le az erdőből, 
áztassanak kendert, csináljanak fürdőket, hasz-
nálják fel, ami benne hasznos; keressék meg 
a kapcsolatot a felhő és a patak között, lássák 
a teremtett lények és teremtett dolgok között 
az összefüggést, ne haladjanak el közömbösen 
egy fűszál mellett sem, mert mindennek meg 
van a természet háztartásában a maga cél- és 
szükségszerűsége. Szoktassa hozzá a gyerme-
keket, hogy a látott jelenségek ejtsék őket 
gondolkozóba, mert való igaz, hogy a fejlődés 
menete lassú s hogy az egyén a fejlődésnek 
csupán parányi tényezője, de mégis csak ténye-
zője, részes abban s az egyének millióinak a 
tevékenysége teszi magát a fejlődést, minél 
tudatosabbá válik az egyéni tevékenység, annál 
szerencsésebb maga a fejlődés is. Ez iránt az 
érzéket fölkelteni már a gyermekben, fontos 
kérdése a nevelésnek s erre sehol sincsen több 
alkalom, mint akkor, ha a nagy munkának 
elszórt és elrészletezett kis műhelyeibe vezet-
jük tanítványainkat s megtanítjuk őket arra, 
hogy miképen kell valamit megnézni. 

Tíz napi tanítás az iskolában nem ér fel 
egy ilyen sétával, ha a munka forrásánál 
keressük az ismeret anyagát s tudjuk a mód-
ját annak, hogy miképen tegyük tanítványain-
kat a nagy munka szemlélőivé. 

A falusi gyermek ismerje meg azt a kör-
nyezetet, amelybe kerül, de ismerje meg olyan 
szempontból, amely a szülei háztól elüt. Tisz-
tább és általános emberi szempontot kell 
keresni. A szülei ház szempontja természet-
szerűleg korlátolt. A hasznosságon túl nem ter-
jeszkedik, a szomszéd telket már idegen világnak 
nézi, amely ellen küzdenie kell s egyetlen élet-
cél a boldogulás, még akkor is, ha az mások 
rovására történik. Ez a természet rendje sze-
rint logikus, de a szociális gondolkodás a 
természet rendjének megnemesítésére törekszik, 
mivelhogy nem fákról, kövekről és oktalan 
állatokról van szó, hanem emberekről. 

Az általános jemberi szempont azt kívánja 
az emberok nevelőitől és tanítóitól, hogy a 
teremtett összes lények között szorosabbá fű-
ződjék a viszony, megértsék, s a köztudatba 
lassan átplántálják a kölcsönös szükségszerű-
séget. Ha ez nem sikerül, akkor minden fára-
dozás meddő, akkor a civilizáció csak arra 
való, hogy irtózatos mértékben fokozza az 
egyének és a köz igényeit, megnehezítse, amint 
megnehezítette a megélhetést, növelje az elé-
gületlenek számát s a fejlődést olyan irányba 
térítse, amely soha megelégedés, boldogság 
felé nem vezet. 

Meglehet, öcsém, hogy midőn én neked a 
kölcsönösség szükségszerűségét, mint némileg 



4">- SZÁM. NÉFTANÍTÓK LAPJA. 7 

megközelíthető eszményt fejtegetem: csak álmot 
álmodom, de lásd, nekem ez az álom tetsző, 
s ha nem volna meg ez az én álmom, félre-
dobnám a tollamat; s nem írnék egy sort sem. 
Ha ez az álom nem bolygatna immár huszonöt 
év óta, rég búcsút mondottam volna az isko-
lának s hirdetném fájó szívvel, megcsalatko-
zott elmével, hogy a társadalom fejlődése nem 
tűr meg semmi beavatkozást. Olyan óriási 
lendítőkerék az, amelybe belekapaszkodni nem 
volna egyéb, mint egy pehelytollat elindítani 
a szélvihar ellenében. De az álom megvan s 
abból valamit megvalósítani édes kívánság, 
megérti az életfáradságot s jutalmazó még 
akkor is, ha egy cseppet adtunk az egészhez, 
ha egy téglakövet hordottunk az emberiség 
fejlődésének nagy munkájához. 

Szoktasd gyermekeidet ahhoz, hogy gondol-
kozva nézzék üt körülöttük levő világ jelen-
ségeit. Legyen az összes iskolakönyveitek kö-
zött legkedveltebb a természetnek a könyve. 
Ezt nem kell megváltoztatni, ezt nem kell új 
meg új kiadásban sajtó alá rendezni, ezt nem 
kell drága pénzen megvenni, ez minden nap 
feltárul a tanulni vágyó fiú előtt, mindig újat 
s mindig igazat mond. Tanítsd meg őket arra, 
hogy tudjunk belőle érző szívvel olvasni. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
oo A Kiskiiküllövármegyei általános ta-

nítóegyesület folyó évi november hó 7 én 
Dicsőszentmártonban 3 3 ik rendes közgyűlését 
taitotta meg, melyen Gráczy Ferenc egyesületi 
elnök a tanítói hivatás odaadó betöltésére magas-
szárnyalású megnyitó - beszédben buzdította a 
nagy számmal összegyülekezett egyesületi tago-
kat, kik között igen szép számban voltak külö-
nösen az oláh nemzetiségi tanítók képviselve. Az 
1907 . évi XXVII. t. c. rendelkezése alapján helyi 
előléptetésben részesült egyesületi tagokat, név-
szerint Kurucz Vazul szolgálattételre berendelt 
áll. isk. igazgató tanító és József Dénes dombói 
unitárius felekezeti tanítót Szabó Mihály dr., 
kir. tanfelügyelő úr üdvözli, azon óhajtásának 
adván kifejezést, hogy vajha mennél nagyobb 
számban részesülnének a vármegye érdemes 
tanítói hasonló kitüntetésben! Ezután Kolumbán 
Ágoston egyesületi titkár olvasta föl az egye-
sület kétévi működéséről szóló terjedelmes és 
nagy gonddal összeállított jelentését, melyet a 
gyűlés tudomásul vett s jegyzőkönyvi elismerés-
sel jutalmazott. A pénz- és könyvtárvizsgáló-
bizottságok jelentései után titkár terjesztette 
elő a központi választmány javaslatait, mélyek 
mindenikét a közgyűlés elfogadta, vagyis kimon-
dotta: 1. hogy az 1909 . évi január hó folya-
mán „Iskola" cím alatt megindítja a vármegye 

tanügyi érdekeit szolgáló havi népoktatásügyi köz-
lönyt ; 2. hogy a tanííók napi- és fuvardíjának 
az állami tisztviselőkéhez hasonló összegben 
leendő megállapítása érdekében mozgalmat indít 
s ennek illetékes helyen való keresztülvitelére 
a M. T. 0 . B -át megkeres i ; 3. hogy a „Mada-
rak, fák és béke napjá" nak egyöntetű megtar-
tása céijából tervezetet készít és 4. hogy az 
egyesület „Temetkezési és Segélyegylet"-ét ez-
után csak mint „ S e g é l y e g y l e f e t fogja fönntar-
tani. „Községi közigizgatás, a tanító és a nép" 
cím alatt Keresztes János állami tanító azon 
mizériákat ismertette, melyek az igazolatlan 
mulasztások révén a lelkiismerete-; tanítót a 
törvénynek a községi közigazgatás által való 
helytelen alkalmazása m att, a néppel összeütkö-
zésbe hozzák. Makkav János egy szakszerű 
értekezés keretében azt mutatta ki, hogy hogyan 
kell jó anyákat nevelni ? Az indítványok során 
kimondotta a közgyűlés, hogy megkeresi a M. 
T. 0 . B.-át azon célból, hogy tegyen i l letékes 
helyen lépéseket az állami tanítók lakbérének a 
többi hasonrangú állami tisztviselőkéhez mórt 
rendezése avagy az állami tanítóknak a törvény 
által előírt természetbeni lakással való ellátása 
érdekében; mert az állami tisztviselők lakbér-
osztályainak életbe léptetésével a tanítók kény-
telenek lesznek ráfizetni jelenlegi lakbérükre, 
ami a mai nehéz megélhetési viszonyok között 
a tanítóság elkeseredését vonhatja maga után. 
Végre elnök megköszöni a je lenlevő tanügybará-
tok szíves érdeklődését és az egyesület tagjai-
nak a tanulságos, higgadt, komoly tárgyalásért 
elismerést nyilvánítva, a gyűlést berekeszti. 

p A Szolnokdobokavármegyei általános 
tanítóegyesület nov. 7-én Désen, a vármegye-
ház nagytermeben tartotta meg ez évi rendes 
közgyűlését, a megyei főispán képviseletében 
megjelent Bándy György alispán, dr. Kőrössy 
György áll. főgimn. igazgató, Gönczi Ferenc kir. 
tanfelügyelő s a nagy számmal megjelent érdek-
lődő közönség jelenlétében. Orbán Endre elnök 
találó szavakkal jel lemezte az új népoktatási tör-
vényeknek a hazai, ennek keretén belül pedig a 
vármegye tanügyére gyakorolt i edvező hatását. 
Eme törvényekkel Apponyi, míg egyrészről a 
tanítók anyagi, erkölcsi helyzetén, szolgálati 
viszonyain a régi állapothoz viszonyítva, tűrhe-
tőbb állapotokat teremtett, másrészről a vallásos 
és hazafias nevelésnek nemcsak erősebb lendüle-
tet, hanem ellenmondást nem tűrő, szilárd ala-
pokat biztosított. Ennek tulajdonítja azt, hogy 
nemcsak a megyei, hanem az ország tanítósága 
a hazai népoktatás ügyére irányuló intenciójával 
teljesen azonosítja magát Apponyival. Ürömmel 
említette föl, hogy a túlnyomó részben nemzeti-
ségi egyházak iskoláiban működő felekezeti ta-
nítók mindegyre nagyobb számmal lépnek be az 
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általános tanítóegyesületbe. Szeretettel nyújt test-
véri jobbot a belépett felekezeti tanítóknak nem-
csak a maga, hanem a közgyűlés nevében is ama 
reményben, hogy ők is kitartó lelkesedéssel fog-
nak a magyar haza nópoktatásügyének hazafias 
szellemű fejlesztésében közreműködni. A közgyűlés 
az elnök szavait éljenzéssel fogadta, úgyszintén 
Bándy Györgyét is, ki teljes elismeréssel a me-
gyei tanítóság munkássága iránt, úgy a főispán, 
mint a maga nevében a legmesszebbmenő támo-
gatásról biztosította a közgyűlés minden egyes 
tagját. Gönczi Ferenc tanfelügyelő lendületes, az 
elnök szavaira reflektáló tömör válaszában valóságos 
kultúrképét festette a megyei népoktatásügy s a 
megyei magyarság állapotának. „ . . . Valahány-
szor iskolát megyek látogatni — mondá a töb-
bek között — s egy-egy faluba érek, elfogódik 
a szívem, lelkem méla borúval telik el annak a 
tudatában, hogy ott, hol 1 — 2 századdal, sőt 
néhány évtizeddel ezelőtt a magyar szó zengett, 
hol a magyar templom harangja hívta imára a 
híveket, hol a mezők és erdők magyar daltól 
visszhangzottak s hol kuruc vitézek ősapáinak 
és fiainak oszlopos kúriái fogadták szerető szívvei 
ós vendégszeretettel a falaik közé érkező ven-
déget és letelepülni óhajtó idegent ; hol ősapáink 
oly dicső harcokat vívtak a kún, besnyő ós más 
ellenséggel s mint kuruc vitézek végig híven 
küzdöttek Rákóczi zászlaja alatt: ott ma a ma-
gyar templomok hangjai elnémultak, az ellenség 
által vagy elpusztított, vagy elhagyatottságában 
más fajba beolvadt magyarságot romokban heverő 
magyar templomok és kúriák csekély maradvá-
nyai, fennmaradt véreink túlnyomó részét elfer-
dített magyar nevük tanúsítják, de egyébként 
magyar voltuknak tudata talán teljesen kiveszett 
belőlük! Még az erdők lombjai is, mintha valami 
titkos mélabúval volnának eltelve, szomorúan len-
gedeznek a fák ágain, elmerengve egy dicsőbb 
kor emlékein . . . De lelkem nem csügged el s 
nem szabad senkiének sem elcsüggednie 1 Nem, 
mert én erősen bízom Önökben, Hölgyeim és 
Uraim, hogy Önök, kiket munkatársaimnak vallok, 
a legutolsó faluban sem fogják többé pusztulni 
hagyni a még megmaradt magyarságot! A meg-
levő magyarság megmentése, idegenajkú polgár-
társainknál a magyar kultúra megszerettetése és 
terjesztése, a nemzetünkhöz, nyelvünkhöz való 
ragaszkodásnak fölkeltése és megerősítése, e nagy 
nemzeti célok szolgálata az a magasztos felada-
tunk, melyek kell, hogy a közöttünk levő taní-
tói közszellemet megerősítsék és fokozzák s melyek 
kell, hogy felekezet-, jelleg- és fajkülönbség nél-
kül egyetértésre indítva, kitartó munkásságra 
lelkesítsenek mindenkor édes hazánkért, Magyar-
országért . , . . ! " A kir. tanfelügyelő szavait a köz-
gyűlésen jelenlevők mélyen meghatva, kitörő 
éljenzéssel fogadták. Peres Károly tanítóegyesületi 

főjegyzőnek kitűnő tollal megírt jegyzőkönyvi 
beszámolóját az egyesület 2 évi működéséről 
jegyzőkönyvi elismeréssel vette tudomásul a köz-
gyűlés. Molnár Ferenc megyei tanfelügyelőség-
hez szolgálattételre rendelt állami tanítónak mély 
és tudományos alapon nyugvó értekezését „Az 
osztatlan elemi iskola órarendje, tekintettel a 
szellemi munkára" című tételről a közgyűlés 
feszült figyelemmel hallgatta végig s értekezőnek 
éljenzéssel, egyhangúlag szavazta meg a jegyző-
könyvi elismerést. Ugyancsak jegyzőkönyvi el-
ismeréssel fejezte ki köszönetét Kiss Béla újpesti 
áll. el. isk. igazgatónak, ki költséget ós fárad-
ságot nem kímélve, fáradott le, hogy az írás 
tanítását tetemesen megkönnyítő „Csoportgya-
korlati táblá"-ját a közgyűléssel megismertesse. 
Szőke Albert áll. tanító, országos bizottsági tag-
nak a folyó évi Országos Bizottság s az Álla n i 
Tanítók Országos Egyesülete gyűléséről szóló be-
számolóját, Vajda György felelős szerkesztő, 
Daday István pénztáros jelentését a közgyűlés 
köszönettel vette tudomásul. A kebli ügyek le-
tárgyalása után az indítványok során többek 
között Tóth György áll. tanító indítványára ki-
mondotta a közgyűlés, hogy az alkoholizmus 
terjedésének meggátlására előterjesztést intéz az 
il letékes körökhöz, hogy a korcsmák szombat 
estétől hétfő reggelig bezárassanak s hasonló 
határozathozatalra az ország összes tanítóegyesü-
leteit fölkéri. Molnár Ferenc indítványára a köz-
gyűlés határozatilag kimondotta, hogy sürgős 
megkeresést intéz a Tanítók Országos Bizottsága 
elnökségéhez, hogy az esetben, ha az új országos 
képviselővála3ztói törvénytervezetben a tanítók 
nem hármas szavaza'i joggal lennének fölvéve, 
hasson oda és szerezzen biztosítékot arra, hogy 
a tanítók, mint okleveles egyének, az új választói 
törvényben a plurális szavazati jog behozatala 
esetén egyénenként három szavazati joggal ru-
háztassanak fel. A tisztújítás során tisztviselőkül 
— Peres Károly főjegyző kivételével, ki lemon-
dásától nem volt hajlandó elállani — a régi 
tisztviselőket újból megválasztotta a közgyű lés 
Főjegyzővé Simon Dezső áll. isk. igazgató válasz-
tatott meg. Peres Károlyt a közgyűlés tisztelet-
beli főjegyzővé, orsz. bizottsági taggá választotta 
s utasította az. elnökséget, hogy nevezettnek a 
legközelebbi közgyűlésen 17 éven át tanítóegyesü-
leti főjegyzői minőségben tanúsított buzgó és 
agilis tevékenysége némi elismeréseül, méltó 
emléktárgyat, nyújtson át. A közgyűlés — melyet 
délben 120 terítékes bankett szakított volt meg, 
hol lelkes felköszöntőkben magyaros szokás 
szerint nem volt hiány — gróf Apponyi 
Albertet, Tóth János államtitkárt, Halász Ferenc, 
Kacskovics Mihály min. tanácsosokat táviratilag 
üdvözölte s a jó l teljesített munka tudatában az 
estéli órákban oszlott szét. M. F. 
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O A Délmagyarországi tanítóegyesület 
nagyszentmiklósi köre rendes őszi közgyűlé-
sét Grabáczon tartotta, Muth János igazgató el-
nöklete alatt, nagyszámú tanító ós tanügybarát 
részvételével. A közgyűlés előtt a tanítóság szent-
misét hallgatott. Érdekes előadást tartott Saskeőy 
József őscsanádí áll. igazgató-tanító, a tanfelügye-
let reformjáról. Szerinte a tanfelügyelők hatás-
körét ketté kell osztani, a megyei oktatásügy 
ólén a tankerületi főtanfelügyelő álljon, egyetemi 
képzettséggel. Új iskolák állítása, álhmosítások, 
államsegélyek, fizetések, korpótlékok kieszközlése, 
fegyelmi ügyek tartozzanak hatáskörébe s az akták 
elintézése. Ő legyen a közigazgatási bizottság elő-
adója. Melléje lenne rendelve a kir. tanfelügyelő 
kizárólag szakhatáskörrel, akit kizárólag érdemes 
néptanítók soraiból neveznének ki. 0 legyen a 
megyei tanítóság szellemi vezére, aki az iskolák 
látogatásán kívül ellenőrzi a szakfelügyelőket, 
elintézi azok s az igazgatók jelentéseit , a tan-
testületi, iskolaszéki ós gondnoksági jegyzőköny-
veket, javaslatokat készít a tanítók előléptetése, 
kitüntetése, jutalmazása és áthelyezése ügyében, 
kezdeményez ós támogat kultúiál is mozgalmakat. 
Minden járásban népiskolai szakfelügyelői állások 
szervezendők, a X. rangosztály harmadik fokoza-
tába illő fizetéssel s ez állásokra kizárólag nép 
tanítók neveztessenek ki. A tanfelügyelőségné^ 
szervezendők kir. segédtan felügyelői állások is, 
egyetemi képzettséggel, de ezek kizárólag írásbeli 
teendőket végezzenek s legyenek a tanfelügyelői 
iroda vezetői. A segédtan felügyelők fő tanfelügye-
lőkké lépjenek elő. Kívánja Saskeőy a tankerületi 
tanügyi tanács megalkotását, melynek elnöke a 
kir. tanfelügyelő, előadója a kir. segédtanfelügyelő. 
E tanács véleményező ós tanácsadó testülete lenne 
a közig, bizottságnak szakkérdésekben s ezenfe 
lül hivatva lenne dönteni afelett, bűnös e a 
vádlott tanító, vagy nem. A tanács 3 6 tagjának 
felét a megyei tanítóság választaná, a szakfel-
ügyelők hivatalból tagjai a tanácsnak, a többi 
tagot a kir. tanfelügyelő javaslatára a főispán 
nevezné ki. A tankerületi tanügyi tanács fel-
ügyelne és buzdítólag hatna az ífj. egyesületek 
működésére, azokat községenként szervezné, is-
kolai és népkönyvtárak, gyermektanulmányi fiókok, 
közművelődési körök felállításán buzgólkodna, 
alkoholellenes mozgalmakat indítana, kezdemé-
nyezné és szervezné községenként a felnőttek 
oktatását, pályakérdéseket tűzne ki s azok zsűrije 
is lenne. A vádlott tanító ellen a fegyelmi vizs-
gálatot a közig, bizottság indítaná meg a főtan-
felügyelő javaslatára, —- a vizsgálatot a járási 
főszolgabíróval eszközöltetné — de a vád- és 
vódbeszédek a tankerületi tanügyi tanács előtt 
hangzanának el s az döntene afölött, bűnös-e a 
tanító. í té letet azután a közig, bizottság fegyelmi 
választmánya hozna, ha a tanács bűnösnek mondta 

ki a tanítót. A tanácsban a vádló a kir. s.-tan-
felügyelő, a vádlott védőt is fogadhat ki tanító 
is lehet. A tanács 36 tagja közül sorsolással 
12-őt elvethet a vádló, 12 őt a vádlott s a meg-
maradt 12 tanító dönt a vétkesség fölött. Saskeőy 
ezenfelül a tanfelügyelŐ3égekhez beosztott tanítók 
hasznosítását kéri s helyteleníti , hogy az ok-
leveles szakembereket másolási munkára alkal-
mazzák. A tanítók kellő helyettesítése érdekében 
kívánatosnak tartaná Saskeőy, ha a kir. tanfel-
ügyelőnek joga lenne 1 0 0 0 korona rendes évi 
fizetéssel a tantestület viszonyai arányában több 
ideiglenes tanerőt alkalmazni, akiket gyorsan ki-
küldene helyettesítésre, ellenesetben az irodában 
foglalkoztathatná. Végül Saskeőy indítványozta, 
hogy az áll. tanítók lakpénzének fölemelése ér-
dekében a képviselőházhoz emlékiratot intézze-
nek. Szauer Mátyás grabáczi tanító aktuális tár-
sadalmi kérdésekről értekezett, rámutatott a tár-
sadalmi erkölcs rohamos züllésére, élénk színek-
kai ecsetelte a közélet romlottságát s e bajok 
orvoslásául az iskolát, i l letőleg a tanítót jelölte 
meg. Tartalmas, kitűnő előadását megéljenezték. 

+ A Brassómegyei ált. tanítóegyesület 
brassói köre f. hó 12-én a bolgárszegi iskolá-
ban tartotta őszi rende3 gyűlését . Jelen volt a 
gyűlésen dr. Pintér Gábor kir. tanf. és Dávid 
Mihály kolozsvári siketnóma-intézeti tanító, ki 
csupán azért utazott Brassóba, hogy előadást 
tartson és esetleg egy Brassóban felállítandó 
intézet részére propagandát csináljon. Egy ilyen 
intézetre, mikor csak az erdélyi részekben 1 8 0 0 
siketnéma tanuló nem részesül oktatásban, való-
ban nagy szükség is van. Erre pedig Brassó na-
gyon is alkalmas hely. Az ülést Dávid Anna 
sikerült gyakorlati tanítása előzte meg. A tárgy-
sorozat megkezdése előtt dr. Pintér Gábor kir. 
tanfelügyelő meleg hangon emlékezett meg az 
egyesület egyik tiszteletbeli tagját ért királyi 
kitüntetésről s indítványára Bóhus Pál ág. h ev. 
főesperest, kir. tanácsosi címmel történt kitünte-
tése alkalmából, a kör táviratilag üdvözölte. Most 
Dávid Mihály kolozsvári gyógypedagógiai tanár 
tartotta meg a siketnéma oktatásról mindvégig 
nagyon élvezetes és tanulságos fölolvasását, me-
lyért a kör felolvasónak meleg köszönetet mon-
dot t ; egyben fölkérte a kir. tanfelügyelő urat, 
hogy egy siketnéma-intézetnek Brassóban leendő 
felállítása iránti kezdeményező lépéseket meg-
tenni szíveskedjék, ígérvén, hogy e munkássága 
körül a kör minden tagja szívesen fogja segíteni. 
Csulak Lajos a szociálpedagógiai kérdésekre vo-
natkozó 12 pontból álló vitatételét nagy gonddal, 
tanulságosan és igen érdekesen vezette be, mely 
pontok mindenikére meghozta a kör érdemleges 
határozatát. A tanulságos és mindvégig emelke-
dett színvonalon álló ülést a szokásos közebéd 
követte. 
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KÖNYVESHÁZ. 
§ Balzac. ( írta: Taine Hippolyt. Franciából 

fordította: Halasy Aladár dr. Megjelent az Olcsó 
Könyvtárban. A Franklin Társulat kiadása. Ara 
60 fillér.) 

Balzac halála óta nagy idő telt el, de regé-
nyeinek alakjai ma is lekötik érdeklődésünket, 
mert itt élnek közöttünk. A modern társadalom 
szerepvivő alakjait, névtelen hőseit és áldozatait, 
a tévelygőket, a nyomorultakat ő vitte be először 
a regénybe. Alakjainak legnagyobb része valamely 
szenvedély hatása alatt rohanva megy a kitűzött 
cél vagy a pusztulás felé. Gyakori nála a vas-
akaratú ember, ki nyugodtan gázolja le az útjában 
állókat, gyakran megrajzolja a bűnöst, ki céljai 
érdekében nem sajnálja feláldozni az ártatlan 
áldozatokat, de csaknem minden alakját lenyűgözi 
valami lebírhatatlan szenvedély, melyre Balzac 
rámutat és a boncoló orvos hidegvórüségével adja 
tudtunkra, hogy amit mi nagyságnak, erős aka-
ratnak, jóságnak, becsületnek, vagy bűnnek mon-
dottunk, nem más, mint a faji tulajdonságok, a 
nevelés, a körülmények változhatatlan eredménye. 
0 teremtette meg a naturálista regényt. Az ő 
kalauzolása mellett nem tévedhetünk el a lélek-
nek nevezett labirintusban, de nem is szabadul-
hatunk meg bizonyos kiábrándulástól, mikor az 
ő megvilágítása mellett a cselekedetek indító 
okait megpillantjuk. A tudás fájának a gyümölcsét 
kínálja Balzac; mi megízleljük és felsóhajtunk: 
igaza van, de kár volt megismernünk az igazságot. 

Taine Hippolytnak róla festett jel lemképe 
egyike a legkitűnőbb tanulmányoknak. Taine 
megértette Balzacot olyan mértékben, ahogy 
Balzac embertársait. Balzac nem volt elfogult 
embertársai iránt, Tainetől sem várhatott elfogult-
ságot. A nagy irodalomtörténetíró azt a módszerét 
alkalmazza ebben a tanulmányában is, amelyet 
más irodalmi műveiben. íróját beleilleszti kora 
viszonyai közé. Fejtegeti annak a társadalomnak 
állapotát, világfelfogását, céljait, hangulatát, mely-
ben Balzac ólt s úgy mutatja ki, hogy ennek a 
társadalomnak az író lelkére tett hatásai hogyan 
alakulnak a lélekben s hogyan törnek át ismét 
azon a finom szövevényen, melyet Balzac egyéni-
sége, világfelfogása, vágyai, tudása alkotnak. Mun-
kájának elején Párist rajzolja a nagy irodalom-
történetíró. Annyira érdekes, mozgalmas, igaz ez 
a kép, annyira közös minden nagyváros képével, 
hogy nem tartjuk fölöslegesnek belőle néhány 
sort leközölni. „Pái'is egy nagy aréna, — írja 
Taine — amelynek forgatagába, akár csak a cir-
kuszban, vagy iskolában, minden ember önkény-
telenül belesodródik; minden eltűnik a minden-
áron elérni szándékolt célra és azon verseny-
társainkra irányzott gondolataink előtt, akikkel 
versenyre kelünk. Már érzi a versenyfutó társai-

nak l ihegését ; minden erejét összeszedi; a végsőig 
feszített akaraterejével megkétszerezi erélyót és 
erőszakosan lázat ébreszt magában, amely marcan-
golja, de fenn is tartja testét. Innen a csodával 
határos munkateljesítmények, nemcsak a tudósnál, 
aki roskadásig folytatja tanulmányait, vagy a 
művésznél, aki az elzüllésig alkot, hanem az egy-
szerű kereskedőnél és iparosnál is, aki rohan, 
cselt sző, szavait m é r l e g e l i . . . A polgári osztály 
fölvergődésével minden keresetmód polgárjogot 
nyert ; a szakemberek a szakeszméknek is útat 
nyitottak a világba. A gondolatok folyama most 
már nem a semmitmondó társalgásnak, az udva 
ríasságnak és a szórakoztató bölcselkedésnek 
kellemesen folyó csermelye, hanem hatalmas 
folyam, amelyet a bankoknak, az üzleteknek és 
a cselszövésnek iszapos mellékfolyói táplálnak ; ez 
az a folyam, amely reggelenként minden agyba 
betör, hogy azt táplálja és megfojtsa. Tegyük 
még hozzá, hogy a mindig mélyebbre nyomuló 
tudományok az új dolgoknak millióit hozzák itt 
a felszínre, hogy a folyton előre törekvő intelli-
gencia más népeknek tudományos és irodalmi 
kincseit is idevonja, hogy a világ minden esz-
méje ide, mintegy gyűjtőmedencébe folyik össze; 
és csak akkor próbáljunk fogalmat alkotni, meg-
gondolván, hogy akik a táplálékot idehozzák, 
mindannyian tehetséges emberek, akik az élet 
küzdelmeiben megerősödve, eredményekkel bizo-
nyították be, hogy éleseszű, hatalmas, elmegazdag, 
találékony ós gondolkodni tudó e m b e r e k . . . Min-
den működő agyból a gondolatok gőze tör elő, 
amelyet önkéntelenül beszívunk; ez sustorog 
ezekben a nyugtalan ós merev szemekben, e her-
vadt, ráncos arcokon, e mohó és kimért mozdu-
latokban. Aki csak ide jön, mindjárt elsodorja a 
forgatag; ezek az utcák nagyon is sokat mon-
danak ; ez az összezsúfolt tömeg nagyon is gyorsan 
f u t ; igen sok eszme van az ablakokra függesztve, 
az üzletekben felhalmozva, a szobrokra vésve, a 
hirdetési oszlopokra ragasztva és igen sok eszme 
cikázik át az arculatokon, úgy, hogy az új jöve-
vények egészen leigázva és elnyomva érzik ma-
gukat. Ahonnan jöttek, ott nyugodtan és hidegen 
folydogál a v í z ; itt kazánba jutottak, amelyben 
sivító gőz sustorog, amelyben az egymáson ke-
resztülcsapkodó hullámok tombolva hánytorognak 
s a kazánnak reszketve izzó ércfalát verdesik. 
Minő orvossága lehet az akarat és a gondolat eme 
lázas állapotának ? Egy másik láz: az érzékek 
láza . . P a r i s r ó l szólva, így nyilatkozott egy ízben 
Balzac : „ A mérges fekély, amely a Szajna mind-
két partját megmételyezi." Ki szívott be Balzac-
nál többet ezen kigőzölgésekből ? Ki az, aki nálánál 
többet küzdött, észleit és élvezett ? Ki az, akinek 
szellemét és testét több láz gyötörte, mint az 
övét?" 

Ebbe a világba állítja be Taine Balzacot s 
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most már kevésbé csodálatosak és érthetetlenek 
előttünk Balzac emberei. A nagyvárosok nyüzsgő 
emberárjában ő sem tud megállani, sodorja ma-
gával a tömeg, de a mások előtt zűrzavaros han-
gokból álló zaj érthetővé válik előtte, az áradat-
ban kiszemeli áldozatát, rácsap, hurcolja magával 
dolgozószobájába s feltárja előttünk legjobban 
rej tegetet t gondolatait is. 

Balzacot nem ismeri és nem méltányolja kellő-
leg a magyar olvasóközönség; Taine munkája 
érthetővé fogja tenni minden művét. Kár, hogy 
a fordítás csak úgy hemzseg az értelemzavaró 
sajtóhibáktól, melyek a legszebb részek hatását 
ront ják meg. Még az a szerencse, hogy a hibák 
közül egyik-másik mulat tat is. 

§ Utazás a Uarzban. (írta: Heine Henrik. 
Németből fordí to t ta : Oláh G-ábor. A Franklin-
Társulat kiadása. Olcsó Könyvtár. Ara 60 fillér.) 
Heine munkáinak legnagyobb része ma is olyan 
üde, ma is olyan gyönyörködtető, amilyeneknek 
kortársai látták őket. A nagy német írónak sike-
rül t néhány általános emberi érzést oly töké-
letesen, akkora erővel kifejeznie, hogy hiába 
változnak a korhangulatok, hiába módosul az 
emberek ízlése, néhány költeménye örök életet 
biztosít számára. 

Most megjelent kötete prózai munka. De any-
nyira megnyilvánul benne a költő egyénisége, 
mintha egész egyéniségét fel akarta volna tárni 
előttünk. Ha Heinét nem ismernők, e kötetéből 
megismerhetnénk. Utazása nem tájrajz, nem az 
ér inte t t városok ismertetése, hanem azoknak a 
hangulatoknak, ötleteknek, maró gúnynak, majd 
érzelmes ellágyulásnak szaggatott és folyton vál 
takozó előadása, melyeknek fölébredésére a Harz-
ban való utazás alkalmat adott a költőnek. Be 
nyomásait, hangulatait néhányszor versben í r ja 
meg. Az egész munka különben azt a hatást 
teszi, mintha költemény volna prózában, csakhogy 
nem egyhangú költemény, mer t a szerelmi dal 
váltakozik a szatírával, festői leírás ad helyet a 
kegyetlen gúnynak. 

Bár részben a feledés homályába merültek 
azok a tudósok ós írók, kiket nevetségessé tesz, 
kis munkája egy pillanatra sem lesz unalmassá; 
minden támadó sorából lát juk, hogy egy szabad-
ságra vágyó emberi lélek le akarja dönteni azo-
kat a korlátokat, melyek szabad mozgásában, 
megnyilatkozásában gátolják. Ez teszi legbizarrabb 
ötletét, legkeményebb támadását is rokonszen-
vessé. 

§ Szanatórium Naptár 1909. (Kiadja a 
József királyi herceg Szanatórium Egyesület. 
Ára két korona.) 

A modern korszak két legnagyobb ellensége, 
az alkohol ós a tuberkulózis ir tó hadjáratot 
folytatnak az emberiség ellen. Ebben a küzde-
lemben szinte győzhetetlenek. Milliókra r ú g évente 

azoknak száma, kiket martalékul ejtenek. Csak 
a legújabb időben vették föl ellenük a küzdelmet. 
Az antialkoholisták iparkodnak fölvilágosítani a 
népet az alkohol ret tenetes pusztításairól, igye-
keznek rávenni törvényhozásunkat, hogy minden 
téren segítségükre legyen. Küzdelmüknek még 
csekély az eredménye, de oly elszántan harcol-
nak, hogy rövid idő múlva bizonyára nagy ered-
ményeket fognak elérni. Nehezebb dolguk van 
azoknak az egyesületeknek, melyek a tüdővész 
ter jedését akarják megakadályozni. Nehezebb dol-
guk van, mert sok pénzre van szükségük. Szana-
tóriumokra volna szükség, hová fölvehetők vol-
nának a tüdővészes betegek, még a reménytele-
nek is. 

A József Szanatórium-Egyesület megtesz min-
dent, amire képes, de természetesen csak elenyé-
szően csekély számát fogadhatja be a magyar-
országi betegeknek. Nagyon rászorul a társadalom 
segítségére. Naptárát is azért bocsátotta ki, hogy 
a belőle befolyó tiszta jövedelemből pótolja a 
hiányokat. Ebben a naptárban megtaláljuk mind-
azt, amit más naptárakban szoktunk látni, de 
bátran tekinthetnénk novellás kötetnek is, mer t 
igen sok jeles magyar író munkájával találkozunk 
benne. Az inkább almanachnak nevezhető nap-
tá r t ízlésesen bekötve árusít ják. 

§ Természet ra jz . (A népiskolák V—VI. 
osztálya számára í r t a : Báthory Nándor c. fő-
igazgató, szfőv. főreáliskolai igazgató ; az ú j Tan-
terv és Utasítás alapján teljesen átdolgozta: 
Kneif Ödön szíőv. polg. isk. tanító. 4 színes 
táblával és 72 szövegközti ábrával. Ára 1 korona. 
Lampel R. könyvkereskedése.) 

A legjobb tankönyvek közé tartozik. Egyik 
főérdeme, hogy nem kísértenek benne a régi 
természetrajzok rémei : az emészthetlen leírások 
ós a lélekölő definíciók. Másik nem kisebb érdeme, 
hogy meglehetős hűséggel követi legújabb tan-
terveinknek természetrajzi részét. Tantervünk 
gyöngye ez. Könyvünk az iskolából indul ki és 
amennyire csak lehetséges, az együttélés kereté-
ben, a gyermeket környékező világban mozog. 
Alkalmazkodik az évszakokhoz és könnyen áthajló 
gondolatokkal hidalja át a különböző köröket . 

Nyelve kellemes, világos, szabatos. Elismerjük 
ugyan, hogy vallásos, erkölcsös és hazafias irány-
ban kíván hatni, azt hisszük azonban, hogy e 
tekintetben még sok kívánni valót hagy fenn. 
Azt is elismerjük, hogy szükség van arra, hogy 
a gyermek megismerje, mi hasznos, mi ártalmas 
az emberre nézve. Úgy tetszik nekünk azonban, 
hogy talán kelleténél is többre becsüli az utili-
tárius szempontokat. Az ilyetén túlbecsülés az 
ideálizmus rovására tör ténik. A könyv ú jabb 
kiadásánál helyénvaló lenne több gondot fordítani 
arra, hogy a növendék necsak megismerje, hanem 
meg is szeresse édes anyaföldünket. (h.) 
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SZÉPIRODALOM. 
Ne f é l j . . . 

Mikor a rózsák hervadnak, 
Mikor hull a levél, 
Mikor letarolt a határ, 
Mikor költözik a madár: 
Ne félj ! 

Mikor a tar! ott táj felett 
Süvölt a téli szél: 
Csak bízz! csak várj! a hervadás 
Nyomában a feltámadás. 
Ne félj! 

S úgy élj: hogyha majd egykoron 
Feléd közéig a tél, 
Nem lesz fénye holnapnak, mának; 
Mikoron majd élted fájának 
Levele, szirma egyre hull — 
S a hervadás reád borul: 
Akkor se félj! 

Tóthné Munltúcsy Eleonóra. 

Hulló levél... 
Hulló levél, sárga levél, 
Hallgatom, hogy mit is beszél? 
Bús sóhajtás a beszédje, 
Alig-alig hallani!.. 
Lehullásán a szívemet « 
Úgy elfogja valami.. . 

Hulladozunk mind a ketten — 
En is őszi levél lettem. 
Ifjúságom tűnőiéiben, 
Bennem csak a vágy maradt, 
Mely a télnek közeledtén 
Visszasírja a nyarat. 

Nagy Lajos. 

A mecsetasszony. 
Irta: Kiss Menyhért. 

— Most pedig engedje meg, hogy két évi 
udvarlásom után komolyan beszéljek. Amit 
eddig mondtam, kivirágzása volt a lelkemnek. 
Nem tehetek róla, de mikor magával beszél-
tem, szent illetődés szállt meg. Ha költő let-
tem volna, ilyenkor verset írtam volna. De 
nem vagyok köjtő, tehát nagyokat mondtam, 
folyton maga után leselkedtem s számon tar-
tottam, hogy melyik órában kivel beszél, min 
gondolkozik. Mindez azonban olyan volt, mint 

mikor a szél szétszórja a fák fehér virágait. 
Júlia, én most megkérem a kezét. Látom, 
hogy meglepte ez a bejelentés. Tudom, hogy 
a válaszon gondolkoznia kell. Most nem is 
kérek feleletet. Eljövök érte holnapután . . . 

Júlia asszony hirtelen felrezzent álmodozá-
saiból. Hevesen marasztalta: 

— Ne menjen még. Beszéljünk azokról a 
dolgokról, amik nem tartoznak e kérdésre, de 
mégis tudomást kell venni róluk. Ön, bará-
tom, nem vetett számot magával. 

— Mindennel számoltam. 
— Bocsásson meg. Eggyel számolt. A szí-

vével. Ha nem élnénk a huszadik században 
s a kultúra nem forgatta volna ki az embe-
reket mindenből, ami természetes, örök isteni, 
változatlanul emberi, akkor rendben lennénk. 
Talán rügybe is borulna ez a szerelem. De a 
huszadik században élünk. Vegyünk egy pél-
dát. Ahhoz, hogy az ibolya kibújjon a földből, 
nedvesség és napsugár szükséges. A mi sze-
relmünk, azaz az ön szerelme, tisztelt barátom, 
megvan, de nem életképes. Vannak hiányzó 
föltételei. Az én kényelmem, az ön jövője, a 
család helyzete, a vidéki társadalom. Tudja, 
mi várja a házasság kikötőjébe penzionált 
színésznő asszonyokat ? 

— Minderre gondoltam. Egyre felhívom a 
figyelmét. Én nem a mai Magyarország tár-
sadalmi levegőjében élek. Tudja, hogy egyszerű 
román szülőktől származom. Román véreim 
rossz románnak tartanak, mert képviselői had-
járatokon nem csapok föl tűzcsóvavetőnek. A 
magyar társadalom sem ölel kebelére, mert 
bizalmatlan a szerinte idegen fajjal szemben. 
Júlia, ha szeret, mindkét társadalommal rend-
ben lennénk. Mert egy harmadikban éínéak. 
Egy harmadikban, mely gyönyörű vonalakban 
alakul ki Budapesten s az országban is min-
denütt. Ez az oka megsemmisül . . . 

— Marad az ön jövője s az én multam. 
Ez a két szellem találkozik előbb-utóbb és 
véres összeütközés támad köztük. Valaki el-
vérzik a csatán. Barátom, mindenképen szo-
morú, akár az ön szíve, akár az enyém. Mert 
fájbat, ha elveszítjük a pénzünket, a vagyo-
nunkat. De ha a szív nyugalmat temetjük el, 
azután szürke, egyhangú kóborlás a földi uta-
zás, az élet. 

— Bölcselkedik, mert ingadozik a lelke. 
Nem is kívánom, hogy nyomban határozzon 
az élete felett. S a mi jövő életünk felett. Mióta 
megismertem, megfejthetetlen, különös rejtély 
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gyanánt lebeg előttem. Lehet, hogy az én 
regényes,, álmodozó képzeletemre ez a csillogó 
rejtélyesség varázsló erővel hatott. De szeret-
ném, Júlia asszony, akkor is, ha olyan tisztán 
beszélne a múltja, mint a pacsirta éneke . . . 

— Köszönöm ezt a nagy, őszinte bizalmat. 
Valamivel, talán csak halvány, felhős szavak-
kal, vagy egy meleg, baráti kézszorítással, vagy 
azzal a forrósággal, ami mint baráti érzés 
valahol a szív legmélyén meglapult, valamikor 
meghálálom. 

— És én mégis szilaj reménységgel várom 
a holnaputánt, Júlia. 

Júlia asszony édesen mosolygott, kézcsókra 
nyújtotta gondosan ápolt kezét, sőt a távozó 
Pap Viktort elkísérte az ajtóig is. Még egy 
bíztató mosoly, még egy kézszorítás, s a mű-
vésznő magára maradt a babérkoszorús, hódoló 
felírásoktól csillogó szalagokkal ékes szobában. O O 

II. 

Júlia asszony a jóhírű vidéki színtársulat 
drámai primadonnája volt. 

Először álomnak tetszett. Megkérték a kezét. 
Elegáns, komoly, vagyonos, úri fiú, aki friss 
diplomával a kezében készül nekivágni az 
életnek. S társul, a boldogság angyalául hívja 
oldalához őt, a vidékre leszorult komédiásnét, 
aki pár évvel idősebb a vőlegényjelöltnél, akit 
egyszer eltiport a gonosz, lelketlen élet. Más 
színésznő két kézzel ragadná meg a kedvező 
alkalmat: felcserélni gazdag jóléttel a művészi 
nyomorúságot. Júlia asszony nem ebből a 
ravasz, boldogulást kierőszakolni tudó fajtá-
ból való. Ügynevezett Balsac-féle harmincéves 
asszony, csupa szilaj, fékezhetetlen tűz, gyö-
nyörűséges, csillogó fekete szemek, amilyenek 
csak a magyar Alföldön lobognak. Erős, szinte 
férfias vállak, de az arc bűbájos tükre két 
mosolygó fehér rózsa, melyen szivárványos szí-
nekben csillog az üde harmatcsepp. 

A harmincéves asszony, ki ragyogó öntu-
datával, ízlésével, vakító fogaival elszédíti a 
legjózanabb nyárspolgárt is, kit érdekel benne 
a remekformájú asszonytipus, de még inkább 
a színpad sugaras világában megjelenő mű-
vésznő, ki az asszonyi szenvedélyek gazdag 
skálájával kápráztatja el esténként. 

Pap Viktor először a közömbös tapsolói 
közé tartozott. Később egy jótékonysági bazá-
ron személyesen is megismerkedett vele. A 
színház körül ugyanis különös legendák ke-
ringtek Júlia asszonyról. Sok éven át egy 
kiváló író felesége volt. Hirtelen, indokolás 
nélkül jött az elválás híre. Azután egy másik 
író vetette magát utána. Folyton a nyomá-
ban volt, ígért fűt-fár, házasságot, palotát, 

nagy szerelmet. Júlia asszony szonban nem 
cserélte fel színessel az ő örök fekete ruháját. 
Aztán egy közös kapitányról is beszéltek, aki 
özvegyember volt, s nyolc éves szép kis leányá-
val s nagy újfundlandi kutyájával flörtölt 
naponta az ablaka alatt. Júlia asszony min-
denkit kikosarazott. Egyedül akart élni. Ma-
gának, egyedül. Vagy talán az emlékeinek? 

Kérdezte tőle a direktor: nagyságos asszony, 
azt mondja a szentírás, hogy nem jó egyedül 
lenni . . . Lenézi a társulatom tagjait? Miért 
nem barátkozik? 

— A barátaimra s a barátságra ráfizettem. 
Elég volt belőlük. 

— De az egyedüllét agyontompítja a ke-
délyét ? 

— Nem vagyok én egyedül. Barátaim is 
vannak. Nem kutya, meg a cica, mert ezek-
hez nem vagyok elég vén. Az én barátaim: 
a szellő, mely a kolozsi hegyek tetején lakik, 
a nagy fenyveserdő tetején, s én megértem, 
akár a haragoszöld fenyves mélységeiből búg, 
akár a tölgy szelid galyai közül suttog. 

Barátom a napsugár, mely hajnalonta be-
kandikál az ablakomon s lágyan, szeretettel 
csókolja meg könnyes arcomat. S harmadik 
pajtásom az eső, mely végigkopogtatja az 
ablaküveget s dúdolj hozzá szürke, egyhangú, 
különös énekeket. Es ezek a jóbarátok nem 
mondanak rosszat rólam. Nem örvendeznek, 
ha letipor az élet és nem szomorkodnak, ha a 
siker véletlenül bedugja hozzám virágos fejét. 

— Júlia asszony, maga vagy kitűnően ko-
médiázza át az életet, vagy az élet csinált 
komédiát a boldogságából. 

— Egyik sem. De beszéljünk inkább a sze-
repekről. 

A szinésznép fejcsóválva hallgatta fantasz-
tikus, szellemes csevegéseit. A kis apró vidéki 
újságírók tárcákat írtak a talányszerű, érthe-
tetlen művésznőről. A Bohémia hangos, jó-
kedvű tréfálói meg elkeresztelték „Mecset-
asszonynak". Azért is, mert senkivel sem 
érintkezett s a lakása egy tizenhetedik szá-
zadból való csillagvizsgáló-torony erkélyes 
szobája volt. A kisvárosi rege azt is, suttogta, 
hogy a török hódoltság idejében mecsetként 
használták az égi testek vizsgálatára alkalmas 
helyiséget. 

III. 
A művésznő nem várta meg a harmadik 

napot. Levelet írt Pap Viktornak. Rövid, bur-
kolt levelet, melyből azonban megérthette azt, 
hogy a házasságból semmi sem lehet. így 
szólt a levél: Kedves Viktor! Még ma meg-
írom ezt a levelet mert holnap már nem 
leszek itt. A választ tehát e levélben adom 
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meg, kedves barátom. Boldoggá tett a vallo-
mása, mert nem hittem, hogy valaha bennem 
még valaki meglássa a jövendője csillagát. 
De e boldogságot túlszárnyalja a bánat, hogy 
az élet útjaira nem kísérhetem el, kedves 
Viktor. Az én lelkem üres, kiégett tűzhely, 
már az apró parazsak alatt sem pislákol a 
tűz. Kihamvadt ott minden. Hitem és szomorú 
tapasztalatom, hogy egy nő csak egy férfit 
szerethet igazán, egész szerelemmel. En sze-
rettem egy férfit, s mivel szerelmemmel bol-
doggá nem tehettem, boldoggá tettem azzal, 
hogy visszaadtam a szabadságát. Ez a szere-
lem azonban felégetett bennem mindent. Annyi 
lelki erőm nincs, hogy még egy másikkal 
elinduljak az élet országútján. Csak annyi 
maradt, hogy elbírjam a saját terhemet, mint 
szegény, kóbor, vidéki komédiásné. A jó Isten 
áldja meg minden lépéiében, kedves barátom. 
A legszebb emlékekkel gondol magára mindig 
az egyedül való asszony: Júlia. 

Mintha a szél vágta volna ki, hirtelen pat-
tant fel az ajtó. Kenderessy Emil lebegett be 
diadalmas mosollyal, kezében papírtekercset 
szorongatva. 

— Kézcsók, művésznő. Diadal, diadal, a diri 
a hétre kitűste a Kaméleást. 

— De a felesége fogja játszani. 
— Ugyan, drágám, hagyd azt a ripacsot. 

Te játszod, te. 
— Én nem, öregem, mert leszel szíves át-

adni neki egy levelet, melyben bejelentem, 
hogy megválók a társulattól. 

A hízásnak indult bonviván kérdőjellé 
gömbölyödött. 

— Nem értem, nem. 
Majd tréfás boszúsággal toldotta meg: 
— Te mindig olyan „Kék fátyolos nő" 

vagy, olyan bolondos, olyan különös . . . 

Községi és egyéb helynevek. 
Moson vármegye. 

I. Magyaróvári járás: Darnó = Mosondarnó 
községhez tartozó Attipusz/a (eddig Adolfmajor 
néven is). — Káinok = Máriakáinok. — Lébeny = 
Lébény. — Magyaróvárhoz tartozó Fenyőmajor 
(eddig Lingauermajor néven), Háromtölgyfarét 
(eddig Marktaurét néven), Jánosmajor (eddig 
Mieszlpuszta néven), Linamajor (eddig Hutflesz I. 
major néven), Máriamajor (eddig Linhartpuszta 
néven), Miksamajor (eddig Szalay Ií. major néven), 
Pálmajor (eddig Hutflesz II. major néven), Paula 
udvar (eddig Tóthpuszta néven is), Terézmajor 
(eddig Szalay I. major néven). — Moson köz-
séghez tartozó Izabellamajor (eddig Bordacs néven 
is), Krisztinamajor (eddig Újudvar és Neuhofűiajor 
neveken is), Kisudvarmajor (eddig Kleinhofmajor 

néven). — Remete = Dunaremete. — Szent- Jáno.- = 
Mosonszentjános községhez tartozó Jessemajor 
(eddig Jessehof néven), Újszajdamajor (eddig 
Farkaskút néven is) — Szent-Miklós = Moson-
szentmiklós. — Szent-Péter = Mosonszentpéíer 
községhez tartozó Cselleimajor (eddig Lázármajor 
néven). — Szolnok = Mosonszolnok községhez 
tartozó Frigyesmajor (eddig Alsó- és Felső-Haid'nof 
külön neveken). — Tarcsa = Mosontarcsa. — 
Tétény = Mosontétény községhez tartozó Újmajor 
(eddig Külsőmajor néven is). —- Zselyi = Zseli. 

II. Nezsideri járás: Bánfalu =Mosonbánfalva. 
Barátfalu = Barátudvar. — Csá3zárkőbánya köz-
séghez tartozó Bükkvölgybánya (eddig Salczleck-' 
bánya néven), Erdőbánya (eddig Valdbruchbánya 
néven), Táborbánya (eddig Luppriehbánya né-
vén). — Féltorony községhez tartozó Keletitanya 
(eddig Osthof néven). — Parndorf = Pándorfalu 
községhez tartozó Nádliget (eddig Rohrau és 
Neuhof neveken is). — Sásony községhez tar-
tozó Hidegkútibánya (eddig Zeiler kőfejtőtelep 
néven), Királyhegyibánya (eddig Königsberg kő-
fejtőtelep néven). — Szent-András = Mosonszent-
andrás községhez tartozó Nyugotiudvar (eddig 
Westhof és Albrechtsfeld neveken). — Újfalu = 
Mosonújfalu. — Védeny községhez tartozó Új-
major (eddig Neuhof néven is). 

III. Rajkai járás: Csún = Dunac?ún. — Gát,a = 
Lajtakáta községhez tartozó Héthold (eddig Sie-
benjoch néven is). — Hegyeshalom községhez 
tartozó Kleylemajor (eddig Kleylehof néven). — 
Kiüti = Dunakiliti. — Körtvélyes = Lajtakört-
vélyes. — Miklósfalu = Miklóshalma. — Zurany 
községhez tartozó Frigyesmajor (eddig Pusztamajor 
néven is). 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Irma. Majd minden lapszámunkban közöljük, hogy 

fizetéskiegészítési és korpőtlék-államsegélyeknek a 
nyugdíjigénybe való beszámításáért nem kell folya-
modni és hogy a járulékokat is hivatalból vu'ik 
ki. Ha az iskolafenntartó adta meg a magasabb 
fizetést és korpótlékot, akkor a beszámításért, az erre 
vonatkozó elhatározás csatolásával, a tanfelügyelő 
útján kérvényezni kell. A nyugdíjintézeti járulékok 
rendszerint 12 hóra felosztva vettetnek ki. — 
200 K. Az 1893. évi XXVI. t.-c. alapján szerzett jo-
gokból eredő fizetési kötelezettség teljesítését az állam 
semmiesetre el nem vállalja; ha az iskolafenntartó 
annak idején 800 K fizetést ígért és saját mulasztásából 
akkor folyamodott csak a kiegészítésért, amidőn a 
hivatkozott törvény már hatályon kívül helyeztetett, 
tessék a hátralékot esetleg a közigazgatási bizottság 
útján az iskolafenntartótól követelni. — M. Arad. 
A közigazgatási bizottság engedélyével lehet. — 
(B.) A végrehajtási novella nem azt mondja, hogy a házi 
bútor egyáltalában nem képezheti foglalás tárgyát. A 
törvény a végrehajtás alól csak a háztartáshoz szükséges 
házi- és konyhabútort stb. veszi ki. A szükséges bútor-
zat fogalmát majd csak a gyakorlat fogja megállapítani. 
A kényelmet és fényűzést szolgáló tárgyakat, minők: 
a szőnyegek, függönyök, zongora, szalonbútor, képek. 
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szobrok, dísztárgyak stb. ezután is le lehet foglalni. — 
K. A. Az állami költségvetésnek kérdezett részét 
ismertettük. — Homo. A választási jegyzőkönyv álta-
lános meghatározása alapján a hitközség kimondhatja 
a megjelölt éraszámon felüli oktatás kötelezettségét. 
De miután az ily eljárás legalább is szokatlan, szíves-
kedjék e kérdésben a helyi viszonyokkal ismerős kir. 
tanfelügyelőhöz fordulni. — T. L. Kölese. A tandíj-
kárpótláíi eljárás módozatait a hitfelekezeti iskolákat 
érintően az egyházi főhatóságok meghallgatása után 
a miniszter rendeletileg fogja annak idején megálla-
pítani. Az ön által fölvetett kérdésben tehát most 
még nem nyilatkozhatunk. — G. Naponként 50 — 60 
levél érkezik hozzánk olvasóinktól. Lehetetlenség tehát 
visszaemlékeznünk hetekkel ezelőtt küldött soraira. 
Ha a választ esetleg nem kapta volna meg, úgy szí-
veskedjék kérdéseit megismételni, mert meglehet, hogy 
levele valahol elkallódott. — N. F. Baglad. A követ-
kezetesen későn járó tanuló szülőjét hívassa meg és 
igyekezzék rá hatni, hogy gyermekét idején küldje 
iskolába. Ha ennek nem volna foganatja, vegye igénybe 
a gondnokság segítségét. — 0 . G. vl". Munkaköz vetítő-
intézet : Budapest, VIII., József-körűt 36. A kézinyomda 
ügyében forduljon valamely nyomdatulajdonoshoz. — 
Többlet. Szíveskedjék elolvasni az 1907. évi XXVII. 
törvénycikk tárgyában kiadott Utasítás 7. §-át. — 
Zs. J. V. Bogoz. A pályázati hirdetményben ígért 
fizetést követelheti. Ha megtagadnák, forduljon pa-
nasszal a közig, bizottsághoz. — Eegruta. Forduljon 
illetőségi helyének hadkiegészítő parancsnokságához. — 
B. S. Alattyán. Igen sokan ismertetik előbb a betű 
nyomtatott alakját s ebből származtatják azután az 
írottat. Természetessé teszi ezt az eljárást az, hogy a 
nyomtatott betű alakja sokkal egyszerűbb az írotténál, 
amiért is könnyebben tudja a gyermek azt megkülön-
böztetni. Számtalan pedagógiai szabály szól emellett. 
Azt az állítást, hogy a gyermek a nyomtatott betűt nem 
tudná lerajzolni, megdönti a mindennapi tapasztalat. — 
E. G. Stájerlak. Tanítók számára készült zsebnap-
tárak : a Szent István Társulat kiadásában megjelent 
Tanítók Évkönyve, ezenkívül Ember János, Orbók 
Mór stb. szerkesztésében is jelent meg ilyen. — 
T. D. Tórák. Temetkezési járulékot az iskolafenn-
tartótól nem követelhetnek. Méltányosságból adhatnak, 
mert hisz' nem maradt az elhunyt után sem özvegy, sem 
árva., akik a félévi járandóságra igényt tarthatnának. — 

G. J. Minden tanító köteles haladási naplót vezetni. — 
Ií. L. Szabás. A somogymegyei kir. tanfelügyelő-
ség útján szíveskedjék kérvényét fölterjeszteni. — 
H. B. Sz. A nyugdíjintézet 1870-től fogva teljesített 
szolgálat után fizeti a nyugdíjat. Községi és kath. 
iskoláknál működő tanítóknak az 1870. évet megelőző 
szolgálata után az iskolafenntartó köteles a nyugdíjat 
fifcetni, melynek szolgálatában az illető tanító nyuga-
lomba ment. Az 1007. évi XXVII. t.-c. alapján 
nyert személyi pótlék beszámíttatik a nyugdíjba. — 
B. G. Dpentele. A berendelt tanító fizetése ugyanaz, 
;imi a többié ; a tanfelügyelői tollnokoké 1400, 1600, 
1800 K és lakáspénz. — P . B. Nskiít. G. D. Kaposvár. — 
H. K. A 48.460/1897. sz. a. kelt rendelet értelmében 
a polgári iskolai magántanulók oly tankerületben, 
ahol állami polgári iskola van, magánjellegű polgári 
iskolában vizsgálatot nem tehetnek. — K. I. A gond-
noksági elnök eljárása teljesen szabályszerű. Ha az 
eddigi gyakorlatot, amely szerint a tantermenként 
költségvetésileg megállapított átalányok az igazgató-
tanítónak és a tanítóknak adattak ki, oda módosította, 
hogy az illető osztályok szükségleteit (naplók, kréta, 
szivacs stb.) az általa fölvett átalány terhére maga 
szerezteti be, akkor önöknek ez ellen semmi észre-
vételük nem lehet. Az iskolai pénztár kezeléseért első-
sorban a gondnok és az elnök felelős ; ez a felelősség 

pedig kétségessé válnék akkor, ha a költségvetés egyes 
tételeinél fölvett összegek nem a fölmerült szükség-
lethez képest, számlák alapján fizettetnének ki. Abban 
azonban tévedne az elnök, lia az egyes tantermek 
dologi szükségleteire előirányzott átalány keretében 
a tanulók írószereit akarná beszereztetni. — H M. 
Klári. 1. A minisztériumban levő okmányainak a 
visszaküldésére nem vállalkozhatunk. Szíveskedjék 
azokat közvetlenül visszakérni. 2. A miniszter úr, ha 
más hivatalos elfoglaltsága ebben nem akadályozza, 
minden pénteken d. u. 4 órakor tart kihallgatást. — 
949. Az egyéves önkéntesség elnyerése iránti kérvényt 
a járási íőtisztviselőnél (főszolgabíró, városhelyeken : 
polgármester) január vagy február hóban, de legkésőbb 
a fősorozás idején: a sorozóbizottságnál, állítás előtt, 
kell benyújtani. Igazolnia kell elsősorban, hogy ma-
gyar állampolgár; csatolandó továbbá a kérvényhez 
a tanítói oklevél, erkölcsi, és ha államköltségen akar 
szolgálni, a vagyontalansági bizonyítvány, a főszolga-
bíró hivatalos bizonyítványa arról, hogy az önkéntesi 
szolgálatra szükséges 348 K átalányt sem képes saját-
jából fedezni. Ez utóbbit a főbíró rávezetheti a vagyon-
talansági bizonyítványra is. A folyamodvány tudtunkkal 
bélyegmentes. — L. A. F. Farkadin. 1. A nyugdíjra 
jogosított tanító özvegye csak akkor kaphat özvegyi 
segélyt, ha a félj legalább 10 beszámítható éven át 
szolgált és legalább egy éven át élt vele házasságban. 
Az árvák azonban kapnak abban az esetben is segélyt, 
ha a nyugdíjra jogosított szülő legalább 5 évig szol-
gált és teljes szegénységüket ki tudják mutatni. 2. Az 
árvák igényét az elhalálozás után kellett volna be-
jelenteni, de azért megpróbálhatják most is. — 
P. K. Pkengyel. 1. Nem a kor, hanem a szolgálat-
képesség az irányadó. 2. Van állás elégséges számban ; 
tessék folyamodni. Kissé különös volna, ha minden állás 
nélküli egyénről az államnak kellene gondoskodni. — 
Adó. Országos betegápolási adó és megyei pótadó 
fizetése alól fel nem menthető. Az 5°/o-os i^kolaadót 
azonban, minthogy ennek községi pótadójellege mi-
nisztertanácsi határozattal kimondatott, nem köteles 
fizetni. — Z. C. Kispróna. Az iskolai mulasztásokért 
kirótt büntetéspénzt foglalás úlján is kötelesek be-
hajtani ; erre még a cselédbérek is lefoglalhatók. — 
Sz. S. Fegyvernek. 1. A zsidó iskolába járó ref. 
növendék nem tiltható el attól, hogy vasárnap isteni-
tiszteletre járjon. 2. A gazdasági ismétlősök aü ismétlő-
iskolában tanítandók nemcsak a közismereti, hanem 
a hittani tárgyakra is. 3. A ref. iskolába járó kath. 
gyermekeket saját felekezetük papja köteles vallás-
oktatásban részesíteni. 4. Az ismétlősök azért, mert 
templomba nem járnak, nem mutathatók ki mulasztók 
gyanánt. 5. Ez ügyben fölöttes egyházi hatósága adhat 
felvilágosítást. — Dolor. Jelentse be az esetet a régi 
állomására nézve illetékes közigazgatási bizottságnak 
és kélje, hogy az iskolafenntartó mulasztásából szár-
mazott veszteségét hajtassa be. — B. I?. Dványa. 
A karácsonyi és húsvéti szünet a róm. kath. hitfele-
kezetű iskoláknál is rendeletileg szabályozva van. A 
plébános ezt önhatalmúlag meg nem változtathatja. 
Felsőbb hatóságok: az esperes, az egyházmegyei fő-
tanfelügyelő és a megyei püspök. — K. M. Nem 
rajiunk múlik, ha rövid időn belül nem válaszolunk. 
Sokszor csekélynek látszó dolog miatt is kötetekre 
menő törvényt és utasítást kell átolvasnunk, — mert 
valamennyit mi sem ismerhetjük teljes szövegükben — 
míg egyik-másik olvasónknak megadhatjuk a kért 
útbaigazítást. Azután meg nemcsak ön fordul hozzánk ; 
az ország minden részéből naponként 50 - 60, sőt 
gyakran még ennél is több levelet hoz a pósta, a leg-
különbözőbb kérdésekben. Ezeknek az elintézése pedig 
időt vesz igénybe. Nem kell tehát türelmetlenkedni, 
ha valamely kérdésre nem adunk azonnal választ. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T 

I. 
Valamennyi egyházi főhatóságnak. 

II. 
Valamennyi tanfelügyelőnek és tanfelügyelői ki-

rendeltségnek. 
I—II I . 

Valamennyi tanker. kir. főigazgatónak. 

Az alkohol túlságos élvezete folytán beteg 
papok és a tanügyi pályán működő állami alkal-
mazottak gyógyítására, az Altalános Közjótékony-
sági Egyesülettel karöltve, Rákospalotán, a szé-
kesfőváros tőszomszédságában, egyelőre 12 beteg 
részére szanatóriumot létesítettem, hogy így módot 
és alkalmat nyúj tsak ezen szenvedély eredményes 
leküzdésére s ezáltal a közerkölcsök javítására. 

A szanatórium az 1909. év j anuá r elején nyílik 
meg. A felvételt nyerők ott, orvosi felügyelet mellett, 
megfelelő ellátásban és kezelésben részesülnek, 
melynek díja napi 5 — 7 koronában állapíttatott 
meg, az elhelyezési osztályoknak megfelelőleg. A 
teljesen vagyontalan tanférfiak közül egyelőre 3 ré-
szére ingyenes hely lesz adományozható. 

A felvétel iránti kérvények a vezetésem alatti 
minisztériumhoz vagy közvetlenül az Általános 
Közjótékonysági Egyesület elnökségéhez (VI., 
Eötvös utca 8) intézendők. 

Van szerencsém felkérni címet, hogy amennyi-
ben a saját hatáskörében ily betegek lennének, 
azok szanatóriumi elhelyezése érdekében a szük-
séges intézkedéseket megtenni, egyben pedig az el-
helyezéssel járó költségek fedezéséről gondoskodni, 
esetleg a teljesen vagyontalanok kérvényeit meg-
felelő igazolvánnyal felszereltetni szíveskedjék. 

Azon reményemnek adok kifejezést, hogy ezen 
humanitárius cél megvalósításában segítségemre 
leend. 

Budapest, 1908. évi november hó 17-én. 

Apponyi s. k. 

131.019. szám. 

H I R D E T M É N Y . 
Az elemi népiskoláknak folytatólagos fölszerelésére 
pótlólag még körülbelül (8000) nyolcezer darab 

címercs nemzeti lobogó szükséges. 

Ezek számítása céljából ezennel nyilvános ár-
lejtés hirdettet ik. 

A lobogók két méter hosszúságban egy méter 
szélességben hazai gyár tmányú merino- kecske-
szőr szövetből, egy darabban szőve, varrás nél-
kül. magyar nemzeti címerrel készíteúdők és 
három méter hosszúságú, vöíös színre beeresz-

tett , egész hosszában 2 — 4 centiméter átmérőjű 
s a végén aranyozott dárdaszerű bevégzéssel 
bíró, nem hasított fenyőfarúdra tartósán szerelve, 
hozzávaló vízmentes zászlótokokkal látandók el 
ós azoknak úgy anyag, mint kivitel tekintetében 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
segédhivatali főigazgatójánál megtekinthető min-
tával szorosan egyezni kell. 

A lobogók ó3 tokok gyártási és munkaanyaga 
(szövet, rúd, szögek, viaszkos vászon) kizárólag 
hazai gyárakból illetve iparosoktól szerzendők b e 

s az ekként beszerzett s föltétlenül hazai gyárt , 
mányú anyagokból, a zászlók a vállalkozó haza; 
gyártelepén készítendők el hazai és pedig első-
sorban magyar honos műszaki és munkaerők 
i génybe vételével. 

A lobogók az illető iskolai hatóságok részére 
leendő szétküldés céljából a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium részéről tör tént átvétel 
u tán a szállító 2 0 — 2 0 darabot tartalmazó cso-
magokba díjmentesen tartozik vászonba csoma-
golni és vett utasí tás szerint föladni. 

A vasúti szállítá s nem a szállító költségén történik. 
A szállítás határidejéül 1909. évi április hó 

1 napja állapíttatik meg. 
A s;abályszerűen ós kellően lepecsételt zárt 

ajánlatok a m. kir vallás- ós közoktatásügyi 
miniszterhez címezve f. é. december hó 15-ik 
napjának déli 12 órájáig a budapasti székesfő-
városi kir. tanfelügyelőhöz a bánatpénz letételét 
igazoló nyugta csatolása mellett beküldendők, ahol 
a beérkezett zárt ajánlatok ezen most megállapított 
időben nyilvánosan fölbontatni fognak. A később 
érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

A vállalati összeg 10%-ának megfülelő bánat-
pénz bármely kir. adóhivatalnál vagy állampénz-
tárnál letehetők. 

Az állami szállításoknál érvényes részletes 
föltételek, melyek a budapesti székesfővárosi kir. 
tanfelügyelőjénél megtekinthetők, a fönnt elso-
rolt föltételek mellett érvényben maradnak. 

Részletes fölvilágosítások ugyanott nyerhetők. 
Budapest, 1908 november hó 13-án. 

A miniszter meghagyásából: 
Náray Szabó, 

miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
K i n e v e z t e : Vértessy Gyula dr. torontálvár-

megyei kir. tanfelügyelőt a VII. fizetési osztály 
3 ik fokozatába az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékból és a törvényszerű 
lakásbérből álló i l letményekkel; Grézló János 
kecskétnéti tanfelügyelőség vezetésével megbízott 
címzetes kir. tanfelügyelőt a VIII. fizetési osz-
tály Ö-ik fokozatába az 1904. t>évi L ti-c. értei-
mébeú megillető szémélyi pótlékkal Torol tá l 
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vármegye kir. tanfelügyelővé; Lengyel József 
szabolcsvármegyei kir. tanfelügyelősógi tollnokot 
a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lókkal kir. segédtanfelügyelővé 03 szolgálattételre 
1 l'inyad vármegye kir. tanfelügyelősógéliez ren-
del te ; Vásárhelyi Károly oki. középisk. tanár t a 
Xf. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lékkal kir. tanfelügyelőségi tollnokká ós szol-
gálattételre Gömör-Kishont vármegye kir. tan-
t'eiügyelőségébez rendel te ; Szabó Károly oki. 
taní tót a nebojszai áll. el. isk. hoz r. tan í tóvá; 
Ilorcsik Vilmos oki. tanítót a havasmezői áll. 
el. isk.-hoz r. taní tóvá; Ágoston József ós Ágos-
onné Bodoni Matild oki. tanítót , ill. taní tónőt 

a tavarnai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill tanító 
nővé; Horváth Mária oki. óvónőt a kisbecske-
reki áll. óvóhoz óvónővé; Nemes Mária oki. 
óvónőt a gorondi áll. óvóhoz óvónővé; Badeszk 
Eugéni i resinári közs. óvónőt a magyarnagy-
zso nbori áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében á thelyezte : Kuliszéky 
Ernő Udvarhely vármegyei kir. tanfelügyelőt 
Borsód vármegyébe; Szupkay József havasmezői 
áll. el. isk lanítót a m. á. v. északi főműhely-
telepi áll. el. isk.-koz; Kerékgyártó Ferenc csáb-
dii áll. el. isk. taní tót a fugyivásárhelyi áll. el. 
isk.-h z ; Gajdosi Lajos ós Gajdosiné Dúlta 
Gizella tavarnai áll. el. isk. tanítót , ill. tanító 
nőt a dolhai áll. el. isk.-hoz; Siposs Gyula 
vilinyepeszerenyi és Mikitta Emília koháryhazai 
áll. el. isk. tanítót, ill. taní tónőt kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozot t : Zórád Lajos 
nagylapási róm kath. el. isk. tanítónak évi 680 
K-t ; Horák Bernát nádasi munkaképtelen róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1280 K- t ; Bakó 
Beláné szül. Szenek Vilma magyarnemegyei munka-
kép elen áll. óvónőnek évi 580 K-t. 

Végkielégítést engedélyezet t : Steiger Gusz-
táv tiszaistvanfalvai ág. ev. el. isk. tanítónak 
1236 K t ; néh. Schmidt Ferenc volt ponori all. 
el. isk. tanító özv., szül. Ulrich Ida, jelenleg 
ferjezett Csiki Doinokosnunak 1320 K t. 

(iyám-, ill . segélypéuzt engedélyezet t : 
néh. Sighisorean János erzsebetvárosi gör. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Todean Márianak evi 
400 K-t; néh. Popovics Miklós nyug. tatarfalvai gör. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Kozma Máriának 
évi 300 K t ; neh. Wittmann P.il nngytapolcsányi 
izr. el. isk. tanító Marton, Margit, Adolf és Szeren 
nevű kiskorú árváinak egyenként 160 K-t. együtt 
640 K-t; néh. Hurubán János nyug. el. isk. 
tani tó özv., szül. Jakooics Veszelinának évi 300 
K- t ; neh. Markó Sándor ságvári ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Manyák Marianak évi 640 K t ; 
néh. Gidófalvi János volt niezőcsávási ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Kántor Jul iannának évi 640 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tóth János vallás- és közoktatásügyi 

á l l amt i t ká r t a király valóságos belső titkos 
tanácsossá nevezte ki. Őszinte örömmel adjuk 
ezt hírül olvasóinknak, kik leghitelesebb tanúi 
annak a lelkes munkának, melyet Tóth János, 
ez az erős magyarlelkű ember a tanítóság er-
kölcsi és anyagi érdekeinek szolgálatában vég-
zett s végez. Az ő államtitkári működése egy 
szebb korszak hajnalát jelenti a népoktatás 
történetében, s igazán sajnáljuk, hogy épp ebben 
a lapban nem méltathatjuk ezt érdeme szerint. 
Lehetetlenné teszi ezt az ő ujságdícséretektől 
irtózó nemei egyénisége, s mi ez alkalommal 
sem teszünk egyebet (s hozzá méltóbbat nem 
is tehetnénk): néma főhajtással kalapot emelünk 
e nemes egyéniség előtt. 

— A tan í tók é«t a há rmas szavazat. A 
választói jogról szóló törvényjavaslathoz fűzött 
bírálatok során felmerült az a téves nézet, 
hogy a javaslat a tanítóképző-intézetek elvég-
zését nem fogadja el jogcímnek a hármas 
szavazati jog igazolására. Ez az aggodalom 
teljesen alaptalan. A választójogról szóló tör-
vényjavaslat 9. § ái ak első pontja nem tartal-
mazza mindazoknak a tanintézeteknek taxatíve 
felsorolását, melyeknek elvégzése a hármas 
szavazatjogra jogosít. Az idézett szakasz csak 
példaképen említi meg egyes tanintézetek cso-
portjait és stb.-vei is jelzi, hogy a felsorolás 
nem kimerítő (taxitív). A javaslat 10. § a 
pedig kimondja, hogy a minisztérium rende-
letbea fo.'ja megállapítani, hogy a választói 
jogról szóló törvény alkalmazása szempontjából 
a középiskolával tauértékre nézve mely más 
iskolák egyenrangúak. Sem a javaslat betűje, 
s m indokolása nem nyújt tehát alapot arra a 
feltevésre, hogy a tanítókat ki akarná zárni a 
hánnas szavazati jogból. S a felmerült téves 
kommentárokkal szemben illetékes helyről köz-
lik a félhivatalos Budapesti Tudósítóval, hogy 
a tanítóképző-intézetek is ama tanintézetek közé 
tartoznak, amelyeket a törvényjavaslatban a 
jelzett rendelet a hármas szavazatra jogosító 
— a középiskolával egyenlő tanértékű — tan-
intézetek közé fog sorolni. 

— Szabó Elemér ünneplése. Fogaras vár-
megye tanítósága f. hó 15-én testületileg üdvö-
zölte Szabó Elemért, mint a vármegye véglege-
sen kinevezett tanfelügyelőjót s tiszteletére est-
ebédet rendezett. Az estebéden a tanítóságon 
kívül részt ve t t ek : a vármegye és Fogaras város 
tisztikara az alispán vezetése alatt, a felekezetek 
lelkeszei és a helyi társadalom több előkelő 
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tagja. A vármegye főispánja — tekintettel aznap 
érkezett vendégeire — az estebéden nem vehe-
tet t részt é3 a tanítóegyesület elnökéhez intézett 
meleghangú levélben társult a tanítóság jókívá-
nataihoz. Pápay József fogarasi ev. ref. igazgató-
tanító, mint a megyei tanítóegyesület elnöke a 
tanítóság, Béllé Sándor alispán a vármegyei és 
a városi tisztikar, Balla Károly ez. ref. lelkész 
az egyházak és Albert János áll. főgimnáziumi 
tanár, iparostanonc-iskolai igazgató a tanári kar 
nevében mondott pohárköszöntőt az ünnepelt 
tanfelügyelőre, aki kilenc óv alatt a falusi tanítói 
katedrából emelkedett a vezéri állásba s aki 
rövid egyévi helyi működése alatt a vármegye 
ós a város intéző köre nek bizalmát, szeretetét 
és hatékony támogatását képes volt már meg 
nyerni. 

— A női lélek Tompa költészetében. (A 
„Mária Dorothea-Egyesület" tanítónői szakosztá-
lyából.) A virágregék szelíd dalnokának kelt 
védelmére Miklós Elemér dr., a Mária Dorothea-
Egyesület ülésén. Csinosan, lelkes szeretettel. 
Ma nem beesüljük meg Tompa költészetét kellő-
képen, nem foglalkozunk vele. Pedig megérde-
melné. Megérdemelné elsősorban a magyar nőtől, 
kinek egyéniségét annyi tiszteletreméltó vonás-
ból, nemes egyszerűségbe, igónyteleuségből, 
csendes munkásságból fonja, szövi. A családi élet 
egyszerű, benső örömeit al'g festhetik intimeb-
ben, emberibben, mint költőpapunk Elmondhat-
juk, hogy az élet örök költészete hirdeti nála 
a költészet örök életét. Hőslelkű felesége, áldott-
szívű édesanyja jelleme lebag előtte, valahány-
szor nőalakot rajzol. Jól látja azonban kora 
nőinek hibáit is. Jó tanáccsal, szelíd, de keser-
nyés gúnnyal siet az eltévelyedettek segítségére. 
Időszerű ós meggyőző volt Miklós Elemér dr. rövid 
fölolvasása. Soha sem volt reá nagyobb szükség, 
mint ma, amikor hölgyeink kikívánkoznak a 
közpiacra a tűzhely mellől. Szász Irén, ki a 
mult hetekben a Pedagóg ai Társaságban csupán 
elméletben ismertette a kinaeszthéziás írás-olva-
sás módját, ez alkalommal gyakorlati bemutatás-
sal kísérte fölolvasását. Kedvesen hangoztattak, 
írtak a mosolygó csöppségek. Az ülést Odvor 
Emilia alelnök vezette. Elhatározta a szakosztály, 
hogy üdvözlőiratot küld Tóth János államtitkár-
nak, v. b. t. tanácsossá történt kinevezése alkal-
mából. Molnár Viktort abból az alkalomból 
üdvözli, hogy régi eszméje, Rudolf trónörökös 
szobrának fölállítása megvalósult. Festetich Géza 
grófot pedig mint székesfővárosunk tanításügyó-
nek vezérét köszönti a szakosztály. (h.) 

— Iparos- és kereskedőtanonciskolai ta-
ní tók megerősí tése. Az iparostanoncískolai 
(és kereskedő-) tanítóknak alkalmazásukban való 
Megerősítésük a vallás- és közoktatásügyi mi-
•iszter úrnak f. évi bktóbér hó 28-án 105.313. 

szám alatt kelt rendelete folytán a következő 
feltételekhez köt te te t t : 1. A tanítónak igazolnia 
kell elsősorban azt, hogy az 1893. évi 33.564. 
szám alatt kelt rendelettel kibocsátott szervezet 
53., 57. §-aiban foglaltak alapján bírnak-e meg-
felelő szakképesítéssel, illetőleg iparos- (keres-
kedő-) tanonciskolái tanítói tanfolyamot teljesen 
és sikerrel végeztek-e, továbbá 2. azt, hogy ta-
nonciskolában legalább négy éven át megszakítás 
nélkül sikerrel működtek; végül 3. a tanonc-
iskolái bizottság és az illetékes szakfelügyelő 
ajánlják-e az illetőt megerősítésre. Ha mindezek 
az előfeltételek megvannak, a tanítónak a mi-
niszter úrhoz intézett kérvényét a kir. tanfel-
ügyelő saját különvéleményével ellátott elő-
terjesztésével együtt az iparoktatási főigazgatónak 
mutat ja be, aki ezek alapján teszi meg a szük-
séges intézkedéseket. A felsorolt feltételek hiá-
nyos volta esetén a kérvény figyelembe nem vehető. 

— Az orosházi szabad líceum. Az oros-
házi Első Ferenc József Tanonc Otthon által az 
ipartestület közreműködésével rendezett tanonc-
segédmunka ós ipari gépkiállítás megnyitása al-
kalmából f. hó 15-ón kezdte meg az orosházi 
iparosok és ipari munkások szabad líceuma köz-
hasznú munkáját . Pál Ernő igazgató elnöki meg-
nyitója után Gaál Mózes tar tot t nagyérdekű 
előadást e cím ala t t : A gép az emberi munka 
szolgálatában. Bartók Rózsíka Revíczkynek A 
munka népe című költeményét szavalta. Az elő-
adáson több mint 1400 ember volt jelen. A 
hallgatók sorában volt Píterffy Lajos min. taná-
csos ós Zulowszky Aladár, az országos munkás-
képző-bizottság ti tkára is. 

— Egy nyugalmazott tanfelügyelő ha-
lála. Nagyváradi és teleki Horváth László, 
Kis- és Nagyküküllő vármegyék volt tanfel-
ügyelője, életének 73 ik évében elhunyt Seges-
vártt. A megboldogult testvére volt néhai Hor-
váth Gyulának, az országos hírű képviselőnek 
és publicistának s Horváth Jankának, az ismert 
írónőnek. Régi székely nemes család sarja volt 
Horváth László. A szabadságharc kitörésekor 
még csak 13 éves fiú volt s végigküzdötte a 
szabadságharcot, majd Garibaldi katonái közé 
csapott fel. Halálát nagykiterjedésű család gyá-
szolja. Segesvártt temették el, nagy részvét 
mellett. Áldás emlékére. 

— Munkásgimnázium Űjszentannán. Új-
szentannán f. hó 8-án alakult meg a munkás-
gimnázium. Eddig 30 iparossegéd iratkozott be. 
Az előadások, melyeket a polgári iskolában tar-
tanak meg, a hazai történelem és földrajz, továbbá 
az egészségtan és ipartörténet köréből valók. Az 
előadásokat díjtalanul teljesíti az igazgatóság. 
Tagja i : Szabó Béla, Molnár Ödön, Pap Sándor, 
Fenyves Adolf, Palásti István polgári iskolai 
tanárok, Éberhardt József és Kavasch Rajmond" 
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tan tes tü le t i tagok. A köl tségeket az ipar tes tü le t 
és az egyesületek fedezik, a ve t í tőgépe t és a 
helyiséget a polgári iskola dí j ta lanul adja. 

— Kitüntetett t a n í t ó . A széki állami nép-
iskola fönnállásának 30 éves évfordulója alkal-
ma val — úgyszólván családi körben — ünne-
pelték meg érdemes igazgatójának i t t en i 29, 
taní tóskodásának 3-3 éves jub i l eumát a ha t tagú 
tan tes tü le t , gondnokság a nagyközség elöljáró-
sága és volt taní tványai . Ez alkalommal taní tó-
társai, a gondnokság és a községi elöl járóság 
meleg ovációban részes í te t ték s a község tan-
ügyének érdekében k i fe j te t t buzgó működéseér t 
el i-merő díszoklevéllel t ü n t e t t é k ki és életnagy-
ságú arcképét az általa naggyá ós mintaszerűvé 
fej lesztet t iskolák tanácskozó-terme számára meg-
festették. A kir. tanfelügyelő pedig kiváló műkö-
déséért , valamint a nép erkölcsi és anyagi elő-
menetelét célzó társadalmi tevékenységeér t elis-
merését nyi lvání to t ta 

— Fogaras vármegye közigazgatási bi-
zottságának november havi ülésen Széli József 
fő -pán meleg szavakkal üdvözölte Szabó Elemért , 
min t a vármegye ú j tanfelügyelőjét , k ívánván 
neki a bizottság nevében, hogy az egyévi ideig-
lenes vezetés a la t t k i fe j te t t hazafia3 ós odaadó 
ügybuzgalmával hosszú időn keresztül szolgál-
hassa a vármegye népokta tásügyét . A főispán 
íue'eg üdvözlését a bizottság jelenlévő tagjai 
lelkesen megél jenezték. Az ülés folyamán a kir. 
tanfelügyelő je lenté , hogy a nagy mérvben föllé-
pe t t já rványbetegségek mia t t a tan í tás rendes 
menete sok helyen meg van zavarva, továbbá, 
hogy az e lmúlt hó folyamán meglá toga to t t 8 
gör. kel. el. iskolában ö römj i e l tapasztalta, hogy a 
tanítók az edd gi i rányzat ta l szakítva, az ú j 
törvény szellemében törekszenek működni . A köz 
igazgatási bizottsági ülés u t án a fegyelmi választ-
mány ta r to t t a ülését, melyen Dobrin György 
vajlai közs el. isk. tan í tónál a magyar nyelv 
sikertelen tanítása, illetve a magyar nyelv fogya-
tékos bírása miat t a nyugdí jazás szüksége álla-
p í t t a to t t meg. 

— Halálozás. Zseleznyák Ignác t u rdo sini 
volt kán tor tan í tó é le tének 85. évében, 57 évi 
taní tói működés u tán , nyugalmazásának 3-ik 
evében e lhunyt . A boldogult példaképe volt az 
igazi nép tan í tónak . Kötelességtudó, szerény, j u -
talmat, k i tün te tés t nem váró, önzet len munkása 
volt a népokta tás ügyének. Áldás emlékére 1 

T a r t a l o m : A métely. B. E. — Magyarország s a 
nemzetiségek. Balogh Pál. — A világbéke. Kemény 
Ferenc. — Levelek egy néptanítóhoz. Gaal Mózes. — 
Egyesületi élet. — Könyvesház. — S z é p i r o d a l o m : 
Ne félj . . . Tóthné Munkácsy Eleonóra. — Hulló levél.. . 
Nagy Lajos. — A mecsetasszony. Kiss Menyhért. — 
Községi és egyéb helynevek. — Tanítók tanácsadója. — 
Hivatalos rész. —' Különfélék. — Szerkesztői üze-
netek. - r Menetrend. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
D. R. (Felső-Tisztás.) Csak az elöljáróság által az 

iskola létezését igazoló s a tanfelügyelő által látta-
mozott bizonyítvány alapján utalványozhatja a szer-
kesztő a lapot. — B. (A dalnok.) Némi tehetség ki-
csillan a versből. Kisebb igényű lap közölheti. — 
P. (A fájdalom dalaiból.) Mindenikben van egy-két 
sikerült strófa, de kissé áradozó, a formának nem 
eléggé ura. — T. (Erzsébet.) Jól indul, de ellaposodik. — 
M. (Nagyvárad.) Levelét rendeltetése helyére jut-
tattuk. — B. (A magyar nyelv hangjai és aKinaesthesias.) 
Jön. — P . I. (Pcümonostora.) Becsülotes érzések, na-
gyon gyenge vers. A kezdet kezdetén tapogatódzik. 
Sem ritmus, sem rím. De hát 18 éves és így — min-
den meg van bocsátva. — K. Y. 1. Lehet. 2. A vers 
közölhetetlen. — F . Talán a második szonettre sor 
kerül. — V. (Vágy.) Tiszteletreméltó vágy, melyet, 
természetesen, sok ezerszer énekeltek meg már. Az 
ön verse tisztes szárnypróbálgatás. — Vb. Nem kö-
zölhető. — Mm. Válogatunk b 'ölük. — Szolnok. 
Nem közölhető. — U. (Mementó) ntelligens főnek — 
gyenge verse. — E. (A tanfélügye ~> és a tanfelügyelet.) 
Rapszodikus. Az ügyet nem viszi lőbbre. — É. (A 
gazdasági tanfolyamókról.) Nagyon futtában írta 
cikkecskéjét. Kár, mert a tartalma ért kes. Amennyire 
időnk engedi, közölhetővé Bímítjuk. — K. (Sírvirágok.) 
Ön azért küldi be a Sírvirágokat, me . t azt olvasta, 
hogy túl vagyunk halmozva versekkel. Rút hálát-
lanság volna részünkről, ha nem sietnénk honorálni 
a figyelmességét. Mi önnek egy derűs pillanatot kö-
szönhetünk s ezt a derűt ezennel megosztjuk olva-
sóinkkal, leközölvén egy-két strófáját. íme : 

Hervadt virág a domb felett, 
hervadt virág az sok lehet. 
Földfedelén a légmeder 
t ikkadt hantok közt tenyerel. 
Megindul lassan, omlad a' — 
roskad az új hant oldala ; . . . 
; göröngyök hullnak le róla. 

Ha zajt üt a szél tenyere . . 
ú j hantba horpad a keble. 
Porba hullt porra por takar. 
Rőtt avar fekszi a hanto t ; 
hervadnak raj ta virágok : 
elemek ha majd látjátok, 
megkövetlek ne bántsátok. 

És így tovább. Csak egy dolgot nem értünk. Miért 
csak egy sor elé tesz pontosvesszőt ? A többi is meg-
érdemelte volna. Sőt a pontot is. — L —m. „Bocsánat 
kéréssel kezdem meg soraimat, mellyel alkalmatlan-
ságot okozom önnek." E bevezető után is elolvastuk 
verseit s, fájdalom, nem csalódtunk. — H. (Mikulás.) 
Naiv, elcsépelt történetecske. — V. E. (Tanítóképzé-
sünk bajai.) Nem mond semmi újat . — 0 . (Levél.) 
Sorra kerül. — T. (Oszi szél fúj stb.) Az utolsó vers 
utolsó strófája csodálatosan ügyes. Azt kell hinnünk: 
ráhibázott, mert az előző versek és strófák gyenge 
dolgok. — Hős Ferkó. Nyugodt lélekkel tanácsoljuk : 
ne írjon több verset. — 1$. P . (Temesvár.) Az új 
ipartörvény tervezetét már több cikkben ismertettük. 
Az ön cikkének közlése nem volna indokolt. — 
M. (Az érzelem világából stb.) Igaza van : írása az érző 
szív szava. Nem is pongyola. De van egy más ba j a : 
nagyon sokszor elmondott igazságokat tömörít össze 
rövidre szabott soraiban. A versében súlyos technikai 
hibák vannak, miket — figyelmes elolvasás után — 
bizonyára maga is észre fog venni. 

Felelős szerkesztő: Benedek JEHek. 
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Értesítőkönyvecske 
az állami népiskolák számára. 

Tisztelettel értesítjük az igen tisztelt tanító urakat, hogy a minisztérium 
által az állami népiskolák számára kiadott Értesítőkönyvecske f. évi kiadása 
már kapható. 

Bolti-ára 12 f, nettó-ára 9 f s a nettó-ár előleges beküldése mellett pos-
tán, portómentesen küldjük meg. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

Történelem a népiskolák Y. és VI. oszt. számára. 
A népiskolai új tanterv alapján Irta : FARKAS SÁNDOR, állami tanítónőképzöintézetl igazgató. 

Kiadja a m. kir. tudományegyetemi nyomda. Engedélyeztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
94.978/908. sz. a. kelt rendeletével. Az V. osztály számára szolgáló kötet bolti-ára 54 llllér, nettó-ára 40 fillér. 

A VI. osztály számára Bzolgáló kötet bolti-ára 60 llllér, nettó-ára 46 llllér. 

Hivatalos bírálatok: 
I. 

Történelem a népiskolák V. osztálya számára. Az új 
tanterv szerint í r ta : Farkas Sándor, állami tanítónő-
képző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegye-
temi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 54 fillér. 

Azt az eszményi mértéket, mely a népiskolai tan-
könyvek didaktikai kiválóságának színvonalát jelzi, 
az ú j tanterv megjelenése óta mindjobban megköze-
lítjük. Dicséretes és kívánatos is az a törekvés, mely 
népiskolai tankönyveink ez újabb versenyében meg-
nyilatkozik. Az új tanterv megjelenése óta többet is 
remélhettünk a próbálkozó-készségből, mint amennyi 
mutatkozik. Ámbár szent igaz, hogy jó népiskolai 
tankönyvet írni nagyon nehéz, nehezebb, mint bár-
mely más iskolafaj számára. Legnehezebb pedig a 
rengeteg történelmi szak népiskolai kultusza. Sehol 
sem káprázik el a tankönyvíró szeme az anyag meg-
válogatásában annyira; mint a história kaleidoszkóp-
szerű távlataiban és csábító romantikájában, ahol 
még az individuális tárgyszerűség is legjobban fel-
szabadul. 

Ezek a külső körülmények nehezítik meg elsősorban 
a népiskolai történelmi tankönyv megírását, és e súlyos 
feladattal birkózik meg Farkas Sándor könyve, még 
pedig sikeresen. Nyomról nyomra meglátszik a tan-
könyvírónak és pedagógusnak tisztult felfogása, ítéleté-
nek józansága. Az a tapintat és óvatos körültekintés, 
amit különösen nemzeti és vallási szempontok aján-
lanak, kimagasló előnye e kis műnek; a hazafias 
lélek átsugárzik belőle a kis tanuló keblébe, amit 
lényegesen megkönnyít az egyszerű, világos nyelve-
zet is. 

Az új tanterv az életrajzi alapot íija elő általában; 
de a réeeletekre utalással mégsem zárkózhatik el a 
kronológikus módszer bizonyos szerves, egységesítő 
elemétől, amit a történelmi nagy események logikája 
meg is követel. Ennek a logikának hódol Faikas 
Sándor is az egész vonalon, de különösen szép példája 
ennek az Árpád-korszak ügyes, magvas tárgyalása. 
Ez nem lehet könnyű munka. Ákkora anyagkészletet 
ennyi tömörséggel és ennyi világossággal kezelni, való-
ságos didaktikai bravúr. A szorosabb értelemben vett 

életrajzi elem korszakonként szintén kimutatható, még 
pedig teljesen a tanterv intenciói szerint, hogy „ne 
csak az egyéni vonásokat domborítsák ki, hanem a 
kort is jellemezzék". Ennek a feladatnak megfelelni 
egy népiskolai könyvecske szűk keretében fölötte 
nehéz, de a szerző éleslátása legyőzte e nehézséget s 
egyik-másik individualitásnál valóságos mintát nyúj-
tott a tömör megelevenítésre, pl. Bocskay István és 
II. Rákóczi Ferenc jellemképének megrajzolásában. 

A könyvecske terjedelme, miként a tartalma is, 
teljesen alkalmazkodik a tantervben kijelölt szempon-
tokhoz. Főelőnye a rövidség. Fölösleges adatokkal, 
nevek és számok halmazával nem fogja terhelni a 
tanulót. A szorosan vett históriai valóság mellett 
— ahol lehetséges — kíméli a hagyományok színes 
zománcát is, ami igen helyes, mert nézetem szerint 
is a nemzeti hagyománynak több joga van a népisko-
lában, mint a tudományos históriának; ingatag ada-
tokat nem helyeznék szembe a tradícióval, kivált ha 
nemzeti önérzetünkről, dicsőségünkről van szó. 

A részleteket illető, tárgyi és alaki vonatkozású 
észrevételeim és kifogásaim mindössze a következők: 

Őseink Szvatopluktól hazánknak nem északkeleti vi-
dékét foglalták el. 8. 1. 

A 11. lap 9. sorában elfoglalták helyett: fenyegették. 
A 14. lapon az István szó elé jelzőül Sz. vagy I. írandó. 
A 22. lap illusztrációi közül a harmadik tévesen 

van aláírva; nem Sz. László dénárjai azok, hanem 
Béla hercegéi, abból az időből, mikor mint „kiskirály" 
bírta az ország harmadát; rajtuk a numizmatika; 
írás: BELA DÜX. 

Zsigmondnál az alkotmányvédő főurakat, akik őt 
Siklós várába internálták, ne minősítsük ellenségeinek; 
rászolgált ő arra a kis fenyítékre az Aranvbulla 
31. §-a alapján. (39. 1. al. 2. s.) 

A 105. 1. 14. sorában a trónját szó elé az osztrák 
jelző teendő, mert magyar trónját Mária Teréziának 
nem bánthatta senki; magyar törvényen nyugodott. 

Ugyanott II. József uralkodási évszáma hibás. 
106. 1. 7. s. a tört ki helyett dühöngött felel meg a 

történelmi igazságnak. 
107. 1. al. 6. s. a rendőrség helyett a csendőrség job-

ban megfelel a zsandár fogalmának. 
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Sajtóhibát keresve sem találtam, jóformán az egész 
könyvben, de mégis annak kell tartanom a 6. és 93. 
lapokon előforduló Dnysztert, mert a másik kötetben 
Dnyeszter van szedve, és így jobb is. A 39- 1. al. 8. s. 
veszedelem&e helyett -ben. A 61. 1. közepén a kis 
kettéválasztandó az s kötő miatt. A 65. 1. fel. 5. 
sorában fél zárójel kimaradt. 6. 1. a Pruth után nem 
kell vessző. 105. 1. a. 4. sor végéről hiányzik a pont, 
valamint a 106. 1. 3. sorában is. 

A tartalomjegyzék lapszámai hiányoznak. 
Az Összefoglalás című fejezetet s az anyagbeosztási 

e könyv egyik kiváló érdemének tartom. Nagy segít-
ségére lesz ez a tanítónak az anyag állandósítása, 
ismétlése s illetve a külső tanmenet megállapítása 
alkalmával. 

A tiszta, szép illusztrációk és a színes térképek 
csak fokozzák a könyvecske értékét. A nyomtatás 
és a betűk, valamint a papiros is teljesen megfelelők 
s méltók a könyv jeles tartalmához és az egyetemi 
nyomda elismert, jó hírnevéhez; az ára pedig való-
ban jutányos. 

Melegen ajánlom engedélyezésre. 
Pozsony, 1908 augusztus 5-én. 

Bel&nyi Tivadar, állami tanítónőképző-tanár. 
II. 

Történelem a népiskolák VI. osztálya számára. Az 
új tanterv szerint írta: Farkas Sándor, állami tanítónő-
képző-igazgató. Budapest. A m. kir. tudományegye-

temi nyomda tulajdona. 1908. Bolti ára 60 fillér. 
Amit az V. osztálynak szánt, hasonló című törté-

nelmi kézikönyvről általánosságban megírt,am, mind-
azt jó lélekkel megismételhetném a VI. osztály köny-
véről is; elegendő tehát azokra csak rövidesen utalnom. 

Ezen a tanítási fokozaton a tanterv már súlyt vet 
„az események összefüggésének és az intézmények 
fejlődésének feltüntetésére", és így nagyon termé-
szetes, hogy az egyetemes történetben is keres evég-
ből kapcsolatot, de csak annyiban, „amennyiben azt 
a nemzeti történet megértése szükségessé teszi". — 
Farkas Sándor ezen a korláton tágít egy kicsit, midőn 
az ó-korból is nyújt egy-egy kis képet a nevezetesebb 
ó-kori népek életéről; és ezt — véleményem szerint 
— jól teszi. Az a két-három levélnyi kóstoló nemhogy 
megártana a népiskolai VI. osztály tanulóinak, hanem, 
meg vagyok győződve, még étvágykeltő hatással is 
lesz a história iránt rendszerint érdeklődő gyermeki 
lélekre. S ez annyival is inkább fontos, mert a leg-
több gyermek ezen a fokozaton fejezi be iskolázta-
tását. Ha pedig netalán sokallaná valamelyik tanító 
ezt a csekélységet is: akkor egyszerűen hagyja e l ; 
könnyebb elhagyni, mint — ha szüksége mutatkoznék 
— esetleg diktálni, talán még ennél is többet. 

A magyar történelmi részből a mohácsi vészig ter-
jedő korszak anyaga a tantervben előírt áttekintésre 
épen elegendő ; ellenben a legújabb időknek, neveze-
tesen a XIX. századnak valamivel behatóbb ismer-
tetése elkelt volna. Igaz, hogy a legszükségesebb, a 
gerinc, az teljes épségében megvan, s jó tanítónak ennél 
nem is kell több ; a nem hivatott tanítónak pedig ott 
lehet a legideálisabban megírt tankönyv is, mit ér az, 
ha nem a tanító szívén tüzesedik át a történelmi ihlet! 

A közművelődési adatoknak ebben a könyvecské-
ben már több tér jut s a műveltségi állapotok a poli-
tikai történettel mindig szerves és okozati össze-
függésben vannak feltüntetne. Ebben az irányban 
rendkívül emeli a szöveg értékét az a sok szép 
illusztráció, amelyek az V. osztály könyvecskéjének 
képsorozatával együtt maguk is valóságos műtörté-
nelmet képviselnek. Az alkotmányfejlődés fontos moz-
zanatai itt is, miként a másik könyvben, mindenütt 
kellő figyelemben részesülnek. 

Ami a részleteket illeti, itt is nagyon kevés az, 
amire a szerző figyelmét rá akarom irányozni; s ami 
itt-ott akad is, jobbadán csak másodrendű jelentő-
sége van. 

A 18. lapon az István név elé Sz. vagy I. jelző 
kívánatos, szintúgy az összefoglalásban is, a 100. la-
pon, úgy, miként odább Sz. Lászlónál; de a 24. lapon 
megint hiányzik a László név mellől, noha a szöveg-
ben megvan. Igaz, hogy uralkodásuk elején még nem 
voltak szentekké avatva, de Nagy Lajos sem volt 
uralkodása elején Nagy, hanem azért ez az epitheton 
az ő történelmi nevük. 

A 26. 1. a Piroska című kép alá még odapótlandó : 
Sz. László leánya, mivel ez a körülmény a szövegből 
nem derül ki, jóllehet ott van, hogy Komnenosz JánoB 
Sz. Lászlónak veje volt. 

A 30. 1. 2. sorában a jó része kifejezés így helyes-
bítendő : egy része. 

Az 51. 1. a „Szapolyai síremléke" képaláírás után a 
laikus szemlélő János királyénak fogja tartani azt a 
síremléket, holott a nagybátyjáé, Szapolyai Imre 
nádoré és szepesi örökös főispáné, miként a körirat 
mutatja: Hic iacet illustris ac excellens dominus 
Emericus comes perp. Sepesiensis et pallatinus (sic!) 
regni Pannonié, qui obiit MCCCCLXXXVII. — Erről 
a síremlékről magáról is sok archeológiai és heraldikai 
tanulságot leolvashat az ügyes tanító. Egyike ez a 15. 
század szobrászati remekeinek. 

A 80. lapon: „Ausztria és Magyarország is.. 
(résztvettek a francia háborúkban), „de minden alka-
lommal vereséget szenvedtek." — Csak hagyjuk meg 
ezt a dicsőséget Ausztriának magának; szegény ha-
zánk akkor mint állam nem is fungált hadászatilag, 
csak néhány kombattans ezred képviselte a véres 
csatákban, s így nem is lehetett hadviselőfél mint 
külön állam, vegyük ki e mondatból Magyarországot. 
Még az önállóan viselt háborúk vesztes csatáit sem 
szükséges a népiskolában szellőztetni, nemhogy még 
az ilyen méltatlan esetet; amint ezt az Utasítás 
is igen bölcsen előírja. 

A rendőrségről már nyilatkoztam a másik kötetnél; 
legyen ez a szó a zsandár, csendőr, pandúr, darabont, 
sőt néhol kém vagy akármi szinonimával helyette-
sítve, de a rendőr sehogy sem talál ezekre az ese-
tekre (82., 86., 91. és 116. 11.). 

A 86. 1. új cím 3. sora elején homályt okoz, ha a 
Lipót név az I. nélkül áll ott. 

A 92. 1. al. 3. s. a sereget szó után egy is kötőt 
kell beiktatni, ami közjogi szempontból nagyon fon-
tos, mert van nekünk honvédseregünk is. — Ugyan-
ott az utolsó sorba a részben szót írjuk a pénzügy 
elé, ami még fontosabb. A dualizmus lényegének, 
mint két állam politikai szövetkezésének közjogi ki-
domborítása végett célszerű volna a közös ügyek tár-
gyalásánál kijelölni a hadsereg mellett a két állam 
külön, nemzeti haderejét és önálló pénzügyét a külön-
külön szakminiszterekkel, hogy tehát csakis a politika 
közös teljesen s csakis külügyminiszter van kizárólag 
egy, míg a közös hadügyminiszteren kívül ott van a 
honvédelmi, a közös pénzügyminiszteren kívül pedig 
a magyar és illetőleg az ősztrák pénzügyminiszter is. 
így tehát nem szabad azt föltétlenül kijelentenünk, 
hogy a pénzügy közös, csak részben. A monarchia 
két állama tulaj donképen csak a kölcsönös védelem 
szempontjából szövetkezett törvényesen; a közös vám-
terület s a jegybank csak szerződésen épült fel, amely, 
lám, épen jó úton ^an a szétválás felé. 

A 103. 1. 2. s. végén a több helyett két — s ugyanott 
al. 6. s. Ulászló elé I. írandó. 

A numizmatikai régiségek megjelölésénél ebben a 
kötetben dénár (28. 1.) 8 a másikban dinár (22. 1.) 
olvasható több pénz alatt; a dénár magyarosabb s 
így helyesebb. 

Sajtóhiba ebben a kötetben egyáltalán nem akad, 
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hacsak egy-két írásjelbe nem kötök bele, így teszem 
az 57. 1. al. 4. sorának a végére pont helyett vessző 
került. A 63. 1. 7. s. hiányzik a mondatot záró pont. 
A 105. 1. első és utolsó sorában vessző csúszott a 
pont helyébe. — 107. 1. 3. s. hiányzik a pont, vala-
mint a 111. 1. utolsó sorában is; a 112. lapon pedig 
egy egész A betű maradt ki a 9. sorból. 

Az Összefoglalásról és anyagbeosztásról, mint üdvös 
újításokról, itt is csak dícsérőleg nyilatkozhatom, 

szintúgy az illusztrációkról, a térképekről és a könyv 
technikai j élességeiről. 

S midőn végül igaz meggyőződéssel kijelenthetem, 
hogy Farkas Sándornak e két könyvecskéje teljesen 
megfelel a népiskola céljainali, bátorkodom e másik 
kötetet is mély tisztelettel ajánlani engedélyezésre. 

Pozsony, 1908 augusztus 5-én. 
Belányi Tivadar, állami tamtónőképzó-tanár. 

A hivatalos bírálatokban foglalt lényegtelen észrevételek ezen könyveknek már most közrebocsátott, 
első kiadásában figyelembe vétettek. . . . . 

Ezen könyvekben három-három Bzínes térkép, s amint a hivatalos bírálat is kiemeli, sok, művészi 
kivitelű kép van. Melegen ajánljuk a tanító urak figyelmébe. 

Mutatványpéldányokat, a bolti-ár beküldése mellett, portómentesen szolgáltatunk ki. 

A m. kir. tudományegyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Székesegyházhoz lírai tenorístát keresek 1600 ko-

rona fizetéssel. N a g y v á r a d . Beleznay Antal, karnagy. 
(1757—111 — 3) 

R ó z s a h e g y r. t . város izr. hitközségének iskola-
széke népiskolájánál megüresedett tanítói állásra pá-
lyazatot hirdet. Az állás az 1907. évi XXVII. t.-cikk 
2. és 3. §-aiban megszabott díjazással (1100 korona 
törzsfizetés, 360 korona lakbér, 20 korona kertilletmény 
és szabályszerű évötödös korpótlék) van javadalmazva. 
Pályázni kívánók okmányaikkal fölszerelt kérvényü-
ket, melyekben korukat, családi állapotukat, magyar, 
német és héber nyelvben való jártasságukat igazol-
ják, f. évi december hó 10-ig az izr. iskolaszéknél 
nyújtsák be. A megválasztott tanító köteles a reá-
bízott osztályon kívül heti óraszám keretében az ének-, 
torna- és kézügyességtanítást is ellátni. Az állás 1909 
szept. 1-én elfoglalandó. Rózsahegy, 1908. évi nov. 
hó 5-én. Dr. Policzer Bernát, iskolaszéki elnök. Bricht 
Nándor, iskolaszéki jegyző. (1771—II—2) 

A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egy-
letének misko lcz i városi választmánya által a bor-
sodmegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb rende-
zendő ápolónői tanfo lyam 1909. évi január hő 
elején veszi kezdetét. A teljes#n díjtalan tanfolyamra 
fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az ér-
deklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre 
szívesen ad részletes fölvilágosítást. (1783—IV-2) 

A hajdúszovát l reform, egyház tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: 1. egyháztól 4U0 korona, 
2. államsegély 600 korona, 3. lakáspénz 250 korona, 
4. korpótlék államtól. Kötelesség: egyháztanácstól 
reábízott osztály vagy osztályok vezetése, ezidőszerint 
a II. osztály vezetése, a tiszántúli egyházkerület A) 
tanterve szerint, s minden egyházi dologban szükség-
kívánta segédkezés. Pályázati kérvények f. november 
22-ig lelkészi hivatalhoz. Az állomás f. december ]-én 
elfoglalandó. (1785—II—2) 

A p inczédi ág. ev. egyház kántortanítót keres. 
Javadalma: 1000 korona készpénzben, évnegyedenként 
előre fizetve. Lakás melléképületekkel, kerttel. Köte-
lessége : a II—III. osztályt tanítani, a kántori teen-
dőket minden ötödik héten végezni. Tannyelv: tót-
magyar. A kérvények dec. l-ig Horváth János lel-
készhez, Pinczédre (Bácska) küldendők. (1789-11-2) 

Szakolcza l (Nyitra m.) ev. egyház egy kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelme : hivatalos 
javadalmi jegyzőkönyv szerint 1078 korona. Tannyelv: 
tót-magyar. Kellőleg fölszerelt folyamodványok nov. 
30-ig lalkészi hivatalhoz intézendök. (1791—III—2) 

A gyorobi reform, elemi iskolánál megüresedett 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: két szoba, konyha- és kamrából álló lakás; 
303 [_ -öl tanítói kert haszonélvezete; Apaffy-sóvált-
ság címén, a vadnai adóhivatal útján, 504 korona 
ké-zpénz, negyedévenként előre fizetve ; az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 15. § d) pontjának második bekezdése 
értelmében remélhető és már eddig is élvezett 496 
korona államsegély ; iskolafűtésre 2 öl f a ; temetések 
után stóla. Kötelessége : I—V. osztály tanítása, kántori 
teendők végzése. Az állás azonnal elfoglalandó. Ok-
leveles pályázók kérvényei f. évi december l-ig ref. 
lelkészi hivatalhoz, Gyorok (Arad in.), küldendők. 

(1790—II—2) 
Kiszácsra (Bács) ág. hitv. ev., tótajkú, okleveles 

tanító kerestetik. Fizetése: lakáson kívül 900 korona 
készpénzben, míg 1000 koronára kiegészíttetik. Bizo-
nyítványok december l-ig lelkészi hivatalnak kül-
dendők. (1804—II—2) 

Iskolafenntartók figyelmébe! Ismeretség és párt-
fogás híján ezúton ajánlom működésemet. Ez évben 
szereztem jeles képesítést Pápán. Húszéves, evangé-
likus vallású vagyok. Egervár , Vas megye. Házas 
Béla, oki. tanító. (1817—II—2) 

A kosdl református egyház iskolájánál második 
államsegélyes tanítói állás lemondás folytán megürül-
vén, arra pályázat hirdettetik. Törzsfizetés: 1000 
korona, 100 korona lakbér, 20 korona kertilletmény. 
Pályázati kérvények november 29-ig lelkészi hivatal-
hoz küldendők (u. p. Vácz). (1827—II—2) 

Hanzes t községben szervezett, községi jellegű, 
magyar tannyelvű elemi népiskolánál a tanítói állás 
betöltendő. Fizetés: államsegéllyel 1000 korona, lakás, 
valamint 199 koronát kitevő fajárandóság, iskola-
szolgai díj, irodaátalány, tanítói gyűlésen való résa-
vételi díj és kertilletmény. Pályázati határidő: 1908. 
évi december hó 10. Az iskolaszékhez intézett kér-
vények alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Hanzest, 1908. évi október hó 2l-én. Kiss Ferenc", 
iskolaszéki elnök. (1674 II 1) ' 

A rozsnyói egyházmegyéhez tartozó D ivónyhut ta 
róm. kath. leányhitközség tanítói állomására f. évi 
december 13-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 5'/a 
hold szántóföld és rét haszonbére, 147 korona 8 fillér; 
konszipáció 100 korona 16 fillér értékben; fajáran-
dóság 120 korona; temetői széna 12 korona; két eke-
napszám 8 korona; tandíj cirka 240 korona; állami 
fizetéskiegészítés; van háromszobás lakása, istállója, 
pajtája, kis virágoskertje, gyümölcsöse. Tót nyelv 
szükséges. Csak okleveles tanítók és tanítónők pályáz-
hatnak. Felsőtisztás (via : Szakaiszenna), 1908 nov. 12. 
Deuts Rezső plébános, iskolaszéki elnök. (1841— II—1) 
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A top lecz l községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás konyha-
kerttel, vagy megfelelő lakbér. A magyar nyelven 
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is föl-
szerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. 
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok folyó évi december hő 3-ig Krassószörény 
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1908. évi november hő 16-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (96/h—I—1) 

Rábakathe ly i (Vas megye, Szentgotthárd mellett) 
róm. kath. iskolánál az újonnan szervezett III-ik 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
államsegély 900 korona, hitközségtől 100 korona, 
bútorozott szoba. Kötelességei: az iskolaszék által 
kijelölt osztályt, az ismétlősök egy részét tanítani, a 
gyermekeket naponként templomba vezetni. Kántor-
ságban jártasak előnyben részesülnek. Választás 
december 3-án reggel 9 órakor tartatik meg, mely 
napra kérvények az iskolaszéki elnök úrhoz külden-
dők. Személyes megjelenés előny. (1805—1—1) 

A k l s c s e r g e d i ág. hitv. ev. egyházközség községi 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalmazás : az 
egyháztól 1000 korona készpénz, mint évi fizetés; 
természetbeni lakás és 10 szekér tiizifa. A pályázat 
folyó évi december hó l-ig Bruckner Frigyes ev. 
lelkész címére küldendő (Kiscserged, u. p. Balázs-
falva, Alsófehér megye). Egyszersmind kántori teen-
dőket is köteles végezni, valamint a német és a magyar 
nyelv bírása föltétlenül megkívántatik. (1811—I—1) 

Beszterczenaszód vármegye óradnai járásához tar-
tozó N a g y í t v a községben nyugdíjaztatás folytán 
üresedésben levő községi tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Felhívom mindazokat, akik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-c., 
illetve 1879. évi XVIII. t.-c. értelmében előírt képe-
sítésüket igazoló okmányokkal fölszerelt páh á-.ati 
kérvényeiket hozzám f. évi december 10-ig annál 
inkább adják be, mivel a későbben érkező kérvénye-
ket figyelembe venni nem fogom. Ezen állás java-
dalmazása: 1000 korona évi fizetés (1907. évi XIX. 
t.-c. értelmében), természetbeni lakás és megfelelő 
kert. Nagyiiván, 1908 november 11-én. Muresiáu Emil, 
iskolaszéki elnök. (1826—1—1) 

A z s igmondfa lva i községi iskolaszék nyugdíjaz-
tatás folytán megüresedett kántortanítói állásra 1908. 
évi december hó 7-ig teijedő záros határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: 1. Évi 983 korona törzs-
fizetés, előleges havi részletekben. 2. Természetbeni 
lakás, mely á l l : két szoba, konyha, éléskamra, pince, 
istálló, padlás, 128 Q-öl udvar és 300 [J-öl házi-
kertből. 3. A kántori teendők végzésére 2m/i6oi> Qj-öl 
szántóföld és az előírt stóladíj. Kötelessége : a kántori 
teendők végzése, a III—VI. osztályokat vezetni és a 
vallástant tanítani, az ismétlősöket kartársával fel-
váltva oktatni. Tannyelv: magyar-német. Csak róm. 
kath. vallásúak pályázhatnak, kik a német nyelvet 
szóban és írásban tökéletesen bírják és a kántori 
teendőket német nyelven kifogástalanul teljesíteni 
képesek. A fölszerelt kérvények Christ József, iskola-
széki elnök címére küldendők. (1832—1 — 1) 

A rákospalotai községi iskolaszék az újonnan szer-
vezett 3 férfi- és 5 nőtanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: egyenként államsegélyből 900 korona, 
a községtől 200 korona, lakbér 360 korona, kertpótlék 
20 korona, mely javadalmazás havi előleges részletek-
ben fizettetik. Pályázhatnak okleveles tanítók és ta-
nítónők, kik kérvényeiket a községi iskolaszékre 
címezve, a rákospalotai községi elöljáróságnak küldjék 
be. Pályázatok f. évi dec. hó 6-ik napja déli 12 óráig 
nyújthatók be. Később érkezett pályázatok figyelembe 
nem vétetnek. Rákospalota, községi iskolaszék. 

( 1 8 4 2 - 1 - 1 ) 

Az ú jv idéki (Bácsbodrog megye) ref. egyháztanács 
pályázatot hirdet egy újonnan szervezett (ötödik) 
rendes férfitanítói állásra. Fizetése: Újvidék szabad 
királyi város, mint az összes tanítói fizetéseket viselő 
törvényhatóságának 1907-ben hozott határozata szerint 
évi 1620 korona, mely összegből 1200 korona mint 
alapfizetés, havi előleges, 420 korona pedig mint 
lakáspénz, negyedévi előleges részletekben fizettetik ; 
állami korpótlék. Kötelességei: az iskolaszék által 
kijelölendő osztály vagy osztályok tanítása. Betegség, 
törvényes akadályoztatás esetén társaival felváltva az 
orgonista-kántort helyettesíteni. Zsinati törvényeknek, 
egyházkerületi, egyházmegyei, egyháztanácsi taní-
tókra vonatkozó statútumoknak betartása. Állását 1909 
január első öt napjában elfoglalni tartozik. Okmá-
nyokkal fölszerelt (családi állapotot is feltüntető) 
kérvények december 12-ig alulírt lelkész, iskolaszéki 
elnökhöz intézendők. Úti, illetve hurcolkodási költsé-
gekre megválasztott igényt nem tarthat. Újvidék, 
1908 november 16-án. Molnár Hugó, ref lelkész. 

(1836-11-1) 
Alberti (Pest megye) községhez tartozó puszta-

dánszentmiklós i községi(Rakovszky-ma)orbeli) isko-
lához egy tanítói állásra pályázatot hirdetek. Java-
dalmazása: az iskolai pénztárból havi előleges rész-
letekben fizetendő 100 korona, államsegély, 900 korona, 
természetbeni megfelelő lakás, '/a hold kert használata. 
Pályázati kérvények f. évi december hó 4-ig alul-
írotthoz küldendők. Alberti (Pusztadánszentmiklós). 
Mitsky Sándor, iskolaszéki gondnok. (1838—1—1) 

Jól képesített tanító teljes ellátás mellett bár-
mely ideiglenes, helyettes vagy segédtanítói állást 
elfogad. Cím: „Tanító", Pórládony. Poatrestant. 

(1843-11-1) 
N e m e s k e i ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-

tetik. Javadalom : az egyház pénztárából 400 korona 
és 4 köbméter kemény tűzifának megfelelő ára. Ezen 
javadalomnak a törvényszabta összegig leendő kiegé-
szítéseért az egyház folyamodni fog az államhoz. 
Lakás: egy szoba, konyha, kamrából áll és ehhez 
tartozó 200 [J-öl konyhakert- és gyümölcsöskertből. 
Oklevéllel és egyéb okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyek f. évi december 15-ig Kovács Bertalan tan-
ügyi elnökhöz küldendők Kálmáncsára (Somogy 
megye, postahely). (1846—I—1) 

N y é g e r f a l v i református előkönyörgő-tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. egyházi pénztár-
ból 600 korona, 2. államsegély 400 korona, havon-
kénti előleges részletekben. 2 szobás új, díszes lakás 
házikerttel s melléképületek. Pályázati határidő: 
december 6. Nős és magukat személyesen bemutató, 
okleveles tanítók előnyben részesülnek. Pályázati 
okmányok Győry József ref. lelkész címére, Tárkány, 
u. p. Belényes küldendők. (1847—1—1) 

A det ta i (Temes megye) róm. kath. iskolaszék 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 
a hitközségtől 200 korona, 320 korona évi lakáspénz, 
42 korona évi tenta- és írószerátalány, államsegély-
ből 800 korona, 420 korona az iparostanulók okta-
tásáért és 10 korona írószerátalány. Az állást f. évi 
december 15-én kell elfoglalni. Pályázni óhajtó ok-
leveles tanítók szabályszerűen felszerelt folyamodvá-
nyaikat f. évi november 30-ig a róm. kath. iskola-
szék elnökségéhez küldjék be. Detta, 1908 november 17. 

( 1 8 5 3 - 1 - 1 ) 
Lemondás folytán üresedésbe jött csanádapáczai 

vilma-majorbeliróm. kath , tanyai, osztatlan, vegyes 
I—IV. osztályú tanítónői állásra pályázatot hirdetünk. 
A pályázat e lapban való megjelenés után 3 napra 
jár le. Javadalom: 200 korona, 800 korona állam-
segély átutalása folyamatban, 400 Q'-öl kert. Tör-
vényszerű lakás. A major 5'/a kilométerre van a köz-
ségtől. Csanádapácza, 1908 november 16. Iskolaszék. 

( 1 8 5 1 - 1 - 1 ) 
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S z á r c s a község iskolaszéke az újonnan szervezendő 
községi óvónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
60u korona készpénzfizetés és szabad lakás, mely 2 
szobából és 1 konyhából áll. Dajkáról a község gon-
doskodik. Az óvónő kötelessége: a törvényben előírt 
módon a reábízott gyermekeket nevelni s oktatni, 
azonkívül köteles gondoskodni, hogy minden év május 
hó 15-től október hó 15-ig, vagyis a nyári munkaidő-
ben már reggel 5 órától fogva kellő felügyeletben 
részesüljenek a gyermekek. A felügyeletről pedig 
— mely a dajka kötelességévé tétetik — úgy gon-
doskodik, hogy szigorú ellenőrzésével biztosítja annak 
gyakorlását. Köteles továbbá a községi iskola felsőbb 
osztályaiban s az ismétlő-iskolában a leánynövendé-
keket heti 1—1 órában kézimunkára tanítani. Ha a 
kézimunka tanításával szép eredményt ér el, úgy a 
község részéről évente legkevesebb 40 korona tiszte-
letdíj baú részesül. A magyar nyelv mellett a német 
nyelv ismerete föltétlenül szükséges. Okleveles pályá-
zók az iskolaszékhez nyújtsák be szabályszerűen föl-
szerelt kérvényeiket. Határidő: december 6. Szárcsa 
(Torontál), 1908. évi november havában. Az iskolaszék. 

(1857—II—1) 
P a l á n k a i ág. hitv. ev. egyház kántortanítót keres. 

Fizetése: 1000 korona, lakás és kert. Tót nyelvet 
bíró, okleveles tanítók december 10-ig jelentkezzenek 
a palánkai ág. hitv. ev. lelkészi hivatalnál. 

( 1 8 5 9 - 1 - 1 ) 
S z e d e r n y e l (szvederniki, Trencsén megye, nagy-

divinai plébánia) róm. kath., államilag segélyezett 
népiskolához okleveles tanerő kerestetik. Pályázni 
óhajtó, magyar és tót nyelvben jártas tanítók 
és tanítónők folyó évi december tizedikéig folyamod-
ványaikat fölszerelve beküldhetik alulírotthoz. Válasz-
tás december tizenkettedikén, délelőtti 10 órakor lesz 
Szedernyén, a tanteremben. Választáson személyesen 
megjelentek előnyben. Jövedelme : 628 korona állam-
segély, 472 korona hitközségtől, a szép Vág-völgy ben 
kerttel, törvényes lakással és korpótlékkal. Czvincsek 
János, nagydivényi plébános. (1854-1—1) 

m a g y a r a l m á s t református egyház kántortam'tői 
állomására pályázatot hirdet. Fizetés : 3 padlós szoba, 
gazdasági épületek és 2 kerten kívül készpénz 31'50 
korona, rozs 20 pozsonyi mérő, hús 14 kg., kemény 
tűzifa 145 köbmeter, föld 18 hold, adóját az egyház 
fizeti, só 14 kg., tandíj minden gyermektől 2'60 ko-
rona (65—70 gyermek). A fizetés 1893-ban 1082-78 
koronára lett értékelve. Kötelessége: a dunántúli 
reform, egyházkerület t a n t e r e szerinti 6 osztályt ve-
zetni, ismétlőket oktatni, kanonikus órákon, lelkész 
akadályoztatása esetén az istentisztelet végzése. Ok-
mányokkal fölszerelt kérvények 1908 december 15-ig 
Mi dgyasszay Vince esperes úrhoz Balatonfőkajárra 
(Veuzprém vármegye) küldendők. Állás választás után 
azonnal elfoglalandó. (1861—1—1) 

A k i s m a r j a i ref. egyház pályázatot hirdet az I—II. 
oszt. vegyes iskolai tanítóságra. Összesített javadalom, 
melyben a mellékszolgálatokért járó díjazások is benn-
foglaltatnak, 1140 korona 92 fillér, mely készpénz, 
terményföld és tűzifából áll. Lakás, természetben. 
A tanítói állomás 1909 január 1-én foglalandó el. 
Kellőleg fölszerelt pályázatok f. évi december 20 ig 
a kismarjai ref. lelkészi hivatal címére küldendők. 

(1865—1—1) 
A k i s j e c s a i községi állandó menedékbázvezetőnői 

állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 480 korona, 
4 köbmeter tűzifa és 1 szobából, konyhából, kamrá-
ból álló szabad lakás. Kérvények december hó 15-ig 
terjesztendők be. Az állás január 1-én foglalandó el. 
Kisjécsa. Unterreiner József, iskolaszéki elnök. 

( 1 8 6 6 - 1 - 1 ) 
Helyettestanítói vagy nevelői állást elfogadok. 

Bárdon tanítójelölt, S z é k e s f e h é r v á r , Rákóczy-utca. 
(1868-1-1) 

S z ű c s (Heves m.) község róm. kath. kántortanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Évi javadalom: 1140 
(J'-öl szántó, 799 Q-öl rét és 181 Q-öl káposztáskert-
földnek haszonélvezete ; párbérből: 240 korona kész-
pénz, évnegyedes előleges részletekben; deputátum-
ból : 133 korona 20 fillér ; államsegélyből 520 korona ; 
az államsegély pótlásáig egyházi forrásból 84 korona 
52 fillér; kőszéntörzstőke kamataiból 14 korona 52 
fillér; stólából 24 korona; lakás á l l : 2 deszkázott 
szoba, konyha, kamra, istálló és sertésól. Pályázati 
kérvények Dobóozky Gábor lelkészhez, Egercsehibe, 
legkésőbb december 10-ig küldendők. (1869—1—1) 

N y i t r a z e r d a h e l y r e róm. kath. kántortanító, eset-
leg végzett képezdész kerestetik december 3-ig. Fize-
tése : 655 90 korona, 80 korona tandíj, szántóföld 
haszonértéke 120 korona. 6 öl tűzifa. Pótoltatik 198 86 
korona. Esetleges harangoztatásért 50 korona. Költöz-
ködés önköltségen. Fiebig Alajos, plébános. 

( 1 8 7 3 - 1 - 1 ) 

HIRDETESEK. H IRDETESEK. 

A második osztály tanítója, 
JUHA.Y ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az ú j tanterv és utasítás szerint ZlMA 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1627—IX—6) 

B^.«»*a 

T a n h i i n y v e f t 
elemi éB polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár, 
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fölTilágoiít&snal készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

T O L D I L A J O § 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1216—XV—6) 

í 
i 

r » 
s 
i 
i » 
ff 

• • W «» • • • 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 iillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(1380—XX—11) 
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Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustless-
SZCl történik. 

E sze r t e g y e d ü l és k i z á r ó l a g a 

Fónagy-féle Dustless-
g y á r : 

Erdős József és Tsa 
B u d a p e s t , VI. , Sz ív -u t ca 26 /n . s z á m 

alatt lehet megrendelni. 

M i n i s z t e r i r e n d e l e t e k e t és u t a s í t á -
s o k a t k í v á n a t r a m e g k ü l d ü n k . 

(1680—IX—5) 

IIA RMOM LIIOT 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít: 

Első magyar,villamos e rőre 
berendezet t hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Baktár: II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-

] rában készültösszeshúros-, 
: vonós- és fúvóhangszereit. 

!Leg nagyobb gyár 
é s r a k t á r . 

Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 
bérmentve. (50 — 51—47) 

Tanerőknek külön kedvezmény. 

Iskolai és orgonák armóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
ninmról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telsftn 87—84. 

. , (447-30-27) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-16) 
Föilzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villámot e rőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Kísérleti Yezérkönyv 
a természettan elemi tanításához. 

Elemi, kézimunka- (szlöjd-), ismétlő- és iparostanonc-
iskolai szaktanítók és tanítójelöltek használatára. 
Technikai utasításokkal, a tananyag vázlatos felosztá-

sával, táblázatokkal, műszótárral és 447 képpel. 

írta 

S t . T ó t l i K á l m á n . 
Ára 8 korona. 

Mindazon tanítóknak, kik a természettant és a kézi-
munkát (szlöjdöt) tanítják, nélkülözhetetlen eme a 
magyar irodalomban egyedülálló munka s így aján-
latos, hogy minden iskola beszerezze a tanítói könyv-
tár részére. Megrendeléseket pontosan intéz el az 
„ Aihenaeum" r.-t. könyvkiadó-osztálya Budapesten, 

VII., Rákóczi-út 54. 
(1875-1—1) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók 
Harmóniumok, beszé-
lőgépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

(585-26-22) 
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készpénzért vagy rési le t f l ie tésre 
legjutányosabb áron 

BHRENTRED ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—53. ( 1 9 3 - 4 0 - 39) 

V o T P r l r n n i í V p l r • Alexy: Vezérkönyv (eredmény. 
¥ CZ.CI ttUlI J VCtt. . tár) a földrajz tanításához 1-20. 
Pálinkás B . : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B . : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás : 
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézi-
könyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A.: 
Vezérkönyv a beszéd-évt.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ; 
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen 
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya. ( 1086-16-14 ) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. ^ V ^ S - " 

berendezések 
gyára. 

Kíváiwitra meg-
küldi ú jonnan 
kiadott árjegy-
zékét, ingyen és 

bérmentve. (24—52—48) 

PIZIN G E R-féle fi&Sf™ 
BUDAPEST, VIII. , Nagytemplom-ui ca 17. 

(1862—XV—1) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

TCraiisz F . é s T á r s a 
úriszabó-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-üt 69. Vidékire 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 8 7 0 - 2 3 - 1 8 ) 

l NÉPTANÍTÓK lapja NÉPTANÍTÓK LAPJA 
Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
KLÓFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. — fill 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill, 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogúduuk cl, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 
_ 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
B u d a p e s t , X. ( V á r ) , X s k o l u , - t ó r 3 . s z á m . 8 
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Aki méí» nem ismeri 
a HOKOYITZ ADOLFNÁL 
Nagyszombatban megjelent A l ÜJ RAJZFÜZETBKBT, 

a sikeres modern rajztanítás érdekében hozasson azonnal mutatványsorozatot. Az új tantervhez alkalmazkodva, 
természeti és használati tárgyak ábráiból fokozatos tanmenet szerint tervezte: Nagy József. 12 szám á 
10 fillér, tanítóknak 7 fillér. Mutatványsorozat a hozzávaló vezérfonallal együtt (Népiskolai modern rajz-
oktatás 50 fillér) 130 korona előleges beküldése mellett (bélyegekben is) bérmentve. (1661—IX—5) 

P c p r p l tanítónő Pesttől másfél órányi távol-
l / a t l Cl ságból, a főváros közvetlen közelébe. (Csa-
ládi okok miatt.) Anyagi áldozatra kész. Cím : „Buda-
pest", főpósta, p.-r. (1710—1—1) 

f o p r p l alföldi magyar nagyközségből áll. tanítópár 
UüCl Cl 2 férfival is, s esetleg 2 — 3 tanerős iskolá-
hoz is. Madarász F., Nagykörű. (J.-N.-K.-Szolnok m.) 

( 1 8 4 4 - 1 - 1 ) 

U l l l l n r e í l l a íVflV " Versek. írta ; Bardócz Tiva-
„ n l l l l U b M l l d g U Ü . dar, tanító. A mű kapható 
a szerzőnél 2 koronáért. Zsigárd (Pozsony m.). 

( 1 8 7 0 - 1 - 1 ) 

QHC 

Felvidéki, járási székhelyen működő állami tanítónő 
r c p r p l n í n l l f l í t h e l 7 r e ' b o 1 kincstári pósta-
biSCI Ci l i i U l l d j l hivatal van. Cseréért megfelelő 
anyagi kárpótlás. Ajánlatok: „Csere, Arad 2, pálya-
udvar" címen. (1796—1—1) 

P o p r ó l tanítónő biharmegyei 2 tanerős áll. iskolá-
VüClOl tói bárhová, hol oki. jegyző férje alkalma-
zást nyerhet. Hajdú, Feketebátor. (1833—1—1) 

Biztos eredmény! rálát a 47. számban. Fűzi 
M. ny. tanító, Kassa. (1872—II-1) 

M 

Pcoról tanítónő Eger mellől. Cím : Tanítónő, Eger, 
UM3IB1 Nyár-utca 8. sz. (1867-1—1) 

n S T Í l P T t l T . á11- t a n í í ó n ö n a ?y . magyarajkú 
V t J m b I I I I községről bárhová. Cím: tanítónő, 
S.vl ágy-Yarsolcz. (1809 -11—2) 

f . c p r p l Pestmegyei áll. tanítónő 8 tanerős iskolától 
UöCl Cl D u n a vidékére vagy bárhová. Cím: Taní-
tónő, Kiskúnfélegyháza. Poste restante. (1810-1-1) 

r 

A l l a m c p f t - p l v kéréshez nyomtatványok 1 K. Ma-
AIIdW&CgGljf gyarázófüzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugtaíirlap, bérmentve 120 K. Lengyel 
Béla, Farkasaszó (Si^tmár m.). (1820—II—2) 

w w m 

Aki barátom költözködési költségeit fedezi, azzal ő 
bár- n p n r á l Wesztermayer. Budapest, IV. ker., 
hová w&Cl Cl. Váczi-utca 57. (1831—1—1) 

Nefelejcsszál a Jézuskának. K ^ t 
színmű, karácsonyra vagy vízkeresztre. Egyházilag 
jóváhagyva. Hangjegyezett énekekkel. 1 koronáért 
küldi Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló (Heves m.). 

(1871—II-1) 

CP D l 
A mult (tan. működésem 25.) évében v zettem be a 

™efenaőnGramma-László-féleABC-könyvet, 
amikor s amellyel az írvaolvasás tanításában eddig 
a legnagyobb rekordot értem el, rövid 4 hónap alatt 
földolgozván azt, miért is elhatároztam, még vissza-
levő tan. időmben ennél megmaradni s azt mások-
nak is ajánlani. Keszü (Baranya megye). Somssioh 
Sándor, néptanító. — Mutatványpéldányt küldünk és 
bevezetése esetén a képes falitáblákat hozzá ingyen 
adjuk: Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(1548-VII—5) 

P i ílBlü= 
Kiskúndorozsmai áll. gazd. ismétlő-iskola gazdaságában 

kifejlett eztistnyulak és fehér bakpulykák 
olcsón eladók. (1798—I—ÍJ 

KÉZIMUNKA 
himző-Gobelinek, anya 

gok éa szövetek rendkívüli nagy 
választékban, szabott gyári árakban. 
Kérjen képes árjegyzéket és kiválasz-

tási küldeményt. 
Telefon 103 Tanítónőknek engedmény! 

BÉRCZI I). SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

: S a j á t árúházában . -

3Iagyarország le»?a»y«b»» kézi-
munka-üzlete. • 

( 1 6 - 5 2 - 4 8 ) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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anyagot itthon dolgozván fel, mind az anyag, 
mind annak az ára maradjon itthon, a termelő 
és iparos kezében, nehogy különben az egyik 
elszegényedjék és a másik kereset híján ki-
vándoroljon az országból. 

A Tulipán-szövetségnek ebből a célból három 
szervezett osztálya van : ú. m. társadalmi, 
iparvédelmi, háziipari és iparművészeti szak-
osztálya. Mind a háromnak munkássága oda-
irányul, hogy növelje itthon az önbizalmat s 
nyerje meg a társadalmat a nemzeti termelő 
munka, az ipar, szorgalom s az ebből szár-
mazó általános jólét s a gazdasági önállóság 
ügyének. Bizony erre szükség van nálunk. 
Tájékoztatja evégből a közönséget afelől, hogy 
hol találhatók a hazai ipartermékek, de viszont 
a kereskedőket is a hazai árúk forgalomba 
hozatalára nógatja, és miközben a fogyasztó-
kat a megtévesztésektől óvja, egyszersmind 
nemzeti vásárokat rendez, szakszerű bemuta-
tásokkal, mintaraktárakat tart és kiállításo-
kat szervez. így ismerhetjük meg aztán azt, 
amink van. A házi és kisiparosok érdekében 
közbenjár, hogy a közszállításokban hazai 
iparosok részesüljenek, ipari és gyári vállala-
tokat szemmel tart, hogy ott elsősorban 
magyar honosságú polgárok alkalmaztassa-
nak s hogy a hazai tőke első renden 
magyar iparvállalatokat alapítson és támo 
gasson vállalkozásaiban. Az iparfejlesztés s 
támogatás föltételei ezek. Hát fölösleges dolog 
ez a mai korláttalan osztrák versennyel 
szemben ? 

Mi készül az országban? Ilyen cím alatt 
a Tulipán-szövetség, a kereskedelmi és ipar-
kamarák önvallomású adataiból, vagyis a 
m. kir. kereskedelmi múzeum összeállítása és 
engedélyezése alapján, külön könyvet adott ki, 
címtárt: Hazai ipari beszerzési források cím 
alatt. Ebből a címtárból megtudhatni, hogy 
bármely közhasználatú árút és bármely szö-
vetkezetnek vagy magánosnak szükséges árú-
cikkeket : kinél és hol kaphatni meg az 
országban. így tudhatni meg, hogy mink 
van az országban s amink van, az hol, kinél 
található meg. 

Díjtalanul küldi meg a szövetség az Ipar-
védelem című hivatalos közlönyét mindazoknak, 
akik évi 4 koronával rendes tagjai az egye-
sületnek, valamint évi 2 koronáért megküldi 
a t azoknak a néptanítóknak, kisiparosoknak 
és kisgazdáknak is, akik tagjaivá lesznek az 
Egyesületnek, melynek központi vezetősége 
Budapesten, a Vil i . ker., József-körút 8. szám 
alatt van. Ennek sok ember veheti hasznát. 
Egy szimpla levelezőlap, vagy egy röviden 
írt kérdezősködő-levél valamely árácikk után 
elegendő és a Tulipán-szövetség igazgatósága 

akárkinek válaszol rögtön, ingyen és kész-
séggel. Egyebet is tesz még. Az egyesület, 
hogy a fogyasztókat és vásárlókat biztosan 
irányíthassa a valódi honi árúk felismerésében, 
arra, hogy melyik üzletben találhat a vevő 
honi árút, erre nézve kirakati Védőtáblát ad 
ki és egyesületi Védőjegy használatát enge 
délyezi az eladóknak, amelyekkel való vissza-
élést azután az ipartörvény torolja meg. 
Ilyen körültekintéssel munkálkodik. Jeleideg 
az egyesület elnöke gr. Batthyány Lajos és 
Rákosi Jenő, ügyvivő tanácsosa Dobiecky 
Sándor mérnök. 

Az országban az egyesületnek több mint 
144 fiókja van, valami 20.000 taggal. Van 
egy Sorompó nevű alosztálya is, ifjúsági liga, 
idáig csak Budapesten 1500 taggal, mely 
arra törekszik, azért áll sorompóba, hogy az 
iskolákban használt hazai gyártmányt! papír, 
író- és rajzszereknek használatát sürgesse, 
megkedveltesse, a hazai iparpártolás eszméjét 
terjessze az ifjúság között és a magyar ipar 
és gyártmány elleni visszaélést, ahol észre-
veszi, haladéktalanul torolja meg. A Tulipán ! 
A magyar népműveltség és a közgazdasági 
hazafiúság jelképe ez. A jelkép, mint fátyol, 
magyar néperőt és néplelket takar. Tudva-
levőleg ez a magyar nemzeti háromszín kül-
sőleg nálunk a címereken, zászlókon, mint 
magyar népjogi ismertetőjel, a magyarok ősi 
földjéről való jelvény, vagyis az Ural alatti 
és a Volga melléki terjedelmes tulipánmezők 
háromszínű virágainak emlékezetéből és hagyo-
mányából, tehát az ősmagyar hazából, mive-
lünk jutott és származott ide közénk. Ma a 
politikai egység jelképe a nemzeti háromszín, 
de legyen és jelentse az a gazdasági jólét és 
egység jelképét is. A közgazdasági hazafiú-
ságot, mely törzs- és felekezetnélküli közös 
érdeke mindnyájunknak. Ezt képviseli a < 
Tulipán-szövetség eszméje. És méltán. Mert 
a népműveltség és a gazdaság az, mint a jog 
és a békesség fegyvere, amely mindenütt és 
mindenkivel szemben a legerősebben imponáló 
és egyszersmind földrajzi helyzetünkben a leg-
jobban alkalmazható fegyver. 

Akié a föld, azé az ország. 
Irta: Horváth E. János. 

Haza csak egy lehet jeligével mostanában 
jelent meg Porzó tollából a fenti cím alatt 
egy derék könyv, amely a magyar agrárkér-
dés magvát keresi, boncolja, elemzi és bírál-
gatja. 

Ezt a könyvet olvasgatva, olyan hatással 
voltak rám gondolatmenete, fejtegetései, hogy 
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benső kényszert érzek a kérdés fejtegetéséhez 
magam is hozzászólni. 

* 

Ki hallotta hírét, hogy Magyarországon ép-
kézláb, munkabíró ember éhen veszett volna ? ! 
Senki, mert aki dolgozni tud és akar, az 
megél a jéghátán is. Annyival inkább itthon, 
ismerős viszonyok között, a megszokott kör-
nyezetben. Dolog van elég. Dolgos kéz mindig 
talál munkát. 

Azért, hogy valaki dolgozzék, nem kell 
idegenbe menni. Hogy ott többet lehet ke-
resni ? Hát itthon talán nem ? Dehogy is 
nem ! Lehet bizony, csakhogy itthon is többet 
kell ám dolgozni. 

Az a napszámos, aki az ásó- vagy kapa-
nyelére támaszkodna félóráig is elpiszmog, 
míg nagykeservesen rágyújt, egészen bizonyos 
lehet, hogy — teszem azfc — Amerikában 
éhen vesz. Mert ott ugyan fizetnek, hanem 
munkát várnak ám érette, nem piszmogást! 
De még milyen munkát. Kérdezzen meg akárki 
onnan hazavergődött embert. Bizonyosan tu-
dom, hogy az adott felvilágosítás után meg-
erősödik lelkében a költő mondása : 

Itt élned, halnod kell ! 
Itt is élhetsz, jól is élhetsz, kereshetsz is, 

talán még többet, mint idegenben, hanem itt 
is úgy kell dolgozni, mint ott. Ha a régi 
divat szerint ősszel elszórod a magot és egész 
további tevékenységed abban merül ki, hogy 
vársz, míg learathatod, várod a készet, egészen 
természetes, hogy nem lesz annyi jövedelmed, 
mint — mondjuk — túl a tengeren, ahol 
dolgozol mint a barom, erősebben, mint itt-
hon az igavonó jószág. 

* 

Minthogy munka nélkül nem élhet meg 
senki, aztán hát a mi édes hazánkat sem lehet 
miaden jött-ment népbolondító kedviért daia-
bolgatni, felosztani, nem marad más hátra, 
mint nekidülni a dolognak. 

Hogyan van még is az, hogy a józan gon-
dolkozású magyar nép nem látja ezt be, hanem 
egyetlen görbe nézésért, erősebb szóért leteszi 
a szerszámot, sztrájkol és összetett kézzel, sör, 
bor (ejhaj ! soha sem halunk meg !) mellett 
közönyösen veszi, hogyan pusztul, pereg ki 
Isten áldása, a mindennapi kenyérnek, ünnepi 
kalácsnak való. 

Hát az ilyen munkás nem borsószalmán meg-
égetni való-e?! De százszor, nem egyszer! Még 
inkább a felbujtók, a legtöbbször idegenből 
ideszakadt csalók, akik nem boldogítanak, ha-
nem bolondítanak. Es a szegény nép kötélnek 
áll, hisz és nem lát tovább az orránál, nem 

gondolja meg, hogy az ő romlása a hazának 
a romlása, az ő elszegényedése a szülőföld 
elszegényedése, egyúttal pedig azoknak az élel-
mes népbutítóknak gyarapodása, gazdagodása, 
előmenetele. 

* 

Ha egy kissé gondolkozunk, könnyen rá-
jöhetünk, hogy ha nem jut mindenkinek egy-
formán földbirtok, — aminthogy lehetetlenség 
is, hogy jusson, mert hiszen annyi föld nincs 
is — ha nem osztozkodhatunk a fóldön, osz-
tozkodjunk a munkán! Ha nem jut a gyerek-
nek föld, jusson neki mesterség ; mert ez 
kincsesbánya, lévén minden mesterségnek arany 
a feneke! Es a hazát üllővel, kalapáccsal, 
fürésszel, gyaluval és egyéb szerszámmal is 
lehet — és kell ! — szolgálni. 

* 

Haza ! . . . Milyen szép eszme ! . . . De istá-
polására kevesebbet teszünk, mint kellene, 
mint amennyit tehetnénk. Igen sok a telek-
könyvben az idegen név, amellyel legtöbbször 
együtt jár az idegen szív. Ezek nem a magyar-
ság javára fordítják a föld fogható hasznát. 

Önkénytelenül is arra gondol az ember, 
hogy ezeknek a haza nem édes anyjuk, hanem 
csak fejőstehenük. 

* 

Ezeken a bajokon segíteni kell ! 
jElőször úgy, hogy nem gyengítjük a hazát 

kivándorlással, nem szökünk meg az esetleges 
bajok elől, hanem itthon maradunk, összefogunk. 

A legszebb lóherét, lucernát is tönkreteszi 
az aranka, a fünyűg. 

Mi, magyarok vagyunk a lóhere, lucerna, a 
vetés. Árpád apánk magyar magot vetett ebbe 
a földbe ! Ha egyre ritkább a lóhere, a lucerna, 
a vetés, — annál jobban elszaporodik, elha-
talmasodik az aranka, — az idegen ! És végre 
teljesen elöli a vetést, a magyart! 

Másodszor úgy segíthetünk a hazán, — 
magunkon ! — ha megtanulunk okosan gaz-
dálkodni. Aki ma is hetvenhetedik nagyapjáról 
örökölt módon és csak gabonafélét termel, az 
— világos ! — nem versenyezhet az ügyesebb, 
tanultabb idegennel, aki nem csupán kenyér-
nek valót termel, hanem ipari és kereskedel-
mi növényeket is, sőt ezeket a maga gyárában 
fel is dolgoztatja. És nem sajnálja a pénzt jó 
gazdasági könyvekre, lapokra és nem restell 
belőlük tanulni ! 

Akinek kevés a földje, az szaporítsa a saját 
tudományát, használja ki belterjes műveléssel; 
egy pár holdból is megél családostul, sőt 
vagyonkát is szerezhet. Például szolgálhatnak 
a bolgár kertészek, akik ezreket raknak élére 
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hagymából, salátából stb.-böl. Hanem ezek ! 
dolgoznak is ám ! 

Harmadik orvosság lesz az egygyermekrend-
szer sutbadobása. Igen sok színmagyar faluban 
az a gyalázatos divat uralkodik, hogy épen a 
legvagyonosabb családoknál sincs több egy 
gyermeknél. Okául az emberek azt adják, hogy 
nem szabad a vagyont megosztani, a menyecske 
meg azt, hogy: bizony nem nevel ő gyerekből 
eleven sövényt! 

Hogy pedig ez mire vezet, mutatja az az 
újsághír: — A baranyamegyei Nagyharsány 
községben a fiatal házasokból kiveszett a faj-
fenntartás ösztöne. A harmadfélezer lakossal 
bíró községben mindössze 18 gyermek van 
és két esztendő óta egyetlen-egy sem született. 

- (Pesti Hirlap 1907. XI. 28.) — Gyászos 
állapot ! 

A magyar nép vallásos. Hiszen még külön 
magyarok Istenét is gondol. Ennélfogva meg 
kellene szívlelnie a parancsot : sokasodjatok 
és töltsétek be az egész földet! Nem tesszük, 
— nagy bűnünk ! 

* 

Egyesek gyarapodása erősíti az országot. 
Ahány tyúkkal lesz több, legalább is ugyan-
annyi koronával szaporodik a nemzeti vagyon. 

Minden termő gyümölcsfa 10 — 100 koroná-
nyi tőkét képvisel; ha a körülbelül két millió 
kisgazda csak egy-egy malacot, borjút, csikót 
nevel, ha az észszerű gazdálkodás révén évi 
jövedelmét egy-egy csak egyszáz koronával 
gyarapítja, olyan hatalmas összeggel neveli, 
erősíti a hazai magyar vagyont, hogy a poklok 
kapui sem tudnak rajtunk diadalmaskodni ! 

Országos magyar háziipari 
szövetség. 

írta: Lakatos Lajos. 

A minap alakult meg Pest vármegye szék-
házának dísztermébeu az „Országos magyar 
háziipari szövetség", a kormánynak, a társa-
dalom előkelőségeinek, a kereskedelmi és ipari 
élet vezetőembereinek részvételével. A Szövetség 
megalakításának alapgondolata az, hogy a 
magyar ipar nem fejlődhetik naggyá, ha a 
munkából a nemzet arra hivatott erői min-
denestől ki nem veszik a részüket. A nagy 
ipari vállalkozások támogatása egyoldalú volna, 
ha nem kísérné nyomon annak az ipari tevé-
kenységnek az istápolása, amelynek minden 
egyszerű ház műhelyéül szolgál. Természetes, 
hogy az állam nagyszabású ipari akciója mel-
lett elsősorban a társadalom feladata, hogy a 
háziipar fejlesztéséről és tökéletesbítéséről 

gondoskodjék. A magyar házi- és kézműipar 
életképessége, sokoldalúsága és értékessége 
ellenére, megfelelő szervezettség és anyagi 
erőforrások hiányában ezidőszerint szinte csak 
tengődni kénytelen. 

Az „Országos magyar háziipari szövetség" 
épen azt a célt tűzte maga elé, hogy a nép 
munkára kész keze foglalkoztatva legyen, 
még pedig úgy, hogy ez a munka, szociális 
jelentősége mellett, a nagy nemzeti célt is 
kitűnően szolgálja. 

Az „Orsz. magyar háziipari szövetség" élén 
Batthyány Lajosné, Andrássy Ilona grófnő és 
Szterényi József kereskedelemügyi államtitkár 
állanak. A kereskedelemügyi minisztérium 
200.000 kor. forgótőkét adott a s?övetségnrk, 
s azonkívül évi 25.000 kor. segítséget ígért. 
Hasonló támogatást ígért Darányi Ignác föld-
mívelésügyi miniszter is. 

Tekintve, hogy a nemzetek kultúrális éle-
tének gyökerei a népesség legalsó, legszélesebb 
és leghatalmasabb rétegeiből kell hogy szívják 
éltető nedveiket ; abból a rétegből, mely a 
természettel, sorsánál fogva, a legszorosabb 
kapcsolatban van, önként értetődik, hogy az. 
„Orsz. magyar háziipari szövetség" nemes 
intenciója a kultúra alapzatánál munkálkodó 
nemzet napszámosait, a népta íítókat is leg-
közelebbről érdekli. 

Hisz' ki nem tudná, hogy csak az a nem-
zeti kultúra igazi gyümölcse, mely a nép 
termékeny talajából szívta fel zamatját. S 
kérdem, ki tehet e téren többet, mint a nép 
tanítója és iskolája ! 

Nagy elismeréssel és helyesléssel kell visel-
tetnünk a „Szövetség" ama törekvése iránt, 
hogy a háziiparban a nemzeti sajátságok, 
jellsmző vonások, fennmaradt népies forma-
kincs felhasználásával újat és magyarosat 
iparkodik teremteni ; másrészt meg akarja 
akadályozni, hogy selejtes és ízléstelen ipar-
cikkekért oly rengeteg sok pénz kerüljön a 
külföldre. 

A népies művészetek esik az újabb időkben, 
a szabadabb gondolkozási szellem fellendülése 
óta részesülnek kellő méltánylásban. Ali ez 
különösen a magyar társadalomra, mely a 
szabadságharc-okozta újjászületés előtt a népies 
irányzatot lekicsinyelte, azzal foglalkozni, bármi 
téren, méltóságán alulinak tartotta. Pedig, ha 
valaha nép megérdemelte a vele való törődést, 
úgy ez a magyar nép, s ha valaha nemzetnek 
szüksége volt kultúrális jellegét a nép alsó 
rétegei révén megerősíteni, úgy ez a magyar 
nemzet. Az örvendetesen megváltozott viszo-
nyok magukkal hozták a népies iránti fogé-
konyságot és rokonszenvet. 

Fölötte üdvös a „Szövetség" eszméje a 
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magyar nemzeti népnevelés szempontjából is, 
minthogy elsősorban is a nemzeti szellem, 
a nemzeti gondolat lebeg szem előtt. Hathatós 
előmozdítója lesz ez az eszme a gyermek 
művészi nevelésének, mert általa már a leg-
zsengébb korban készíttetik elő a talaj a művé-
szetnek és műélvezetnek a nép közkincsévé téte-
lére. Tudósok, művészek és pedagógusok szóval 
és tettel, lankadatlanul fáradoznak azon, hogy 
a nagyközönség érdeklődését a műalkotások 
iránt felköltsék. S egyre hangosabb ez az 
ébresztő szózat az iskola falai között is. Hisz1 

jól tudjuk, hogy az értelmi erőknek egyoldalú 
kiművelése nem képes a lélekben szunnyadó 
összes csírákat fejlődésre indítani, hanem szük-
séges, hogy a kedélynek, az érzelemvilágnak, 
a képzelőtehetség tevékenységének, valamint 
a művészet világának is megfelelő része legyen 
benne. Az emberi tehetségeknek ily harmo-
nikus kiképzése nemcsak hogy új teremtő-
erőket hoz létre a népből, hanem a műérzék 
fokozatos képzésével üdülésre szánt óráinkat 
is a legnemesebb élvezetté varázsolja. 

Erős a hitem és meggyőződésem, hogy a 
Gondviselés a magyar nemzetet művészi tehet-
séggel áldotta meg. S ezt fejleszteni s felté-
teleit követni, minden magyarnak szent köte-
lessége. 

Legelső elengedhetetlen föltétel, hogy a 
magyar társadalomnak ne csak egy töredéke, 
kicsiny köre legyen fogékony a művészet iránt, 
hanem, hogy a művészetért való lelkesedés a 
magyar társadalom összes művelt közönségét 
áthassa, s hogy a művészetnek, az örökszép-
nek kultiválása nélkülözhetetlen szükséglete 
legyen a magyar népléleknek. 

A szépérzék és ízlés fejlesztésének lélek-
emelő példáit különösen a japán népnél talál-
juk. A fölkelő nap országa civilizációjának ki-
magasló pontja: a természet éles megfigyelése. 
S hogy a japán nép általában mily örömet 
tud a természet fenségében találni, az az európai 
kultúra gyermekét méltán csodálkozásba ejti. 
Nálunk a föld népe büszkén említi a szántó-
földek termékenységét, a folyók halbőségét s 
erdők haszonértékét ; ámde a táj festői szép-
ségére alig vet ügyet. Bár nem mondható, 
hogy érzéktelen lenne iránta, mégis szemlélé-
sénél csak határozatlan kielégítést nyer, amiről 
nem igen tud magának számot adni. Egészen O O ö 
másképen van ez a japánnál. Mintha a szép 
iránti érzék veleszületett volna. Ha csak mód-
jában van, házikóját patak mellé építi s néhány 
ügj esen elhelyezett kődarabbal vízesést készít 
magának, mert ennek loccsanása fülének nagyon 
kellemes. A tó partjára fiatal erdei fenyőket 
ülíet s ágaikat addig kötözgeti, nyesegeti s 
hajlítgatja, mígnem azok kedve szerint borul-

nak a víz fölé. A patak mellé cseresznyefákat 
is ültet, s amikor ezek virágzanak, jó embe-
rünk egész családjával örömmámorban úszik. 
A természet szépsége iránti fogékonyságnak 
rendkívül nagy foka nyilatkozik meg a japán 
egész életében s annak köszönheti, hogy náluk 
a művészetekben való élvezet és öröm nem-
csak a gazdagrak kiváltsága, hanem mindnyá-
juknak közös kincse. Aki szegény ahhoz, hogy 
lakását művészeti tárgyakkal díszítse, úgy kár-
pótolja magát, hogy ihletett művész szemével 
és szívével gyönyörködik virágzó cseresznye-
fáján, a patak fölé boruló fenyőn s a csörge-
dező vízesésen. De ha még ezekkel sem ren-
delkezik, leírhatatlan gyönyört lel a mezei 
virágokból kötött bokrétán, avagy egy virágzó 
faágon, melyet vízzel telt vödörben helyez 
maga elé, vagy pedig fonott kosárban falra 
függeszt. 

A természet szépségei iránti csodálatos fogé-
konyság, melyhez egy sajátos, rendszeresen 
képzett fantázia és nagyfokú művészi tehetség 
is csatlakozik, okozza azt, hogy a japán nép 
a természetet különös lelkesedéssel képes szem-
lélni, benne gyönyörködni ; a látottakat pedig 
a költő fölfogásával reprodukálni. 

Hála az Égnek és a szakkörök gondosságá-
nak, az ifjúság esztétikai nevelésével iskoláink 
minden fokozata komolyan és odaadással fog-
lalkozik már, mert korunk társadalmát csak 
ekképen válthatja föl oly társadalom, mely a 
müértelem és műélvezet szükségletét komolyan 
s igazán érzi. A gyermek művészi nevelésével 
a magyar nép lelkének nemcsak nemesebb, 
ideálisabb tartalmat kölcsönözünk, hanem egy-
idejűleg megteremtjük vele a nagy nemzeti 
művészetnek oltárát is, mely csak ott nőhet 
igazán nagyra, ahol a társadalom összes réte-
geiből meríthet hathatós istápolást. 

Lehetetlen észre nem vennünk, hogy hazánk-
ban a művészetekért való lelkesedés kezd immár 
tekintélyes helyet elfoglalni. A művészet, amely 
eredetileg csak a nagyurak kedvtöltésének 
volt tárgya, immár lelki szükséggé kezd válni 
mindenki számára, aki művelt ember nevére 
számot tart. 

A művészeti kérdéseknek a társadalom köz-
érdeklődésének központjába való helyezése 
meg fogja teremni gyümölcseit. A magyar 
géniuszban soha nem sejtett, eddig parlagon 
heverő, szunnyadó művészi erők fognak itt 
életre kelhetni és ki tudja, hogy ez a kis 
nemzet nem lesz-e megint nagy, ha művészi 
eredetiségének érvényesítése mellett még el-
ragadja a babért ezen a téren más, számbeli-
leg nagyobb nemzetek elől is, amelyek művészi 
teremtőerejüket, eredetiségüket itt-ott — úgy 
látszik — már kimerítették. 
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Örömmel köszöntjük tehát az „Országos 
magyar háziipar szövetség"-et kitűnő és nagy-
fontosságú eszméje ötletéből, mely szintén 
egyik becses emeltyűje less a magyar lélek 
művészi nevelésének s őszintén kívánjuk, hogy 
akciója a legfényesebb sikerrel járjon, amely 
tartalmában szép és méltó a célhoz : a magyar 
gyermek magyar lelkének táplálásához. 

A k é m i a 
«-azdaságtaiii vonatkozásai. 

írta : Éber liezsö. 

Egy régebbi cikkben (Népt. Lapja f. évi 
31. sz. „A fizika gazdaságtani vonatkozásai") 
kifejtettük, hogy az „Utasítás" gyakorlati 
elvének keresztülvitele miképen kívánja meg 
a gazdaságtan szempontjából a többi tárgyban 
a vonatkoztatásokat. Azon alkalommal a fizika 
gazdasági vonatkozásait tárgyaltuk. Most a 
kémia népiskolai tantervét akarjuk megbeszé-
lésünk tárgyává tenni, abból a szempontból, 
hogy miképen találjuk meg abban azokat az 
érintkezési pontokat, melyek által a gazdaság-
tannal összefügg. Melyek tehát a gazdasági 
vonatkoztatások megtételére különösen alkal-
mas helyek, mire kell egy-egy tanítási tétel 
kifejtése alkalmával különös gondot fordíta-
nunk, ha azt akarjuk, hogy tanításunk tény-
leg előkészítője, alapja legyen az okszerű, értel-
mes gazdálkodás megtanításának. 

Ha már a fizikában is elegendő alkalmat 
találtunk gazdaságtani vonatkozások tételére, 
noha anyagunk tárgyalását lehető rövidre kellett 
szabnunk, még sokkal inkább megtehetjük azt 
a kémia tanításában. Ügy az állati, mint a 
növényi élet számtalan megnyilvánulása, vala-
mennyi szakasza mindmegannyi kémiai folya-
mat szakadatlan sorozata, mely folyamatok 
részint egyidőben történnek, részint egymást 
váltják fel és amely folyamatok az élettel 
korántsem szűnnek meg, hanem tovább foly-
tatódván, ismét alkalmat szolgáltatnak más 
élő szervezeteknek az életre. A mai kémia 
alapja, az anyag megmaradásának nagyszerű 
elve s az ennek nyomán megértett anyagi 
körforgás helyes értelmezése, kellő tanulmá-
nyozása, a tanulmányozás eredményeinek a 
gazdasági életben való alkalmazása a mai gaz-
dálkodás fundamentuma, Aki ezzel tisztában 
van, annak van a legnagyobb kilátása arra, 
hogy gazdasági működése eredményes lesz. 
Ezért van az, liogy a gazdaságtan segéd-
tudományai között oly fontos helye van a 
kémiának, melynek egyik ága épen az agro-
kémia, a gazdasági kémia, mely nem csupán 
a gazdasági állati és növényi javak előállítá- ! 

sával, hanem az értékesítésével is foglalkozik. 
Ügy az okszerű növénytermelés, mint az ok-
szerű állattenyésztés okvetlenül feltételezi bizo-
nyos — jókora mennyiségű — kémiai ered-
mény alkalmazását, tehát ismeretét. Hogy 
mennyire fontos a kémia a gazdaságtan szem-
pontjából, azt bővebben fejtegetnünk bizonyára 
fölösleges, és már csak azért sem kell meg-
tennünk, mert az alábbiakban — bár csak 
azon összefüggésre mutatunk rá, mely a nép-
iskolai tanítási anyag keretén belül megálla-
pítható — ez kétségkívül kitűnik. Haladjunk 
ez alkalommal is a népiskolai tanterv nyomán 
és tárgyaljuk az összefüggéseket, melyek a 
kémiai és gazdaságtani anyag közt tehetők 
az előbbi tárgy keretében, olyan sorrendben, 
amilyent megszab a kémiai tanterv. 

A levegőokszigén. Ügy az állatoknak, mint 
a növényeknek egyaránt szükségük van tiszta 
levegőre, mely a légzésre szükséges. Lélegzés 
alkalmával az állat is, a növény is a levegő 
okszigénjét használja el. Csak kevés olyan 
alsórendű növény van, melynek nincs szük-
sége okszigénre. A növényeknek nemcsak föld-
feletti részeik, hanem gyökereik is megkíván-
ják a levegő okszigénjét s épen ezért, ha nem 
jut elegendő levegő a talajba, a növények 
megsínylik azt, sőt el is pusztulnak. Okszigén 
hiányában ugyanis az életműködés szünetel. 
A magvak csírázásának feltétele a levegő jelen-
léte is, a víz és a melegség mellett. A levegő 
jelenléte két okból szükséges a csírázás alkal-
mából. Azért, mert okszigén nélkül életműkö-
dés nincsen és mert a csírázáskor a növényi 
embrió szénsavat (széndiokszidot) termel, mely, 
ha el nem távolodhatik, ártalmára van a csí-
rázó növénynek. A jó talajtól azt is meg-
kívánjuk, hogy légjárható legyen, azaz, hogy 
a levegő könnyen kiváltódhassák benne, vagyis 
a talajból eltávozván, helyét friss levegőnek 
engedje át. A túlnedves talajt azért nem szabad 
ilyen állapotában megmívelni, mert a talaj 
azokon a helyeken, ahol az eszköz vele érint-
kezett, túltömött lesz, elkenődik, úgy, hogy a 
levegő nem férhet be. Tehát a túlnedves talaj 
művelése ezen okból nem talajjavítás, hanem 
talajrontás. A hótakaró, mely legtöbbször csak 
jó a növényekre, néha veszedelmet is hozhat 
a vetésre, ha tudniillik attól a levegőt elzárja, 
mert ilyenkor a növények a szó szoros értel-
mében megfulladnak, cizâz a légzésre szükséges 
levegő híján elpusztulnak. A megfulladás ve-
szedelme jobban érheti a buja vetést, mert, 
természetesen, sok növény sok levegőt fogyaszt 
s így hamarabb elhasználhatják a növények 
a takaró alatti levegőt. 

A ta.lajok minőségi elbírálásánál mindig 
szerepel a légjárhatóság is, vagyis a talajnak 
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az a szerkezeti tulajdonsága, melynél fogva 
több vagy kevesebb levegőt tartalmaz. A kötött 
talajok természetszerűleg kevésbé légjárhatók 
s ezért kevésbé tevékenyek, — tudniillik a 
trágya bennük lassan bomlik —• mint a laza 
talajok. Például az agyagtalajokra jellemző a 
csekély légjárhatóság, míg a homoktalajnak 
nagy légjárhatósága van. Mivel az agyag-
talaj csekély légjárhatósággal bír, gyakoribb 
megmunkálást kíván, mint a kevésbé kötött 
talajok. 

A levegő — a benne foglalt okszigénnól 
togva — a korhadást, a szerves anyagok fel-
bomlását elősegíti. Ezért az olyan trágya — 
pl. lótrágya, melybe a levegő könnyen be-
hatolhat — gyorsan megbomlik, mely bom-
lás mindig melegfejlesztéssel jár s ezért mond-
ják az ilyen trágyát heves trágyának. 

A szerves anyagok bomlása következtében 
keletkezik a humusz. Ez a bomlás — kor-
hadás — bizonyos baktériumok segítségével 
történik. Mivel e szénsavat termelő baktériumok 
életfeltételeihez tartozik a levegő, a légjár-
hatóság növeli a humusszá alakulás gyorsa-
ságát. így van ez a trágya bomlásánál is. 
Azért a trágyát sekélyen kell alászántani, 
különben elszenesedik. 

Az állati lélegzés megbeszélése alkalmával 
szintén sok gazdasági vonatkoztatás tehető. 
A tiszta levegő az állatnak épúgy szükséges, 
mint az embernek. Ezért kell az állattartó 
helyiségeket jól kiszellőztetni. Nemcsak az 
emlősök, madarak kívánják meg a tiszta leve-
gőt, de más állatok is, pl. a selyemhernyó 
teny észtésekor főgondunknak kell lennie a he-
lyiségek tiszta levegővel való ellátása. Az 
állatok lélegzőszervei olyan módon hűlnek 
meg, mint az emberé s ugyanolyan súlyos 
következményekkel járhat azok megbetegedése, 
mint az embernél. A bőrlélegzés az állatnál 
csakoly fontos, mint az embernél. Nagyobb, 
nehezebb munka végzésénél a lélegzetvétel sza-
porább, intenzívebb, tehát az okszidáció is 
gyorsabb. Ezért erős munka idején az állatot 
bőven kell táplálni. 

A levegő második fontos alkotórésze a 
nitrogén. Tulajdonságainak tárgyalásához tar-
tozik annak megemlítése, hogy a nitrogén az 
élő szervezetnek elengedhetetlen alkotórésze. 
Nincs oly állati vagy növényi sejt, mely ne 
tartalmazna nitrogént. A sejt képződéséhez 
okvetlenül szükséges. Azonban a levegőből a 
növények nagy része s az állatok nem tudják 
fölvenni a nitrogént. A növények a talajból 
kapják, az állatok a növényektől vagy más 
állatoktól. Ezért fontosak a trágyák, melyek 
főkép a nitrogént szolgáltatják. A nitrogén 
így örökös körforgásban van. Vannak oly 

alsórendű növények, baktériumok, melyek a 
levegő nitrogénjét is fel tudják használni s 
ezektől a pillangósok át tudják venni. Ezen 
a tényen alapul a zöldtrágyázás elve. Most 
már gyári úton is el tudják vonni a nitrogént 
a levegőből, olyan só alakjában, mely vízben 
oldódik s így táplálóanyaga lehet a növé-
nyeknek. 

A víz. A víz, mint legkitűnőbb oldószer 
rendkívül fontos a növények életében. Azaltal, 
hogy a kőzetek alkotórészeit ki tudja oldani, 
részt vesz a talaj képződésben. A növények a 
széndiokszidon kívüli összes táplálékukat folyé-
kony állapotban, t. i. a vízben feloldva veszik 
fel. Víz nélkül nincs élet, nincs tenyészet. 
A növények legjobban szeretik az esővizet, 
mert az, mint lágy víz, sok anyagot tud a 
talajból kioldani s a növénynek szállítani. 
Öntözésre épen ezokból csak a lágy vizek 
jók. A víz sokszor szilárd anyagot visz magá-
val: iszapot, homokot. így keletkeznek az 
áradmányi talajok. Az iszap termékenyítő ha-
tású. Amennyire szükséges, hogy a növények 
elegendő vizet kapjanak, annyira káros, ha a 
talaj több vizet tartalmaz, mint amennyi kell. 
Már azáltal, hogy a sok víz a talajból a 
levegőt kiszorítja s így a talaj légjárható-
ságát csökkenti, akadályozza a növényi csíra 
kifejlődését. De a már megnőtt növényre is 
igen káros lehet a sok víz. A vizenyős tala-
jok oly hidegek, hogy bennük a növény csak 
lassan fejlődhetik. Tevékenysége is csekély-
fokú. Mívelése tavasszal csak késen kezdhető 
és a mívelés sokszor megakad. Huzamos 
szárazságnál a talaj annyira megkeményedik, 
hogy még akkor sem munkálható. Néhány 
kivételes növényt leszámítva — amilyen pl. a 
rizs — a kultúrnövények általában silány ter-
mést adnak a vizenyős talajon. Sok káros 
gyom — pl. a zsurló — tenyészik rajta és 
a vizenyős legelőn fejlődik ki a háziállatokra 
oly veszedelmes májmétely és szőrféreg, mely 
esetleg megtizedelheti állományunkat. Ezért 
kell a túlságos sok vizet valamiképen eltávo-
lítanunk és így áll elő a telkesítési munká-
latok egy foatos formájának, az alapcsövezés-
nek szüksége. 

A víz összetételének tárgyalásánál figyelem-
mel kell lennünk arra is, hogy bizonyos körül-
mények közt, melyek az életben is előfordul-
nak, a víz megbomolhatik. így pl. a víz izzó 
szénre — kokszra — hintve, gőzzé lesz s e 
vízgőz az izzó szénnel érintkezve, alkotórészeire 
bomlik. Az így keletkezett (H) a széngázzal 
(CO) ú. n. vízgázt (CO + H , ) alkot, mely 
maga könnyen ég és az égést könnyen 
tovább plántálja. Ezért szokták a gőzgépeknél 
a szenet, kokszot meglocsolni s ezért éleszti 
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inkább a nagy tüzet a kevés víz, mintsem 
mérsékelné. 

A víz, mivel okszigént és szénsavgázt nagy 
mennyiségben tud feloldani, elősegíti a rozs-
dásodást, azért minden fémtárgyat óvjunk a 
nedvességtől. A szerszámokra tapadt nedves 
földet azért tisztítja le minden jóravaló gazda, 
hogy a rozsdásodást megakadályozza. A rozs-
dás tárggyal történő testi sértés emberre, 
állatra egyaránt veszedelmes, mert a rozsdától 
egyenetlen test a sebet szakítja, így nagy felü-
letet sért meg és mert azt elcafrangosítja, a 
gyógyulást nehézzé teszi, amit még elősegít 
az is, bogy az érdes, rozsdás testen sok bak-
térium talál helyet. 

A szénsav. A szénsav — helyesen széndi-
okszid — (CO 2) a növény legfontosabb táp-
láléka, testének fölépítéséhez a legtöbb anya-
got szolgáltatja. A széndiokszidot a növény a 
levegőből szerzi s így a gazdának nem gondja 
a pótlás. Ha azonban táplálkozásra kell is, a 
lélegzésre mégis levegő kell, mint ahogyan a 
levegő tárgyalásánál megemlítettük. A szeny-
nyezett levegővel bíró területeken a növényzet 
nem díszlik, mint ahogyan a poros ország-
utak, bányavidékek, kohómüvek növényzete 
mutatja. Az állatok folyton termelik a szén-
diokszidot, a növények táplálkozásukkor el-
használják, így — miként a nitrogén — a 
szénsav is örökös körforgásban van és az 
állati és növényi élet így egymást e tekintet-
ben is kiegészítik. 

Az állatok lélegzése széndiokszidot termel, 
mely tehát alkalmatlan a légzésre. Azért nem-
csak magunkra legyen gondunk, hanem álla-
tainkra is, amidőn azok tartózkodóhelyiségeit 
szellőztetjük. 

A tökéletlen égés alkalmával, amidőn az 
égés lassan, nem elegendő okszigén felhasználá-
sával történik, az állati és növényi szervezet-
ben tartalmazott szén egy része kiválik. Ez 
az eset fordul elő akkor is, ha a szerves 
anyagok a földbe vagy vízbe kerülnek s ekkor 
korhadásuk, illetőleg rothadásuk nem megy 
tökéletesen végbe, minek eredménye, hogy az 
anyag nem oszlik fel teljesen, hanem csak 
megszenesedik. Ez történik a mélyen alászán-
tott trágyával is. Azért mindig számot kell 
vetni a talaj légjárhatóságával, mikor a trágya-
alászántás mélységéről van szó, mert — azt 
már említettük, — hogy a légjárhatóság foka 
szabja meg legnagyobbrészt, hogy bizonyos 
mélységben a trágya mennyi idő alatt bomlik 
meg, s azt mindig szem előtt kell tartani, hogy 
a trágyát nem azért hozzuk a talajba, hogy 
ott soká változatlanul maradjon, hanem, hogy 
minél előbb fölbomoljon s ezáltal a növénynek 
tápanyagot nyújtson. 

A rothadás és korhadás tárgyalása alkal-
mat nyújt a növényi táplálóanyagok keletke-
zésének és a trágyák — főleg istállótrá-
gyák — hatásának megértetésére. A húmusz, 
a trágya felbomlása baktériumok hatásának 
eredménye. 

Mivel a növények szervezetlen tápanyagokból 
élnek, természetesen az egész friss trágya — 
t. i. az állatok szilárd és híg ürülékének alom-
mal való keveredése — még semmiféle kész 
növényi táplálékot nem tartalmaz. Ezért, mint 
ilyen friss trágya, hatással nem bírhat. Ha 
azonban az említett baktériumok hatása követ-
keztében a trágya anyaga bomlásnak indul, a 
bomlás termékei szervetlen vegyületek, melyek 
a növények által fölvehetők. Az a folyamat, 
melynek alkalmával ez a bomlás történik, a 
beéredés, s amikor a bomlás befejeződött, a 
trágya érett. A bomlás termékei között gáz 
állapotban eltávozó anyagok vannak, melyek 
elillanása veszteség s ezért szükséges azok 
megakadályozása érdekében a trágya okszerű 
kezelése. Mivel a trágya bomlása baktériumok 
életfolyamatainak eredménye, világos, hogy a 
baktériumok életfeltételei kedvezőségének sza-
bályozása által a trágya beérede'se is sza-
bályozható. Természetesen e kérdéssel sok 
minden összefügg és kellő kifejtése a nép-
iskolában az időhiány miatt nemcsak fizikai, 
hanem egyszersmind methódikai lehetetlenség, 
s azért meg kell azzal elégednünk, hogy a 
folyamatok lényegének megértetésével útját 
egyengetjük a gazdaságtan e része megtaní-
tásának. 

A víz nagy mértékben oldja a szénsavat, 
széndiokszidot, és ezirányú oldóképességére is 
nagy hatása van a nyomásnak és a hőmérsék-
letnek. Mint gázt, a víz a széndiokszidot ala-
csonyabb hőmérséklet és magasabb nyomás 
mellett oldja inkább. 

A szénsavval telített víz oldó, hatása sokkal 
tetemesebb, mint a tiszta vízé. így szerepel a 
szénsavtartalmú víz a kőzetátalakító hatások 
között s vesz részt a talaj keletkezésének 
munkájában. A szénsavas víz egyik legjobb 
ásványéi málasztó, mert az ásványok nagy részét 
megtámadja s ezenkívül annak egyes részét, 
amit felold, kémiailag is megváltoztatja. A gyö-
kérből kiszivárgó víz is, szénsavtartalmánál 
fogva, segíti a növényt táplálékfölvételében, 
amennyiben egyes oldhatatlan anyagokat old-
hatókká és így fölvehetőkké tesz. 

A szeszes erjedés a gazdaságban igen fon-
tos. A bor, a gyümölcsborok (alma-, ribizlibor 
stb.) a törkölypálinka, a szilva-, boróka-, barack-, 
cseresznyepálinkák, a szesz, sör és általában a 
szeszes italok mindmegannyi szeszes erjedési 
termék és kevés kivétellel a kisgazdaságban 
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is előállíttatnak. Csupán a cukortartalmú folya-
dékok képesek szeszes erjedésre, és a szesz a 
cukorból lesz. Minden édes — tehát cukor-
tartalmú — lé alkalmas az erjedésre, tehát 
úgyszólván bármilyen gyümölcsöt föl lehet 
használni szesz készítésére. Mivel a szesz a 
cukorból képződik, ha a lének cukortartalma 
kicsiny, azt mesterségesen pótoljuk cukor hozzá-
adásával. így szokás a mustba, almalébe, ribizli-
lébe cukrot tenni. Ezért kell lehetőleg érett 
gyümölcsöt erjesztésre használni, ezért nem 
szabad a szürettel sietni. Hogy az ember előre 
tájékozódhassák a bor erejéről, megállapítja a 
must cukortartalmát, mire a mustmérők szol-
gálnak. Az erjedés föltételei az azt okozó 
gombák életfeltételei, tehát a-:ok változtatásá-
val hatalmunkban van az erjedés folyamatának 
szabályozása. A pasztőrözés erjedést gátló mű-
velet. A szeszes erjedés mellékterméke a szén-
sav. Vigyáznunk kell, hogy meg ne mérge-
ződjünk erjesztő pincékben. Mielőtt azokba 
bemegyünk, égő csóvát dobunk le, mert, ha 
szénsav van a pincében, az elalszik. Ha valaki 
beleesik a pincébe, azoknak, akik kihozzák, 
óvatosaknak kell lenniök; jól teszik a künn-
maradók, ha egy kinyitott esernyővel kimerik 
a szénsavat s ezáltal is csökkentik a mentés 
veszedelmét. 

Másféle erjedés is van, melyek némelyike 
szintén fontos a gazdaságban. Ilyen az ecetes, 
tejsavós, vajsavós erjedés. Borgazdaságokban 
az elsővel, tejgazdaságokban a másik kettő-
vel van baj. Az edények tisztántartása ezen 
erjedések miatt is nagyon fontos, s a fa-
edényeknél azért jobbak a fém-, porcellán-
vagy üvegedények, mert jobban tisztíthatók 
s így rajtuk nem marad tej, mely az erje-
dési folyamatot megindítaná. A sajtkészítés is 
erjedésen alapul. Némely takarmányt is hasz-
nálat előtt megerjesztünk, részint konzerválás 
céljából, részint, hogy javítsuk. (Zsombolyai 
kazal.) 

A föntebbiekben találjuk azt, ami a mai 
népiskolai kémiai tanításban a gazdaságtan-
tanítás érdekében kiemelendő. Ha tekintjük a 
rendelkezésünkre álló időt, ez az anyag mái-
sok. Az „Utasítás" a vegytani anyag tárgya-
lására a VI. osztályban szán összesen 8 órát, 
mint azt a természetrajzi és fiúiskolái gazda-
ságtani anyag részletes felosztását mutató táb-
lázatból láthatjuk. Azonban ne feledjük, hogy 
a részletekbe hatolnunk nem kell. Csak meg 
tudjuk értetni az alapul szolgáló folyamatokat, 
minden egyéb csupán mint annak gyakorlása 
szerepel. Mert az okszerű gazdálkodás kémiai 
ismeretek nélkül nem lehetséges és habár mai 
napság már nem is tartunk teljesen Liebiggel, 

ki igazi kémikus létére azt vallotta, hogy a 

gazdaságtan nem egyéb, mint alkalmazott 
kémia, hogy tehát minden gazdasági kérdés 
csupán kémiai kérdés, mégis el kell ismernünk, 
hogy sok dolog van a gazdaságban, melynek 
helyes értelmezése a kémia segítségével lehet 
csupán. 

A tanító a természetben. 
írta : Ii. Bertalan József. 

A tanítóság nagy része a falusi életre van 
utalva. S ha va'laki panaszkodik arról, hogy a 
rurális élet nagyon is nélkülözi a városi élet 
tarkaságát, véleményem szerint a csendes, 
tiszta ég, a természet könnyebb hozzáférhető-
sége ilyen helyen pótolja az urbánus múló 
örömöket. 

A természet közelsége ösztönzi a tanítót, 
hogy a természetben kissé búvárkodjék ; előtte 
van kiterítve a gyep, amely megtekintésre 
hívogatja, megfigyelésre ösztönzi, amely azután 
csendes, de jóleső munkaérzettel és örömmel 
látja el. A természettudományok elemeit tanulta 
a képzőben, önműveléssel pedig igen sokat 
haladhat e téren. 

Ma már a Természettudományi Közlöny útján, 
amelynek előfizetői között sok tanítót is talá-
lunk és amelynek szerkesztősége minden kér-
désre szívesen válaszol, megismerheti, megtud-
hatja azokat a legegyszerűbb szakmunkákat, 
amelyek segítségével a búvárkodás elemeit 
magáévá teheti. 

Búvárkodással és ezzel kapcsolatos gyűjtés-
sel foglalkozhatik a tanító, ha előismeretekre 
tett szert. A gyűjtéssel kapcsolatos a prepa-
ráció, amelynek elemeit könnyen meg lehet 
tanulni Vángél Jenőnek hasoncímű munká-
jából. 

A determinációt pedig, ha szükséges, az 
egyszerűbb természeti tárgyaknál végezheti 
maga is szakmunkák alapján, vagy pedig 
mindig talál olyan szakembert, aki neki ezt 
szívesen ellenőrzi vagy el is végzi. 

A természettudományi gyűjtemények készí-
tése nem csupán örömmel jár, hanem sokszor 
anyagi haszonnal is. 

Elsősorban saját iskolája részére szerez be 
ilyetén maga készítette gyűjteményt, másrészt 
áruba bocsátja oly intézetek részére, amelyek 
vezetősége nincs abban a helyzetben, hogy 
közvetlenül szerezzen be ilyen gyűjteményt. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy minden vidé-
ken nem általános, hanem sokszor inkább csak 
speciális gyűjteményt lehet készíteni, amelynek 
megmagyarázására példa, hogy pl. egyes lepke-
fajok némely helyen ritkák, vagy egyáltalában 
nem kaphatók, míg másutt közönségesek. 
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Ilyenkor a cseréhez kell fordulnunk, amely-
hez nem szükséges más, mint, hogy mindenből 
dupla példányt, alakot szerezzünk be. 

A cserét pedig újság, levél útján igen köny-
nyen elvégezhetjük. 

Az a tanító, aki Túladunán működik, bőven 
szerezhet pl. vérehulló fecskefüvet (Chelidonium 
május Jacqu.), míg az alföldön nem talál, vagy 
nagyon ritkán. Viszont az alföld egyik tipikus 
növénye az alföldi kakukfü (Thymus Marschal-
lianus Wild.) és nem kaphatjuk meg a fel-
földön. 

Világos példák a cserére ! 
Azok a tanítók, akik eddig gyűjtöttek, 

főleg bogár- és lepkegyűjtéssel foglalkoztak 
és néhányan gyűjteményekkel kereskedtek is, 
mint pl. Greschili Lőcsén, Péter f y pedig a 
mohok ismeretében .a tekintélyig küzdte fel 
magát. 

Itt lehet megjegyezni, hogy a szoros ento- • 
mológiai gyűjtésen kívül mily tér nyílik ez 
irányban vállalkozó tanítóságnak. Lehet vidéken 
pl. az apróbb, ú. n. kagylós rákokból szép 
gyűjteményt csinálni, amelyek édesvizeinket 
a felszínen és a fenéken benépesítik. Ezeket 
elhelyezhetjük kis aquáriumban és azután bor-
szeszben örökítjük meg őket. 

A zoológiai gyűjtésen kívül igen kedves 
dolog a botanifciival is foglalkozni, annál is 
inkább, mivel ma már minden elemi iskolában 
meg kell ismertetnünk legalább egy pár kö-
zönségesebb virágos növényt. Milyen haszon, 
ha a gyermekekkel a Solanum dulcamara L.-t 
(fekete ebszőlőt) megismertetjük s óvjuk őket 
epilepsziát okozó bogyójától. 

Ide tartozik a gombagyűjtés is, amelyben 
szintén szép eredményeket érhet el a tanító-
ság és a köznek, illetőleg a közegészségnek 
hasznot szolgáltat, ha a legközönségesebb 
ehető gombákat ismeri és a népnek a gom-
bák élvezetének kérdésében hasznos tanáccsal 
szolgál. 

Ehelyütt érdekes tér nyílik azoknak, akik 
földalatti gomba gyűjtésére vállalkoznak. A föld 
alatt, a talaj fölszínétől körülbelül 5 — 1 5 cm.-
nyire hazai erdeinkben mintegy 5 0 — 6 0 hen-
gerded, gömb alakú gomba terem, amelyek 
egy része (az ú. n. Tuberek) kitűnően értéke-
síthetők. Szarvasgombának is nevezzük őket 
kollektive, noha ez az elnevezés félreértésre 
adhat okot, mivel a nép a palánkagombát 
(Clavaria) is így nevezi. 

A földalatti gombák eddigi gyűjtésével leg-
inkább erdő- s vadőrök foglalkoztak. Aján-
latos lenne, ha az ilyen erdős helyeken működő 
tanítóság használná fel e jövedelmező ágú 
gyűjtést. 

Franciaország több milliót szerez a szarvas-
gombából. 

Megismerésükre a nemzeti múzeum botanikai 
szakosztálya mindig szívesen kölcsönöz ki közön-
ségesebb eredeti példányokat. 

A botanikai gyűjtésünkből azután szárítással 
kis herbáriumot állíthatunk össze, pl. a gaz-
dasági növényekből, búza, rozs, néhány árpa-
faj, lóhere, amelyből van körülbelül 40 faj is. 
(Kitűnően felhasználhatjuk ezt a gazdasági 
ismétlő - iskolában.) 

A szervetlen világban is könnyen tehe-
tünk szert kis gyűjteményre, kivált hegyes 
vidéken. Itt összeállíthatunk iskolai ásvány-
gyűjteményeket, talajgyűjteményeket kis üveg-
csékben, amely utóbbi rendkívül nagy segít-
ségünkre lehet a gazdasági tanításban. 

A gyűjtés, a fáradozás a természetben föl-
kelti a tanítóság érdeklődését és erre számí-
tanak kiránduló természetbúváraink, geológu-
saink. 

A Balaton monográfiájában Lóczy Lajos 
megdicséri a tanítóságot a kifejtett szorgalom-
ért, amelyet utasításai végrehajtásában ki-
fejtett. 

Megismerkedhetik a tanítóság a geológia és 
a föld történetének elemeivel és ezután, ha 
valamely ásatag dolog, vagy mondjuk, bár-
mely természeti ritkaság kezébe kerül, igyek-
szik ezt avatott kezekbe, nemzeti múzeumunkba 
juttatni. Szükséges, hogy a nemzeti kincsein-
ket ez irányban is megmentsük, hiszen úgyis 
sok mindenféle ritkaság (pl. meteorkövek) a 
bécsi udvari múzeumba vándoroltak, úgy, 
hogy ott majdnem több a magyar dolog, 
mint nálunk. 

A tanítóság sokszor helyzeténél fogva az 
első megfigyelő osztály és a természeti kincsek 
megőrzésével, vagy pedig azoknak a nemzeti 
múzeumba juttatásával csak hazafias munkát 
végez. 

A b o r k e z e l é s r ő l . 
írta : Gyönj Elemér. 

1. A must cukrozása. 
A must cukrozása (Chaptalozás) törvé-

nyesen megengedett eljárás. Alkalmazása min-
den olyan esetben indokolt, ha kedvezőtlen 
viszonyok folytán a szőlőnek nincs kellő 
cukortartalma. Lehet, hogy nagyon hűvös 
időjárásnál a szőlő nem érik meg kellően; 
lehet, hogy sok eső miatt a bogyók felre-
pednek s általános lesz a penészedés : ilyen-
kor a félig érett termést leszüreteljük s a 
hiányzó cukrot mesterséges úton pótoljuk a 
mustban. 
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Erre a célra csak finomított cukrot (süveg-
cukrot) szabad használni. Annyi cukrot vegyünk, 
hogy ennek hozzáadásával mustunk a normális 
években elért cukormennyiséggel legyen egyenlő, 
mert főcélunk a cukrozásnál az, hogy borunk 
alkoholtartalma egyenlő fokú legyen jobb év-
járatú borainkkal. 

Ha pl. mustunk egy hektoliterében 16 kg. 
cukor van, de rendesen 20 kg. szokott benne 
lenni, akkor minden hektoliter musthoz 4 kg. 
cukrot kellene adnunk. Ámde az invertáció 
következtében, vagyis midőn a cukor a savak 
behatása következtében átalakul elerjedni képes 
(invert) cukorrá, akkor 1 rész cukorból l.osae 
rész invertcukor lesz, amit úgy is mondhatunk, 
hogy 95 rész cukorból lesz 100 rósz invert-
cukor. A cukorból tehát V20 résszel kell keve-
sebbet adni, mint amennyi invertcukrot aka-
runk pótolni. Példánknál maradva, tehát 1 hl. 
musthoz nem 4, hanem 4 — V20 — 3.8 kg. 
cukrot kell adnunk. 

Az alábbi kis táblázat a leggyakrabban elő-
fordulható esetekre nézve kellő felvilágosítást 
nyújt. 

A cukrozást lehetőleg mindig a mustnál, ne 
pedig a már kierjedt bornál alkalmazzuk. A 
cukrot pontosan lemérjük, némileg fölmelegí-
tett mustban feloldjuk s ha teljesen feloldódott, 
hozzáöntjük a többihez a hordóba, s most 
keverő (derítő) rúddal vagy más alkalmas 
módon jól összekeverjük az egészet. Mustunk 
azután magától szépen erjedésnek indul. További 
kezelése olyan, mint a többi boroké. 

2. Savtalanítás. 
Legjobb, ha a termelő nem orvosolja a 

borait, hanem meghagyja azokat a maguk 
természetes valóságában. Tiszta kezelés, tiszta-
ság a legapróbb részletekig, ez az ábécéje a 
sikeres borkezelésnek. A cukrozás, a szeszezés, 
a savtalanítás, a derítés mind olyan dolgok, 
amelyeket a törvény megenged ugyan, de mégis 

jobb, ha a termelő mindezeket a borkeres-
kedőre bízza. 

Ámde lehet olyan eset is (és adja Isten, 
hogy legyen), amidőn pincénkben egy-egy hor-
dócska bort elteszünk a magunk használa-
tára, pl. lakodalom, disznótor vagy egyéb 
családi ünnepélyek alkalmára. Es egyszer csak 
azt vesszük észre, hogy ez a bor nagyon is 
savanyú. Nem ecetes, hanem savanyú. Ha ece-
tes, azon bizony már nem lehet segíteni; de 
ha csak savanyú, azon okkal móddal segít-
hetünk, még pedig a savtalanítás által. 

Ezt azonban csak a már teljesen kierjedt 
bornál lehet alkalmazni, ha már a seprőről 
lefejtetett. Túlságba vinni sem szabad e dol-
got s legföljebb csak 2 — 3° /oo savat tompít-
sunk le, mert különben a borban oldatlan 
maradó sók (hamualkatrészek) nagyon is föl-
szaporodnak. 

A savtalanítást többféle anyaggal végezhet-
jük. Ilyenek a szénsavas mész, márványpor, 
továbbá a vegyi úton előállított tiszta szénsavas 
mész (calcium carbonicum), a szénsavas káli 
(calium carbonicum), borkősavas káli (calium 
tartarat) és még egynehány; de nekünk kis-
termelőknek legjobban megfelel a tiszta szén-
savas káli és a kettedszénsavas káli (calium 
bicarbonicum). Minden gyógyszertárban kapható. 

Ha a bor összes savtartalmát O'lVo-ra 
( = l ° / o o ) akarjuk csökkenteni, akkor 1 hl. 
borhoz 9 2 * 0 gr. szénsavas kálit vagy 1 3 3 ' 3 gr. 
kettedszénsavas kálit kell hozzáadni. Itt is 
arra kell ügyelnünk, hogy a keveredés tökéletes 
legyen. A savtalanító anyagot kisebb adagok-
ban adjíik a hordóba s folyton jól keverjük. 
A keverésnél sok szénsav fejlődik, a bor erősen 
pezseg, s ha előzetesen nem veszünk ki a hor-
dóból, sok bor ki is találna folyni. A véghez-
vitt savtalanítás után a bort nem szükséges 
lefejteni, ámbár a fejtés nem árt. Mindenesetre 
azonban a savtalanítást először kicsinyben 
(V2 literrel) próbáljuk ki. 

A must 
átlagos sűrű-

sége 

A must cukor-
tartalma 100 kg. 

mustban 

Mennyi nádcukrot kell 1 hl. musthoz adni, hogy annak cukor-
tartalma következő százalék legyen : A must 

átlagos sűrű-
sége 

A must cukor-
tartalma 100 kg. 

mustban 14 15 16 17 18 1 19 20 21 22 23 

A must 
átlagos sűrű-

sége 

A must cukor-
tartalma 100 kg. 

mustban 
k i 1 0 g r a m m c u k 0 r 

1-0570 10 4-67 5'90 7-17 8-46 9-79 11-15 12-55 
1-0613 11 3-52 4-74 6-00 7-29 8-61 9-69 11-34 
1-0656 12 2-35 3-57 4-82 6-89 7-41 8-75 10-12 
1-0700 13 1-17 2-39 3-64 4-91 6-15 7-54 8-91 
1-0744 14 1-20 2-43 3-69 4-98 6-30 7-65 
1-0788 15 1-22 2-47 3-75 5-06 6-41 
1-083-2 16 1-24 2-51 3-81 5-45 6-51 7-92 
1-0877 17 1-26 2-55 3-87 5-23 6-62 8-05 
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P I H E N Ő . 

Fakó a falevél... 
Fakó a falevél, megzizzen a haraszt, 
Sárguló szirommal álmodja a tavaszt 
A virágos pázsit . . . 
Míg fölöttem őszi fonalak röpködnek, 
Merengő lélekkel hallgatom a földnek 
Lassú dohbanásit. 

Elhervadó világ, haldokló természet, 
Miért van terajtad oly bűvös igézet, 
Oly égi varázslat, 
Hogy mikor az idők forgása visszahoz, 
Az emberi szívben mindig csodálatos 
Illetődés támad ? 

így ősz közeledtén árnyak környékeznek, 
Csillagok lehullnak, ú j álmok születnek 
Es a kebel vágya 
A nádfödte házat, ahol bölcsőnk rengett, 
A gyepágyas partot, a madaras kertet 
Mind visszakívánja. 

En is — ha lehetne — megint gyermek lennék, 
Vesszőparipámon anyámnál teremnék: 
Édesanyám keblén 
A keserűséget, a szomorúságot, 
Ellenségek nyilát, az egész világot 
Hauiar elfeledném. 

És hiába volna a legszebb ígéret, 
Hogy csalárdul, hűtlen elhagyjalak téged, 
Marosmenti tá jék! 
Aminek az ég szánt( megmaradnék annak, 
S amerre enyéim küzdenek, fáradnak, 
Én is arra járnék . . . 

Akkor majd a szívem örökifjú lenne, 
Bánatos könnypatak nem gyűlne szemembe, 
Valahányszor látom, 
Hogy a pázsit sárgul, harasztok zizegnek 
S őszi dér lehétől megfakult levelek 
Csörögnek a fákon. 

B. Taltáts Lajos. 

Egy tanító naplójából. 
Irta : Végh István. 

1885 március 17. 
Ma megválasztottak Pereclakon tanítónak 5 

szavazattal 11-ből, amennyiben 6 szavazópol-
gár fogta magát és nem szavazott. Ez ugyan 
nem valami nagy dicsőség, de mindegy, meg-
választottak és ez a fő. Van otthonom, meleg, 

puha fészkem, nem fogok, mint a vándor-
madár új hajlékot, új hazát keresni. És ami 
a legfőbb, meg is házasodhatom! Már miért 
ne?! „300 forint" fizetésem meg 2 szobás 
lakásom van. No meg vagy 160 gyerek s 
ugyanannyinak agyafúrt észjárású apja, mint 
fizető gazda. Mind, mind adófizetője úri vol-
tomnak. Mondja valaki, hogy nem vagyok bol-
dog és szerencsés ember ! 

1885 március 28. 
Ez a mai nap nem volt valami kellemes. 

Itt volt a kir. tanfelügyelő. Engem ugyan 
megdicsért, de az iskolaszéknek kiosztotta a 
magáét. Az iskola törvénytelen, rossz, sötét, 
alacsony, felszereléstelen és elhagyatott volta 
miatt megkapta mindenki a magáét illendő-
képen. Hanem egyben ők — az iskolaszéki 
tagok — is kimutatták a maguk minéműségét, 
különösen pedig a foguk fehérét. Nemes Pász-
tor Ferenc uram, bátran és vitézül járván 
a félelmetes helyeken, kijelenté : „apáink is 
ebben tanulmányoztak, mi is ebben tanulván, 
mindnyájan tudjuk a saját mivoltunkat, mert 
mivelhogy az iskola holt tőke, önmagában mit-
sem ér, magában véve nem tanít, ennélfogva 
s ennekutánna nem is öljük belé a sok pénzt, 
lévén szegények, mint a templom egere és 
elhagyatott árvák, amiképen a mi atyáink 
voltanak s nem bírjuk emiatt a tömérdek 
költséget, meg a nagy tanítói fizetést!" (Csak 
95 kat. hold príma földje van az öregnek.) 

A kir. tanfelügyelő megrökönyödött, menten 
és azonnal kocsijára ült s meg sem állt, amíg 
haza nem ért. Nemes Pásztor Ferenc uram 
nagy szakálla s bátor föllépése valósággal 
megijesztette. Az én szép, új tantermem iránt 
táplált reménységem füstbe ment. 

1889 március 14. 
Ugyesbajos dolgaim miatt ma, hogy L. . . . 

kellett jönnöm, annak igazán örülhetek. Talál-
koztam a kir. tanfelügyelővel. Nagyon kedves 
ember. Előhozta a tanterem - építés ügyét. 
Megkérdezte, hogy mi módon lehetne építtetni 
ott ? Megértettük egymást. Hogy mi módon 
lehetne építtetni, megbeszéltük. Egyszóval meg-
beszéltük az ügyet alaposan. Ami nem sikerült 
szépszóval, szépszerével, megpróbáljuk furfang-
gal, agyafúrt emberekhez való politikával. 

Arra kértem a tanfelügyelöt, hogy jöjjön 
el mihamarább az én iskolámba s lépjen fel 
erélyesen e makacskodó iskolaszékkel szem-
ben. Mondja meg nekik magyarán és így, 
ilyenformán: Ha nem építenek kendtek szép-
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szerével, jóakarattal, majd építenek muszájból, 
majd építtetek én a kendtek kontójára, de az 
aztán drága lesz ; kiküldőm a megyei főmér-
nököt, az alispánt, azok majd felmérik a belyet, 
a tantermet és építtetünk, kendtek pedig fizet-
nek, fizetik a költségeket pótadóban. Még az 
unokájuk unokájának is lesz mit fizetni. 

A kir. tanfelügyelő kissé gondolkozott, az-
után így szólt : Megpróbálom ezt a metódust, 
öcsém, de lia nem sikerül, ba kudarcot vallok, 
maga meg nem marad velem egy vármegyében, 
az bizonyos. 

Sikerül, sikerülnie kell, bíztattam én, biszen 
ezeknek van miből építeni, gazdag az iskola-
fenntartó, rendelkezik vagy 20.000 kor. ingó-
vagyonnal. Nem akarnak építeni, irigyek, fös-
vények, húzzák-halasztják a dolgot. Hanem 
alkalomadtán engem se kíméljen, mert ezek 
azt biszik, bogy csak én akarok iskolát épít-
tetni. Engem is osszon ki, bá csak lebet, ala-
posan, kivált akkor, ba az ő érdekükben szó-
lok, ba őket pártolom, ba ő mellettük fogok 
érvelni. 

1889 március 23. 
Ma itt volt ismét a tanfelügyelő. Össze-

hívatta az iskolaszéket s a tanteremért leszidott 
bennünket, annak rendje és módja szerint, hogy 
olyan rossz, egészségtelen tanteremben tanítok, 
hogy nem teszek jelentést, bogy miért tűröm 
ezeket az ázsiai állapotokat évek óta. Azután 
azonképen-módon cselekedett, amint március 
14-én megbeszéltük. Olyan erélyes volt, bogy 
szinle magam is megsokallottam. 

Hog}', hogy nem, az éri embereim a szokat-
lanul erély es tanfelügyelői hangra nagyon meg-
szelídültek. Látták, hogy nem tréfa a dolog s 
hogy én is kikaptam alaposan, alkudozni kezd-
tek. majd meg panaszkodtak, hogy nincsenek 
rá elkészülve, hogy alig volna lehetséges az 
idén, hanem hát „talán" jövőre majd lehet-
séges lesz stb. 

Ekkor én is beleszóltam és kérni kezdtem 
a tanfelügyelőt: engedjen nekik még egy esz-
tendőt, hogy rákészülve, jól megcsinálhassák, 
én szívesen eltanítok még egy-két esztendőn 
át ebben a rozoga tanteremben is, csakhogy 
igazán jó legyen helyette. 

A tanfelügyelőnek sem kellett több, mintha 
csak ezt várta volna. Nekemesett,-irgalmat-
lanul leszidott újra és annyira, hogy alig ma-
radt rajtam egy garas ára hivatalos tisztesség : 
„Még maga beszél? Maga nem tanító, hogy 
ennyi gyereket akar még tovább is nyomor-
gatni éveken keresztül ! Magának nem így kel-
lene beszélni. Maga ellensége az iskolának, 
magamagának, családjának, nekem alkalmatlan-
ságot szerez, mert ellenem lázítja az iskola-

széket, az én intézkedéseimellen tesz!" Szinte 
restellettem magam az iskolaszék előtt. Mon-
dom, hogy nem maradt rajtam egy garas ára 
hivatalos tisztesség. A vége pedig ez volt: 
„Ha nekem 14 nap alatt nem hoznak jóvá-
hagyás végett tervet, költségvetést, építkezési 
szerződést, azonnal kiküldőm a mérnököt, én 
nem alkuszom kendtekkel". Azzal felkelt, ko-
csijára ült és elment. 

Az együttmaradt iskolaszék pedig ezekkel 
vigasztalta magát : kikapott a rektor, úgy kell 
neki, legalább ő sem maradt szárazon, ennek 
ugyan emberül megmondogatták, jobban, mint 
nekünk, legalább semmit sem vethet a sze-
münkre. 

Alig egy órai gondolkozás után és tanács-
kozás nyomán elhatároztatott, hogy tanító uram 
és az iskolagondnok menjenek el S  
építőmesterhez, rendeljenek tervet és költség-
vetést, s amint készen lesz, azonnal megkötjük 
az építkezési szerződést, mert mivelhogy isko-
lának lenni muszáj, parancsolja a törvény is, 
meg a királyi tanfelügyelő úr, „hanem fáinat 
rendüjjenek, olyant, amilyen még nem vót!" 

1889 április 2. 
Ma jó napom volt, megkötöttük az épít-

kezési szerződést S építésszel, a jövő 
iskolai évben már az új tanteremben fogok 
tanítani. Ennek igazán örülök. De annak is 
örülök, hogy a tanterem szomszédságában, la-
kásommal összeépítve, még egy szobát is épí-
tenek, hogy annyi szobám legyen, mint a pap-
nak, azaz bárom. Ez egy kis gondot ad, mi-
velhogy be kell bútorozni. Sebaj, majd csak 
lesz benne valami. Hanem tantermem, az valami 
pompás lesz, mert teljesen rám van bízva a 
felügyelet, azzal a világos kikötéssel, hogy 
olyan legyek, amilyen még nincs sehol. Ha 
építünk, úgy építsünk, hogy jövőre ne kelljen 
megint építeni. Rajta is leszek, hogy minden 
jó legyen. 

1889 április 4. 
Bemutattuk ma a tanfelügyelőnek az épít-

kezési tervet és költségvetést, a szerződéssel 
együtt. A tanfelügyelő mikor meglátott kezem-
ben papírcsomaggal, mindjárt tudta, hogy mi 
járatban vagyunk. Mosolygott. Az iskolagond-
nokot nagyon megdicsérte és megígérte, hogy 
az épület átvételénél jelen lesz s ő maga néz 
és vizsgál meg mindeneket. 

1889 augusztus 15. 
Ma megint meglepetés készült számomra. 

Rendkívüli iskolaszéki ülést hívatott egybe 
Magyar György iskolaszéki tag, mivelhogy az 
iskolapadok valóságos játékpadok lesznek, mert 
a rektor olyanoknak rendűta, ezt nem lehet 
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tűrni. Intézkedjék hát az iskolaszék, hogy 
azok helyett jó padok készüljenek. 

Az ülést megtartottuk s csakugyan előadta. 
Magyar György iskolaszéki tag, hogy ő a 
padokat látta, azok valóságos játékpadok, nevet-
ségesek, ő azokat nem fogadja el, mert ő 
iskolaszéki tag is, presbiter is. 

Hiába argumentáltam, hogy azok adott mére-
tek szerint készültek, azokat Gönczy Pál állam-
titkár, a minisiter után való legnagyobb úr 
szerkesztette, nem használt semmit. Az iskola-
szék nagyon kezdett hajlani Magyar felfogása 
felé, kivált mikor azzal a hathatós argumen-
tummal hozakodott elő, hogy ők, már mint 
az iskolaszéki tagok, nem fémek bele s emiatt 
aztán nem tarthatnak iskolaszéki ülést. Már-
már elveszett a Gönczy-féle pad ügye, mikor 
felszólal Nemes Pásztor Miklós uram őkigyelme 
ilyeténképen : „Hát kigyelmed, sógorom, mikor 
a 7 éves Pistuka nevű unokájának csizmát 
akar venni, a saját tulajdon lábára pró-
bálja fel azt a bizonyos csizmát? Yagy pedig 
a gyerek lábára?" 

— Hát csak a gyerekére ! 
— No hát, ha azokat a padokat a gyere- l 

keken kipróbáljuk s nem lesz nekik nagy vagy 
kicsiny, elfogadjuk. Jó lesz, tanító ú r ? ! 

— Teljesen jó lesz, feleltem s meg lett 
mentve a Gönczy-pad sorsa. 

1889 aug. 30. 
Átvettük az új iskolát, minden rendben van. 

Holnap már meg is nyitjuk. Vígan halad min-
den a maga útján. A padok kitűnőek, minden-
kinek tetszenek, csak Magyart bántja azoknak 
szűk volta. Minden mérgét abba önti, hogy a 
padokat porosz börtönnek keresztelte el. 

A tanterem áll ma is, állni fog soká 65 
cm.-es falaival, messze pirosló cseréptetejével, 
de nem én tanítok benne. Elvezérelt a sors 
oda, ahol nagyobb a darab kenyér, de hogy 
ízletesebb-e, az már más kérdés. 

K ö n y v e s li áz. 
V 

Tizenkét év 
a Magyar Gazdaszövetség történetéből. 

Károlyi Sándor grófnak szoborleleplezése al-
kalmából a Magyar Gazdaszövetség, mint az ő 
eszméinek letéteményese, kiadta a saját történe-
tét. A könyv húsz értekezését majd ugyanannyi 
kéz írta, részletesen és alaposan hozzászólván 
a szövetség széles munkakörének minden ága-
zatához. jBernát István a megalakulás történetét 
mondja el. G. Ruhland a német agráriusok 
nevében méltatja a hazai rokonmozgalmakat. 
Emőcly József bemutatja a gazda vezért, az ország 
különböző városaiban tartott szervezkedő - gyű-

lések keretében. Dömötör László dr. a szövet-
ség jogpolitikai működését ismerteti s kiterjesz-
kedik a „Hangya" megalapítására, a szövetkezeti 
ügy törvényhozási rendezésére és nemzetközi 
érintkezéseire ; részletezi az uzsoratörvény elő-
készítése körüli mozgalmak lefolyását, az ingó 
záloghitel, az otthonvédelem, a végrehajtási 
törvény és perrendtartás reformja ügyében indí-
to t t s azóta már nagyrészt életbe is lépett 
akciókat. Löherer Andor az idegen kéz tér-
foglalása elleni küzdelmet írja le, ismételvén 
Károlyi szállóigéjét : Magyarország legyen a 
magyaroké ! Jancsó Dezső az agrársajtó fejlő-
déséről értekezik. Kodolányi Antal a jogról 
gazdálkodópályára lépő számos egyetemi polgár 
célirányosabb és gyakorlatibb kiképzése érdeké-
ben agrárkathedrát sürget az egyetemekre. 
Vantsó Gyula dr. a manchesterizmus elleni 
küzdelmet rajzolta meg, kidomborítván Károlyi-
nak vezérelvét, mely szerint a gazdaságilag erő-
sebb fél tartozik a testvériség és méltányosság 
erkölcsi fékét alkalmazni önös üzleti törekvései-
ben. Különösen a fedezetlen határidőüzleti já-
téknak a termelőre nézve káros voltát s ezért 
eltörlését iparkodik igazolni. Az országban vi-
rágzó kétezer hitelszövetkezetről, mint a kisember 
takarékosságának nevelő iskolájáról s Károlyinak 
tényleg legjobban bevált alkotásáról, Ónody 
Zsigmond rajzol áttekintő képet. Horváth Já-
nos dr. a szövetkezeti gabonaraktárak sikeres mű-
ködését, árszabályozó befolyását ismerteti. Meslcó 
Pál a földbérlő - szövetségeket mutat ja be, mint 
olyan bevált keretet, melyben a földéhség csil-
lapítható anélkül, hogy az uzsorás parcellázás 
útvesztőjébe sodorná a számításaiban sokszor 
vakmerő és közveszélyesen optimista földmívest. 
Kolosoáry Lajosné sz. Korányi Ilona a Gazda-
szövetség által 1904—1908-ban rendezett szo-
ciális kurzusok előadásait teszi tömör kivonato-
lásban könnyen áttekinthetővé. Förster Lajos a 
visszavándorlók letelepítése körül foiyó munká-
já t mutatja be a szövetségnek. Németh József a 
magyar szövetkezeti írók képzésmenetét tekinti 
át. Czettler Jenő dr. a magyar szövetkezeti sajtó 
irányeszméit fejtegeti, úgy, amint Károlyi nevelő 
hatása alatt a mai szocialetikai medret lassan-
ként kivájta magának s tartalmas folyóiratokban 
versenyt áll a külföld párhuzamos irodalmával. 
Molnár István dr. a gazdaköröket mutatja be, 
mint a falusi földmívesnek tökéletes polgárrá 
nevelő önképzőkörét, melyben családi, szakbeli 
ós általános művelődési kérdésekben eszmecsere, 
kioktatás és társalgás ú t ján civilizáló hatások 
alá esik és így önkormányzásra alkalmas, füg-
getlen, értelmes honpolgárrá növi ki magát. 
Ugyanez a szerző a községi monográfiákról is 
értekezik, melyek arravalók, hogy egy-egy falut, 
minden gazdasági és erkölcsi vonatkozásában, a 
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Röntgen-sugarak biztonságával világítson meg s 
így a dúló helyi szociális bajok gyógyításához 
a biztos korképet megállapítsa. Kolosváryné 
Korányi Ilona a Magyar Nők Szövetkezeti 
Ligáját ismerteti, melynek nemes hivatása lenne 
az értelmiségi nők segélyével a parasztasszonyt 
es munkásnőt a maga otthonában anyai, hitvesi 
es elettársi kötelességeinek céltudatosabb elátá-
sára kioktatni Schandl Károly dr. a főiskolai 
Széchenyi • Szövetségek csatlakozó munkáját is-
merteti s a jó ügynek az ifjúság bevonásával 

^biztosítja a jövőt. Es a könyv alkalmas arra, 
hogy aki a szociáldemokraták romboló munkája 
ellenében a jogfolytonosság alapján fejlődő társa-
dalomért, különösen annak alsó rétegeiért dol-
gozni hajlandó, i t t megtalálja a már kijelölt, 
bevált és kipróbált ösvényeket s néhány óra 
alatt kellemes é? tanulságos olvasmányok kere-
tében beilleszkedhetik a népjólét terjesztésére, 
a közmegelégedettség ápolására és a nyomor-
üldözés jegyeben dolgozó humanisták hadsere-
gébe. Nem lehet tagadni, hogy az a sok szoci-
ális alkotás, amely törvényhozásunkban az utolsó 
evek alatt a kisemberek javára szentesítést nyert, 
eszmei csírájában mind visszavezethető Károlyi 
Sándornak és az ő lelkes követőinek magveté-
sére s e könyvben, mint valami kiállításban, a 
fejlődés sorrendjében szemlélhető. A magyar ag-
ráriusok, kiknek tábora és befolyása csodálato-
san megszaporodott, e könyvben ércszobránál is 
maradandóbb emieket állítottak a maguk mél-
tán ünnepelt vezérének. A 340 lapos könyv 
ára öt korona (Szentkirályi-utca 40. sz., Gazda-
szövetség). M. J. 

Tégy esek. 
— Ehető csigák tenyésztése. Francia-

országban igen kedvelt csemege a különféle 
módokon elkészített csiga. Magában Párizsban, 
évenként egymillió kilogrammnál több csiga 
kerül a vásárcsarnokokba eladásra. Nálunk 
ugyan még nem ilyen általános a csigák fo-
gyasztása, de például Budapesten már szintén 
nagyobb mennyiség talál a vásárcsarnokokban 
vevőre s az ehető csigáknak rendszeres te-
nyésztése valószínűleg nálunk is kifizetné ma-
gát. A csigatenyésztés alig okoz valami mun-
kát és költséget, meghonosítása épen azért 
nagyobb fogyasztási gócpontokhoz közel lakó 
gazdáknak és kerttulajdonosoknak igen ajánl-
ható. Csigatelepül meszes és nedves talajú 
terület, leginkább kertnek árnyas része válasz-
tandó, amely a tenyésztendő mennyiséghez 
arányított nagyságban simára gyalult és be-
kátrányozott deszkákkal kerítendő körül, mint-
egy méter magasságban. Ügyelnünk kell arra, 
hogy a kerítésen olyan rések ne támadjanak, 

amelyeken a csigák kiszökhetnének. A beke-
rített helyen legjobb kakukfüvet, fodormentát 
és zsályát ültetni, továbbá gondoskodni kell 
némi moháról is, ősszel pedig száraz faleve-
leket és mohát szórhatunk el, amibe a csigák 
szívesen behúzódnak és azután elzárják a 
csigaházuk nyílását. Legcélszerűbb tenyész-
tésre olyan ehető csigafajtát választani, amely 
az illető vidéken különben is otthonos. Kül-
földön a legkedveltebb ehető csigafajták a 
szőlőcsiga, mely főleg szőlőhegyek közelében 
és dombos vidékeken tartózkodik, az Olasz-
országban gyakoribb tarka csiga, továbbá a 
nálunk is közönséges barna és sárga sávokkal 
fedett erdei csiga és a szürke kerticsiga. 
A fővárosi vásárcsarnokokban leginkább a két 
utóbbi fajta kerül táplálkozási célokra for-
galomba. 

— Tojásfehér je min t gyógyszer. Az élet-
ben majd minden nap előfordul, hogy kisebb-
nagyobb sebeket ejtünk magunkon, azokkal 
az éles eszközökkel, melyeket kézbe veszünk. 
Jó tehát tudni, hogy a vágott seb ellen a 
legbiztosabb szer a tojásfehérje. Tudvalevő, 
hogy a sebet a levegő hatásától meg kell 
védeni, ezt pedig legcélszerűbben úgy eszkö-
zöljük, hogy a sebet tojásfehérrel bevonjuk, 
amely a levegőt a sebtől elzárja és gyors 
gyógy hatással bír. Ugyancsak alkalmas a tojás-
fehérje a bélgyuladás és a hasmenés ellen is. 
Cukorral keverve vagy anélkül is, a tojás-
fehérje enyhíti a gyomor és belek gyuladását. 
Rendes körülmények mellett 2 — 3 tojásfehérje 
elegendő egy napban. Megjegyzendő, hogy ez 
nemcsak gyógyszerül, hanem egyúttal táplá-
lékul is szolgál a betegnek. 

— A c e m e n t h á z a k . A cementházakat ce-
mentdeszkákból, cementkockákból vagy cement-
betonból készítik s alkalmazásuk csakis ott 
indokolt, ahol kavics é-i homok bőviben van, 
agyag pedig hiányzik. Ha a faltégla ezerdara-
bonként 24—25 koronáért megszerezhető, 
cementházakat emelni nem célszerű, mert az 
ezen anyagból készült házak drágábbak lesz-
nek a téglából készülteknél. A cementházak 
különben is nem olyan egészségesek, mint a 
téglából emelt házak. 

Tartalom. Közgazdaság és népműveltség. Balásy 
Dénes. — Akié a főid, azé az ország. Horváth È. 
János. — Országos magyar háziipari szövetség. Laka-

! tos Lajos. — A kémia gazdaságtani vonatkozásai. 
Éber Rezsó. — A tanító a természetben. K. Berta-
lan József. — A borkezelésről. Györy Elemér. — Fakó 
a falevél. (Pihenő.) B. Takáts Lajos. — Egy tanító 
naplójából. (Pihenő.) Végh István. — Könyvesház. — 
Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egy-

letének misko lcz i városi választmánya által a bor-
sodmegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb rende-
zendő ápolónői tanfolyam 1909. évi január hó 
elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra 
fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az ér-
deklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre 
szívesen ad részletes fölvilágosítást. (1783—IV—3) 

Szakolczai (Nyitva m.) ev. egyház egy kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelme : hivatalos 
javadalmi jegyzőkönyv szerint 1078 korona. Tannyelv '. 
tót-magyar. Kellőleg fölszerelt folyamodványok nov. 
30-ig lelkészi hivatalhoz intézendők. (1791—III—3) 

Hanzest községben szervezett, községi jellegű, 
magyar tannyelvű elemi népiskolánál a tanítói állás 
betöltendő. Fizetés : államsegéllyel 1000 korona, lakás, 
valamint 199 koronát kitevő fajárandóság, iskola-
szolgai díj, irodaátalány, tanítói gyűlésen való rész-
vételi díj és kertilletmény. Pályázati határidő : 1908. 
évi december hó 10. Az iskolaszékhez intézett kér-
vények alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Hanzest, 1908. évi október hó 21-én. Kiss Ferenc, 
iskolaszéki elnök. (1674—II—2) 

A rozsnyói egyházmegyéhez tartozó D ivényhut ta 
róm. kath. leányhitközség tanítói állomására f. évi 
december 13-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 5'/2 
hold szántóföld és rét haszonbére, 147 korona 8 fillér; 
konszipáció 100 korona 16 fillér értékben; fajáran-
dóság 120 korona; temetői széna 12 korona; két eke-
napszám 8 korona ; tandíj cirka 240 korona ; állami 
fizetéskiegészítés ; van háromszobás lakása, istállója, 
pajtája, kis virágoskertje, gyümölcsöse. Tót nyelv 
szükséges. Csak okleveles tanítók és tanítónők pályáz-
hatnak. Felsőtisztás (via : Szakaiszenna), 1908 nov. 12. 
Deuts Rezső plébános, iskolaszéki elnök. (1841—II—2) 

Az újvidéki (Bácsbodrog megye) ref. egyháztanács 
pályázatot hirdet egy újonnan szervezett (ötödik) 
rendes férfitanítói állásra. Fizetése : Újvidék szabad 
királyi város, mint az összes tanítói fizetéseket viselő 
törvényhatóságának 1907-ben hozott határozata szerint 
évi 1620 korona, mely összegből 1200 korona mint 
alapfizetés, havi előleges, 420 korona pedig mint 
lakáspénz, negyedévi előleges részletekben fizettetik ; 
állami korpótlék. Kötelességei : az iskolaszék által 
kijelölendő osztály vagy osztályok tanítása. Betegség, 
törvényes akadályoztatás esetén társaival felváltva az 
orgonista-kántort helyettesíteni. Zsinati törvényeknek, 
egyházkerületi, egyházmegyei, egyháztanácsi taní-
tókra vonatkozó statútumoknak betartása. Állását 1909 
január első öt napjában elfoglalni tartozik. Okmá-
nyokkal fölszerelt (családi állapotot is feltüntető) 
kérvények december 12-ig alulírt lelkész, iskolaszéki 
elnökhöz intézendők. Úti, illetve hurcolkodási költsé-
gekre megválasztott igényt nem tarthat. Újvidék, 
1908 november 16-án. Molnár Hugó, ref. lelkész. 

(1836—II—2) 
Jól képesített tanító teljes ellátás mellett bár-

mely ideiglenes, helyettes vagy segédtanítói állást 
elfogad. Cím: „Tanító", Pórládony. Postrestant. 

(1843—II—2) 
A l ipótl (Moson vm.) róm. kath. osztálytanítói 

állásra december 12-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : 
a községtől 612 korona, 20 korona kertilletmény, egy 
bútorozott szoba ágynemű nélkül, államsegélyből 388 
korona. Kötelessége : a reábízott osztályokat tanítani 
s a kántortanítót esetleg helyettesíteni. Csak okleveles 
férfitanítók pályázhatnak. Kérvények főt. Cserhalmy 
Lajos esperes-plébános, iskolaszéki elnök úr címére, 
Hédervárra (Győr vm.) küldendők. Az állás azonnal 
elfoglalandó. (1892-1—1) 

Szárcsa község iskolaszéke az újonnan szervezendő 
községi óvónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
600 korona készpénzfizetés és szabad lakás, mely 2 
szobából és 1 konyhából áll. Dajkáról a község gon-
doskodik. Az óvónő kötelessége : a törvényben előírt 
módon a reábízott gyermekeket nevelni s oktatni, 
azonkívül köteles gondoskodni, hogy minden év május 
hó 15-től október hó 15-ig, vagyis a nyári munkaidő-
ben már reggel 5 órától fogva kellő felügyeletben 
részesüljenek a gyermekek. A felügyeletről pedig 
— mely a dajka kötelességévé tétetik — úgy gon-
doskodik, hogy szigorú ellenőrzésével biztosítja annak 
gyakorlását. Köteles továbbá a községi iskola felsőbb 
osztályaiban s az ismétlő-iskolában a leánynövendé-
keket heti 1—1 órában kézimunkára tanítani. Ha a 
kézimunka tanításával szép eredményt ér el, úgy a 
község részéről évente legkevesebb 40 korona tiszte-
letdíjban részesül. A magyar nyelv mellett a német 
nyelv ismerete föltétlenül szükséges. Okleveles pályá-
zók az iskolaszékhez nyújtsák be szabályszerűen föl-
szerelt kérvényeiket. Határidő : december 6. Szárcsa 
(Torontál), 1908. évi november havában. Az iskolaszék. 

(1857—II—2) 
A b iharnagybajomi református fiúiskola IV—VI. 

osztályának vezetésére s a kántor-orgonistai teendők 
végzésére helyettes tanító kerestetik. Fizetése : az 
iskolai év végéig 560 korona. Pályázhatnak okleveles 
tanítók és tanítóképzőt végzett tanítójelöltek is. Pá-
lyázati határidő : december 10. Az állás azonnal el-
foglalandó. Kozma Zsigmond, ref. lelkész. 

(1837—1-1) 
Ág. ev., tótul is tudó segédtanítót keresek 3 hó-

napra. Megkeresések, igények megjelölésével, Bernáth 
Béla tanító, Ottlaka pt., u. p. Medgyesbodzás 
küldendők. (1845-1—1) 

Körmöczbánya szab. kir. r. t. főbányaváros elemi 
leányiskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett 
rendes tanítónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : 1200 korona évi fizetés, 240 korona 
lakáspénz, hét ízben ötévenként 120 korona korpótlék 
és 24 köbméter kemény tüzelőfa. A megválasztott 
tanítónő köteles az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe 
belépni. Az állomás az iskolaszék értesítésétől számí-
tott tizenöt napon belül foglalandó el. A kellően föl-
szerelt kérvények, melyekben a magyar honosság is 
igazolandó, a városi iskolaszék címére, f. évi december 
hó 16-ig nyújtandók be. Palkovics Emil polgármester, 
iskolaszéki elnök. (1877—1—1) 

Kálló (Nógrád m.) róm. kath. iskolájánál tanítónői 
állásra pályázat hirdettetik december 6-ig. Fizetés : 
községtől 400 korona, államsegély 600 korona, lakás. 
Iskolaszék. (1878—1—1) 

Szekszárdra (Tolna m.), a Májer-Árlow-féle nyilv, 
joggal felruházott magán elemi tanintézetnél meg-
üresedett tanítói állásra f. évi december 8-iki határ-
idővel pályázat nyittatik. Évi fizetés: 1000 korona 
és 200 korona lakbér. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Májer Antal. (1879—I—Íj 

1709—11—1. sz. a. az Izsáki izr. tanítói állásra 
hirdetett pályázatra vonatkozólag a miniszter úr 
őexcellenciája f. évi 120.357. számú rendelete alapján, 
mely szerint az eddigi tanító nyugdíjazására nézve 
bizonyos pótlásokat rendelt el, az érdekeltek részére 
való tudomásvétel céljából a következőket adjuk közre. 
A választás megejtésének ideje csak a nyugdíjazás 
teljes befejezése után tűzetik ki. Ehhez képest az 
állás betöltésére az előző hirdetményben jelzett határ-
idő is semmissé válik. Izsák, 1908 november 24. Prop-
per Ovula, iskolaszéki elnök. Eózsa Manó, iskolaszéki 
jegyző. (1882-1 -1 ) 

Rendes állásban működő róm. kath. kántortanító 
— beszél magyarul, németül — helyi körülmények 
miatt állást keres. Cím : „Kántortanító" Kisújfalu, 
pósta: Sopronszentmárton. (1885—III—1) 
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Az a l s ó l y n b k o v a i (Krassószörény vm.) köza. el. 
népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Az állomás 
járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisz-
tességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szer-
kesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal, a szerb 
nyelv ismeretét igazoló okmánnyal is fölszerelt, sza-
bályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett 
folyamodványok 1908. évi december hó 9-ig Krassó-
szörény vármegye közigazgatási bizottságához kül-
dendők be. Lúgos, 1908. évi november hó 3-án Berecz 
Gyula, kir. tanfelügyelő. (97/h—I—1) 

Az e lbenthal i közs. el. népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honos-
sági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 1908. 
évi december hó 6-ig Krassószörény vármegye köz-
igazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. 
évi november hó 23-án. Berecz Gyula, kir. tanfel-
ügyelő. (98/h—I—1) 

A pojánai (Krassószörény vm.) közs. el. népisko-
lánál a tanítónői állás betöltendő. Az állomás járan-
dóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztes-
séges lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szer-
kesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is fölsze-
relt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett 
folyamodványok 1908. évi december hó 6-ig Krassó-
szörény vármegye közigazgatási bizottságához kül-
dendők be. Lúgos, 1908. évi november hó 23-án. 
Berecz Sándor, kir. tanfelügyelő. (100/h—I—1) 

A rudarlat közs. el. népiskolánál a tanítónői állás 
betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 korona 
készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági 
bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok 1908. évi 
december hó 9-ig Krassószörény vármegye közigaz-
gatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi 
november hó 26-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(101/h- I— 1) 
A m . kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a kir. 

tanfelügyelői hivataloknál újonnan szervezett 2 0 kir. 
s egédtanfe lügye lö i á l lásra pályázatot nyit. Ezen, 
a X. fizetési osztályba sorozott állásokra csak magyar 
honosságú oly egyének pályázhatnak, akik az 1883. 
évi I. t.-cikkben megállapított minősítéssel bírnak, 
feddhetlen előéletűek, ép s egészséges testalkatúak és 
a magyar nyelven kívül még valamelyik más hazai 
nyelvet is beszélik. A pályázati kérvények folyó évi 
december hó 15-ig nyújtandók be a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, és pedig azok részéről, 
akik közszolgálatban állanak, fölöttes hatőajjguk útján, 
azok részéről, akik közszolgálatban nem állanak, a 
lakóhelyükre nézve illetékes kir. tanfelügyelők útján 
tcijesztendők fel. A kérvényhez csatolandó a folya-
modó születési anyakönyvi kivonata, erkölcsi és tiszti-
0)iwsi bizonyítványa, végzett tanulmányairól és eddigi 
működéséről, valamint nyelvismeretéről szóló okmá-
nyok. Budapest, 1908 november 23-án. A miniszter 
helyett: Tóth, államtitkár. (102/h—I— 1) 

Zilszkófalvi ev. leányegyház okleveles tanítót 
keres. Tannyelv : tót-magyar. Fizetés : 800 korona 
készpénz- és terményekben, 1000 koronára való kiegé-
szítésre s esetleges korpótlékokra államsegély kéretik ; 
egy szoba, konyha a pincéből álló lakás (jövő évben 
új iskolaépület emeltetik), két kert s gazdasági épü-
letek. Keilően fölszerelt kérvények a liptórózsahegyi 
ev. lelkészi hivatalnak december 16-ig küldendők. 

(1881- II—1) 

4 9 . SZÁM. 

Békés község által fenntartotta attól mintegy négy 
km. távolságra fekvő rosszerde i tanyai tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom : természetben adott 
lakás, 2 kat. hold föld haszonélvezete és 800 korona 
készpénzfizetés, mely a törvényben előírt összegig ki-
egészíttetik. Amennyiben megválasztott tanító iskolá-
jában református növendékek vallásoktatásával éa 
vasárnap délelőtti istenitisztelet tartásával is meg-
bízatik, ezért a református egyháztól 250 korona 
tiszteletdíjban részesül. Fölhívatnak azon református 
vallású, okleveles tanítók, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen fölszerelt és családi 
állapotukat feltüntető kérvényüket december hó 10-ig 
alulírotthoz küldjék be. Dr. Török Gábor, iskolaszéki 
elnök. _ (1880—II—1) 

A bács fö ldvár i róm. kath, iskolaszék deczember 
10-ig pályázatot hirdet tanítói állásra. Fizetés: ezer 
korona, lakáspénz kétszáz korona,irodai átalány huszon-
egy korona. Kötelesség : 1909 január 1-től kezdve 
a kijelölendő mindennapi és ismétlő - iskolában taní-
tani, a bácstiszavidéki tanítóegyesületnek és a kalocsai 
kántortanítói nyugdíjintézetnek tagjává lenni. A kér-
vények Blázek Lajos espereshez, Bácsfóldvárra kül-
dendők. (1888—1—1) 

L u b o t é n y i (Sároa) rkath. kántortanítói állásra 
választás december 10-én lesz. Javadalmazás : 292 
korona községtől, 5 köböl párbér, 12 hold föld, 80 
korona stóla, 52 korona alapítvány, 36 korona kisajá-
tított földekért, 306 korona kiegészítés 800 koronáig. 
Személyes megjelenés megkívántatik. December 15-ig 
elfoglalandó. (1890—1—1) 

A f e h é r g y a r m a t i — Szatmár megye — községi 
óvodánál megüresedett óvónői állásra a felügyelő-
bizottság 1908 december hó 15-én lejárandó határ-
nappal pályázatot hirdet. Óvónő fizetése : 600 korona 
és 120 korona lakpénz, előleges havi éa évnegyedi 
részletekben, a községi pénztártól. Pályázók fölhívat-
nak, hogy kérvényükhöz bélyeggel ellátott születési, 
erkölcsi, orvosi és eddigi alkalmazásukról szóló bizo-
nyítványukat és oklevelüket a kitűzött határidőig 
Vanyek Ferenc, felügyelő-bizottsági elnökhöz közvet-
len nyújtsák be. A kérvényre 1 korona, a mellékle-
tekre 30 filléres bélyeg ragasztandó. Fehérgyarmat, 
1908 november hó 22-én. Vanyek Ferenc, elnök. 

(1889—II—1) 
Ótoháni (Fogaras megye) községi iskolánál segéd-

tanítói állásra pályázat hirdettetik december hó 10-ig. 
Fizetés : évi 600 korona, havi előleges részletekben 
az iskolaalapból és egyszobás lakás. A román és ma-
gyar nyelv teljes mértékbeni bírása okvetlen szük-
séges. Kellően fölszerelt kérvények az iskolaszékhez 
küldendők. ' (1893—1—1) 

Szolnokon, az államilag segélyezett egyesületi 
polgári fiúiskolánál gimnáziumhoz törtéut kinevezés 
folytán megüresedett rajztanári állásra pályázatot 
hirdetünk. Fizetés : évi 1600 korona, lakbér 400 korona. 
Megválasztott az állami iparostanonc-iskolában is 
alkalmaztatik, külön díjazás mellett. Rajztanár-folya-
modó hiányában mennyiség-, természettudományi 
szakcsoportra képesített polgári iskolai tanárok folya-
modványai is figyelembe vétetnek. Pályázatok dec. 
10-ig Tóth István, polg. isk. igazgató címére kül-
dendők. (1895—1—1) 

A s z a r v a s g e d e l kántortanítóságra a 46-ik szám-
ban hirdetett pályázat határideje meghosszabbíttatik 
december 9-ig. Személyes megjelenés kívántatik. 

(1897-1—1) 
Pályázat a p o l y á n f a l v i (Szepes m.) róm. kath. 

kántortanítói állomásra. A pályázat f. évi december 
hó 30-ra tűzetik ki. Személyes megjelenés és az orgo-
nálásban való jártasság megkívántatik. Fizetése tör-
vény i-zerű, lakás, fűtés. Folyamodványok Laczkó József 
esperes-plébánoshoz, Zsigrára (u. p. Szepesváralja) inté-
zendők. (1905—I - 1; 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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A hahóti kath. elemi iskoláknál a 4. tanítói állás 
betöltetett. Király, elnök. (1901—1-1) 

Vámosi (Somogy m.) róm. kath. osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona 
készpénz, egy bútorozott szoba, tisztogatással és fű-
téssel. Kötelessége : a rábízandó mindennapi és ismétlő-
iskolások tanítása, litániák és temetések végzése. Kér-
vények december hó 15-ig alulírthoz küldendők. Fő-
tisztelendő Hankóczy János plébános, Somogyváron. 

(1902-1-1) 

HIRDETESEK. 

A második osztály tanítója, 
JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az _ elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az új tanterv és utasítás szerint Z1MA 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest,VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1627—IX—7) 

r „ p ' l állami tanító, kéttanerős iskolától, közeli 
f o C l Cl helyre. Mellékjövedelem, református kán-
toria 300 korona, 200 korona lakbér, faiskolakezelés, 
hitelszövetkezettől jutalék. Városi tanítónak a kívánt 
cseredíjat fizetem. Debreczi Domokos, Uzdiszentpéter, 
Kolozs m. (1864-1-1) 

Nevelő kerestetik és Il-ik osztályú kis fiú 
mellé pusztára. Jilek József tiszttartó, Zichyújfalu 
(Fehér megye). (1850—1—1) 

r „ p r ' 1 öttanerős iskolától igazgató-tanító nejével, 
U o ü l C l városra osztálytanítóval is. Haraszty István, 
Szilágy-Pereesen. (1835—II—1) 

PÉTER 
zsony megye). 

József fonomimikai eljárása a legjobb. 
Kéljen prospektust. Kiadja az „Első 
Galántai Könyvnyomda, G-alánta" (Po-

(1899—IV—1) 

A 1 / A 11 I t a t » " élet-és járadékbiztosító-társa-
s\-Li «•>_. » I i ÍV V 1 ság magyarországi igazgató-
sága, Budapest. Az „Anker"-palota építkezésének be-
fejeztéig V., Erzsébet-tér 13. sz. Vagyon 172 millió 
korona. Biztosítási állomány 538 millió korona. Ki-
fizetések 338 millió korona. A társaság eszközöl : 
mindennemű tőkebiztosításokat halálesetre, kiházasí-
tási és aggkori ellátási biztosításokat, továbbá gyer-
mekbiztosításokat nevelési járadékkal és anélkül, me-
lyeknél a díjfizetés a szerződő korábbi elhalálozásával 
megszűnik, életjáradék-biztosításokat, meghatározott és 
olcsó díjak mellett. A társaság vagyonából Magyar-
országon 1907. év végén 27 millió korona van el-
helyezve. Mindennemű fölvilágosítást készségesen nyúj-
tanak az „Anker" képviselői. (1887 — 1—1) 

A h m r r d í Í 9 7 f t H tanítónak, tanítónőnek megvételre 
11J U g U l J a Z i U l l ajánlom 3000 koronát jövedelmező 
trafikomat, melyet feleségem vezet. Szegő István 
igazgató-tanító, Miskolcz. (1886 — 1—1) 

Pnnwn járási székhelyről Dunántúlra, tanítónő, vagy 
1/ùCl 0 tanítópárral. „Állami tanító", Bálincz, Krassó-
Szörény megye. (1883—1—1) 

Biztos eredmény! S S . 2 A S i 
M. ny. tanító, Kassa. Mutatványpéldányok 1*30 korona 
(bélyegekben is). (1872—II-2) 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustless -
szel történik. 

E szert egyedül és kizárólag a 
Fónagy-féle Dustless -

gyár : 

Erdős József és Tsa 
Budapest, VI., Szív-utea 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 

Miniszteri rendeleteket és utasítá-
sokat kívánatra megküldünk. 

(1680—IX—6) 

nyelvet tanítani képes tanítónőt keresek 
egy leánygyermek mellé. Tolcsvai Nagy Miklósné, 
Mihálydi, Szabolcs m. (1825—1—1) 

HARMONITJMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítáR. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. 373—33—29) 

A mult (tan. működésem 25.) évében vezettem be a 

SgjetnőGramma-László-féleABC-könyvet, 
amikor s amellyel az írvaolvasás tanításában eddig 
a legnagyobb rekordot értem el, rövid 4 hónap alatt 
földolgozván azt, miért is elhatároztam, még vissza-
levő tan. időmben ennél megmaradni s azt mások-
nak is ajánlani. Keszü (Baranya megye). Somssich 
Sándor, néptanító. — Mutatványpéldányt küldünk és 
bevezetése esetén a képes falitáblákat hozzá ingyen 
adjuk : Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(1548—VII—6) 

Kiskúndorozsmai áll. gazd. ismétlő-iskola gazdaságában 

kifejlett ezüstnyulak és fehér bakpulykák 
olcsón eladók. (1798—11—2) 
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Nefelejcsszál a Jézuskának. ÏÏÂi* 
színmű, karácsonyra vagy vízkeresztre. Egyházilag 
jóváhagyva. Hangjegyezett énekekkel. 1 koronáért 
küldi Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló (Heves m.). 

(1871—II-2) 

készpénzért vagy részletflieté»re 
legjutányosabb érőn 

BHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes áq'egyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. ( 1 9 3 - 4 0 - 40) 

V í > 7 P r b n n w w o b • Alexy: Vezérkönyv (eredmény. 
» CZ.C1 HUUJ V Cü . tár) a földrajz tanításához 120. 
Pálinkás B. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv I. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás : 
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézi-
könyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. : 
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I. oszt. 2 ; 
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen 
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—15) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XV. kiadás. 256 oldal. Űj kotta!) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11 -ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

(1380—XX—12) 

l í f n r í n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
U l u i 111 LCl l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férllöltönjt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
ilriszabó-lizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—19) 

Falnsi iskoláknak ! Gazdasági iskoláknak ! 
A Riczinger-fé!e 

s z á m o l ó k ö n y v e k 
rendkívül alkalmasak a munka megkönnyítésére. A 
II. oszt. könyve idegenajkú gyermekek számára is 
készült. Minden napra külön anyag. Az V—VI. oszt. 
könyve a gazda praktikus számításait nyújtja. Nem 
volna szabad egyetlen ismétlő-iskolai tanuló kezéből 
sem hiányoznia. A II. oszt. könyve 50 f, az V—VI. 

oszt. könyvé 80 f. 
Röttig G. és Fia könyvkiadók Sopronban. 

(1834—II—1) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
FEIWEL LIPÓT utóda Ä Ä 

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadot t árjegy-
zéké t , ingyen és 

bérmentve* 
(24—52—49) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLtTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. (21-17) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb ás villamos e r ő r e beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolaliegedük 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók. 
Harmóniumok, beszé-
lőgépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

cite rák, kitűnő húrokstb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10% enged- _ 
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld: M0GY0RÓSSY GYULA m. kir. szab. haug-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

( 5 8 5 - 2 6 - 2 3 ) 

KÉZIMUNKA 
I n » b é l i n e k . 
gok és szövetek rendkívüli, nagy 
választékban, szabott gyári árakban. 
Kérjen képes árjegyzéket és kiválasz-

tási küldeményt. 
Tanítónőknek engedmény ! 

B É R C Z I D . S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, YI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 
= = S a j á t árúházában. 

Magyarország = 
(16—52-49) 

Telefon 109 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Mt>gjeleíiik e lap m i n d e n hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l a p o t minden magyarorszagi népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban i^p-yen. 
A l ap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő ál tal lát tamozott 
községi elölj árósági bizonyí tvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva t a lba küldendők. 

A h i rde tések á r szabása . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Aí ily 
m ó d o n mindenki által kiszámítható hirdetési d í j e l ő r e küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t ted réat-át 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábü sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VII I . KER. , BÉB KOCSIS-UTCA 16. SZÍM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Magyar név. 
Sokat írtak már a nevek magyarosí-

tásáról, de az élet a maga változatos-
ságában mindig szolgáltat új szempontot 
e kérdés megbeszélésére. S ez érthető 
is, mert az élet folyton változik, de a 
változó viszonyok között is mindig ér-
vényesülnie kell a nemzet szellemének. 

Tudjuk jól, hogy a magyar név föl-
vétele csak külső kifejezője annak, hogy 
valaki egynek érzi magát a magyarság-
gal. A név — hogy hasonlattal éljünk — 
csak mintegy cégtáblája az egyénnek, 
amely mindenki számára láthatóan jelzi, 
hogy az illető hova tartozik. S található 
nem egy magyarnevű egyén, s talál-
kozott nem egy a történelem során is, 
aki magyar neve dacára sem volt szí-
vében magyar, sőt e nemzet java ellen 
cselekedett. Viszont volt és van ma is 
— hála Isten — elég idegennevű pol-
gár, aki lelke mélyén rendíthetetlen híve 
nemzetünknek. Mert a hazafiság minde-
nekfölött és elsősorban az érzésben rejlik. 

Készséggel elismerjük azt is, hogy van 
akárhány idegennevű, de magyarlelkű 
ember, akit a maga sajátos körülményei, 
családi vagy más fontos viszonyai még 
megakadályoznak abban, hogy hovatar-
tozandóságát külsőleg is jelezze. Nem 
egy olyan is van, aki idegenhangzású 
nevével oly elismerést, köztiszteletet és 
hírt szerzett magának, hogy fényes hang-

zású nevét nem hajlandó elvetni. Mások 
meg kiváló elődeiktől öröklött idegen 
nevükön csüngnek érthető kegyelettel. 
S vannak oly erősen magyarérzelmű 
emberek is, akik csak azért nem vesz-
nek fel magyar nevet, mert nem jut 
épen sor rá, vagy ismervén saját lelkük 
hazafias érzését, a névcserét fölösleges-
nek tartják. Némelyek meg épen azért 
ragaszkodnak idegen nevükhöz, mert lé-
nyükben van, hogy divatosnak látszó 
szokásokat ne kövessenek; avagy mert 
olyan embereket is ismernek, akik nem 
magyarérzésből, hanem valamelyes szá-
mításból vettek fel magyar nevet, s az 
ilyenekkel egy sorba tartozni nem kíván-
nak. Előfordul az is, hogy valaki sze-
rénységében és igénytelenségében úgy 
véli, hogy a maga nevének megváltoz-
tatásával ugyan nem lendít semmit a 
magyarságon, úgysem vevődik észre, úgy-, 
sem tesz számot a világon, akármilyen 
neve van is neki. 

Mindezek s az ezekhez hasonló leg-
különbözőbb indokok gyakran érthetővé, 
máskor megbocsáthatóvá teszik a ma-
gyar névtől való tartózkodást: de íme, 
fejlődik az élet, halad a világ, s erős 
érvekkel cáfol rá sokra s újabb érveket 
szolgáltat arra, hopy bármily igénytelen-
nek, szerénynek látszó ember nevének 
magyar volta is előmozdítja a magyar-
ság ügyét. 
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A nemzetek egymással való érintke-
zése napjainkban sohasem sejtett mér-
veket öltött. A közlekedési eszközök 
gyorsasága, tömegessége és olcsósága 
nemcsak az árúk és értékek cseréjét, 
hanem a legkülönbözőbb nemzeteknek 
egymással való szellemi és személyes 
kapcsolatát is a legmagasabb fokig fej-
leszti. Ez sokakban azt a téve3 látszatot 
kelti, mintha a nemzetek korlátai le-
dőlnének. De a tények mutatják, hogy 
minél bonyolultabb kapcsolatok létesül-
nek nemzetek és nemzetek közt, annál 
erősebben támad fel mindegyikben a 
vágy, hogy a maga egyéniségét fenn-
tartsa s annál hatalmasabb erőt fejt 
ki, hogy a maga létét az elnyeletés 
veszélyétől megóvja. S ez teljesen ért-
hető. Hisz az életképes egyén is, minél 
nagyobb veszedelem fenyegeti, annál in-
kább szedi össze erejét s annál kiválóbb 
és magasztosabb tulajdonságokat fejt ki 
magából. A végveszedelem tudata meg 
épen emberfölötti erőt kéjtes önteni a 
szorongatott egyéniségbe. így a nemze-
tek, melyek az emberiség közkincseinek 
letéteményesei, amióta a nemzetköziség 
terjed, még százszorosan fokozott mér-
tékben igyekeznek létüket fenntartani s 
létük fenntartásával a művelődés kincseit 
megmenteni. Nem is szűnhet meg soha 
a nemzeti eszme, mert a mindennél erő-
sebb természet s a benne rejlő gond-
viselés törvénye, hogy az emberi ideált 
különböző népek különböző módon igye-
kezzenek megvalósítani. 

A nemzetköziség is csak erőpróbája 
az életképes nemzeteknek, A sok érint-
kezés, kapcsolat, gazdasági, közművelő-
dési, művészi, irodalmi sereglés, minden-
féle nemzetközi összejövetel, nemzetközi 
verseny is, szellemi vagy testedző világ-
vetélkedés arra szolgál, hogy a nemzetek 
egymást kiismerve, egymástól tanulva, 
magukat tökéletesíthessék, a maguk hi-
vatását fölismerjék és méltóan gyako-
rolják. S minden nemzetközi versenyen 
is a nemzeti eszme arat diadalt. A leg-

kiválóbb nemzet, t. i. amelynek fiai vala-
mely nemzetközi versenyen valamely 
irányban elsőknek bizonyultak, abban 
az irányban az egész világ mesterévé 
lesz. S az egyes emberek nemzetközi 
győzelme úgy áll a világ előtt, mint az 
illető nemzet győzelme. S minél tovább 
halad a világ, annál több és több téren 
fejlődik ki a nemzetek vetélkedése. S a 
nemzetek minden rétege résztvesz a nagy 
világversenyben, úgy neve3, mint név-
telen emberek sokasága, a vállalkozó, a 
szellemi és testi erő egyaránt. 

Ez az oka annak, amiért a magyar-
ság minden, bármily jelentéktelennek 
látszó irányban folyjon is a nemzetközi 
vetélkedés, örül fiai győzelmének. Hisz 
az ő győzelme ez. S ha ellenségei el is 
akarják előle zárni a világot: hát a 
nemzetközi vetélkedések terén ad jelt 
létéről s mutatja meg, mire képes. Ép 
ez oknál fogva kívánatos, hogy a nem-
zet minden fiának neve is magyar le-
gyen. Azelőtt azt hitték, hogy csak tudós, 
művész, író s általában közéleti szerep-
lőnél fontos a magyar név. Mert csak 
ezekről hallott a nagyvilág. Ma már 
tudjuk, hogy kereskedő, iparos ós föld-
művelő, de a bájvívás vagy más ügyes-
ség, testi vagy lelki, anyagi vagy erkölcsi 
érték termelőjénél egyaránt kívánatos, 
hogy magyar neve legyen. Mert külön-
ben ellenségeink elvitatják tőlünk, mint 
ahogy akárhány régebbi jelesünket el-
vitatták. S aki a maga részéről nem is 
vesz részt a világ semminemű dolgában, 
annak fiai résztvehetnek. S ha csak 
annyiban vesz részt valaki, hogy a sűrű 
utazások korában bármily idegen előtt 
magyar néven válik ismeretessé, bármily 
idegent a magyar név észrevevésére, 
kiejtésére szoktat: máris hozzájárult va-
lamivel a magyarság úttörő munkájá-
hoz. S mint kifelé, úgy itthon, befelé is 
minden magyar név egy-egy zászló, egy-
egy emlékeztető a magyarság számbeli, 
erkölcsi, szellemi fölényére. Émellett a 
név, még ha viselőjét magát nem is, de 
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akárhányszor családját, utódját önkén-
telenül kötelezi a magyarságra. Akár-
hány példa van arra, hogy teljesen el-
idegenedett, vagy idegenbe származott 
magyar utódja pusztán magyar neve 
révén kapcsolatban állónak érezte magát 
nemzetünkkel s. javunkra szolgált. S van 
arra is példa, hogy ilyet magyart ueve 
hódított vissza nemzetünknek. 

Külsőség! Igaz, csak külsőség a név, 
de az emberre külsőség is hat, annál 
inkább oly külsőség, amilyen a név, 
amelyet állandóan tudnia és kiejtenie 
kell. Ez állandó figyelmeztető az egyénre, 
hogy valamely nemzethez tartozik s 
állandó figyelmeztető az idegenre, hogy 
a név viselője magyar. 

A magyarságot évszázadok során ki 
akarták vetkőztetni nemzeti mivoltából. 
Nemcsak családjainak, de városainak, 
községeinek, folyóinak és hegyeinek is 
idegen neveket adtak, mert tudták, hogy 
ez mennyire szolgál az elidegenedésnek. 
Most minden téren helyre kell állíta-
nunk a magyarságot. Minden új magyar 
név a szétdarabolt várépítménynek egy-
egy kövét állítja vissza. P a l á u v i L a j o s . 

Nemzeti közszellem, 
tanítói közszellem. 

Irta: Károlyi Sándor. 
Forrongásban, átalakulás és nagy karcok 

előtt áll társadalmunk. Oly időket élünk, oly 
idők előtt állunk, melyek különösen a magyarság 
jövőjére messze kiható következményeket hor-
doznak méhükben. Ezzel a faktummal szemben 
nemzeti kormányzatunk minden lehető alkal-
mat és eszközt fölhasznál abban a tekintetben, 
hogy a küszöbön álló — reméljük, csak átme-
neti — kritikus időszak minden veszély és kár 
nélkül vonuljon el fejünk fölött; oly intézke-
déseket s alkotásokat léptet fokozatos egymás-
utánban életbe, melyeknek becsületes keresztül-
vitele nemcsak nemzettársadalmi életünk leg-
újabb korszakos evolúciójából származható bajok 
és veszedelmek elhárítására, hanem — ezzel 
együtt — zilált s fejletlen nemzettársadalmi 
viszonyaink minél teljesebb szanálására és kon-
szolidálására, a nemzeti érdekek, a zavartalan 
továbbfejlődés s a nemzeti jövő biztosítására 
is hivatva lesz. 

A nagy idők és feladatok azonban — egy 
nemzet életében — ezeknek megfelelő nemze-
déket igényelnek. Csak ez képes nagy tettekre, 
hivatásának becsületes betöltésére. Boldog és 
szerencsés ország, melynek államalkotó és fönn-
tartó népe ily nagy és korszakalkotó időkben, 
a nagy feladatok, elhatározások és tettek ide-
jén, ennek tudatára s a hazafias kötelesség-
teljesítés magaslatára képes fölemelkedni. Iga-
zolja ezt — épen úgy, mint az ellenkező eset 
gyászos következményeit — a történelem. 

Ha már most hazai állapotainkat tekintjük, 
kérdés, hogy mai nemzeti társadalmunk a maga 
egészében tudatában van-e a küszöbön álló új 
kórszak nemzeti létünket, jövőnket fenyegető 
veszedelmeinek s ezzel szemben hazafias köte-
lességeinek s kész-e és képes-e ezeket meg-
felelően teljesíteni? Nagy és él átbevágó kérdé-
sek ezek, melyeknek mikénti eldőlése nemze-
tünk jó- vagy balsorsát jelenti. Fájdalom, a 
ténybeli felelet — ma nagyban és egészben — 
nem lehet igenlő. Nemzeti társadalmunk fele-
kezeti, nemzetiségi és osztályellentétek és har-
cok által széttagolva, benső erejében meg-
gyengítve — igaz, hogy egyrészt a külföldi 
befolyások, másrészt a nehéz létviszonyok, nem-
különben nemzeti művelődésünk fogyatkozásai 
miatt is — teljesen az önző egyéni, az anyagi 
érdekek szolgálatába merült, a közdolgok és 
érdekek, a magasabb eszményi célok iránti 
érdeklődés s odaadó ügybuzgalom és lelkesedés 
végzetes aláhanyatlása mind sivárabbá és súlyo-
sabbá teszik társadalmi közéletünket. Ezzel 
pedig fokozatosan kiapad az a kútforrás, mely-
ből a nemzeti és társadalmi egység kiépítésé-
nek, a nemzeti jövő biztosításának minden-
napi hangyaszorgalmú munkásságához a meg-
felelő munkaerőt és kedvet s az összekötő 
anyagot, a „nagy tettek órájában" pedig a 
diadalmas nemzeti erőt és lelkesedést meríteni 
lehetne. 

Már pedig kétségtelen, hogy életrevaló és 
életerős csak az a nép lehet, melynek lelkében 
egyrészt ősi nemzeti erényeinek s múltjának 
tudata, ebben gyökerező faji tradíciói és öntu-
data, másrészt s ezen az alapon a közös célok, 
a közös törekvések, a nemzeti együttérzés és 
összetartás érzete és tudata nemcsak élnek, de 
— annak helyén és idején — megfelelő nem-
zettársadalmi tettekben és munkásságban is 
megnyilvánulnak. Szóval: él benne a nemzeti 
lélek és öntudat s az ebből fakadó nemzeti 
közszellem és közérzület, melyek egyedül képe-
sek egy nemzetet naggyá, erőssé és halhatat-
lanná tenni. E tekintetben — a kisebb nem-
zeti államokat nem is említve — elegendő két 
nagy nemzetre rámutatnunk: a németre, mely 
főleg ezeknek köszönheti mai egységét, világ-
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hatalmát és jövőjét, és a japánra, mely az új 
kor kívánalmaival számot vetett nemzeti lélek, 
közszellem és érzület erejével egy eddig alig 
ismert, jelentéktelen ázsiai népből hihetetlenül 
rövid idő alatt á föld egyik minden tekintet-
ben legkiválóbb nemzetévé küzdötte föl magát. 

"Valóban, ha van nemzet, úgy elsősorban a 
magyar az, melynek életbevágó szüksége van 
e tanulságok megszí vieles ére. Sokszorosan szük-
sége azonban épen most, a küszöbön álló 
nemzettársadalmi átalakulások, küzdelmek s az 
egész társadalmat átfogó iskolán kívüli oktatás 
behozatalának előestéjén. 

Ma — tudjuk — korunk jelszava s életelve 
a végletekig vitt reálizmus; ez uralkodik köz-
életünkön s iskolarendszerünkön is. Látjuk a 
következményeket; látjuk, miként pusztítja ki 
fokozatosan a magasabb ideálokat a tömegek 
lelkéből ; miként bomlik s tagolódik szét alkotó-
elemeire társadalmunk. Ezekután — mint a 
gyakorlati élet embereinek — lehetetlen mély 
aggodalommal nem gondolnunk arra, hogy az 
ideálizmus pusztulásával mindinkább gyengül 
az a nemzeti és erkölcsi alap, melyen nem-
zeti kormányzatunk korszakos alkotásai föl-
épülhetnek s mind nehezebbé válik az a nagy 
nemzeti újjászervezési feladat, melynek meg-
oldásában a magyar tanítóságra is oly nagy-
fontosságú szerep vár. 

Meg kell teremtenünk (természetesen, nem-
csak a tanítókról van szó) a magyar társa-
dalom nemzeti, szellemi és érzelmi egységét. 
Amennyiben pedig a ma már kórosan elfajult 
reálizmus a bomlás és kishitűség alapja s meg-
ölő ellensége széttagolt társadalmunk nemzeti 
egységének : az egységes nemzeti közszellem 
megvalósítása céljából az egyéni önzés, az 
anyagi érdekek mai kizárólagos uralmát ki-
küszöbölő, illetve ellensúlyozó magasabbfokú 
ideálizmus kultuszának fölkarolása mellőzhetet-
len föltétel. Ez adja meg azt a benső, erkölcsi 
erőt és lendületet, mely egy nemzetet — veze-
tőket xígy, mint vezetetteket — a nagyszerű 
és korszakalkotó munkatervek és elhatározá-
sok fölvetésére és megvalósítására képesíti. 

Oly idők vannak elkövetkezőkben, melyek 
előreláthatóan súlyos próbára fogják tenni a 
magyar nemzet erkölcsi erejét, szívós kitartá-
sát s nemzeti ideáljaihoz való erős ragaszko-
dását, sőt áldozatkészségét is. Nekünk nem 
szabad — semmi körülmények között — a 
kishitűség és elcsüggedés végzetes hibájába 
esünk s nemzeti ideáljainkról lemondanunk: 
ezt hirdessük, ezt csepegtessük a magyar nép 
lelkébe. Saját példánkkal s hivatásérzetünkből 
merített minden erőnkkel terjesszük s erősít-
sük a nagy nemzeti célokra, feladatokra és 
elhatározásokra, sőt — ha kell — ellenállá-

sokra is képes, bízó, reményteljes nemzeti köz-
szellemet, erőt és akaratot. Ám hirdessük, ter-
jesszük iskolában, iskolán kívül az életrevaló 
szükséges ismereteket és készségeket ; tegyünk 
meg minden tőlünk telhetőt az anyagi köz-
jólét (ideértve természetesen a saját jólétünket 
is) előmozdítására: ne tévesszük azonban soha 
szem elől. — s erre neveljük, buzdítsuk a 
reánkbízott népet is — hogy az egyéni, az 
osztályérdekek s mindenekfölött áll a közérdek, 
a haza érdeke és jövője, melynek szempontjá-
ból kell irányítanunk s annak alárendelnünk 
minden, a közérdekre vonatkozó elhatározásun-
kat és munkásságunkat. Ennek a ma annyira 
hiányzó, de oly égetően szükséges életerős 
nemzeti közszellemnek a megvalósítása és álta-
lánosítása elsősorban a hazafias magyar taní-
tóságra vár. 

Egységes nemzeti közszellemet azonban csak 
egységes szellemű s ideális lelkesedésö tanítóság 
terjeszthet sikerrel. Ebből következik, hogy a 
magyar tanítóság egységes és hazafias köz-
szelleme fontos nemzeti érdek. Enélkül a nem-
zeti társadalom megszervezése és helyes veze-
tése illúzió marad s az iskolán kívüli kultúrális 
és népjóléti akciók sikeresen, a legfőbb nem-
zeti érdekeknek megfelelően megvalósíthatók 
nem lesznek. 

A magyar tanítóság egységes és hazafias 
közszellemének megteremtésén munkálnunk 
tehát hazafias kötelesség. Erre legalkalmasabb 
térül ma a megfelelő tanítóegyesületi élet kínál-
kozik. Egyesületi életünk eddig — célszerűtlen 
szervezete mellett is — tényleg és elsősorban 
a tanítóság egyesítésének s a nagy nemzeti 
célokra való képesítésének szolgálatában állott. 
A legújabb időkig. Hiszen még ma sincs elejtve 
— tudomásom szerint — a magyar tanítóság-
nak az a régi közóhaja, kívánsága, hogy az 
államsegélyben részesülő összes felekezeti taní-
tók * köteleztessenek az általános tanítóegye-
sületbe való belépésre (ami a tanítóegyesületi 
életnek, mint nemzetfontos-ágú intézménynek, 
hivatalos jellegét még erősebben kidomborítaná). 
Ma már azonban — úgy látszik — stagnáció, 
sőt visszafejlődés van e tekintetben. Egyesületi 
életünk mintha letért volna eddigi, szinte tra-
dicionálissá vált útjáról. Oly tényeket, törek-
véseket és ideálokat látunk egy idő óta az 
egyesületi élet terén fölszínre kerülni, melyek 
végeredményükben nem a nemzeti érdeket 
képező egységet (s az ebben rejlő erőt) fogják 
szolgálni, de ellenkezőleg: a bomlás és szét-
tagolódás felé vezetnek. 

Ha bármelyik más tisztviselői osztály igyek-
szik magát is — a saját úgy vélt osztályérdeké-
ben —az államtól és társadalomtól egyesületét 
szervezetileg a lehetőségig függetleníteni s 
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ezzel elkülöníteni : a magyar tanítóság ezt 
célszerűen nem teheti. Az ő üdve, jövője — 
a hazáé is — az állammal és társadalommal 
való minél szorosabb szervezeti kapcsolatában 
van. Nagy hivatását a saját és a nemzet nagy 
kára nélkül a legkisebb részben sem tagad-
hatja meg. Még az osztályérdekek csalékony 
ideáljaiért sem. Lidércfény az, mely ingoványba 
vezet. 

Nagyon csalódnék a magyar tanítóság, ha 
azt hinné, hogy jogos és méltányos érdekei, 
törekvései, vágyai és reményei csupán a szabad-
egyesületi irányzat felé haladó „független" és 
„önálló" szervezkedés útján érhetők el. A ta-
nítóság érvényesülésének, természetes előhala-
dásának és sikerének méltó és biztos útja, a 
tanítói képzettség megfelelő és általános eme-
lése és rendezése mellett, minél nagyobb körre 
kiterjedő egysége, egységes közszelleme, fel-
adati és munkakörének minél nagyobb, mélyre-
hatóbb s a nemzeti társadalom minél nagyobb 
körét átfogó volta : ekként az önmagában s az 
általa betöltendő nemzetfontosságú szerepkör-
ben rejlő erkölcsi súly és erő. 

A magyar nemzeti társadalom küszöbön álló 
átalakulásában, konszolidálásában nagy szerep 
vár, szükség van reánk s nekünk nincsen 
szükségünk arra, hogy érdekeinket erőltetett 
s mesterséges úton akarjuk előmozdítani s 
biztosítani ; különösen pedig nincsen okunk 
arra, hogy — összehasonlítva a jdent a múlt-
tal — épen a mai s új korszak alkotásán 
munkáló nemzeti kormányzattal szemben kis-
hitűek, bizalmatlanok legyünk. Szatócs szellemű 
p »litikával a valóságban elszigeteljük, szét-
tagoljuk és meggyengítjük magunkat s leszál-
lítják szerepkörünk nemzeti jelentőségét, súlyát; 
ennek eredménye pedig nem lehet kétséges, 
sem pedig kívánatos. 

Régi igazság, mely mindinkább beigazolódik : 
hogy a mcigyar tanítói állás valójában nem 
hivatal, de hivatás, annak feladati és munka-
körét ridegen az anyagi érdekek szűk korlátai, 
paragrafusai közé szorítani nem lehet és nem 
szabad. Vállaljuk és teljesítsük hazafias öröm-
mel és fönntartás nélküli ideális lelkesedéssel 
azt a megsokszorozódott nagy feladatot, mely 
az előttünk álló új és küzdelmes korszakban 
reánk, magyar tanítókra vár. Egyesüljön — 
illetve egyesíttessék — e célra minden magyar 
tanító. Ha ezt tesszük, kétségünk afelől nem 
lehet, hogy jutalmunk nemcsak a teljesített 
hazafias kötelesség tudata s munkánk áldásos 
eredményén való hazafias öröm és megelégedés 
lesz, de az állam és társadalom is ahhoz mél-
tóan fogja leróni tartozását leghívebb és hasz-
nosabb munkásaival szemben. 

Levelek egy néptanítóhoz. 
vm. 

írta: Gaal Mózes. 
Vidd el a gyermekeket a falusi mester-

emberek műhelyébe is. Nem kerül nagy fárad-
ságba, mert kevés van, sokkal kevesebb, mint 
amennyire szükség volna. Nekem az a gondo-
latom van, hogy szeretném, ha minden falu 
maga tudná a szükségletéhez megkívántató 
eszközöket előteremteni. Tudom, hogy merész 
gondolat, de rakaszkodom hozzá. Összes kon-
zekvenciáit nem merném levonni, de ha eszembe 
jut egy-egy falusi sokadalom, vegyes, országos 
vásár s végigjárom a sátrakat : ismét csak 
megerősödöm az én makacs gondolatomban. 

O O 
Tömérdek olyan cikket árulnak a vásári sát-
rakban, amire a normális igényű embernek 
épen semmi szüksége sincsen és nagy a száma 
az olyan árúcikkeknek is, amelyeket az embe-
rek maguk készíthetnének el, házilag. Ehhez 
azonban két lényeges dolog kellene : a kíván-
ságok lefokozása, az időnek okosabb felhasz-
nálása. 

A kívánságok tagadhatatlanul gyarapodtak 
a fejlődéssel, mondjuk, hogy az ízlés is fejlő-
dött, az emberek szebbre, csinosabbra, muta-
tósabbra vágyakoznak az öltözetben, a ház 
belső berendezésében; így a házi-szőttes ruhák 
helyét a bolti kelmékből divatos szabással ké-
szült ruhák foglalták el, a falusi csizmadia vas-
tagtalpú, patkós csizmája helyett lassanként az 
olcsóbb, a feltétlenül kényelmesebb cipő hasz-
nálata terjed el, az asszonynépnél hamar hódí-
tott a harisnya, megkezdette a fejrevaló kendő 
ellen diadalmas harcát a virágos, feldíszített 
kalap, a régiszabású mellénykét leverte a fűző 
és a csábító színű, formájú blúz: a fejlődő, 
még pedig szédítő gyorsasággal fejlődő ruha-
ipar az egész vonalon háttérbe szorította a 
háziipart s így a növekedő szükségletek fede-
zésére a háziipar elégtelennek bizonyult. A 
gépekkel gyorsabban dolgozó nagy gyárak a 
kisiparosok megélhetését nehezebbé tették, a 
falusi mesteremberek csak azokra az ipar-
ágakra szorítkoztak, amelyeknek vevői is akad-
tak, egy részük csak mellékesen űzte és űzi 
iparágát, s főfoglalkozása a mezőgazdaság. 
Tavasztól őszig, tehát három teljes hónapon 
át ipari tevékenysége szünetel s még azok is, 
akikben igazi rátermettség van: előbbrevaló-
nak tartják a földmívelést, mint az ipart, 
mert a kenyér gondja, a hagyomány, a falusi 
élet természete, vagyis az életviszonyok erre 
kényszerítik. Csak a legprimitívebb iparágak 
mívelői tudnak mesterségük után megélni. 
A kovács, az asztalos, a foltozó varga, a szíj-

I gyártó, a kerekes, a szürszabó s ebből az ipar-
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ágból is csak egy-egy ember minden kis köz-
ségben. Mert a szükségletek szabják meg az 
iparnak életföltételeit. Mindenesetre szomorúan 
figyelemreméltó jelenség, hogy együttvéve 
nincs annyi iparos egy-egy községben, mint 
ahány korcsmáros van. Ezek tények, ezekkel 
tehát számolnunk kell, midőn a gyermekeket 
elvisszük a mesteremberek műhelyeibe. 

Nemde, az a cél fog vezetni minket, hogy 
az emberi tevékenység minémüségét szemlél-
tessük tanítványainkkal. A munka tisztességé-'' 
bői indultunk ki, ezt kell éreztetnünk mindig 
és mindenütt. Meg kell magyaráznunk a gyer-
mekeknek, hogy a mesteremberek, midőn ke-
zük ügyességével a nyers, formátlau anyagból 
célszerű és hasznos iparcikkeket készítenek : 
épen olyan szükséges és hasznos, tehát meg-
becsülésre méltó munkát végeznek, mint a 
földmívelők. 

Az egyiknek munkája biztosítja a kenyeret, 
a másiknak a munkája juttatja a földmívelőt 
használható szerszámhoz, készít neki házat, 
készít ruhát, egyiknek szüksége van a másikra, 
s egymás nélkül csak úgy tudnának megélni, 
ha minden ember a maga minden szükségletét 
saját erejéből, saját munkájának az árán tudná 
kielégíteni. Ez a kölcsönösség fűzi egymáshoz 
az embereket, ennek a megértése a szociális 
gondolkodás alapfeltétele, aki ezt figyelmen 
kívül hagyja, pedig nagy az ilyen embereknek 
a száma, attól ne várjunk igazságot és méltá-
nyosságot, az olyan ember továbbplántálója 
a sok százados felfogásnak, amely a teremtett 
lények között nem etikai alapon, hanem 
hamis társadalmi elfogultsággal tesz különb-
séget. 

így szólok a gyermekekhez, akik a foltozó 
varga műhelyében velem vannak: — Látjátok, 
fiaim, ez az egyszerű műhely az én szememben 
épen olyan tiszteletreméltó hely, mint a mező, 
ahol szüleitek szántanak, vetnek, aratnak, egész 
nap görnyednek, kezük fárad, arcuk izzad, ezt 
a mesterséget meg kell az embernek tanulnia, 
épen úgy, mint ti meg fogjátok apátoktól 
tanulni, hogy a kaszát mik épen kell a keze-
tekben fogni, miképen kell nekifektetni a 
fűszálaknak, hogyan kell boglyát, szekeret 
rakni, kévét kötni, csépelni. A napnak huszon-
négy órája van, ebből a huszonnégy órából 
kell juttatni a test pihentetésére, kell juttatni 
a munkára, ez az ember leül reggel a kis 
asztalka mellé s dolgozik délig, azután ebédel, 
s utána leül újra, hogy estig dolgozzék, meg 
kell élnie ebből a mesterségből, épen úgy, 
mint szüleiteknek meg kell élniök a mezei 
munka gyümölcséből. Hogy kinek mennyi jut 
munkája gyümölcséből, az a szerencsés körül-
mények dolga, de, hogy mindenkinek munka 

árán kell a kenyerét megszereznie, az bizonyos. 
Ebből tehát az következik, hogy a munkában 
minden ember egyforma, s így minden embert 
becsülnünk kell, s ne kérdezzük azt, hogy 
melyik munkának van nagyobb s melyiknek 
kisebb eredménye, melyik mesterember szerez 
többet, melyik kevesebbet, mert a munka 
tisztességének értékelésénél erre szükség nin-
csen. Nekünk a műhelyekben arra kell gon-
dolnunk, hogy vájjon ugyanazt a munkát, 
amely a műhelyben folyik, el tudnók-e végezni? 
Erre azt kell felelnünk, hogy mi azt nem 
tudnók elvégezni, a mesterember tehát az ő 
mesterségével különb, mint mi vagyunk, ezt 
el kell ismernünk, ezért nekünk azt a mester-
embert feltétlenül becsülnünk s hasznos em-
bernek kell tartanunk. A szerencsésebb viszo-
nyok között élő mesterember munkája lehet 
gyümölcsözőbb, mint a kevésbé szerencsés 
viszonyok között levőé, de azért nagyobb tisz-
teletre a munka szempontjából nem tarthat 
számot. Ám, ha a végzett munka minőségét 
nézzük, akkor a jó mesterembert, kinek ügye-
sebb keze, nagyobb szorgalma, fejlettebb ízlése 
van : fölébe kell azt helyeznünk az olyan 
mesterembernek, aki nem ügyes, nem szor-
galmas, ízlése is kevesebb. Énnek a különb-
ségnek a megtételére minket az igazság kény-
szerít, s e különbségnek belátása legyen a 
buzdítás mindazokra nézve, akik bizonyos 
munka elvégzésére vállalkoznak : törekedjék 
mindenki arra, hogy a legjobb munkát végezze, 
mert nemcsak az általános nagy munka szem-
pontjából kívánatos ez, hanem a jó munka 
gyümölcshozása szempontjából is. Nemde, min-
denki azt a munkást választja, aki jobb, tar-
tósabb, ízlésesebb munkát végez ? Attól pedig, 
akinek a munkájában megcsalódott, elfordul, 
abban nem bízik többé. Ez eddig rendben 
van, ámde káros az olyan társadalom, amely-
ben az ipari foglalkozást alárendeltnek, sőt 
megalázónak tekintik. Nem lehet elég korán 
kezdenünk, nekünk nevelőknek, hogy ebben 
az irányban a hagyományt megkorrigáljuk. 
Annak a nemzedéknek, amely a mi kezünk 
alól kerül ki, szakítania kell a foglalkozások 

! rangsorba helyezésének méltánytalan és minden 
emberi érzést bántó szokásával. 

Nem szabad megelégednünk a frázissal, 
mely kellő alkalommal, dikciók közé fűzve 
magasztalja és szükségesnek tartja az ipari 
foglalkozást. Pokolba minden cifra szóval, 
nekünk tennünk kell, nekünk a gyermeki lel-
ket irányítanunk, nekünk a munka szeretetét 
és becsülését mindenekfelett valónak kell te-
kintenünk. Még többet kell tennünk, kezünkbe 
kell vennünk a gyalut, a kalapácsot,, a varrótűt, 
a faragó fejszét, dolgoznunk kell, hadd ügye-
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sedjék a kéz, acélosodjék az izom, mélyüljön 
a belátás, igaz mértéket nyerjen az elbírálás. 
Necsak hallomásból, vagy jóakaró intelmekből 
tudja meg a gyermek, bogy a mesterség 
ügyességet, fáradságot kíván, hanem kóstolja 
meg azt a munkát. Ha látja, próbálja, akkor 
nem fogja kicsinyleni, mert a tapasztalat he-
lyes irányba tereli ítélkezését. 

Az iskolának bele kell az élet különböző 
viszonyaiba helyezkednie, ha összbangzó és 
jó munkát akar végezni. Az olvasókönyvek 
sovány tartalmát ki kell egészíteni közvetlen 
szemlélettel. A legjobb és legtanulságosabb 
olvasókönyv az élet legyen, ezt forgassuk 
naponta. 

A magyar nyelv hangjai 
és a kinaesthesias. 

írta: Herze Nagy János dr. 

Minden művelt ember könnyen észrevehette 
és minden valamirevaló nyelvtani kézikönyvben 
benne van, hogy a jésült l hang : az ly, a palóc 
nyelvjárások egy részét kivéve, az élő beszéd-
ben az egész magyar nyelv területén nem hang-
zik, helyette műveltek, műveletlenek hol (kisebb-
részt) l-et, hol (nagyobbrészt) j-t ejtenek. Ezekre 
nézve az említett hang csupán csak mint hang-
kép szerepel. Egy ismerősem, ki nem a palóc 
nyelvjárás területén nőtt fel, épp ezért furcsának 
is tartotta, hogy a magyarul írók egy kis terü-
letre szorítkozó nyelvjárás kedvéért helyesírási 
tojástáncokat járjanak az ly és j miatt, holott 
az előbbit élőszájról egyáltalában nem is hallani, 
tehát nincs. Fölgerjedésének vége az a szójáték 
volt, hogy az egész csak az akadémikusok 
akadékoskodása, mindenütt a j írása volna a 
helyes. 

Midőn a kolozsmegyei Mezőségen iskolát 
látogattam, különösen Mócson és vidékén meg-
ütközéssel hallottam, hogy színmagyar gyer-
mekek olvasás közben a ty hang helyett min-
denütt következetesen cs t ejtenek. Utána néztem 
a dolognak, olvastattam az egész osztállyal s 
a kérdéses hangot mindnyájan cs-nek hangoz-
tatták. Sőt egy irkában a macska szó matyká-
nak volt írva, világos bizonyítékául annak, hogy 
a gyermek a két hangot megkülönböztetni nem 
tudvái), összezavarta, mint mikor a jelen helyett 
lyelen-1 ír. 

Alsófehér vármegye monográfiájában* (578.1.) 
írja Lázár István a következőket: „Feltűnő a 
gutturális explosivából a ty hang képződése 
ezekben : tyát, tyáttoz (Csúcskoppánd, Magyar-

* Alsófehér vármegye Monografiúja. Kiadja Alsó-
fehér vármegye közönsége J, kötet. Második rész. 
Alsófehér vármegye néprajza. Nagyenyed, 1899, 

lapád, Med vés, Maros alsó járása), tyérem 
(Süllye), ötyer (ökör), őtyeme (Csúcskoppánd). 
Ez a jelenség egyenesen az oláh nyelv hatására 
mutat az említett helyeken ; az oláhban u. i. 
a gutturális a mellette álló palatálissal ezt a 
jés hangot adja: chiar-tyár, chiama = tyáma." 
Ezt az állítást azzal erősítem meg, bogy a 
szóbanforgó oláhos hangváltozást Nagyenyeden 
magam is hallottam. 

Mit mutatnak mindezek ? 
Azt: 1. hogy a magyar nyelvben van olyan 

hang, mely a Palócság egy részén kívül sehol 
magyar ajkon már nem él, csak az irodalmi 
helyesírásban van még hangképe, s az is csupán 
hangtörténeti értékkel bír; 

2. hogy vannak olyan hangok, melyek elő-
ször csak egyes szigeteken, de hovatovább 
mind szélesebb területeken, lassanként eltűnnek 
a magyar nyelv hangzórendszeréből s az el 
veszett helyébe újabb hang nem lép. Szóval : 
az idegen hatás nyelvünket nemcsak módosítja, 
hanem anyagában is pusztítja. Képzeljük el 
most már a zenei hanglétrát egy-két hangja 
nélkül és nyelvünket, elsikkasztva abból a fone-
tikai anyag egy ti?enkettedrészét ! 

• A nyelv az idegen hatások okozta módo-
sulásokat, szervezetváltozásokat stb. könnyen 
kiheveri, amennyiben a benne rejlő ősi törvé-
nyek szerint úgy átalakítja, hogy eredeti jelen-
ségek gyanánt hatnak, de az anyagában való 
pusztulás épp olyan veszedelem, mint mikor 
testünk valamely végtagját veszítjük el, mely 
többé soha ki nem női. S tapasztalatból mond-
hatom, hogy a hanganyagból egyszer elveszett 
hang képzésére még a felnőtteknek öntudatosan 
szabályozható beszédszervei sem diszponálhatok, 
hacsak hosszadalmas és szakszerű gyakorlással 
nem. Miért vesszenek el tehát e har.gok, ha 
valamiképp pusztulásuknak útját tudjuk állani ? 
Miért ne segítsünk magunkon, mikor pl. olyan 
hangunkról — mint az ly — van szó, melv 
a lengyelen kívül a világ egyetlen nyelvében 
sem él már, ha módunkban von? 

Ezeknek a hangoknak az élőbeszédbe vissza 
kell menniök, s hogy ez megtörténhessék : 
áldásos volna, ha minden tanító megismerné 
az írva-olvasás kinaesthetikus módszerét*, mely-
nek segítségével nemcsak a beszédhibában szen-
vedő gyermeknek, de egy egész nemzedéknek 
hangjaiban is helyes és csonkítatlan magyar 
beszédjét biztosíthatja. Dicséret és elismerés a 
kezdésért Szász Irénnek! Üdvös dolog volna, 
ha a közoktatásügyi kormány tanítói tovább 
képző-tanfolyamokon népszerű tudományos foné-
tika keretében az új módszer ismertetésére és 

* L. a Néptanítók Lapja f, jévi 44. számában meg-
jelent Kinaesthesias című közleményt. 
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terjesztésére már a legközelebbi alkalommal 
tágabb teret nyitna. 

Aprólékos dolgok ezek, de a szervezet éle-
tében az utolsó hajszálerecskének is fontos 
szerepe van, s aztán oly kevés, ami a miénk, 
s annak annyi az ellensége, hogy meg kell 
becsülnünk s fel kell vennünk az útról az utolsó 
patkószeget is. 

A főváros új nyugdíjszabályzata. 
írta : Székely Károly. 

Bizonyára örömmel és reménnyel tölti el 
hazánk tanítóságát az a nyugdíj szabályzat, 
melyet Budapest székesfőváros köztörvény-
hatósága a fővárosi alkalmazottak számára 
alkotott. Örömmel azért, mert kétezeret meg-
közelítő tanítóember jövő gondját enyhíti ; 
reménnyel pedig azért, mert előfutárjául tekint-
hető oly általános intézkedéseknek, melyekért 
az ország tanítósága már évtizedek óta küzd : 
a szolgálati idő csökkentésének, az özvegyek 
és árvák emberségesebb ellátásának zálogául. 

Hála és elismerés érte tervezőinek és külö-
nösen hála és köszönet érte a székesfőváros 
köztörvényhatóságának, mely fényes tanújelét 
adta a tisztviselői kar és a tanítói munka 
megbej&ülésónelf, amikor a legnagyobb egy-
értelműséggel, mondhatnók lelkesedéssel, óriási 
anyagi áldozatok árán is, oly nyugdíj szabály-
zattal ajándékozta meg alkalmazottait, mely 
ezidőszerint páratlanul áll széles e hazában. 

Az új nyugdíjszabályzat, amellett, hogy a 
teljes nyugdíjra jogot adó szolgálati idő csök-
kentésével lehetővé teszi a kiérdemelt nyugdíj 
élvezetét, lényegesen emeli a kezdő - nyugdíjat 
is, emberségesebb megélhetést biztosítván ezál-
tal azoknak a szerencsétleneknek, kik idő 
előtt rokkantak meg. Emellett a nyugdíjon 
felül még lakbérpótlékot is biztosít a nyug-
díjasnak és az özvegynek, amire hazánkban 
eddig egyedül a Déli vasútnál találunk példát. 
Egy másik régi óhaja a tanítóságnak szintén 
megvalósult az új nyugdíj szabályzatban : a 
hátruhagyottak temetési járulékot kapnak az 
elhunyt alkalmazott után. 

Orvosolj i az új szabályzat a fővárosi tanítók 
özvegyeinek azt a sok pörösködésre okot adó 
sérelmét is, hogy a szolgálatban elhunyt férj 
után nem akarták megadni a félévi fizetést és 
lakáspénzt. A most elfogadott szabályzat még 
meg is tetézi ez eddig megtagadott kedvez-
ményt, amennyiben nemcsak a szolgálatban, 
hanem a nyugdíjas állapotban e halt alkalma-
zott után is biztosítja az igényjogosultaknak 
az elhunyt félévi járandóságait. 

Igaz, hogy a nagy előnyök mellett vannak 
az új szabályzatnak a tanítóság szempontjából 

kifogásolható némi szépséghibái is, amelyek 
azonban eltörpülnek a szabályzat jó oldalaival 
szemben és — amennyiben a tanítói nyugdíj-
törvénnyel ellenkeznek — a kormányhatósági 
jóváhagyás alkalmával könnyen eltüntethetők. 

Ezekután álljanak itt a közgyűlés által im-
már elfogadott nyugdíjszabályzatnak a taní-
tókra vonatkozó lényegesebb intézkedései közül 
a következők: 

A teljes nyugdíjra jogosító szolgálat ideje 
35 éo (az eddigi 40 évvel szemben). Az ellátás 
alapjául beszámítható szolgálati idő a hivatali 
eskü letételét követő hó első napjával kezdő-
dik. (Eddig a 20-ik életév betöltése előtt el-
töltött szolgálatot nem számították be.) Más 
iskolafönntartó szolgálatában eltöltött évek ak-
ként számíttatnak be, amint azok ottani ellátás 
esetén az 1875 : XXXII., illetve 1891 : XLIII. 
t.-cikkek értelmében beszámíttattak volna. 

Végellátás fejében 10 évi szolgálat után 
legutóbb élvezett beszámítható évi járandósá-
gok 50°/o-át kapja az alkalmazott (eddig 34% 
volt), mely összeg évenként ugyancsak a be-
számítható járandóságok 2 % al növekszik mind-
addig, míg 35 évi szolgálat után a nyugdíj 
magával a legutóbb tényleg élvezett beszá-
mítható járandóságok évi összegével íöl nem ér. 

Beszámítandók a legutoljára élvezett rend-
szeres évi fizetés és korpótlék, valamint mind-
azon pótlékok, melyekre nézve a beszámítást 
az illető közgyűlési határozat kifejezetten 
kimondotta. A szabályszerű nyugdíjon kívül 
lakáspénz is jár, mely a mindenkori nyugdíj-
összegnek 15%-ából áll (ezidőszerint tehát egy 
5 korpótlékkal bíró fővárosi tanító nyugdíja 
következőkép alakul: 2 2 0 0 korona törzsfizetés 
+ (5 X 220 —) 1000 korona korpótlék + 4 3 0 
korona fizetési (drágasági) pótlék. A nyugdíj 
tehát 3 7 3 0 korona és ennek 157o-a — 559'5 
korona lakáspénz, összesen 4289 5 korona. Az 
özvegy ennek felét kapja. 

10 évnél kevesebb szolgálat után az alkal-
mazott végkielégítésre tarthat számot ; még 
pedig 1 évtől 5 évig a beszámítható járandó-
ságok 1 évi, 5 évet meghaladó szolgálat után 
ezek 2 évi összegére. 

A nyugdíjjogosultsággal bíró fővárosi tanító 
özvegye általában felét kapj i annak az összeg-
nek, amelyet a férj nyugdíj- és lakáspénz címén 
élvezett, illetőleg élvezett volna. Ez az összeg 
azonban 1000 koronánál kevesebb nem lehet. 

Ha a férj szolgálati ideje elhunytakor még 
10 évre nem terjedett, akkor özvegye egyszer-
smiadenkorra ugyanannyi végkielégítésben ré-
szesül, amennyit maga az elhunyt kapott 
volna. 

A nőtanító után visszamaradt férj a teme-
tési segítségein kívül semminemű ellátásra 
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igényt nem tarthat. A nőtanító azonban a 
saját alkalmaztatása után járó nyugdíjra vagy 
végkielégítésre abban az esetben is igényt 
tarthat, ha férje még életben van, vagy férje 
után külön ellátást élvez. 

A nyugdíjigénnyel bíró vagy ryugdíjas alkal-
mazott fizetése, illetőleg nyugdíja és lakáspénze 
halála után további 6 hónapig kiszolgáltatandó 
a hátramaradt özvegy és az igényjogosult árvák 
részére. 

Az árvák nevelési díja mindaddig, míg az 
anya életben van, fejenként az elhunyt szülő 
15°/o-os lakáspénzzel kiegészített nyugdíjának 
10Vo-a. Teljes árvák ernek kétszeresét kapják. 
Ha nemcsak atyjuk, hanem anyjuk is a fővá-
ros szolgálatában állolt, a nevelési díj külön-
külön mindkét szülő után jár. 

A nyugdíjképes vagy nyugdíjas nő hátra-
maradt gyermekei részére a nevelési díj akkor 
is jár, ha atyjok még életben van 

A nevelési díjat az árvák bezárólag 20 éves 
korukig élvezik, ha azonban tanulmányaikat 
akár főiskolákon, akár kereskedelmi vagy ipari 
pályán tovább is folytatják, 24 éves korukig 
tartják meg a nevelési díjat. Ha az árva fiú 
egyéves önkéntesi katonai szolgálatát 24 éves 
koráig teljesíti, részére a nevelési díj az egyévi 
katonai szolgálat tartamára is jár. 

Az ellátási igénnyel bíró alkalmazott elhalá-
lozása esetén a hátrahagyott özvegynek, vala-
mint azoknak az árváknak, akik a szabályszerű 
kort még el nem érték, a főntemlített ellátá-
son kí?ül még temetési segítségre is van igé-
nyük, amely az elhunyt legutóbb élvezett be-
számítható járandóságainak, illetőleg nyugdíjá-
nak 25°/o-ában áll. 

A székesfőváros szolgálatában vagy nyug-
díjas állapotban elhunyt nők után a temetési 
segítség a visszamaradt férjet illeti. Ha a vég-
kielégítésre jogosult vagy nyugdíjképes, avagy 
nyugdíjas alkalmazott után sem özvegy, sem 
árva nem maradt, akkor ez a temetési segít-
ség a temetési költségek fedezése céljából az 
elhunyt szüleinek, testvéreinek vagy nagyszülei-
nek, ilyenek nem létében annak adható ki, 
aki a jelzett költségek fedezését magára vállalja. 

Ha a tanító 35 éves szolgálatát betöltötte 
vagy 65 éves életkorát elérte, a tanács hatá-
roz az illető végellátása tárgyában. 

Az új nyugdíjszabályzat értelmében az alkal-
mazott egyszersmindeokorra beszámítás alá 
eső járandóságainak 20%>-át fizeti megválasz-
tatása alkalmával a községi alapba, minden 
további fizetésemelkedésnél pedig a többlet 
40ö/o-át köteles befizetni. 

Állandó járulékképen a beszámítható járan-
dóságok 3, 4, 5, illetve 6%-át füeti az alkal-
mazott aszerint, amint megválasztatásakor 30 

éven alul, illetve 30 — 35, 35—40 év között 
vagy 40 éven fölül volt. 

Az új szabályzat a kormártyhatósági jóvá-
hagyást követő hó első napján lép életbe és 
hatálya kiterjed mindazon fővárosi alkalmazot-
takra, illetőleg ezek özvegyeire és árváira, akik 
az életbelépés időpontjában a székesfőváros 
tényleges szolgálatában állanak, vagy azontúl 
a főváros szolgálatába lépnek. 

Azokra nézve, akiknek tényleges szolgálata 
az új szabályzat életbelépése előtt szűnt meg, 
a régi nyugdíjszabályzat intézkedései irányadók. 

A nevelés sorsa és a szocializmus. 
(A Magyar Pedagógiai Társaságból.) 

Erősen megmozdult a nevelés gondolata. Világ-
szerte izgatja, foglalkoztatja az avatottakat, avat-
lanokat egyaránt . Csak természetes tehá t , ha 
legelőkelőbb neveléstudományi társaságunk napi-
rendjén forog A novemberi ülésen a társaság 
legújabb tagja, de kinek neve már nem ismeret-
len szakirodalmunkban, Imre Sándor dr., peda-
gógiumi tanár értekezett róla székfoglalójában. 
Széchenyinkből indult ki, aki az önismeret szük-
ségét hangoztatja. Tisztába kell jönnünk a mai 
állapottal, hogy megtudhassuk, mit várhatunk a 
jövőtől ; hogy megtudhassuk mi a t e endőnk 
jövőnk érdekében. Tárgyilagosan ítélve, az az 
igazság, hogy a mai iskola és a mai élet idege-
nek egymástól. Miért? Azért, mert hiányzik az 
összhang a nevelés elmélete és gyakorlata között . 
Ezt az összhangot csupán az esetben ér jük meg, 
ha egységes nevelőgondolat hat ja át nemcsak az 
iskola munkásait , hanem egész társadalmunkat is. 

Jelenleg az iskolafajták közül még leginkább 
a népiskolában vert tanyát a nevelés szelleme. 
I t t a tanító az úr. Nem úgy a középiskolában. 
A szakrendszer esküdt ellensége az egyönte tű 
nevelésnek. A középiskola ügyet sem vet azokra 
az eszmékre, azokra az áramlatokra, melyek a 
társadalmat galvanizálják. Halad a maga ú t j á n . 
Mit neki az é le t ! A történelem például 1867-ik 
évvel megszakad, pedig épen ezután következnek 
azok a nagyobbjelentőségű változások, melyek 
legközelebbről érdeklik az i f júságot ; melyek meg-
értetik vele a mai társadalom szellemét. E n n e k 
ismerete nélkül nincs rendszeres nevelés. A rend-
szeres nevelésnek az a föltétele, hogy a társa-
dalmi gondolkozás nevelői gondolkozássá neines-
büljön. Ha a társadalom gondolkozásával az is-
kolai munka is alakul, akkor a társadalom gon-
dolkozása közösségénél fogva, tudatosan segíti az 
iskolát. Ma nem egységes a nevelőgondolat, m e r t 
szűkkörű érdekek szolgálatában áll. A politikai 
pártok, a nemzetiségek, a felekezetek saját szűk-
körű érdekük bélyegét nyomják iskolai nevelé-
sükre. Ha megmarad ez az allapot, sivár jövőnk 
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képe ; nem nevelés az iskolai munka, hanem 
idomítás egy-egy tábor számára. Különben nem 
lehetetlen az igazi nevelés kifejlődése. Csupán az 
igazi, az egységes nevelés fedi az igazság fogal-
mát. Az igazságnak egy töredéke nem maga az 
igazság. Manapság két kiváló erő, irányzat küzd 
a köznevelés terén. Az egyik a katholicizmus, a 
másik a szociáldemokrataság áramlata. Nagyon 
érdekes, hogy a szociálisták követelik az állami 
nevelést, valójában pedig a katbolipizmus végzi. 
Mindkét tábor gondolkozását a gyakorlati élet 
befolyásolja. Elméleti tudósaink elvontan, mond-
hatni elzárkózottan dolgoznak. Ennélfogva nem 
irányítják a nevelés nagy munkájá t , holott jog-
szerint őket illetné meg a vezetés szerepe. A 
katholikus egyház nevelőtörekvését ismerjük a 
múltból. Az adja meg erejét, hogy megszilárdult 
elvekkel akar hódítani, változott eszközök segít-
ségével. Hangoztat ja a szociálizmust. Magáévá 
teszi ennek eszközeit s ez eljárásával ellensúlyozza 
a szociálizmus hatását. A szociálizmus ú j nevelő-
irányt és módot hirdet. Nem ellensége az iskolai 
intézménynek, de elégületlen jelen szervezetével. 
Az úgynevezett szabad oktatással hódít híveket 
és kelt érdeklődést a tudomány iránt. Könnyű 
a feladata, mer t az ellenzéki álláspont népszerű 
szokott lenni és mert jó úton jár , mikor iskolánk 
fogyatékosságait magyarázza Végzetes hiba szemet-
húnyni a szociálizmus nevelőtörekvése és -mód-
szere előtt. Még nem nyerte meg a játszmát, 
már csak azért sem, mert ezidőszerint a nép-
iskolán túl nem terjeszti ki gondját. De azért 
sem, mert még nem foglalta rendszerbe nevelő-
felfogásának alapelveit. Tisztán látjuk azonban 
három főkövetelését. Ezek : először, hogy általá-
nos legyen a nevelés, vagyis ter jedjen ki min-
denkire egyformán ; másodszor, legyen harmonikus 
és végül harmadszor közgazdasági alapon tör tén-
jék, azaz a munka út ján. Fölemlíti előadónk, 
hogy nagyon téves az a hit, hogy a család fel-
bontását célozza. Hiszen nemcsak hogy melegen 
pártolja nz anya nevelőfeladatát, hanem az apától 
is elvárja a rendes nevelőbeavatkozást. 

Mindvégig lekötötte értekezőnk nagyszámú 
hallgatóságának figyelmét. Előadása valókép ké-
szülőben levő pedagógiai tanulmányának az ismer-
tetése. Egyik fejezetének felolvasása mellett vá-
zolja a megelőző és az azután következő részeket. 

Zajos tetszéssel fogadták a szókfoglalót. Fináczy 
Ernő dr. elnök, méltányolva Imre dr. érdemeit , 
ünnepiesen á tnyúj t ja neki a tagsági oklevelet. 

Hegedűs István dr. az elragadtatás hangján 
nyilatkozik az előadásról. Különösen dicséri ennek 
modorát, mely tárgyiasságával méltó a tudomány 
méltóságához, valamint a társaság magasrendű 
hivatásához. Elfogadja a jelszót, legyen szoros 
kapcsolat az iskola szelleme és a közszellem 
között. Csakugyan az volt eddig a bajunk, hogy 

nem gondoltunk a világ folyásával. Maga is bele-
mélyedt az ő klasszikusaiba ós mitsem gondolt 
a külső világgal. 

Waldapfel János dr. szokatlannak és merész-
nek mondja előadónak ama vádját , hogy a közép-
iskola nem nevel. Szerinte még az egyetem is 
nevel. Hibáztatja, hogy nem definiál szabatosan. 
Nem tulajdonít fontosságot a szociálisták pedagó-
giai eszméinek. Rendi nevelést kívánnak és semmi 
mást. Ez nem okszerű és nem is jogos. 

Hozzászólottak még Nagy László, Székely 
György dr. és Munkácsy Kálmán. Imre dr . 
reflektált az észrevételekre s megerősítette a 
közönség rokonérzését. Számosan üdvözölték. Az 
üdvözlők sorában ott volt Bárczy István dr. is, 
ki megtisztelte megjelenésével Ped. Társaságun-
kat. Ez kell a mi pedagógiánknak. Az, hogy 
elsősorban fővárosi társadalmunk nyomon kövesse 
hivatalos fejének nemes érdeklődését. Ez esetben 
csakhamar kialakul hazaszerte a kapocs a magyar 
iskola és a nemzeti közszellem között. 

Ilavas Irma. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Ö t v e n év e l ő t t . ( í r t a : Jókay Lajos. Ki-

adta a Franklin-Társulat. Olcsó könyvtár. Ara 
1 korona.) 

Az öregedő ember lelke visszajár a múltba, 
hogy újból meg újból átélvezze minden gyönyö-
rűségét, átszenvedje minden fájdalmát. Az emlé-
kezetben egymásután kelnek életre mindazok 
az eszmények és érzések, amelyek tartós, mély 
hatást gyakoroltak a fiatal lélekre ; magukkal 
hozzák az if júság üdeségét. Ezért emlékezik szí-
vesen az öregedő ember ; szívünk azonban ren-
desen megtelik bánattal, ha emlékezéseit olvas-
suk, mert magunk elé is f ö l r a j ^nak i f júságunk 
jelenetei s nem tudunk megszabadulni attól a 
gondolattól, hogy it t nem föltámadásról, hanem 
temetésről van szó. A lemenőben levő nap még 
egyszer megvilágítja az elválás közeledtekor gyö-
nyörűnek látot t világot, sugarai külön-külön 
végigsimogatják a rét virágait, az erdő fáit, 
hogy annál nehezebben szakadjanak el tőlük. 

Jókay Lajos is gyermekkorának egyszerű 
képeit, benyomásait, eseményeit rajzolja meg. 
Az egyszerű történeteket kedvesen, színesen írja 
meg. A hatásban kétségtelenül része van az 
említett dolgoknak, de Jókay műveinek máskép 
is meglenne a hatásuk. A bundák cifra bőrei-
ben nagy közvete'lenséggel írja meg gyermek-
korának egyik kedves emlékét. Maga az eset 
igen egyszerű Gyerekésszel megkívánta a parasz-
tok bundáin levő cifra bőrt s míg a falusiak javában 
tanácskoztak a templom javításáról, az ágy alá 
lopózva, megfosztotta bundáikat díszüktől, hogy 
magát földíszítve velük az igazi indián hatását 
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tehessé barátaira. A vágy fölébredése, az inga-
dozás, a tet t végrehajtása, az öröm és a nyomá-
ban fölébredő lelkiismeretfurdalás oly élethűen 
van megírva, hogy ez a novella nem tévesztheti 
el határát senkire, mert mindnyájan átmentünk 
ezen az érzéseken ; mindnyájan megkívántuk a 
bundadíszeket vagy más apróságot, hogy igazi 
indiánok lehessünk. 

Az első emlékezéshez szorosan csatlakozik a 
második, mely a toronyórát festő könnyelmű, de 
jószívű ácsnak tragikus tör ténetét adja elő. A 
Michnyai tiszttartó egy nemes gondolkozású, 
finomlelkű embernek szomorú története, ki a 
maga jószívének lett áldozata. 

Jókay Lajos novelláiban nincsenek mély gondo-
latok, nincsenek elmélkedések, de van érzés. 
Előadása pedig kellemes, úgy, hogy nem von-
hatjuk ki magunkat hatása alól. 

§ O r o s z l á n k ö l y ö k . Regényes színjáték három 
felvonásban, egyelőképpel . ( í r t a : Rákosi Viktor. 
Megjelent a Magyar Könyvtárban. Ara 30 f.) 

Csodálatos fényben ragyog fel a' magyar lovag-
kor a kuruc időkben, hogy aztán kialudjon örökre. 
A középkor minden vitézsége, minden hűsége, de 
minden bűne, árulása és állhatatlansága tarka 
vegyületben zsibong előttünk, valahányszor a 
kuruc időkre gondolunk. A nemzet erényei soha-
sem tündököltek olyan erősen, de bűnei sem 
nyilatkoztak meg olyan éles világításban. Mintha 
még egyszer feltámadt volna a honfoglaló ma-
gyar, feltámadt, küzdött, rémületbe ejtette s 
csodálkozással töl töt te el Európát merész táma-
dásaival, hogy aztán hosszú időre beilleszkedjék 
a békés Európa népei közé. A kurucokkal temet-
tük el a régi magyarságot. Innen van, hogy vala-
hányszor rá juk gondolunk, melankóliára finomult 
keserűség tölti el szívünket. 

A kurucmozgalmak különösen az utolsó húsz 
esztendőben gyakran szolgáltattak tárgyat a ma-
gyar íróknak. A Bécsbe hurcolt Rákóczy-ifjak 
szinte önként kínálkoztak regény- vagy tragédia-
tárgyul. Jókai regényt í r t róluk, Rákosi Viktor 
drámát készített a fejedelem szerencsétlen fiáról, 
Rákóczy Józsefről. 

A fejedelem fia a bécsi kormány kezében van. 
A kormány minden igyekezetével arra törekszik, 
hogy minden nemesebb érzést kiöljön belőle. 
Gondoskodik róla, hogy fiatalos tettvágya borba 
és szerelembe fúladjon. Férfiakkal és asszonyokkal 
veszi körül, akiknek nincs más hivatásuk, mint 
hogy kilopják szívéből a hazafias érzést, a családi 
hagyományokat, az erkölcsöt s megtöltsék cserébe 
könnyelműséggel, bágyadtsággal, életuntsággal. 
Idehaza azalatt szomorú napok virradnak a ma-
gyarra. A gyanúsítások, följelentések s a nyo-
mukbanjá ró bebörtönözések és kivégzések egymást 
érik. Különösen Eperjes vidékén. Korláth, egy 
felvidéki főnemes, búsan nézi az idegenek garáz-

dálkodását. Öreg már, sok szerencsétlen végű 
küzdelmet l á to t t ; nem meri kihúzni a kardot. 
Leánya azonban elhatározza, hogy nem nézi tét-
lenül hazája pusztulását, hanem elmegy Bécsbe 
és kiszabadítja környezetéből a fejedelem fiát. 
Egy cigánybandával megy föl, mint cigányleány. 
Rákóczy József szívében szerelmet ébreszt s a 
szerelmes i f jú t hőssé teszi. Bécsből elragadja s 
ezután már Oláhországban találkozunk velük, ahol 
a betörni készülő sereg élén áll a fejedelem fia. 
De habozik. A határozottságot kilopták lelkéből 
még i f jú korában, Bécsben. A szerelmes i f jú 
halogatja a harcot, míg végre környezete úgy 
akarja támadásra bírni, hogy a leányt eltávolít ja 
mellőle. A leány tudja, hogy Rákóczy fiát nem 
szabad hivatása teljesítésében gátolnia, félreáll, 
megöli magát . Az if jú fájdalmában elhatározza, 
hogy másnap megindítja a tábort, hanem még 
egyszer, utol jára borban keres vigasztalást. Ekkor 
mérgezi meg a bécsi udvar megbízottja. 

A történelem, a hagyomány ós a képzelet az 
a három forrás, melyből Rákosi drámájának tár-
gyát merítet te. A nagy feladattal, hogy t. i. 
tragédiát í r jon a fejedelem fiáról, nem tudo t t 
megbirkózni. Alakjai nem elég következetesek, 
helyzetei nem eléggé tragikusak. Még legjobban 
sikerült megrajzolni a főszemélyt, kiben fölébred 
apja vére, ki t ideig-óráig t e t t re buzdít nemzete 
szenvedése, de aztán erőtlenül roskad össze, mer t 
nemes tar ta lmát fiatal korában megőrölték ellen-
ségei. Jávorka, kiben az erősakaratú, a jövőben 
hitét nem vesztő magyart akarja rajzolni az író, 
ismeri a fiatal fejedelmet, s mikor a tábor a holt-
test mellett siránkozik, hi tében meg nem inogva 
mondja : „Mit jajgattok ? Talán jól van így 1 Talán 
gyenge volt s az eszme elbukott volna vele ? Majd 
jön más, erősebb, aki diadalra ju t ta t ja . 0 meghalt, 
de az eszme él, örökké ól, mer t halhatatlan." 

§ Nyelvészeti Füzetek. A magyar nép 
beszédének tanulmányozása a legújabb időkben 
igen örvendetes fejlődést muta t . Egyre több és 
több magyar vidéknek nyelvéről jelennek meg 
becses leírások s bár még e téren igen sok a 
tennivaló, örömmel megállapíthatjuk, hogy a ma-
gyar nyelvjárástanulmány ma már a magyar 
nyelvtudomány egyik legvirágzóbb hajtása. Két 
folyóiratunk is van, amely időről időre közöl 
nyelvjárástanulmányokat : az örökké fiatal Nyelvőr, 
melyről büszkén el lehet mondanunk, hogy 
harminchetedik esztendejét tapossa bár (nagy idő 
a folyóiratok életében !), olyan friss a tudása, a 
szerkezete, annyi újat, érdekeset és mégis komoly 
ér tékűt „hoz" hónapról hónapra, hogy el sem 
hinnők „magas" korát, ha nem éktelenkednék 
megmásíthatatlanul a római XXXVTI-es a képes 
címlapján ; ós testvére (nyelvésztestvórek, hát 
nem csoda, ha jobban is szerethetnék egymást) : 
a Magyar Nyelv, a nagybuzgalmú ú j Magyar 
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Nyelvtudományi Társaság folyóirata, mely azon-
ban inkább csak a rendszeres t á j szógyűjtést mű-
veli. E két folyóiraton azonban túltesz Simonyi 
Zsigmondnak jeles és valóban hézagot pótló gyűjte-
ménye, a Nyelvészeti Füzetek, melynek legújabb 
négy füzetére akar juk figyelmeztetni olvasóinkat. 

Közülök kettő népünk nyelvével foglalkozik: 
az 51. és 52. számú. Amaz a melléknévi mondatok 
népies használatáról közöl tanulmányt Batta Béla 
tollából, emez a népnyelv mondattanának némely 
fejezetét muta t ja be, Vass János gondos össze-
állításában. Ez a két nyelvjárástanulmány már 
a meglévő gyűjteményeket dolgozza fel. íme. 
már annyira jutot tak, hogy a gyűjtő munkától 
(bár még egyáltalán ne tekintsük befejezettnek, 
sőt csak gyűj tsünk szorgalommal tovább !) át-át-
léphetünk a rendszerező, a feldolgozó munkához. 
S hogy ez már most meg örténhetik, abban nagy, 
elévülhetetlen érdemei vannak a Nyelvészeti 
Füzeteknek. Gondoljuk meg, hogy e gyűjtemény-
ben (melynek egy egy száma általában 1 koronáért 
megszerezhető) tizenkilenc magyar vidék nyelv-
járásáról vannak tanulmányok, szójegyzékek, sőt 
szövegek is közölve. 

De a tudós szerkesztő ügyel e gyűj temény 
fejlesztésénél arra is, hogy kiválóbb íróink 
nyelvéről és kiváló nyelvészeink munkásságáról 
is közölhessen nagyértékű tanulmányokat Eleddig 
Márton József, Brassai Sámuel, Révai Miklós, 
Géleji Katona István egyrészről, Telegdy Miklós, 
Arany János és Dugonics András másrészről 
olvashatók e jeles füzetek címlapján. Legújabban 
két ilyen irányú füzet jelent meg. Az 50., a 
jubiláris füzetben Klemm, J . Antal szt-benedek-
rendi tanár állapítá meg Baróti Szabó Dávidnak, 
a „magyar Ovidius"-nak viszonyát a magyar 
nyelvújításhoz. Szabó Dávid nagy új í tó volt. Csak 
egyet említsünk nagy új í tó munkásságából. Az ő 
munkássága terjesztet te el nyelvünkben az erény 
szót a csány helyébe. 

Talán e füzetnél is érdekesebb, hiszen hőse 
oly közel van szívünkhöz-lelkünkhöz, a legújabb, 
az 53., amelynek Kossuth Lajos a szónok, a 
címe ós Dénes Szilárd a szerzője. E tanulmány 
keresi-kutatja azt a legendás hatá3t, melyet Kossuth 
beszédei mindenkor és mindenhol elértek. Az 
eredmény, melyhez a szerző eljut, rég ismert : 
Kossuth a nyelvnek is utolérhetetlen mestere 
volt. Utal a szerző ama hatásokra is, amelyekből 
maga Kossuth is tanult, azokra is, melyekből az 
ő tanítványai tanultak. S ha e mű szerkezete 
nem is kifogástalan, a téma, melyet kidolgozás 
alá fogott, maga is oly szerencsés, Kossuth kul-
tusza annyi munkát érdemel s vele dolgozván, 
annyira okulunk, hogy ez igen érdekes Kossuth-
idézetekkel tel t tanulmány is érdemes volna arra, 
amire ez az egész gyűjtemény : minden iskola 
könyvtárában ott a helyük ! (yi.) 

§ H ó v i r á g o k . (Költemények. í r t a : Simon 
Zoltán. Ara 1 korona. Megjelent Mezőkövesden.) 
I f júkor i kísérletek, túlnyomó többségben szerelmi 
dalok vannak ebben a kötetben. A daloknak 
olvasása közben az a gondolat ébredt fel ben-
nünk, hogy mily könnyű ma költeményeket írni, 
mikor a nagy költők megteremtették a költői 
nyelvet, megalkották a fordulatokat. De ez csak 
látszat. A középszerű vagy kis költői tehetséggel 
rendelkezőknek ma sokkal nehezebb dolguk van, 
mint néhány évtizeddel ezelőtt. Nagy lírai köl-
tőink átérezték mindazt, amit ők érezhetnek, 
kifejezték klasszikus tökéletességgel mindazt, amit 
ők már csak mint utánzók tehetnek meg. A nap-
jainkban megjelenő versáradatban nagyon r i tkán 
olvasunk valami olyat, ami megragadjon bennün-
ket. A forma újsága, a képek és fordulatok merész-
sége és meglepő szépsége, a nyelv ereje szükséges, 
hogy lelkünkben visszhangot keltsen a költő. 
Simon Zoltán nem lép fel nagy igényekkel, de 
nem is ad úja t . Költeményei között akadnak 
sikerültebbek is, de nagy részük azon a nívón van, 
amelyen a karácsonj i ünnep előtt özönével meg-
jelenő versek szoktak lenni. És ez nagy baj. A 
középszerűségre mindenütt lehet szükség, csak a 
költészetben, különösen a lírai költészetben nem. 

TAKÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
31. S. Csak az állami tanítók vannak fölmentve útadó 

fizetésének kötelezettsége alól. — N. Hőlak. Magyar 
címerrel, zászlóval és magyar történeti képekkel a 
minisztérium látja el az összes iskolákat, a kir. tanf.-
ségek jelentései alapján. Igényét ott jelentse be. — 
M. E. Makó. Nemcsak az igazolvány kiállításakor, 
hanem a meghosszabbítás alkalmával is csatolni kell 
az 1 K kezelési illetéket és pedig póstabélyegekben, 
így kívánja ezt a Máv. igazgatósága, s ha ennek nem 
tesz eleget, nem hosszabbítják meg igazolványát. — 
B. G. Dpentcle. 1. Kinevezési okmánya értelmében 
folyamodnia kellett volna a nyugdíjintézetbe való föl-
vételért. Miután ezt nem tette meg, hiába is várta 
a nyugdíjintézeti járulék kivetését. Mielőbb tegye jóvá 
mulasztását, mert kárát fogja vallani. 2. Sürgesse meg 
a tanfelügyelőségnél. — E. óvónő. Nagyon sokan 
vannak, akik még hosszabb idő óta várnak kineve-
zésre. Mi más tanácsot nem adhatunk, mint, hogy tes-
sék pályázni, vagy esetleg kihallgatáson terjessze elő 
kérését. — Katona k. 1. Törvényeink értelmében az 
illetőt addig, míg honosságát meg nem szerzi, nem 
lett volna szabad alkalmazni. Aminthogy le is mon-
datták állásáról, mikor nyilvánosságra került, hogy 
nem magyar állampolgár. Azáltal, hogy utóbb a ho-
nosság megszerzésével ugyanoly szolgálatba jutott, 
korántsem igényelheti megelőző szolgálatának a ma-
gasabb fizetés szempontjából való beszámítását. A 
jelen esetre a közig, bizottságnak lapunkban ismer-
tetett 372/1908. sz. határozata sem alkalmazható. 2. Ha 
a hitfelekezet nem adja meg a kántori helyettesítés 
költségét, illetőleg ön nem tud valami méltányos meg-
állapodásra jutni e kérdésben, akkor a helyettest 
önnek kell fizetnie. — Többeknek. Kizárólag magán-
ügyekben e helyen nem válaszolunk. Tessék levelező-
lapot is beküldeni. — Tanszerek. Az iskolafenntartó 
szegénységének igazolása mellett a minisztérium köz-
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ségi és hitfelekezeti iskoláknak is ad ingyen-tansze-
reket, természetesen csak a legszükségesebbeket. A 
fenntartó szegénységét igazoltassák a főszolgabíróval 
és a kérvényhez csatolják a meglevő és a hiányzó 
taneszközök jegyzékét. A kérvény december hóban 
adandó be a tanfelügyelőségnél. — Nbereg. A tan-
kötelesek összeírásáról intézkedő min. rendelet vonat-
kozó része így szól : „A községi elöljáróság köteles az 
említett korosztályokba eső gyermekeket saját közegei 
által házról házra járva összeíratni." (53.240/1892.) — 
S. J. Bella. 1. Az út- és betegápolási adó tárgyában 
már igen sokszor nyilatkoztunk. Nézzen utána e rovat-
ban. 2. Ez ügyben forduljon magához a szerzőhöz, 
Gábel Gyulához: Budapest, VI., Izabella-utca 61. — 
K. M. Simontornya. 1. Nyugdíjba beszámít. 2. Erre 
nézve a közig, bíróság egy ízben már a tanító javára 
döntött. — Cs. A. 1. Az izr. vallású gyermek szom-
baton is köteles a közs. iskolába eljárni, írásbeli mun-
kák végzése alól azonban a szülők kívánságára föl-
mentendő. 2. Nyugdíjigénye helyesbítése iránt azoknak 
az okmányoknak a melléklésével kell folyamodni, 
amelyekből kitűnik a magasabb összegre való jogo-
sultság. 3. Szokás, de nem kötelesség. — G. I. Jákfa. 
Munkaközvetítő-intézet: Bpest, VIII., József-körút 36.— 
B. I. Ujlubló. A közigazgatási bíróságnál kellett volna 
panasszal élnie. Most azonban ezzel, miután a rendelet 
kézhezvétele egy évvel ezelőtt történt, már alaposan 
elkésett. Próbálja meg újból kérni a beszámítást szol-
gálati bizonyítványai alapján, s ha elutasító határozatot 
kap, adja be panaszát 15 napon belül. Ügyvédi közben-
járást igénybe vehet ugyan, de nézetünk szerint erre 
szükség nincs. — Szenna. 1. Arról csak a tanfelügye-
lőség adhat önnek útbaigazítást, hogy mily célból 
kívánta be okmányait. 2. Tudja meg a lelkésztől, 
hogy az ottani egyházmegyei felekezeti iskolák szá-
mára kiadatott-e rendtartási szabályzat ? Ha megjelent, 
akkor azt a Szent István Társulat könyvkereskedésé-
ben megszerezheti. — L. Gy. 1. Ha az 5°/o-os iskolai 
adó nincs kivetve, vagy ezzel egyenértékű egyéb iskolai 
hozzájárulásokkal a lakosság nincs megterhelve, akkor 
fizetéskiegészítési és korpótlék-államsegélyt nem kap 
az iskolafenntartó. 2. Ezt a kérdését a legjobb akarat 
mellett sem tudtuk megérteni. 3. A tanfelügyelőségi 
tollnoki állások többnyire lapunkban vannak hirdetve. 
Anyakönyvvezető vagy helyettes legföljebb tartóz-
kodási helyén lehetne. — M. F. Szvárad. A tanító, 
mint azt már sokszor tudattuk, hivatala után járó 
jövedelmeire nézve községi adótól mentes. Azt azon-
ban mi már nem tudhatjuk, hogy a kérdezett díjazás 
községi adók módjára szedetik e és hogy a község 
költségvetésébe be van-e állítva ? — P. I. Kásád. Va-
lamely összeg bélyegtelen nyugtatványra csak akkor 
vehető fel, ha azt elszámolás kötelezettsége mellett 
mintegy előlegként adja az utalványozó hivatal. Mint-
hogy önöknél a község tartozik a törvényhatóságnál 
el-zámolni s önök a községgel szemben elszámolási 
kötelezettségben nem állanak, a Begélyt csakis meg-
felelően fölbélyegzett nyugtatvány ellenében kaphat-
ják meg. — F. F. Bfok. A 372 1908. sz. a. hozott 
közig, bírósági határozatra való hivatkozással kérje 
újból az illető állandó helyettesi minőségben eltöltött 
szolgálatának a figyelembe vételét. Valószínű, hogy a 
magasabb fizetésre való igény szempontjából a kifo-
gásolt szolgálatot be fogják tudni ; ha a rendelkezés 
ellenkező volna, a nevezett bíróság döntése elé vigyék 
az ügyet. A nyugdíjra való jogosultságnál csak a 
rendes szolgálati idő vétetik figyelembe. — B. A 
gazdasági népoktatásról szóló törvényjavaslatot a mi-
niszter az országgyűléshez beterjesztette. Eszerint az 
önálló gazdasági népiskolai szaktanítók kiképzése, az 
eddigi módtól eltérően, szaktanító(szaktanítónő)-kép-
zőben történnék. Hogy mikor kerülhet a javaslat tör-

vényhozási tárgyalás alá és hogy mikor nyerhet szente-
sítést, még megközelítően sem állapíthatjuk meg. Ettől 
függ azután az is, hogy a szaktanítók kiképzése egy-
ideig még az eddig fennállott módon történik-e, vagy 
hogy a törvényjavaslatban előírt képzés vétetik alkal-
mazásba. Kérdéseire tehát ezidőszerint határozott 
választ nem adhatunk. — R. F. A népoktatás ingye-
nességéről szóló törvény az állami iskolákat illetően 
1909. évi szeptember hő 1-én, a községi és hitfele-
kezeti iskolákra vonatkozóan 1910. évi szeptember hó 
1-én lép hatályba. A 30 f-es nyugdíjintézeti járulék 
tehát hitfelek, iskoláknál az utóbbi időig szedendő. — 
A. E. Miután a tanfolyamot elvégezte, a beszámításért 
folyamodhatik. — Lupta. A törvény értelmében köteles 
80 mindennapi tanulót fölvenni. Sőt, ha a szükség 
úgy hozza magával és van hely a tanteremben, még 
ennél többet is. Ez nincs a tanító tetszésére bízva. — 
R. A. Pacsa. Az összeférhetetlenség a kérdezett esetre 
— tudtunkkal — nincs kimondva ; ismerünk több 
olyan iskolát, ahol két testvér van alkalmazva. — 
Képesített. 1. A minisztériumban fekvő okmányokat 
csakis az illető folyamodó kérésére és esetleg igazolt 
meghatalmazottjának adják ki. Mi az efféle közvetíté-
sekkel nem foglalkozunk. Legegyszerűbb, ha a tan-
felügyelőség útján kéri azokat vissza. 2. A végkielé-
gítésre nézve föltett kérdései után mindjárt meg is 
felel azokra. Miért adjunk tehát mi is ugyanolyan 
választ ismételten, amire egyébként nyugdíjkönyvecs-
kéje is útbaigazítja. C;upán azt jegyezzük meg, hogy 
végellátása csakis a nyugdíj bizottság által kimondott 
szolgálatképtelenség esetén történhetik meg, erre tehát 
egyszerű orvosi bizonyítvány nem elégséges, és hogy 
az semmiesetre sem fog akként menni, hogy a vég-
ellátás 1200 K-s alapon számíttassák, holott csak 
800 K nyugdíjigény után fizetett járulékokat. — 
Krajnai elöfiz. 1. Általános ismétlő-iskolát minden-
nemű külön díjazásra való igény nélkül köteles vezetni. 
2. Az ingyenes könyvekkel való ellátás a hitfelekezeti 
iskolákra nézve nincs kimondva. Az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 31. §-a a községi iskolák szegény tanulóira vonat-
kozik. 2. Most folyamodjanak a tanfelügyelőség útján. 
Csatolják a meglevő és a hiányzó tanszerek kimuta-
tását s igazolják az iskolafenntartó vagyontalanságát. — 
t . K. Sorsjegyeknek nem járunk utána. — D. A. Ily 
kényesebb természetű kérdésekben a tényállás teljes 
ismerete nélkül nem adhatunk választ. Különben a 
tanf.-ség ily dologban csak javaslatot tehet, de nem 
illetékes arra, hogy végérvényes határozatot hozzon. — 
Tanítónő. Az lett volna az első feladat, hogy az 
egészségi állapot helyreálltának igazolásával kérte volna 
az előző rendelet hatályon kívül való helyezését. Meg-
lehet, hogy a kérelem teljesíttetett volna. Ebben az 
esetben az egy éven felül szabadságon töltött idő 
igazolt megszakításnak tekinthető. Végellátás alkal-
mával a szolgálatban töltött időn kívül az engedélye-
zett szabadságidőből csak egy évet számítanak be. — 
Tanácskérő. Iskolai szünet alkalmával egyszerűen be-
jelenti a távozást. Mi ezzel ellenkező szabályt nem 
ismerünk. Ha az illető a fennálló szabályokra hivat-
kozik, miért nem kérik annak előmutatását ? Egyéb-
iránt tessék elolvasni a Gondnoksági Utasítást. —-
W. J. Zákány. A gazd. ismétlő-iskola vezetéseért járó 
díj előleges havi részletekben fizetendő. — G. O. 
Ortilos. A lakáspénz nem számítható az alapfizetésbe ; 
vagyis az alapfizetésen felül még lakáspénz is jár. 
Úgyszintén nem számítható az alapfizetésbe a gazd. 
ismétlő-iskola vezetéseért járó tiszteletdíj. Az általános 
ismétlő-iskolai oktatásért kikötött díj azonban beszá-
mítandó. Ezekután most már maga is kiszámíthatja, 
mekkora államsegélyre tarthat számot. A tanácsadó V. 
legújabb kiadása 3 K-ért rendelhető meg a Wodianer 
könyvkereskedő-cégnél (Bpest, VI., Andrássy-út 21.). 
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SZÉPIRODALOM. 
Egy vidéki városban. 

Mióta legutolszor j á r t a m i t t , 
Bizony n a g y o t ha l ad t e város ! 
Van színház, korzó, v i l lamosvasút , 
S a műve l t s ég is á l ta lános . 

Az ú jke le tű pa lo ták k ö z ö t t 
Ú j erkölcsök és ú j szokások: 
Fe jede lmi zsúrok, d í n o m - d á n o m és 
Aztán — kedélyes s ikkasztások. 

Mint Budapesten, i t t is n a g y d iva t 
Az u t ca sa rkon poszto t állni, 
És va lamenny i nőt , ki a r r a j á r , 
Mint a l o v a t vég igmus t rá ln i . 

S a nők, e bá jos földi angya lok , 
Nem is nehez te lnek m e g é r t e : 
A leg több jének i m m á r tel jesen 
Hozzá v a n edzve a szemérme. 

Grasszál a n a g y m o d e m s é g m i n d e n ü t t , 
Az e m b e r e k á t a l aku l t ak . 
Előre ve t i á r n y á t a jövő, 
És k ö d d é mál lanak a m u l t a k . 

Ú j és m ű v e l t e b b n e m z e d é k n y o m u l 
A régi p a r a s z t n é p helyébe, 
Az ősi juss t , h a kel], od 'ad ja ez 
Egy t á l lencséér t is cserébe. 

Pénz, é lvezet az istene, 
Becsvágya : lá tszat , h a n d a - b a n d a ; 
Gond né lkü l fosz togat , zs iványkodik 
E b á r s o n y k e z t y ű s r ab lóbanda . 

Ki lopja h i r te len sz ívemből is 
S szemeimből a k ö n n y e k á r j á t : 
Keservesen m e g kell s i r a tnom e 
S i ra lmas város —- h a l a d á s á t ! 

Endrődi Sándor. 

A kerek fejű magyarok. 
írta : Benedek Elek. 

Hívtak a kerekfejű túrkevei magyarok, s mi, 
lófejű székelyek mentünk, hogyne mentünk 
volna. A vezetőnk a kerekfejü, csillogó, fekete-
szemű Farkas Sándor volt, aki itt Budapesten 
tanítónőképzőt igazgat, de lelkének a gyökere 
ott van a kerekfejü kúnok fekete földjében.. . 
Épen úgy, mint nekünk, lófejű székelyeknek a 
lelkünk a mi sárga, agyagos földünkben. Bor-
kóstolóval, disznótorral csalogatott hosszú időn 
át, mígnem kisült, hogy a borra is, a disznó-
torra is elébb rá kell szolgálnunk : nyitsuk meg 
a szabad oktatást Túrkevéu. 

— Jó, mondta Jancsó Benedek, a mi fehér-
szakálú, pirosarcú székelyünk, ki minden jóra 
azt mondja : jó, s többet nem kérdezősködik, 
hanem munkának lát. 

— Jól van, te kerekfejü, huncutszemű kún, 
megyünk, mondotta Gaal Mózes, aki már nem 
fukar a szóban, d§ igaz, hogy a cselekedetben 
sem az. 

Magamról mit mondjak ? A barátaim szerint 
nagyokat hallgatok s mennél jobban megtelik 
a szívem gyönyörűséggel, annál nagyobbakat. 
Ennek különben szomorú magyarázata van. 
Már deresedett a fejem, mikor édesanyám meg-
fejtette csendes mélázásom okát. Hirtelen-ha-
lállal meghalt fiát siratta, mikor engem táplált. 
Búsbetegje lett fia halálának s én búsbeteg 
anyának tejét szoptam . . . 

Ezt a kerek fejű kúnoknak mondom el utó-
lag, hadd tudják meg. hogy bár két nap s egy 
éjjel nagyokat hallgattam, valójában folyton 
beszéltem — beszélt a szemem, a lelkem, a 
szívem. Rátapadott a szemem a szép, kerekfejü 
kún arcokra s megtelt a szívem rég nem ér-
zett nagy gyönyörűséggel. 

Azt mondta nekem egyszer Tóth János, be-
szélgetvén erről, arról: — Érdekes, hogy mi 
ketten mindig egyet gondolunk, egy úton jár 
a lelkünk. 

Ezen a mondáson én azóta sokat gondolkoz-
tam. íme: az egyik ember születik a „Kúnság 
mezején" ; a végtelen rónaság keblén neveke-
dik ; a másik születik hegyek közt, szűk völgy 
ölén. Ifjúkorukban nem látják egymást. Dere-
sedő fejjel találkoznak. S egyszerre csak cso-
dálkozva kezdik né^ni, figyelni egymást: nini, 
a végtelen síkság s a hegyes-völgyes föld fiá-
nak lelke egy úton jár. 
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. . . Mikor pedig összeültül-k a borkóstolóra 
s az asztalok mellett elhelyezkedtünk, nagyot 
dobbant a szívem, megpillantván az egy sorban 
ülő túrkevei kún gazdákat, ezeket a szép, kerek-
fejű, csendesen hallgató magyarokat. Rájuk 
tapadt a szemem, le sem vettem róluk, s egy-
szerre csak tisztán, világosan rajzolódott ki 
lelkemben Tótli János mondásának a magya-
rázata : tudtam, méit jár egy úton az Alföld 
s a hegyes-völgyes föld fiának a lelke. Hiszen 
ott, azoknak az egy sorban ülő, nemes komoly-
sággal hallgató kúnoknak s abban a girbe-
görbe országban élő, régi szabású székelyeknek 
a lelke valahol messze keleten egy földben 
gyökeredzett, s hiába vetette a sors az egyiket 
a rónaságra, a másikat a hegyek közé: az ős-
magyar lélek velük jött, velük maradott s 
bizony mondom néktek, marad is mind az idők-
nek végéig. Pitykés dolmány alatt vagy posztó-
zeke alatt egy — az az ősmagyar szív dobog ; 
ugyanazokon a hagyományokon nevelkedtek; 
egymástól messze egy — az az érzés, indulat 
feszítette a mellüket; egy volt örömük, bána-
tuk ; egy — az a vágy adott szárnyat a lelkűk-
nek s egy — az a nemzeti fájdalom marcangolta 
szívüket. 

íme, nézzétek csak, feláll Debreczeni Mihály 
uram, ő is szót kér, de nem dikcióra, szép 
magyar nótát dalol nekünk. Dalol minden 
gesztus nélkül, egyszerű közvetlenséggel, meg-
kapó nemességgel. Nem akar kitenni magáéit, 
nem erőlteti meg a hangját : ő úgy dalolja a 
magyar nótát, oly egyszerűen, cicoma nélkül, 
mint ahogy mesélt az én édesapám a régi 
huszáréletből. A kerekfejű kúnnak s a lófejű 
székelynek egy a lelke : a cicomátlan termé-
szetesség. Es nézzétek Balog István uramat, 
ezt a nemesvonású, Kossuth-szakállas, szép 
magyar areot, Aranygombos mente kellene deli 
termetére s lefestve így, odafüggeszthetnéd a 
képét a Széchenyi Istváné mellé. Amint fél-
kezére támasztva fejét maga elé néz a mély-
tüzű fekete szem, látva látom, hogy ebben a 
csendesen hallgató magyarban lassanként meg-
mozdul a szép magyar nótákra az ősmagyar 
lélek, s ez ma innét el nem megy addig, míg 
a nótáját el nem húzatja. Csak vár, amíg ürül 
egy kicsit a terem. Mert a magyar nem sze-
reti, ha^ publikuma van, mikor ő szíve szerint 
mulat. Én bizony reggelig is jó szívvel elhall-
gattam volna a' cigány muzsikáját, a kún test-
vérek dalolását, de a kún testvérek azt hitték, 
ha székelyek vagyunk is, mégis csak pestiek 
vagyunk s úgy járnak igazán kedvünkben, ha 
idejében lefektetnek. 

— No jó — mondaná Jancsó Benedek — hát 
hazamentünk, s lefeküdtünk. Hanem én Balog 
István uramban nem csalódtam. Délben a 

poétalelkű Farkas, Imrénél ebédeltünk (a keviek 
nem tudják eléggé áldani Tóth Jánost, hogy 
ezt a lelkes, minden jóban előljáró embert 
/ja^ahozta Mezőtúrról) — mondom, nála ebé-
deltünk. Ott volt Vámos András bátyánk is, 
aki a pompás ebédhez a malacot adta. Az 
öregről kisült, hogy reggelig húzatták. Aztán 
elmondta, hogy az „anyjuk" nagyon érdeklő-
dött: vájjon nem adott-e túlontúl a cigánynak. 
Vámos András bátyánk kúnos rövidséggel 
vigasztalta meg élete párját, mondván : Balog 
István gálánt volt . . . 

És most még teszek egy töredelmes vallo-
mást. Minden nagyon jól volt Túrkevén. Örök 
időkre rabul ejtették a szívünket a szeretetük-
kel. Nevezetes dolog, hogy nagytiszteletű Szabó 
Sándor házánál, akinél szállóvendég valék, még az 
ágy is szakasztott a párja volt annak, melyben én 
hálni szoktam a nagybaczoni papáknál, valahány-
szor ősztől tavaszig hazaszaladok. Sárga selyem-
paplan, két dagadó párna, egy kicsi párna s 
végezetül a paplanon is egy dagadó nyomtatók, 
nehogy megfagyjak valahogyan. Szóval : a kún 
és a székely lélek mindenképen egy úton jár. 
De . . . Igen, most jön a nagy de. A cigányok 
igen szépen húzták. Aztán jöttek tányérozni. 
Nagy hirtelen dobtunk mi is a tányérba, de a 
szomszédos kúnok erősen lepírongatták a tá-
nyérozót, amiért felénk is nyújtotta a tányér-
ját. Én pedig szerettem volna, nagyon szeret-
tem volna bár egyszer, csak egy nótára mellém 
állítani a bandát — zümmögött a lelkemben 
a Cserebogár, sárga cserebogár . . . De hogyan 
kezdjek itt hozzá, mikor nem engedik az em-
bert fizetni?! Végre is meg kellett adni ma-
gamat. Hiszen nem baj : majd eligazítja helyet-
tem Balog István uram. Ereztem, hogy az én 
lelkem ott van most ebben a csendesen hall-
gató kúnban s így szépen kiegyenlítődik a 
dolog. Aminthogy úgy is lett. 

Mikor aztán hazajöttem, természetesen, szép 
sorjában elémondtam az asszonynak a két nap 
s egy éjszaka történetét. Minden apró részlet 
iránt érdeklődött az asszony, s hogy a cigá-
nyokhoz értem a beszéd során, ő is, épen mint 
Vámos Andrásné asszony, el kezdett tapoga-
tódzni. Variáltam a Vámos András uram fele-
letét : 

— A kúnok nagyon gálántak voltak . . . 

— A taní tó i állás megbecsülése. Borsod 
megyében a f. hó 10-én ta r to t t megyei bizott-
sági tagok választása alkalmával a következő 
tanítókat választották meg : Kenyeres Károly 
(Diósgyőr), Mózes Imre (Miskolcz), Lehotzky Jó-
zsef (Rudábánya), Sima Mihály (Rakacza), Szuchy 
Antal (Szuhakálló), Szügyi László (Szilvásvárad), 
Kiss Pál (Szihalom). 
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EGYESÜLETI ÉLET. 
X A Szatmárvárniegyei ál talános taní tó-

egyesület sza tmár i köre rendes gyűlését nov. 
10-én tar tot ta meg a szatmárnémeti! központi 
áll. iskolában, Vladár Ferenc elnöklete a la t t . 
A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó u tán Ma-
rosán János szatmárnémetii állami tanító szóvá-
tet te az állami tanítók lakbérügyét, amely sze-
rinte mielőbbi megoldásra vár. A kör megbízza 
a fölszólalót, hogy a kérdést a megyei tanító-
egyesület december hóban tar tandó közgyűlésén 
tegye szóvá és ugyanakkor javaslatot nyúj t son 
be. Ezután ugyancsak Marosán János t a r to t t 
felolvasást „A tanító a nemzeti küzdelemben" 
címen. Rámuta t azokra az irányokra, melyeket 
a tanítónak az iskolán kívül szem előtt kell tar-
tania. A kör köszönetet szavazott a felolvasónak. 
Fesítóry Ottó Géza vetési ig.-tanító „"Foglalkoz-
zunk a néppel" címen olvasott föl. Több apróbb 
tárgy elintézése után tisztújításra kerül t a sor, 
melyen a régi tisztviselők újból egyhangúlag 
lettek megválasztva. 

• A Délin agyarországi taní tóegyesüle t 
fehér templomi köre november 12-én tartotta 
meg őszi közgyűlését, Ondrejkovies József áll. 
ig.-tanító elnöklete alatt. A közgyűlés megnyitása 
után a fiókkör érdemes elnöke az I, osztályban 
az általa követett olvasási módszert ismertette, 
nagy érdeklődés mellett. Az olvasást e célra el-
készített négyszögletes falécekre felragasztott 
nyomtatott betűk, illetve hangok ismertetésén 
kezdi. Direkt-módsz re mellett karácsonyig min-
den nehézség nélkül lehet a kisbetűkkel való 
olvasást és í rást bevégezni. A nyugalomba vonult 
Sébesztha Károly kir. tanácsos, tanfelügyelőt 
Erdélyi József ig.-tanító búcsúztatta el, szívhez-
szóló szavakkal. A közgyűlés elhatározta, hogy 
egy, a Sebesztha Károly nevét viselő alapí tványt 
letesít. Asciiauer Mátyás figyelemreméltó előadást 
tartott a gazdaságról. Zsivoinov Vladimir für jes i 
tanító a ruházatlan tanulóknak tél idején való 
segélyezéséről értekezett. A pénztári ügyek el-
intézésével véget ért a közgyűlés. 

± A D. M, Ii. E. lugosi liókja mul t hó-
napban tar to t ta évi rendes közgyűlését, a vár-
megyeházán Jelen voltak : Fialka Károly főispán, 
Issekutz Aurél alispán, Tabajdy Zoltán dr. vár-
megyei főjegyző, Marsovszky Árpád polgármester, 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Juschitz Károly 
kir. táblabíró, Sőnenfeld László főszolgabíró, elő-
kelő hölgyközönség és az ottani magyar társa-
dalom vezető elemei. Putnoky Miklós főgimn. 
igazgató, az egyesület elnöke tartalmas beszédben 
íejtegette a közművelődés terjesztésének fontos-
ságát ós rámutatot t azon eszközökre, amelyekkel 
a magyar nemzeti eszme erősbítése érdekében az 
egyesület operál. Gombkötő Antal segédtanfel-

ügyelő és egyesületi t i tkár terjedelmes jelenté-
séből kitűnt, hogy az egyesület Lúgoson fiúnevelő-
intézet felállítását, nagy népkönyvtár szervezését 
tervezi és magyar bank alapítására t e t t előmun-
kálatokat. A telepes gyermekek tanítására Igaz-
falva községben népinternátus felállítását kéri a 
kultusz- és fóldmívelésügyi minisztériumokban, 
fajbaromfiak ingyenes osztásával gyámolítja a 
magyar telepeseket és a többnyire német elemből 
álló iparosvilág oktatása céljából téli felolvasá-
sokat, művészestéket rendezett. A magyar nyelv 
tanításában legjobb sikert felmutató tanító jutal-
mazására 100 koronát szavazott meg a közgyűlés 
és az összeget jövő évben fogja az erre legérde-
mesebb tanítónak kiadni. 

-f- Tordaaranyos vármegye ált . tanító-
t e s t ü l e t e a tordai polgári iskola tornatermében 
közgyűlést ta r to t t , melyen a nagy számmal meg-
jelent tagokon kívül részt vett Polyánszky László 
kir. tanfelügyelő, Nagy Géza segédtanfelügyelő 
is, s a tórdai áll. főgimnázium és áll. polgári 
iskolák tanári karának több tagja. A közgyűlés 
előtt a tanítótestület Segélyegylete tar tot ta meg 
évi közgyűlését, melyen az évi forgalomról és a 
vagyoni helyzetről számoltak be. Az egylet ez 
évben 4 tagját segélyezte 200 koronával. Az 
egylet vagyona jelenleg meghaladja a 7000 ko-
ronát. A tanítótestület i közgyűlést Demény 
Endre elnök vezette. Szép megnyitó beszédének 
legérdeklőbb tárgya egy Tordai Tanító-Otthon 
létesítésére buzditás volt, amit a gyűlés helyes-
lően fogadott. Csiky Viktor indítványára a köz-
gyűlés távirattal üdvözölte Apponyi Albert gróf 
minisztert, Borbély József előterjesztése alapján 
Demény Endre elnöknek 30 éves. taní tói műkö-
dése alkalmából a tanítótestületben kifejtett ál-
dásos munkásságáért elismerést-, köszönetet nyil-
vánított a közgyűlés. Hálával ós t iszt-lettel 
emlékeztek meg Pallós Albertről, az Erd. Tanító-
egyletek Szövetségének elnökéről a kolozsvári 
Leány Otthon ós a Tanítók Takarékpénztára léte-
sítéseért, s ezért távirattal üdvözölték. A Leány-
Otthon támogatása céljából aláírási ívet indítanak 
a tagok között. Polyánszky László kir. tanfel-
ügyelő helyeslését és elismerését fejezte ki a 
testület előtt azért, hogy a tanítók érdemes tagjai t 
méltánylásban és tiszteletben részesítik. Létay 
Antal t i tkár jelentésének felolvasása és tárgyalása 
után Sebők Sámuel főgimnáziumi tanár az „Etno-
gráfiai tanulmányok módszeréről" szabad elő-
adásban értekezett s egyúttal buzdította hallgató-
ságát a néprajzi ritkaságok gyűjtésére. Versényi 
Gábor tanítóképző-intézeti tanár rajztanítási mód-
szeret mulat ta be, az általa összeállított minták 
módszeres kezelésének magyarázatával. A kiválóan 
gyakorlati é r tékű előadást tetszéssel fogadták s 
fölkérték az előadót, hogy adja ki mintáit mielőbb. 
Kovács Dániel a pályamű-bírálóbizottság eljárá-



4 9 . szÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 17 

sáról és a választmány határozatáról tet t jelentést. 
Pályatétel vol t : a Csendes foglalkozások beosz-
tása. Egy mű érkezett , be, melynek a 60 korona 
pályadíjat a választmány odaítélte ; a mű írója 
Csöregi János, tordai áll. tanító. A vagyonkeze-
lésről több vizsgáló-bizottság te t t jelentést. Gyűlés 
után megtekintették a tagok a Tordai Háziipari 
Kiállítást, melyen több tanügyi munkás szép 
munkálatokat állított ki a női kézimunkák, fest-
mények, fametszések osztályában. (K D.) 

]/ A Beregvármegje i á l t . tanítóegyesület 
megalakulásának 30 éves évfordulóján ünnepi 
közgyűlést tar tot t Beregszászban. A tagok igen 
nagy számmal voltak jelen. Mint vendég, a vár-
megye fő- és alispánja, a vármegyei tisztikar s 
a város intelligens közönségének sok tagja is 
részt vett a gyűlésen. A nagy érdeklődés, mely 
a gyűlés iránt megnyilatkozott, jele annak az 
örvendetes körülménynek, hogy Beregben a ta-
nítói közszellem ébrentartja az egyesületi élet 
iránt való meleg érdeklődést, a társadalmi köz-
véleményben pedig tágas tért foglal el a tanügy 
szeretete. E kellemes benyomások alatt nyitotta 
meg a gyűlést Sárkány Gábor, munkácsi áll. isk. 
igazgató, aki immár 28 esztendeje végzi odaadó 
buzgalommal az elnöki teendőket s aki az egye-
sület megalakításában is tevékeny részt vett. 
Megnyitó-beszéde, mely a 30 éves küzdelem 
emlékeit elevenítette fel, igen mély benyomást 
tet t a hallgatóságra. Utána Nagy Lajos alelnök 
emlékezett meg az egyesület alapítójának, 3 évig 
volt vezető-elnökének, jelenlegi díszelnökének s 
akkori tanfelügyelőnek, Halász Ferenc miniszteri 
tanácsosnak az egyesület megalakítása, vezetése 
s általában a beregi s ma az ország népoktatás-
ügyének előbbrevitele körül szerzett érdemeiről. 
Indítványára Apponyi gróf minisztert, Tóth állam-
titkárt, Halász és Kacskovics miniszteri taná-
csosokat táviratban üdvözölték. Ezután felolvasták 
Halász miniszteri tanácsosnak, Kozma László 
árvaházi igazgatónak, az országos bizottság elnö-
kének s még több másnak az egyesülethez inté-
zett meleghangú üdvözlőleveleit s -táviratait. 
Porcsalmy Lajos főjegyző felolvasta az egyesület 
30 évi történetének vázlatát, kiemelve azok érde-
meit, kik az egyesületi életben tevékenyebb részt 
vettek s azon fontosabb mozzanatokat, melyek 
az egyesület életében előfordultak. A közgyűlés 
elhatározta, hogy megíratja az egyesület kimerítő 
történetét s ezzel a főjegyzőt meg is bízta. Han-
gulatos kép következett ezután : Balázsy Margit 
tanítónő elszavalta Szelényi Józsefnek ez alka-
lomra írt lelkesítő ódáját. A nevezetes nap em-
lékére jótékonyság gyakorlását is elhatározták : 
kimondták Szentpétery Endre kir. tanfelügyelő 
javaslata alapján, hogy a beregszászi főgimnázium 
mellett létesítendő internátusban 2 tanítógyermek 
elhelyezésére 8000 koronás alapítványt tesznek ; 

a szükséges tőkét az egyes iskolák testületei 
gyűjtik össze. Az évi gyűj tés legkisebb összegét 
iskolánként 10 koronában állapították meg. Ez-
után mint vitatételt tárgyalták azt a kérdést, 
hogy az osztályozás és vizsga mai módja fenn-
tartandó-e a népiskolában? A vitát Biró István 
vezette be, bizonyítgatván, hôgy az osztályozás 
egészen eltörlendő, a vizsga pedig iskolai ünne-
péllyel helyettesítendő. A vita pro és kontra igen 
élénk volt ; de határozathozatal nélkül végződött : 
hogy a kérdés hadd érjen még s vitassák meg 
előbb a járáskörök ! «Ugyanezt ajánlották a társ-
egyesületeknek is. A gyűlés végén jóváhagyták 
az igazgató-választmány azon határozatát, hogy 
a lakbér ós az ú j választási törvénytervezetnek 
a tanítókat érdeklő része ügyében megindult 
mozgalomhoz csatlakoznak. 

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

Frigyes kir. főherceg ú r ő csász. és kir. Fen-
sége a Moson vármegyében levő Krisztina-major 
nevű pusztáján 15.750 korona költséggel magyar 
tannyelvű iskolát állított, ő csász. és kir. Fensége 
ezen áldozatkészségeért hódolatteljes köszönetét 
nyilvánította. 

J ó v á h a g y t a : az Iparostanonciskolai Tanítók 
Országos Egyesületének alapszabályait, a f. évi 
125.965. sz. rendeletével. 

Szolgálattételre k i r ende l t e : Bihar várme-
gyében a belényesi, vaskohi, magyarcsekei, ten-
kei és beéli járások népoktatási ügyeinek ellá-
tására Belényes székhellyel tanfelügyelőségi kiren-
deltséget szervezett és ennek vezetésére Földi 
Jenő krassószörényvármegyei segédtanfelügyelőt ; 
ISzabó Gergely pulyoni áll. el. isk. tan í tó t a 
hidasi közs. el. isk.-hoz. 

K i n e v e z t e : Kóródy Ferenc zemplénvármegyei 
segédtanfelügyelőt a IX. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmeben meg-
illető személyi pótlékkal ; Petrovits János és 
Vészits János oki. tanítókat a csurogi (v. határ-
őrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Nagy 
György és Triitél Ilona ok), tanítót, ill. tanító-
nőt a márosszentkirályi áll. el. isk -hoz r . taní-
tóvá, ill. tanítónővé; Szende Vilma oki. óvónőt a 
kassaújfalui áll. óvóhoz óvónővé; Kabdebó Teréz 
oki. óvónőt a szelistyei áll. óvóhoz óvónővé ; 
Bereezky Ferdinanda dunavecsei kisegítőóvónőt 
a dunavecsei Il-ik számú áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen állásában végleg megerős í te t te : 
Cepen Pál óbrezsai (v. határőrvidéki) isk. r. taní tót . 

Jelen minőségében áthelyezte : Kurucz 
Gyula segédtanfelügyelőt Pozsony vármegyéből 
Kecskemétre és a kecskeméti tanfelügyelőségi 
kirendeltség vezetésével megbízta ; Bobra Dénes 
czibakházai áll. el. isk. tanítót a veiét ei áll. el. isk.- hoz ; 
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Damsescu Traján és Damsescuné Seraciu Anna me-
hádiai, Popa Remus és Popáné Radulovics Livia 
valisorai közs. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket 
kölcsönösen ; Babarczy Lukácsné szül. Filka 
Róza szolnoki áll. el. isk. taní tónőt a mosoni 
áll. el. isk.-hoz ; Budics Teréz kiszuczaújhelyi 
áll. el. iík. taní tónőt a korompai áll. el. isk.-hoz ; 
Landerer Margit székelykevei és Szabólics Ste-
fánia czeglédberczeli áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen ; Bujnovszkyné Bényei Julia szerencsi 
áll. óvónőt a szepesolaszi II. sz. áll. óvóhoz ; 
Zochor Matild szepesolaszi áll. óvónőt a szerencsi 
áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Vámosi Nagy 
Lajos jelenleg munkaképtelen szatmári áll. el. 
isk. tanítónak évi 720 K-t ; Hefjfermann József 
egervölgyi munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 900 K- t ; Biber Ignác szeremlei 
elaggott ref. el. isk. tanítónak évi 2520 K - t ; 
Molnár Antal csákberényi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1440 K-t ; Stofkó Sándor ternye-
balpatakai munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1340 K-t; Wenczéll József duna-
szerdahelyi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1440 K-t; Milovnik Mihály drahóczi elaggott 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K - t ; 
Wüsztner Henrikné szül. Vaniczek Emma Kamilla 
újpesti munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 1200 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Michaelis 
Ilona Vilma eszkárosi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónőnek évi 500 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: néh. 
Bédei Károly siklósi közs. polg. isk. igazgató-
tanító özv. szül. Paczák Teréznek évi 840 K-t, 
Ilona és Erzsébet nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 140 K-t, együtt 280 K-t, mindössze 1120 
K-t ; néh. Valent Pál nyug. nagycserkézi taní tó 
özv., szül. Krajcsovics Zsuzsannának évi 3 0 0 
K-t ; nóh. Nyéki Jenő székesfehérvári közs. 
el. isk. taní tó özv., szül. Bélák Jul ianná-
nak évi 880 K-t, Ilona nevű kiskorú árvá-
jának évi 146 K 66 f-t, mindössze 1026 K 
66 f- t ; néh. Neamtin Pé ter nyug. gör. kath. 
tanító özv., szül. Cira Máriának évi 300 K-t, 4 
kiskorú árvájának összesen 200 K-t; néh Duse 
Illés alsó-felsőkimpányi gör. kel. el isk. t an í tó 
Szilveszter és Kornélia nevű kiskorú árváinak 
egyenként 108 K 33 f-t, együt t 216 K 66 f - t ; 
nóh. Vostinár Pál nyug. belényesi gör. kath el. isk. 
tanító özv., szül. Kővári Máriának évi 746 K 40 f-t, 
Verona nevű kiskorú árvájának 124 K 40 f-t. 

Alapítványi helyek betöltése: a három-
székvarmegyei „Erzsébet" árvalánynevelő-inté-
zetnel megüresedet 4 alapítványi helyet Pál 
Ágnes, Csutak Ágnes, Csavar Anna és Erdő 
Anna felárva, illetve árvaleány-gyermekeknek 
adományozta. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Szabadtanítás. 

( L e v é l . — H o z z á s z ó l á s . ) 

írta : Túri Sándor. 
Szerkesztő uraim ! követem mély tiszteletemmel, 
Hogyha szabad nekem is, mint másnak, szólnom a tárgy-
A szükségeseket röviden kimutatni akarnám. [hoz, 

* 

íme, legelső s fődolog : a tanítók ideális 
Lelkesedése! — de ez (hisszük — nálunk magyaroknál, 
Hol nemesért nemesen fölgyúltak népnevelőink 
Mindenkor) na ugyan most fellobogand lobogóan ! 
Most, mikoron „hozzá méltó" tudomány, valamint a 
Művészet szekerén kell őneki vinnie olyan [bet ! 
Kincset, amit sem moly, sem rozsda mi meg nem emészt-
És ragyogóbb, izmosb leszen attól a nemzeti lélek. 
Ily nigy, szent műhöz bizonyára apostoli hit kell ! 
Második : a nevelők több képzettsége ! de annak 
Szükségét főkép maga fogja a lelkesedő majd 
Érzeni és ezekért attól sarkalva igyekszik 
Önképzéssel (!) avagy más úton többre haladni. 
(És, ki talán nem tud . . . hát könnyebb szívbeli dolgot, 
Költőket miket olvas el akkor ő lelkesedéssel ; 
Mart szívet nemesítni: tudás magasával egyenlő !) 
Harmadikul jön most a társadalom, vagy az állam, 
Buzdítással, időnként több-kevesebb jutalommal 
Serkentvén fiait ! — de nagyon megnézze, hogy a díj 
Méltóknak jusson, nehogy a stréber lovagok majd 
Látszólag s nem lélekkel fújt trombitaszóval 
Üzletnek tartsák, mi nekünk s a népnek igaz kincs. 

Most, hogy az állam mily szerepet játsszék? — Egyelőre 
Mint atya nézze örömmel a kezdők lelkesedését. 
Hadd szálljon szabadon a szálló, — a maga útját 
Önmaga szabván meg, mint lelke sugalja, de nem más 
írjon elő formát (magyarán kell teani magyarnak) 
S őneki módjában van a lelkesedést szanaszerte 
Ébren tartani s eszközöket nyújtván kisegítni 
A gyöngét — mint főszinrendező félrehúzódván. 

S a szabadiskola tárgya mi le3z? — Lehetaz: valaiaennyi 
Tudnivaló — a' helyi viszonyho' símítva, kivévén 
Politikát s felekezeti dolgokat ; (mir csak azért is, 
Mert a szó füleink' csiklandja — a hexameterben) 
Mindazokat mások másutt elvégzik. Ahelyett 
Vizsgáljuk, teijesszük a néplélek csodavoltát, 
Erkölcsét. — Valahol P. Menyhért jól jegyezé meg: 
„Nagy baj, hogy nincsen magyaros filozófia-rendszer, 
Melyhe' szabidtanítást, nevelést alakítni lehetne . . 
Tárgyhó' beszélt : sarkát meglelte ! . . . De az noha nin-
Ystnmagycirészjárás, van nsmzetilélek! amellyel [csen, 
Pótolhatjuk amazt ; a magyar nép mult- s jelenéből, 
Történelméből s irodalmából idecsillan . . . 
Jő, közeleg . . . szeretet kíséri nyomon a idehallik : 
Ismeijétek, ez ő — a testi s a lelki szabadság ! 
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— Tóth János ünneplése. Tőth János 
államtitkárt valóságos belső titkos tanácsossá 
történt kinevezése alkalmából a közoktatásügyi 
minisztérium tisztviselő-testülete melegen üd-
vözölte, Apponyi gróf miniszter vezetésével. A 
miniszter e szavakat intézte hű munkatársához : 

„Nagyméltóságú államtitkár úr, kedves bará-
tom ! Összejöttünk, hogy azon a napon, amelyen 
nyilvánossá lett, hogy ő felsége kegye téged, 
kedves barátomat, titkos tanácsosi méltósággal 
tün te te t t ki, őszinte szívvel és lélekkel üdvözöl-
jünk. Az a gyorsaság, amellyel ő felsége tisztelet-
teljes előterjesztésemet elintézte és az a szívélyes 
modor, amellyel ezt ő felsége tette, bizonysága 
annak, hogy ő lélsége állami igazgatásunk minden 
részét figyelemmel kíséri és teljes elismeréssel 
méltányolja a te fáradhatatlan és kitartó mun-
kásságodat. Engem hozzád, kedves barátom, évek 
óta szoros barátság fűz. Együt t vet tünk részt a 
nagy nemzeti küzdelemben, ismerem páratlan 
munkabírásodat, de nemcsak ón, hanem tisztviselő 
társaim is, akik közelebbről ismerik i t t a minisz-
tériumban tevékenységedet, szívesen veszik e 
kitüntetést és őszinte örömmel üdvözölnek titkos 
tanácsosi minőségedben." (Lelkes éljenzés.) 

Tóth János a miniszter üdvözlő-beszédére a 
következő szavakkal válaszolt : 

„Nagyméltóságú miniszter úr , mélyen tisztelt 
urak ! Engedjék meg, uraim, bogy ő excellenciája 
kegyes szavaiért és ki tüntető elismeréseért őszin-
tén átérzett hálás köszönetemet fejezzem ki. Tel-
jesen átérzem, hogy ez a kitüntetés, amelyben ő 
felsége kegyesen részesíteni méltóztatott, nem 
annyira az egyénnek, mint inkább a tisztviselő-
nek szol és így bátran mondhatom, hogy mind-
nyájunknak szól, akik i t t a minisztériumban a 
magyar kul túra fölvirágoztatásán lelkesen mun-
kálkodunk ós odaadással fáradozunk. Mint tiszt-
viselő, őszintén átérzett, mély hálával tartozom 
tisztviselőtársaimnak, akik fölismerve a helyes és 
szükséges közszolgálat nagy fontosságát, fárad-
hatatlan szorgalommal igyekeztek azon, hogy mi-
niszterünk ő excellenciájának mai vezetése mellett 
ő felsege legmagasabb megelégedését kiérdemel-
het tük. Mert az elismerés mindnyájunk lelkében, 
akik az egységes nemzeti népoktatás kiépítésén 
munkálkodunk és akik törhet len hűséggel visel-
kedünk hazánk, nemzetünk, királyunk i ránt , jól-
eső tudatot kelt és engem arra indít, hogy újból 
őszinte hálámat fejezzem ki munkatársaimnak, 
kérve őket, hogy a jövőben is támogassanak jó-
indulatukkal." (Lelkes él jenzés) 

— Szőke István emléke. A budapesti felső-
erdősori közs. elemi fiúiskola tanítótestülete fel-
hívást intéz szeptember hóban elhúnyt igazgató-
jának ismerőseihez s barátaihoz, hogy a meg-
boldogult felállítandó síremléke költségeinek fede-
zéséhez hozzájárulni és az egybegyűlő kegyeletes 

adományokat a budapesti VI. ker. felsőerdősori 
közs. elemi fiúiskola igazgatója, Dobos János 
címére küldeni szíveskedjenek. Hiszi és reméli 
a bizottság, hogy nem marad emlékjel nélkül 
az a sír, mely alatt a tanítói közélet egyik láng-
lelkű bajnoka, az emberszeretet egyik buzgó 
apostola nyugszik. 

— Iskolafelszentelés Balfon. Balf köz-
ségben mostanában ment végbe az ú j róm. kath. 
iskola megáldása. Az iskola Kutassy Ferenc kir. 
mérnök tervei szerint készült, részint egyesek-
nek, részint a híveknek adományából. A vár-
megyei népnevelő egyesület is nagyobb összeg-
gel j á ru l t hozzá az iskola felépítéséhez. Sopronból 
résztvettek az ünnepen Bacséri Károly tanfel-
ügyelő, Blascheck Vilmos főszolgabíró, Kutassy 
Ferenc mérnök, Wälder József városi főmérnök. 
A felszentelés szertartását Sicherte János kóp-
házi esperes végezte, ki igen szép beszédet is 
mondott. Kívüle Paeséri Károly tanfelügyelő és 
Blaseheck főszolgabíró mondtak sikerült beszéde-
ket. Az ünnep befejezése után Unger István 
balfi plébános vendégszerető házában lakoma volt. 

— A vén m e s t e r halá la . Székessy György 
nyugalmazott kántortanító, a koronás ezüst érdem-
kereszt tulajdonosa, a csanádmegyei tanítók nesz-
tora, Dombiratoson, gyermekei köreben novem-
ber 5 én elhúnyt. Kevermes községnek fel századon 
át volt kántortanítója. Áldásos működéséről a 
község őszbeborult lakosai szinte legendákat be-
szélnek. Ezelőtt 65 évvel már kitűzte a tanítói 
munkásság legújabb irányait : a fiatalság tovább-
képzésében, a felnőttek oktatásában. Mindezt 
pedig abban az időben, amikor egy községben 
csak egy tanító volt s 200 gyermek oktatása, 
nevelése volt a feladata. Példás életének ered-
ményes munkájára, tevékenységének mélységére 
jellemző, hogy a ravatalánál megjelent őszbe-
borult tanítványok a „mester" elhidegült kezeit 
csókokkal halmozták el és Kevermes község kép-
viselőtestülete külön gyűlésben áldozott kiváló 
tanítója emiekének. 

— Adomány az Eötvös-alapnak. Molnár 
Gyula pazdicsi állami elemi iskolai taní tó a la-
punkban közzétett cikkének tiszteletdíja fejében 
utalványozott 12 koronát az Eötvös-alap javára 
ajánlotta föl. Átutal tuk az .alap pénztárába. 

— I s k o l a a v a t á s . November 8-án avatták fel 
ünnepélyesen a napkori ú j áll. elemi népiskolát. 
Az ünnepseget a helybeli római és görög katho-
likus templomokban ta r to t t alkalmi istentisztele-
tek előzték meg. Lengyel József tanf. tisztviselő 
szép beszéd kíséretében adta át az iskolát a 
Kállay Leopold orsz. képviselő elnöklése alatt 
működő gondnokságnak. Nagy hatást t e t t Dömö-
tör Ferenc áll. iskolaigazgató beszéde. Az ünnep-
ség alkalmából táviratilag üdvözölték Apponyi 
minisztert és Tóth államtitkárt. 
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— A tan í tó leánya. Bontilovics Izabellát, 
Bontilovics Gusztáv torontálozorai áll. isk. igaz-
gató leányát, a budapesti tudományegyetemen 
orvosdoktorrá avatták. 

— Tanítók a ponyvairodalom ellen. A 
D. T. E. verseczi fiókkörének gyűlésén Borner 
János verseczi közs. isk, tanító tartalmas érteke-
zésben (Mit olvasson az ifjúság?) kikelt a Nick 
Carter, Buffalo Bill és Nobodit féle füzetek ellen, 
melyek határozottan erkölcsrontók s csak arra 
törekszenek, hogy a képtelenségek mennél érdek-
feszítőbben, izgalomgerjesztőbben legyenek fel-
tálalva. A közgyűlés határozatilag mondta ki az 
előadó indítványát : A tanítóság a népművelés 
leghathatósabb terjesztőjének a jó olvasmányokat 
tartja ; elítéli a gyárilag megíratott detektív-
füzeteket, melyek ellen a lehetőség szerint föl-
veszi a küzdelmet, még pedig úgy, hogy szebb és 
nemesebb tartalmú olvasmányokkal látja el az ifjú-
ságot és igen üdvösnek tartaná, ha Az En Újságom 
több példányban járna az egyes iskolákhoz. 

— Javító képesítő-vizsgálat. A nagykőrösi 
ref. tanítóképző-intézetben a javító képesítő-vizs-
gálat december 17-én reggeli 8 órakor kezdődik, 
micélból az illetők a mondott időben összes ok-
irataikkal s jelen működésükről szóló bizonyít-
ványaikkal az igazgatóság előtt jelentkezzenek. 

— Halálozások. Martin Imre nyugalmazott 
állami felső kereskedelmi iskolai igazgató, a „Fe-
renc József-rend" lovagja, Pancsova város törvény-
hatóságának bizottsági tagja stb november 19-én, 
61 éves korában elhunyt. — Friedszám Kabos 
szabolcsbányatelepi róm. kath. tanító életének 
38-ik, működésének 16- ik évében elhunyt — 
Steiler Ignác jeczenyei kántortanító életének 
54-ik, tanítóságának 35-ik évében elhunyt. — 
Szigethy József János, a miskolczi minorita-rend-
ház tagja, nyug. tanító és kántor, élete 62 ik 
évében elhunyt. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
Cs. (Meséljen még, bácsi !) Jön. — Sz. (Gyermek-

lélektan.) Tartalma érdemessé tenné a közlésre, de 
stílusa annyira nehézkes, magyartalan, hogy nem 
vállalkozhatunk a megfésülésére. — Sz. (Daloskönyvek.) 
Verselése még fogyatékos. Kár a szép témáért. Talán 
idővel megszerzi a kellő gyakorlatot is. Találtunk erre 
bíztató jeleket. — Lizandra. Egyelőre talán a helyes-
írás törvényeivel kellene valamennyire tisztába jönni, 
aztán kerülhetne sor a versírásra. És fogadja meg 
még ezt az atyai tanácsunkat : a férfiak amúgy is 
nagyon elbizakodottak, ne konstatálja tehát az imádott 
ifjúról, miszerint „Bályos arcod olyan fehér mint a hó" 
stb., stb. Higyje meg nekünk, sohasem voltak s nem 
is lesznek „bályos" férfiak. — II. (Dalok egy nép-
drámából.) Közölhetetlenek. — M. (Falusi mulatságok 
stb.) A cikk jön a gazdasági mellékleten. A versek 
közül a Hová tűntél ? címűben van egy szép strófa 
(az utolsó), a többiben sok a kifogásolni való. — 
M. (Kegyélet sírod felett.) „Szárnypróbálgatásom első 
sikerült eredménye", írja ön. Már most hogyan meijük 

megmondani önnek, liogy ez a verseçske nagyon silány 
versecske ? — N. (Bánat öl stb.) Üres puffogatások, 
zagyvaságok. — B—s. Sajnáljuk, hogy későn jött a 
harmadik szonett s nem közölhettük egyszerre mind 
a hármat. De mégis jókor jött : egy csomó rossz vers 
elolvasása után. Igazán felüdített. Nagy érdekkel vár-
juk, miként fejlődik tovább Istenadta szép tehetsége. — 
Sz. E. A levelek írója nagy érdeklődéssel olvasta el 
az iskola világát találóan festő levelét : Jól esett neki, 
hogy egyben-másban reámutatott az iskola nevelő 
munkájának hiányaira, s még inkább örvendett annak, 
hogy szándékát megértik. A társadalom nevelése csak 
ott kezdődhetik, ahol még lehet valami eredményre 
számítani. Azok, akik az akadályokat látják csupán, 
de a segítőeszközhöz nem nyúlnak hozzá : egy ember-
öltőn át sopánkodhatnak, előbbre egy hajszálnyival 
sem viszik a nevelés ügyét. Kedves soraiból a levelek 
írója szeretetet olvas ki s ez a szeretet a fundamentum, 
melyre építeni kell. Igaz munkatársi érzéssel szorítja 
meg kezét s azt mondja: dolgozzunk tovább ! A rege-
nerálás nehéz, de szép munkája reánk vár s ezért a 
munkáért egy emberéleten át lelkesedni érdemes. 
Sz. (Mórágy.) A 48. számban olvasható a félhiva-
talos nyilatkozat, mely szerint a tanítóknak is hármas 
szavazatuk lesz. — Sz. (Kapolcs.) Esetről esetre köz-
lik velünk hivatalosan ama tanítók nevét, kik nevüket 
megmagyarosították, mi azt közzé is tesszük, így tehát 
fölösleges az önét külön közölni. — N. (Szamosújvár.) 
Szíveskedjék Szász Irén úrhölgyhöz fordulni (Szász-féle 
magániskola, Budapest, Andrássy-út), kérdésére ő adhat 
felvilágosítást. — B. (A gazdasági tanfolyamokról.) 
Sorra kerül. — Pestkörnyéki. Ezt az igen szép témát 
többek között egy tanítóember is feldolgozta már, 
rövidebben és jobtían. A rengeteg aláhúzott sző nem 
teszi jelentékenyebbé a költeményt, csak kínosabbá 
az olvasását. — V. I. (Falvaink metamorfózisa.) Sokat 
politizál, jóformán semmi újat nem mond, s a szociális 
viszonyokat nem is látja egészen tisztán. Stílusát néhol 
magyartalanságok zavarják. Valószínű azonban, hogy 
szerencsésebb témáról közölhető cikket fog írni. A 
mostaninak visszaküldésére nem vállalkozhatunk. — 
Em. (Üzenet.) Nem üti meg a mértéket. Tájon és 
virágoz a legjobb akarattal sem tekinthető rímnek, 
de nem ez a legnagyobb hibája a versnek. — B. L. 
Mutatja valami nyomát a tehetségnek. De hogy lehet 
pl. ilyen sort versben leírni : „Nem kél ajkatokon 
ilyen világnézet ?" — K. E. Kétségtelenül idegen az 
anyanyelve, mert verseiben teljesen érthetetlen sorok 
vannak. — Magányban. Az „Ötletek" jelentéktelenek ; 
az „Intés" közölhető volna, ha néhány döcögős sorát, 
s különösen a harmadik versszakot, melynek két utolsó 
sora ugyanazt a gondolatot ismétli, át tudná dolgozni. — 
F. I. Nyelvén látszik költői olvasmányainak hatása, 
de verselése nagyon gyenge. — M. V. (A remetei 
furulyás.) „Valami nyugtalan sóvárgás, a gerle váró 
nyögdécselése rezg tilinkója hangjában." Ez a mondat 
jellemzi az egész novellát : a hatvanas évek szenti-
mentálizmusa és dagályos stílusa. Nem mondjuk, hogy 
rossz, amit írt, de kissé elkésett vele. — N. 0 . El-
késett, de különben sem üti meg a mi mértékünket. 

Tartalom : Magyar név. Palágy Lajos. — Nem-
zeti közszellem, tanítói közszellem. Károlyi Sándor. — 
Levelek egy néptanítóhoz. Gaál Mózes. — A magyar 
nyelv hangjai és a kinaesthesias. Berze Nagy János 
dr. — A főváros új nyugdíjszabályzata. Székely Ká-
roly. — A nevelés sorsa és a szociálizmus. Havas 
Irma. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — 
Szépirodalom : Egy vidéki városban. Endrődi Sán-
dor. — A kerekfejű magyarok. Benedek Elek. — Egye-
sületi élet. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szer-
kesztői üzenetek. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Hegkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iíkolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár í Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak U 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEK., BÉRKOCSiS-CTCA 16. SZÍM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

lrCéziratoltat nem axixmlc vissza. 

1868 december 5. 
Az alkotmány helyreálltával minisz-

tereink közül talán a legnagyobb fel-
adat Eötvös József báróra várt. A többi 
miniszterek romokat találtak, melyeket 
az építkezésnél felhasználhattak, a töb-
biek hagyományokra támaszkodhattak, 
melyek kijelölték a követendő útat. 
Eötvös József azonban, mikor nagy mun-
kájába beléfogott, alig talált egyebet 
szegénységnél, kimerültségnél, zűrzavar-
nál, felekezeti féltékenységnél. Gyönge 
és hivatlan ember akarata megtörik a 
tornyosuló akadályok láttára, a rajongó 
bátran indul útjára, de nemsokára két-
ségbeesik a közömbösség vagy ered-
ménytelenség láttára. Eötvös nem tar-
tozott egyik csoporthoz sem. A bölcs 
nyugalmával rakta le a magyar kultúra 
szerény alapjait; érezte, hogy igazi 
nemzetfenntartó munkát végez akkor, ha 
százakat indít el eszméi megvalósítására, 
mert a százak ezreket fognak maguk 
helyére nevelni. 

A történetíró a nemzet életének vál-
tozásait királyok halálával, véres hábo-
rúk sikeréve], vagy sikertelenségével hozza 
összefüggésbe. De ha igazán mélyéi e lát 
az eseményeknek, a királyok változását, 
a háborúk eredményét csak alkalomnak 
tekinti a régen érvényesülni akaró té-
nyezők megnyilvánulására. Azok között 
a tényezők között pedig, melyek egy 

nemzet sorsát irányítják, első helyen áll 
a kultúra. Eötvös József tudta ezt, azért 
csinálta meg azokat a kereteket, melye-
ket az állam szegénysége miatt még ma 
sem lehetett teljesen kitölteni. 

Eötvös törvénye mondotta ki az álta-
lános tankötelezettséget. Ennek termé-
szetes következményét, az ingyenességet, 
csak 40 esztendő múlva sikerült törvénybe 
iktatni. Eötvös kötelezte a községeket 
iskolák felállítására. 0 volt, aki minden 
erejével arra törekedett, hogy a tanító-
ságot kívánatos pályává tegye, az állam 
pénzügyi erejéhez és a kor viszonyaihoz 
képest tisztességes megélhetést biztosítva 
a kultúra munkásainak. Nemcsak anya-
gilag iparkodott a tanítóságot függet-
lenné tenni, hanem föl akarta abból az 
alacsony helyzetből emelni, melybe a 
társadalom előítélete, a régi tanítók 
nagyobb részének műveletlensége és 
tanításra való alkalmatlansága, végre az 
ország nagy részének a kultúra ós kul-
túra munkásai iránt való közömbössége 
taszította. Ezért hálásak iránta a magyar 
tanítók. 

Eötvös József és a kezdeményezők 
nagy része régen kidűltek már az élők 
sorából. Már tanítványaik tanítványai 
terjesztik Magyarországon a kultúrát. 
Talán nem akkora az eredmény, mint 
amekkorát ők képzeletben a jövőtől vár-
tak, de ha rápillanthatnának arra a had-
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seregre, mely az ó kis csapatuk hegyét 
elfoglalta, megelégedéssel néznének a 
jelenre s reménnyel a jövőbe. A kultúra 
fejlődik, izmosodik az országban s a nép-
oktatási törvény alkotásának negyvene-
dik évfordulóján mi is annak a remé-
nyűnknek adhatunk kifejezést, hogy né-
hány évtized múlva Magyarországon nem 
le3z analfabéta. — s . 

Komán iskoláink rendezése. 
írta : Szabó Elemér. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. a követelmények-
nek meg nem felelő községi és felekezeti nép-
iskolák megfelelő rendezésének határidejéül az 
1910. éfi szeptember hó 30-át tűzte ki. Ezen 
az időn belül vagy önerejéből, vagy állam-
segély igénybe vételével tartozik az iskolafenn-
tartó politikai vagy hitközség iskoláját kellő 
karba hozni, felszerelni s a tanítók fizetését 
biztosítani ; mert különben az illető iskolafenn-
tartó elveszti iskolafenntartási jogát. A nem-
zetiségek a legnagyobb ellenszenvvel fogadták 
az új törvény életbelépését, s főképen a román 
nemzetiség vezetői buzgólkodtak azon, hogy 
mi módon s milyen eszközök alkalmazásával 
lehetne az új törvény rendelkezéseit gyöngí-
teni és hatását megsemmisíteni. A román la-
pokban és a román vezetők tanácskozásain a 
követendő eljárásra vonatkozólag kezdetben 
csakis szélsőséges és kivihetetlen eszmék me-
rültek föl. A fölmerült eszmék közül főképen 
kettő emelkedett ki, s kezdtek azok megvaló-
sítása iránt nagyobb mozgalmat indítani. Mind-
két eszme egy közös célt tűzött ki : az állam-
segély igénybe vétele minden módon megakadályo-
zandó. „Adóztassuk meg magunkat s alapítsunk 
egy olyan nagy pénzintézetet, amely képes lesz 
iskoláinknak államsegély nélkül való fenntartá-
sát biztosítani" volt az egyik javaslat, amely-
nek megvalósítása érdekében különben még 
most is folynak az agitálások; „szüntessük be 
összes iskoláinkat, hogy így a kormány kép-
telen legyen az új törvényt hamarosan életbe 
léptetni és végrehajtani" volt a másik javaslat ; 
amely eszme azonban csakhamar elejtetett, mert 
ezáltal az illető hitfelekezetek az iskolafenntar-
tói jogukat bizonyára véglegesen elvesztették 
volna. A román sajtóban és a románság veze-
tőiben, sajnos, még mindig él a hit, hogy a 
mai nemzeti kormány csak rövid életű, s az 
új törvény érvényesülését csak addig kell hát-
ráltatni, amíg a kormányzásban változás áll 
be, amikor is a nemzetiségek javára fog a 
helyzet alakulni és a régi állapot vissza fog 

állíttatni. E felfogás és hit azonban mindinkább 
csalóka álommá, délibábbá változik át, mert 
a nemzeti kormány biztos révbe jutva, az 
állandó jelleg képét veszi fel ; az új törvény 
pedig mindjobban érvényre jut, tért hódít s 
egészséges rendszerénél fogva életerőssé válik, 
sőt a nemzetiségek vezetőinek mérsékelt ele-
mei mindinkább be is látják, hogy az új tör-
vény miben sem sérti a nemzetiségi egyházak 
jogkörét és a nemzetiségek helyzetét, hanem 
ellenkezőleg, az új törvénynek végrehajtása úgy 
a nemzetiségi egyházaknak, mint maguknak a 
nemzetiségeknek is csak javára és előnyére 
szolgálhat. 

A román nemzetiségi vezetők mérsékelt ele-
meinek a békés alkalmazkodás iránti felfogása 
mindinkább tért hódít, s meg vagyok győződve, 
hogy 1910. évi szeptember 30-ig az új tör-
vény az egész vonalon nagyobb zavar nélkül 
érvényre jut, s a nemzetiségi iskolák, új ala-
pokra helyezkedve, kifogástalanul töltik majd 
be hivatásukat. Mint minden új intézménynek, 
úgy a népoktatás új törvényének is bizonyos 
átmeneti időre van szüksége, hogy a nemzetiségi 
iskolák az új igényeknek megfelelően berendez-
kedhessenek. Egy régi rendszert és szellemet 
máról holnapra átváltoztatni teljes lehetetlenség. 
Az új törvény megalkotásánál, nagyon bölcs 
előrelátásból, három évi időhaladék adatott az 
átalakulásra. Kezdetben azért az új törvény 
csak ott alkalmazandó teljes mértékben, ahol 
a javulásnak a jelei, avagy még a jóakarat 
sem észlelhető. Néhány iskolának, illetve taní-
tónak megrends^abályozása megtette a hatást, 
s ma már általánosan tapasztalható, hogy a 
román tanítóság helyes útra tért s keresi a 
módozatokat, hogy az új törvény követelmé-
nyeinek a kívánt keretekben eleget tehessen. 
Új tankönyvek vezettettek be, s az eddigi for-
dítási gyakorlatok értelem nélkül való szajkóz-
tatása helyét az intenzív magyar nyelvtanítás 
foglalta el, úgyszinte magyaros érzés szelleme 
kezdi átlengeni a tanítók munkásságát, támo-
gatva megfelelő hazafias magyar tankönyvek 
által is. De nemesak a tanítóság, hanem a 
nemzetiségi egyházak főhatóságai is keresik a 
módozatokat, hogy iskoláik az új törvény szel-
leméhez simulva, zavartalan működésük és fenn-
állhatásuk továbbra is biztosíthatók legyenek. 

A nemzetiségi iskolák irányváltoztatásának 
kényszere főképen az új törvény 19. §-ában 
gyökerezik. Ez a § nem tesz különbséget az 
államsegélyes és a nem államsegélyes iskolák 
között, s ezen a §-on törik meg leginkább 
azon elidegenítő mozgalom is, hogy a nemzeti-
ségi iskolák nemzetiségi bank jövedelméből 
tartassanak fenn. Az egyházi főhatóságok 
mindinkább engednek a kezdetben megnyilvá-
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nuit zárkózottságukból s most már ők szor-
galmazzák iskolafenntartó hitközségeiket, hogy 
a szükséges államsegélyt kérelmezzék. Öröm-
mel lehet továbbá azt is tapasztalni, hogy 
nemzetiségi egyházaink a magyar nyelvnek, 
mint államnyelvnek törvényszerű érvényesül-
hetését is kezdik elősegíteni; keresik a békés 
kibontakozás és a barátságos érintkezés módo-
zatait, s nem a bennünket szétválasztó, hanem 
a bennünket összekapcsoló felfogás álláspont-
jára helyezkedtek. Hazai nemzetiségeink közül 
épen a románságnak van legnagyobb szüksége 
arra, hogy az államalkotó magyarsággal érzés-
ben és gondolatban minél tökéletesebben 
egybeforrjon; a magyar nemzeti .állam kiépí-
tését és megerősítését célzó törvényekhez minél 
szorosabban simuljon s annak gyökeres ke-
resztülviteleben a magyarsággal vállvetve közre-
működjön. Ha a románság széttekint az európai 
államalkotó nagy nemzetek között, magát épen 
olyan egyedül találja, mint a magyarság. A 
múltban is csak a magyarság védőpajzsa 
alatt tarthatá fenn magát a románság, s bizo-
nyos, hogy jövő fennállhatása is feltétlenül 
össze van forrva az egységes és független 
Magyarország fennállásával. Ha a magyar-
ság függetlensége az országot vasgyürüként 
övező szláv vagy germán nagyhatalom bár-
melyike által is megsemmisíttetnék, e meg-
semmisülést nyomban követné az aránylag 
szintén maroknyi románság megsemmisülése 
is. Elő például szolgálhat az egykor oly hatal-
mas lengyel nemzet szomorú sorsa és pusztu-
lásnak indult végzete. Amidőn tehát a hazai 
románság a magyar érdekek ellen küzd s a 
magyarság szupremáciáját gyöngíteni törek-
szik, egyidejűleg önmagának, sőt a független 
Romániának is rossz szolgálatokat tesz, eiős-
bítvén az őket is elnyeléssel fenyegető szláv-
ság vagy germánság érdekeit. 

A magyarság sohasem törekedett a nemzeti-
ségek beolvasztására, s az új népoktatási tör-
vény is érintetlenül hagyja a nemzetiségek 
nyelvhasználatát, s mi több, a jó egyetértés 
és béke érdekében még az állami iskolákban 
is megengedtetik az illető nemzetiség nyelvé-
nek külön órákban való tanítása. Végre a ro-
mánság önzetlen vezetői közül is mind többen 
belátják, hogy a románság állása, valamint 
erkölcsi és anyagi érdekeik is megkívánják a 
magyarsággal való békés egyetértést és közös 
munkálkodást, s a multakon okulva, eljön 
bizonyára az idő, amikor a románság összes 
számottevő tényezői e meggyőződésre jutnak. 
Ma az egyház is érzi már a kor nehéz vál-
tozását, s mindinkább belátja, hogy a vallás-
talanság és a hazátlanság eszméjét terjesztő 
szocializmus ellen az állammal karöltve kell 

védekeznie. Román egyházaink ma még joggal 
mondhatják, hogy népük teljesen papjaik ha-
tása alatt áll, de vájjon milyen lesz e helyzet, 
ha népük között is tért hódít a hazátlan 
szociálizmus ? Az előre látható küzdelemben 
a román egyházaknak is szükségük van az 
állam támogatására, s így az egyházi kormány-
zatban a békés közeledési irányzat szellője 
szintén kezd már lengedezni. Ha a békés 
áramlat tényleg uralomra juthat, s a román 
egyházak is olyan szoros kapcsolatba óhaj-
tanak jutni az állammal, mint amilyen benső 
kapcsolatban vannak a magyar egyházak, sze-
rintem, akkor elsősorban is az iskolaügy 
terén kell az első lépést megtenniök a békés 
egyetértés és együttmunkálkodás felé. Joggal 
elmondhatja itten is az egyház, hogy: „Amidőn 
az állam érdekeit támogatom az iskolaügynek 
állami tekintetekből való fejlődésére, ugyanakkor 
a saját érdekeimet is támogatom." A vallás az 
állam fennállásának egyik sziklaköve. Ha a 
vallásosság megbomlik, megbomlik az állam 
létalapja is. Az államnak nagy érdeke azért 
az egyházak megerősítése és állandó támoga-
tása, mert e ténykedésével is önmagának tesz 
szolgálatot. E kölcsönös egymásra való utalás 
elengedhetetlenül szükségessé teszi, hogy az 
állam és az egyházak között a jó viszony 
állandóan fenntartassék és gyarapíttassék. Ha 
a román egyházak őszintén kívánják, hogy 
olyan benső viszony fejlődjék köztük és az 
állam között, amilyen benső viszony van kez-
dettől fogva a római katholikus és református 
egyházak és az állam között, úgy követniök 
kell e magyar egyházak magatartásának pél-
dáját. E magyar egyházak ugyanis, lia vala-
melyik iskolájukat nem képesek saját anyagi 
forrásaikból fenntartani, avagy kívánatosabb-
nak látják azt az állam hatalmas gondozásába 
adni, önként kérik az államkezelésbe való 
vételt, s viszont az állam az egyház érdekei-
nek megfelelően biztosítja, hogy mindenkor 
alkalmazni fog olyan tanítót, aki az illető 
egyház kötelékébe tartozik, s az illető köteles 
leend az illető egyháznál a kántori teendőket 
is végezni. Úgyszintén e magyar egyházak az 
általuk akár államsegéllyel, akár államsegély 
nélkül fenntartott iskolákban is gondosan 
ápolják a magyar hazaszeretet tüzét, s minden 
módot és alkalmat megragadnak e benső tűz 
táplálására. 

Az előadottakból kifolyólag — minthogy az 
új törvény olyan kötelezettségeket ró az iskola-
fennt irtokra, amelyeknek a román felekezeti 
iskolafenntartók közül sokan anyagi okokból 
nem képesek eleget tenni — a bekövetkező, 
illetve már folyamatban lévő rendezkedésnél 
román egyházaink főhatóságai leghelyesebben 
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tennék, lia önmagák tennék meg az első lépé-
seket, hogy az átalakulás keresztülvitele az 
állammal békés egyetértésben eszközöltessék, 
olyképen, hogy: közösen megállapodnának az 
államkezelésbe átadandó és az államsegéllyel 
fenntartandó iskoláikra nézve. Az egyetértő 
megállapodásból kifolyólag a román egyházak 
minden átadandó iskolánál biztosíthatnák egy-
egy felekezetükhöz tartozó olyan tanító alkal-
mazását, aki a román nyelvet heti két és a 
román egyházi ének tanítását heti egy órában 
a rendes tanidőn és tantárgyakon kívül köteles 
volna tanítani. Az állam és a román egyházak 
érdekei ily módon kölcsönös kielégítést nyer-
hetnének, maga az egyetértő eljárás pedig a 
román egyházak magyar hazafias szellemű 
megnyilvánulását jelentené^ s biztos alapot 
nyújtana a további békés egyetértés és együtt-
munkálkodás ápolására és kifejlesztésére. 

Vajha a magyarság és románság kölcsönös 
érdekeit szolgáló s a békés fejlődés létre-
hozását biztosítani akaró azon kis mustármag, 
amelyet néhány nemesen gondolkodó elültetni 
törekszik, rövidesen életre kelve, majdan tere-
bélyes fává fejlődhetnék, amelynek árnyékában 
a magyarság és románság békés egyetértésben 
lelhetné meg közös pihenőhelyét. 

Levelek egy néptanítóhoz. 
írta : Gaal Mózes. 

IX. 
Az egyik tanítványod már negyedik napja 

nem jött az iskolába. Tadakozódtál a fiúktól, 
hogy miért nem jön. Azt mesélték, hogy beteg. 
A fii messze lakik az iskolától, a vizén túl, a 
legsárosabb utcában. Ez téged bizony nem fog 
megakadályozni abban, hogy a beteg fiút meg-
látogasd. 

Kérlek, öeséai, ne ijedj meg, azt se mondd, 
hogy te nem vagy orvos, nem hivatásod a 
betegek gyógyítása. Csak indulj el s látogasd 
meg, te apa vagy s az apát érdekli a beteg 
gyermek, te nevelő vagy, a lélek és test épsége 
a te nevelésednek a célja, te hirdetője vagy a 
társas együttérzésnek, neked tehát kötelességed, 
hogv beteg tanítványodat meglátogasd. 

Éti láttam beteg gyermeket, ültem ágya 
mellett, szólottam hozzá, kiolvastam a szemé-
ből, hogy mit érezett abban a pillanatban, 
mikor beléptem. Az ilyen helyzetet nem elkép-
zelni, hanem látni kell. Nem bízom az olyan 
ember nevelő hatásában, aki pszihológiai meg-
figyelések eredményeit értekezésekbe foglalja, 
vaskos kötetet ír, de íoha egy tanítványát sem 
indította meleg emberi érzésre. A papiros tü-
relmes jószág, tömérdek okos és okosnak látszó 
dolgot le lehet írni, de a jó tanítónak bele 

kell nyúlnia a gyermek lelkébe akkor, mikor 
az a legfogékonyabb. Nem ér fel három esz-
tendei erkölcsi prédikáció egyetlen beteglátoga-
tással, ha oda szivünket az igazi részvét, az 
emberszeretet s nem a szárazon értelmezett 
kötelesség viszi. 

Elképzelem, hogy a beteg gyermek helyett 
én fekszem az ágyban. Könnyen elképzelhetem, 
mert voltam hasonló helyzetben. Feküdtem az 
ágyban, nem volt senki mellettem, néztem a szoba 
gerendáit,a képeket, az ablakot, melyen besütött a 
nap, hallottam a járó-kelők beszélgetését, a játszó 
gyermekek vidám nevetését s olyan egyedül-
valónak éreztem magamat; ha az esőcseppek 
lecsordogáltak az ablak tábláján s a fák galyai 
egymáshoz verődtek s az árnyék nőtt : azt 
hittem, most már az örök álom következik, 
fájó, szomorú érzések rohantak meg. 

A vidám ember nincs soha egyedül s az 
egyedül való ember mindig szomorú; a vidám 
ember nem értékeli azt, ha meglátogatják, a 
szomorú embernek mindig jótétemény, ha 
van, ki eljön hozzá s meghallgatja az ő 
panaszát; a vidám emberben ritkán ébred fel 
a háladatosság érzése, a szomorú embernek a 
szíve melegebben ver, többet érez, fogékonyabb 
bizonyos érzelmekre. 

Ha te odaülsz a beteg gyermek ágya mellé 
s reá teszed szó nélkül a kezedet forró hom-
lokára, a hűsítő kéz érintését évekig fogja 
érezni s ami ennél még többet ér s ami a te 
látogatásodnak igazi célja : másokkal is fogja 
éreztetni. Amit te a szenvedő gyermeknek 
mondasz, az a szó nem repül el, az megragad 
mélyen s talán egész éleiében fogja hallani. 

Öcsém, én ezeket tapasztalásból mondom. 
Nem henye szentimentálizmusnak a sorai ezek, 
melyek a papíron jót festenek, de gyökerük 
nem nyúlik be a szívig. Magvetés ez, mely a 
kellő időben történik, az ilyen mag ritkán szokott 
elveszni, mert a szenvedés fölszántja a szív tala-
ját mélyen szántja föl, a könny olyan, mint a má-
jusi eső, a jó cselekedet olyan, mint az áldó nap-
sugár — gyümölcshozó nyár következik utána. 

Példádat követni fogják tanítványaid, akiknek 
ilyesmi nem is jutott eddig eszükbe, mert a já-
téktól nem értek reá, mert senki ezt szüksé-
gesnek nem tartotta, nem volt szokás. Nos, 
hát váljék szokássá, de olyan szokássá, amely 
nem tartalmatlan, amely bizonyos szükséget 
fedez. Az egészséges gyermek látogassa meg a 
beteg gyermeket, sajnálja, mert szenved, vigasz-
talja. mert ez a betegnek jól esik, áldozza föl 
egy óráig a maga játékának örömét s a beteg 
örömében leljen kárpótlást. Tegye ezt azért, 
mert a vidám pajtással töltött órák emléke eleve-
nen él a lelkében s ez öt háladatosságra kötelezi. 

Tudom, hogy gyermekekről lévén szó, az 
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érzelmeknek ezt a finom kölcsönhatását velük 
megértetni nem könnyű feladat, de éreztetni 
velük, megadva az alkalmat reá, vájjon kerül-e 
fáradságunkba ? A példa nyomán keletkező 
újabb példák hatás nélkül nem maradhatnak. 
A gyermekek között a társas érzést megerő-
síteni nem egyéb, mint lassan előkészíteni a 
talajt arra, hogy a közös munka, közös öröm, 
közös szenvedés minél több embert kapcsoljon 
össze. Egy lépés azon az úton előre, mely a 
helyes irányú fejlődést támogatja. 

En a gyermekeket évente egyszer-kétszer 
elvinném a temetőbe is. Oly szép a falusi 
temető, nekem sokkal jobban tetszik, mint a 
márvány-emlékekkel telerakott városi temető. 
Az egyszerű fejfák, fából faragott keresztek, a 
fűlepte, virágos sírbantok mélységesen meg-
hatják a gondolkozó és érző embert. 

Itt leülnék az egyik sírhantra, mellém tele-
pülnének a gyermekek s beszélnénk azokról, 
akik egykor, talán nem is olyan régen, épen 
úgy éltek, éreztek, gondolkoztak, dolgoztak, 
mint mi; gyermekek voltak, örvendettek a já-
téknak, férfiak, asszonyok lettek s fáradoztak 
a mindennapi kenyérért, aztán az életerő ki-
fogyott belőlük s megtértek pihenni. Ebben az 
egyben mind, de mind egyformák voltak. Amott 
a kőemléken egy nagy úrnak a neve van, 
ezen a korhadt fejfán név sincsen. Ma még 
tudjuk, hogy kinek a neve van a kőemléken, 
de száz év múlva a betűket már nem lehet 
elolvasni, a kő mállik, az emberek is, akik a 
nagy urat ismerték, ide kerülnek a temetőbe. 
Itt mindenki megfér egymás mellett békesség-
ben, itt nem veszekednek, itt nem haragosa 
egyik a másiknak, itt mind testvérek. 

Ilyenféléket mesélnék s nem tennék hozzá 
semmit, nem vonnék le semmi előre kigondolt 
erkölcsi igazságot. Reábíznám a gyermekekre, 
hadd érezze mindenki azt, ami egyéniségének 
megfelelő. Vonja le azt a tanúságot, amire 
neki szüksége van. 

De a példát megadnám nekik arra nézve, 
hogy a temetőt nem kell félelmes helynek 
tekinteni. A temető a legnagyobb emberi érzel-
meket és gondolatokat keltő hely, a temető 
nem egyéb, mint intő kéz, amely figyelmezteti 
az embert arra, hogy a lét arasznyi s ezt az 
arasznyi létet békességben, szeretetben eltöl-
teni a legnagyobb emberi bölcseség. 

Egyik napon sírva jön hozzád a kis Jákob, 
a falu zsidajának fiacskája s elpanaszolja, 
hogy a fiúk őt ,rongyos zsidó"-nak csúfolták. 
A kis Jákob érzékeny gyermek, igaz, hogy ő 
is hibás, mert nagy keserűségében az egyik 
gyerek felé köpött, ez lévén egyetlen védő-
eszköze a kis Jákobnak. Neked pedig bírói 
széket kell ülnöd, magad elé kell állítanod a 

vádlót, a vádlottakat, a szem- és fültanukat, 
esküdtszékké alakul át a falusi iskola. 

»Mint rendesen, úgy most sem fog akadni 
bűnös. Ne ütődjél meg ezen, öcsém ; lásd, a 
nagy törvényszéki tárgyalásokon sem akad 
soha bűnös, vagy csak ritkán. Pedig ott nem 
ilyen apró vádló és apró vádlottak vannak, 
ott börtöncellából vasraverve szuronyos, nyers 
emberek kísérik be a terembe a vádlottat, ott 
tömérdek kíváncsi ember várja a tárgyalást. 
Ott rettentő büntetéseket szabnak ki. 

Neked nem is kell az időt arra fecsérelned, 
hogy az úgynevezett tényállást megállapítsd. 
Jákob sír és panaszkodik, Jákobot a társai 
megkeserítették. Elnevezték őt rongyos zsidó-
nak. Neked mindenekelőtt konstatálnod kell, 
hogy Jákob nem rongyos, sőt az igazság ked-
véért ki kell jelentened, hogy az a fiú, aki 
Jákobot rongyosnak nevezte, Jákobnál ron-
gvosabb. Az ám, csakhogy zsidóntik is nevezte 
Jákobot. Ez alapjában elvitázhatatlan tény, mert 
Jákob tényleg zsidó. Annak született s hahogy 
a kis vádlott nem ezt a tényt akarta konsta-
tálni, mivelhogy erre szükség nem volt, hanem 
csúfságnak tekintette a Jákób zsidó voltát, a 
rongyos jelzővel megtetézte, arcának megvető, 
kicsinylő, lebecsmérlő kifejezésével súlyosbította, 
akkor volt oka Jákobnak arra, hogy sírjon, 
mert valószínű dolog, hogy a kis zsidógyér-
mek is épen úgy érzi azt,, ami kellemes vagy 
kellemetlen, mint akármelyik pajtása. Bűn-e 
az, ha valaki púposnak születik, ok-e arra, 
hogy kicsúfolják ? Tehet-e arról a kis Jákób, 
hogy zsidónak született s hogy olyan környe-
zetbe került, hol az ő zsidó mivolta a közfel-
fogás kórossága miatt ok lehet arra nézve, 
bogy e ténynek puszta fölemlítése, mintegy 
megbélyegző legyen reá n'zve ? A helyzet, 
melynek adott tényét vizsgáljuk : ferde és 
egészségtelen. Nekünk, nevelőknek, az igazság 
keresése, védelme és érvényre juttatása első-
rendű kötelességünk. A kis falusi zsidógyer-
mek panasza ezért ejt gondolkozóba s a kér-
dést hebehurgyán letárgyalnunk nem szabad. 
Sok százesztendős hagyomány igazságtalansá-
gával állunk szemben. Hogy ez igazságtalan-
ság, meg kell tanítványainkkal értetnünk. Reá 
kell mutatnunk arra a sajnálatos közszokásra, * 
hogy eredendő bűnt látunk ott, ahol a hiba 
a mi felfogásunkban van, az igazságtalanság 
a mi intézkedésünkben van. Előítéletről, azaz 
kóros elfogultságról van szó. Velünkszületett 
elfogultság ez, amelyet akaratlanul nemzedék-
ről nemzedékre átörökítünk s a fejlődésnek 
összhangját hosszú időre megnehezítjük. A mi 
társadalmi életünk amúgy sem összbhngzó, tele 

! van hívalkodással, kasztszerű elkülönítéssel, 
állások, ruhák, telekkönyvi kivonatok, születés 
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szerint apró körökre oszlunk, vendéglőinkben 
kétféle terítékű asztal és teríték nélkül szűköl-
ködő asztalok vannak, báljaink vallási feleke-
zetek szerint tagozódnak, egyesületeink egy-
mással homlokegyenest, ellenkező irányban, 
egymás erejének a megbontására dolgoznak, 
politikai álláspontunk több színárnyalatra oszlik, 
mint asszonyaink blúzainak a színe : — s íme 
a kis Jákób esete reámutat erre a társadalmi 
sebre, a könny, mely kiperdült a kis zsidó-
gyermek szeméből, a szomorúság, mely ezt a 
gyermeki szívet összefacsarta : immár századok 
óta nem építő, hanem rontó munkát végez, 
darabokra szabdalja az ország lelkét, az egy-
séges fejlődésnek egyik akadálya, súlyos kér-
dések szerencsés megoldásának a kerékkötője. 
Megkezdődik a gyermeknél, folytatódik az 
ifjú életében, megerősödik a férfiú tevékeny-
ségében. A szempont, melyben felnőnek gyer-
mekeink, nem helyes az átalános fejlődés tekin-
tetében, mert igazságtalanságon építi fel a 
maga ítéletét. Nem szabad senkit megszomorí-
tanunk igazságtalanul. Haszontalan és etika-
ellenes dolognak tartanok nemde, ha valakit 
apja bűne miatt megvetnénk? Ki és mi ad-
hatna jogot nekünk arra, hogy egy váltó-
hamisítónak a gyermekét bűnösnek és meg-
vetendőnek tekintsük ? S minő igazság nyilat-
koznék meg abban, ha érdemes emberek érde-
metlen fiait apjuk miatt nagyobb tiszteletben 
részesítenénk, hogysem megérdemli ? Az eti-
kai érzék épsége a társadalmi fejlődés leg-
szilárdabb alapja s én ezt az alapot látom gyöke-
rében korhadtnak, ha valakit a származása, 
vallása miatt gúnyolnak ki. Ne feledd, öcsém, 
hogy az a könny, melyet minden igaz ok 
nélkül fakasztunk embertársaink szeméből, 
nemcsak ideig-óráig tartó szomorú érzést vált 
ki az illetőkből, hanem keserűséget is rak-
tároz el, mely folyton nő s megmételyezi az 
illetőt. Későbbi cselekvéseiben kifejezésre jut, 
ítéletét megtéveszti, emberszeretetén olyan rést 
üt, melyet soha sem lehet beforrasztani. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
4- A Zólyomvármegyei általános tanító-

e g y e s ü l e t Beszterczebányán, a vármegyeháza 
nagytermében Inderszt Károly áll. igazgató-tanító 
elnöklete alatt közgyűlést tar to t t , melyen a 
megye állami, községi és felekezeti tanítói csak-
nem teljes számban megjelentek. A megye taní-
tóságát e gyűlés megtartására főleg az indította, 
hogy az ú j népoktatási törvényekben lefektetett 
cél elérése érdekében követendő eljárás módo-
zatait behatóan megbeszéljék, s ez úton oly 
irányba tereljék a megye népoktatásügyét, mely 
a magyar nemzeti szellem kiépítésére s a nem-

zetiségi törekvések ellensúlyozására alkalmas. 
Az egyesület elnöke a nagyfontosságú tárgyat 
előadva, mindenekelőtt általános vonásokban mu-
tatot t rá gróf Apponyi A. kultuszminiszter 
kiváló alkotására, az 1907. évi XXVII. t.-c.-re, 
mely a magyar nyelv sikeres tanítását valamennyi 
elemi iskolában célirányos módon biztosítja. Majd 
szembeállította a törvény nemes intencióival a 
pánszláv izgatók lelketlen munkáját, mely a né-
pet hamis jelszavakkal, a népoktatási törvények 
s a nemzeti kul túra ellen hangolják s ezzel a 
tó ta jkú lakosságot a művelődés lehetőségétől is 
megfosztani törekednek. A tanítóság feladata, 
hogy a tó ta jkú nép félrevezetett lelkét az apró 
nemzedékeknek törvényadia jogon és szellemben 
való nevelésével a magyar kultúra áldásos ösvé-
nyére vezesse. Szokolszky Bezső kir. segédtan-
felügyelő meggyőző érvekkef fej tet te ki, hogy 
a nemzetiségi vidéken működő tanítóknak tulaj-
donképen nem tanítaniok kell a magyar nyelvet, 
hanem abba belenevelniök növendékeiket. Nem-
csak a magyar szó kell ide, hanem annak varázsa 
is. Az összes tárgyak tanításába a magyar nem-
zeti szellem fényét kell beleolvasztani, amivel 
szinte fanatizálhatok az idegenajkú gyermekek 
a magyar nemzet szeretetére. Mindig azon a 
magaslaton kívánja tartani a gyermekek kedélyét, 
vágyát, akaratát, ahol a magyar nemzet szeretete 
igazgatja a gondolkozás iránytűjét . Hozzászóltak 
még a tárgyhoz Ujj György alsótöröki állami 
és Domszky Is tván herencsvölgyi községi tanítók. 
A magyar nemzeti szempontból felette fontos 
tárgy tárgyalása alatt rendkívül lelkes volt a 
hangulat a tanítóság körében, ami igen bíztató 
a megye népoktatásügyének hazafias irányú fej-
lődésére. A nemzeti szellemű népneveléssel kap-
csolatban sajnálattal emlékezett meg az elnök 
arról, hogy Matasovszky Béla kir. tanácsos, 
tanfelügyelőt, ki e megye tanítóságát hazafias 
munkájában vasszorgalommal ós megalkuvást nem 
ismerő egyenességgel vezeti, a f. év nyarán egy, 
a tanítóságon kívül álló körből, az 1907. évi 
XXVII. t.-c. lelkiismeretes végrehajtása, neveze-
tesen pedig a magyar nyelv sikeres tanítása 
ügyében te t t intézkedéseivel kapcsolatban meg-
támadtatás érte. A tanítóság tün te tő éljenzése 
között biztosította a tanfelügyelőt törhetetlen 
ragaszkodásáról és nagyrabecsüléséről. Ugyancsak 
a nemzeti népnevelés tárgyalásával kapcsolatban, 
sürgönyileg üdvözölte a közgyűlés Tóth János 
államtitkárt, v. b. t. t.-sá tö r tén t kineveztetése 
alkalmából. A jelenvolt dr. Répási Mátyás 
vármegyei alispán örömének adott kifejezést, hogy 
a megye tanítósága a nemzeti szellem kiépítése 
érdekében ily dicséretes, derék munkát végez. 
Kimagasló pont ja volt még a közgyűlésnek Zoltán 
Géza losonczi áll. tanítóképzőintézeti tanár érteke-
zése : „A nevelés modern világításban" címmel. 
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SZÉPIRODALOM. 
Erre mifelénk. 

Erre mifelénk 
Uj nóta járja, 
Énekelik nagyurasan 
A sarki korcsmába'. 

Nem kell a régi, 
Hej, az mind ócska, 
A „pógárok" bús szívének 
Szebb a pesti nóta, 

Ezt az új nótát 
„Gramófa1' játssza, 
Csodálják is, hogyan ment a 
Huncut masinába. 

Uras a nóta. 
Félfalu tudja. 
Dolog közben minden legény, 
Minden ember fújja : 

Hogy ő nem jár zsúrra, 
Uri társaságba, 
Inkább megy az eszeveszett, 
Könnyelmű világba. 

Ahol minden bolond, léha, 
Hej, odajár néha, 
De azért nem egész züllött, 
Csak egy kicsit léha. 

Pinta Sándor. 

Megnyugvás. 
I t t van, itt van a hátam megett. 
Ni, hogy rámmered, hogy fenyeget ! . . . 
Kiben nyugalmam majd meglelem : 
En Uramisten, te légy velem. 

Forrongó agy tudása: semmi, 
Rendeltetett, kell hát pihenni ; 
Szövögetve ifjonti álmot, 
ímhol már a sír szélin állok. 

Uram, nem szállok perbe véled, 
Hogy reményim sirra cseréled, 
Hogy a mécset felgyújtva bennem, 
Korán kell a bús éjbe mennem. 

Ki szívemet dús magra szántád, 
Ültettem benne pár palántát : 
Pár da l t . . . Óvd őket, tán, ha nőnek, 
Arnyat adnak a pihenőnek. 

Sárándy István. 

így volt rendelve. 
(Tömörkény István Napos tájakon c., most megjelent 

könyvéből.) 

Májusi napfényben odakint minden nevet és 
mosolyog, még a föld is. A homokban csillog 
a macskaezüst, fehérfalú tanyák tetején fehér 
galambok tollászkodnak, kutyáról, tehénről téli 
bundájuk levedlett, az is csak könnyű és vidám 
állapot. A szarka a fák zöldjéből cserreg elő 
és mondják bent a tanyában : cserreg a szarka, 
vendég jön. Szerelmes táncukat lejtik a leve-
gőben apró, fehér pillangók, ellenben a nagy 
farkaspille bement az ereszet alá aludni, mert 
ő éjjel kódorog. Az égen a valódi tisztaságok 
mutatkoznak s kékesen száll fölfelé itt-amott 
a kéményekből a fiist. Az ám, szép ez mind. 

És mégis, itt a köz mellett, egy csöndes kis 
tanyában, Elekes Péternél most a szomorúsá-
gok pillanatai vannak. Mi dolog történt? Miért 
hallgat az ember s miért sóhajt az asszony? 
Nem történt egyéb, mint hogy innen nem 
messze, alig egy fertályórányira, vizsga napja 
van az iskolában. Elekesek fia is ott volt a 
tanulók között, a Ferkó. De Elekesék nem 
mentek el a vizsgára, bár a dolguktól meg-
tehették volna, hanem csak ülnek itthon, szo-
morúan. Minek menjenek? Csak szomorítanák 
magukat és újabb fájdalmak lepnék el a szívü-
ket, látván és hallván Ferkót beszélni a vizsgán 
bátran és okosan, csillogó szemekkel, kipirult 
arccal, amint az iskola legjobb tanulójához illik 
is. És tudni mellé, hogy íme a tanulásnak vége 
van. Ferkó az iskola minden osztályát kijárta, 
tovább nincsen, nem megy, nem lehet ; nincs 
pénz, mehet tehát annak, aminek a többi : bé-
resnek valamely módosabb gazdához. Ók maguk 
nem tarthatják otthon, a gazdaság kisebb, hát 
mennie kell. Hogy a városra tovább tanulni 
küldjék, arra pénz nincsen, mert a bátyja már 
bent jár, azt is alig bírják, pedig a lakása is 
ingyen jár ki egy rokonnál . . . 

Már délelőttre hajlott az idő a reggelből; 
az iskolában befejezték a vizsgát, szétosztották 
a jutalomkönyveket is, a sok gyermek szerte-
széledt és halad hazafelé. Jön Ferkó is boldo-
gan a közön, nézi a könyvet, benne a képeket ; 
a legnagyobb jutalom neki jutott. 

Hát örömmel van ilyenkor a gyermek. Az 
anyja nézi az ablakból, amint jön a ház felé, 
s elébe megy. Ferkó hozzászalad: 

— Anyám, édes anyám ! 
— Mi az, Ferkó? 
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— Nézze ezt a szép könyvet . . . Megint én 
vagyok az első. 

Megint, tudták ezt úgyis otthon. Megint első, 
de ezentúl? 

— Gyere, mutassuk apádnak. 
Elekes Péterhez beviszik a szobába a köny-

vet, a gyermek arcán pírral ég a büszkeség, 
amint a szorgalma jutalmát az apja elébe az 
asztalra teszi. Péter nézi, nézegeti, aranyos a 
táblája kívül, színes festékkel készített képek 
belül a lapok között, az első lapon az öreg 
tanító írása: „Legjobb tanítványomnak emlékül." 

— Ez csakugyan szép könyv — szól Péter, 
hogy mondjon épen valamit — de az is szép, 
hogy kiérdemelted. 

Hallgatnak. Miként kellene a gyermeknek 
megmondani, hogy de, most már ennek a vi-
lágnak vége van, jön az élet munkája, a kéz-
ből a könyv kimarad s helyette a vasvilla nyele 
jön bele. Az iskola fehér fala a különféle táb-
lákkal és térképekkel eltűnik, helyette az istálló 
falai következnek, amik magukba zárnak egy 
fiatal életet. Jézus, de borzasztó dolog a sze 
génység . . . ilyenkor látszik meg nagyon. 

Az asszony félénken szól : 
— Már most vége is az iskolának, Fercsi. 
— Vége, — mondja a gyerek — majd az 

ősszel kezdődik újra. Már azoknak, akik még 
nem végezték el mind az osztályt. 

De te már — folytatja Elekes — te 
már . . . 

— En már elvégeztem mindet. Nekem most 
már — — 

A gyerek megáll s hirtelen a szüleire tekint. 
Látja az apját lecsüggesztett fejjel, amint néz 
bele az asztalra tett jutalomkönyvbe, zavarodó 
szemei előtt táncolnak az öreges betűk: Leg-
jobb tanítványomnak emlékül. Látja az anyja 
szomorú arcát, érzi a csöndet, amely hirtelen 
beállott s most először fölvillan az agyában: 
hátha ez azt jelenti, hogy az iskolának vége. 
Hirtelen az apjához rohan, a mellére veti ma-
gát, átkarolja, úgy könyörög. 

— Édesapám, taníttasson kend tovább en-
gem is, mint a Jancsit. 

Az asszony nem állja tovább, kimegy, mintha 
dolga volna. Az ember a gyermekével magára 
marad. És szólna hozzá, ha tudna, de mit 
tudjon szólni? Lelkében mondhatlan keserűsé-
gek támadnak, a torkát is fojtogatja valami 
s melléből valami melegek rohannak a nyakán 
keresztül a feje fölé. ím hetek óta gondolko-
zott már ezen (az ő szótalan életükbe sok hely 
jut a gondolatok számára) és most nem bír 
szólni. Pedig ami nem lehet, az nem lehet. 
Hisz mennyiszer meghányta-vetette már, de 
egyre nyilvánvalóvá vált, hogy ez kész lehetet-
lenség. Nincsen hozzá tehetsége — mondják 

ők, a vagyoni tehetséget értvén. De mit szól-
jon? Ott van a gyermek, karjaival a nyakát 
öleli, fejét a mellére hajtja s lehajol az ember 
hozzá, hogy megcsókolja a homlokát. 

— Nem bírom fiam, — mondja végül — 
nem bírom. Tudod, hogy szegények vagyunk. 

A gyereknek a könnyei lassan megerednek, 
az anyja bejön és szelíden szól neki : 

— Fiam, kisfiam. 
Az apja mondja: 
— Még csak itthon sem tarthatlak — s 

folytatná tovább, de ugatásba kezd odakint az 
udvaron a kutya, valaki jön. Hallatszik, ahogy 
csitítja a kutyát, mondván : ne okoskodj, Bodri, 
mert rádhúzok. 

A gyerek lefejti a karját az apja nyakából : 
— A tanító úr — mondja. 
Csakugyan, az öreg tanító köszönt be a szo-

bába. Nem sok kell hozzá, hogy lássa a hely-
zetet, a könyv fölébe hajló csüggedt férfit, 
emitt a gyermeket, arcán a könnyek friss 
nyomaival, amott a szomorú és szótalan asszonyt ; 
leül a padra és csöndes sóhajtással szól : 

— Én is ebben járnék pedig. 
Mondhatlan tisztelettel függeszti égő szemeit 

a gyermek az öreg mentorra. Ez azt mondja: 
— Eredj ki kisfiam egy kicsit, édesapáddal 

volna beszélni valóm. 
A gyerek csöndesen kisompolyog a házból 

az udvarra, ott maga elé bámultan megáll. 
Most az asszonyban tör ki a halk jajkiáltás, 
mintha egyenesen küzdő szívéből fakadna. 

— Nem bírjuk, nem bírjuk. Nincsen hozzá 
tehetségünk. Amaz is csak szenved odabent. 

A tanító hallgat, mert az ilyesmi ellen való-
ban keveset lehet mondani. 

— Téged is én tanítottalak Péter, téged is, 
Veron, de ennél a fiúnál különbeszű gyerek 
nem volt a kezem alatt eddig. Isten ellen való 
vétek, hogy béresnek menjen ! 

Elekes Péter határozott mozdulattal becsukja 
a könyvet s az asztaltól föláll. A csüggetegség-
ből elég volt ennyi, nem lehet örökké siralom 
és végre is határozni kell. 

— Pedig annak megy, — mondja erős han-
gon — mert más nem történhetik. Pénzt kell 
keresnie, nem is magára, hanem amarra, a 
Jancsira, aki benn tanul. 

Csöndesebben hozzáteszi : 
— Mert így van rendelve a sors által. 
Az öreg tanító mormog: 
— Igen, áldozatoknak kell lenniök. Rendelve 

van, hogy áldozatok tétessenek. 
Kezet fogván, néma szomorúsággal tekintenek 

egymás szemébe mind a hárman. Elmegy az öreg. 
Az udvaron mellette elhaladván, szó nélkül hom-
lokon csókolja a merengő fiút s bús gondolatai-
val elhagyott iskolája felé igyekszik. 
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KÖNYVESHÁZ. 
T a n í t ó k T a n á c s a d ó j a . 

Zöld tábláján fehér nyomással egy eléggé 
vaskos, 256 oldalas könyv fekszik asztalomon : 
Petróczi Istvánnak Tanítók Tanácsadója című 
könyve. Amint kinyitom, a belső címlap ugyan-
azt mondja, hogy a dr. Göőz-Uj váry-féle tanács-
adó ötödik kiadása van kezemben, azonban ha 
végigforgatja az ember, hamarosan rájön, hogy 
a címlap és a tartalom nein fedi egymást. 
Ha a dr. Göőz-Ujváry-féle munkát összehason-
lítjuk ezzel az új munkával, mindjárt észre-
vesszük, hogy az új munkának anyaga leg-
nagyobb részben eredeti és a régi tanácsadóban 
egyáltalán nem található; az új szerző csak 
egy kisebb részt vett át a régi könyv anyagá-
ból, de ezt is átdolgozta. 

A könyv általános ismertetéséhez tartozik az, 
hogy e munkát Petróczi István, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumba berendelt kir. 
tanfelügyelő és a „Néptanítók Lapja" segéd-
szerkesztője állította össze; az a Petróczi, aki 
több mint tíz esztendeje foglalkozik a minisz-
térium ugyanazon ügyosztályában népoktatási 
ügyekkel, és aki a „Néptanítók Lapja" Tanítók 
Tanácsadója című rovatában évek óta intézi a 
tanítók ügyes-bajos dolgait. Amennyit ér az 
ember, annyit ér a tanácsa. Tudni kell tehát, 
hogy a szerző a minisztérium egyik legmeg-
bízhatóbb embere. Az ő tanácsára mindenki 
nyugodtan alhatik. Sem többet, sem keveseb-
bet nem mond, mint amennyit kell : eleget. 
A nemes érc megolvad a tűzben, de az ő 
tanácsa változhatatlanul áll meg a sokszor egy-
mással ellenkező rendeletek tömkelegében. Fő-
törekvésem az volt — írja előszavában — hogy 
hasznos munkát végezzek. Hogy mennyiben 
sikerült ez, azt mások fogják elbírálni. Mi biz-
tosíthatjuk a szerzőt, hogy ez mindenben sike-
rült. Tanácsainak, melyeket a vonatkozó törvé-
nyekkel és rendeletekkel együtt könyvében 
mintegy rendszerbe foglalt össze, a szó valódi 
értelmében értéke van. Sokszor — mint majd 
tapasztalni fogják tanítóink szerte az ország-
ban — szava igazán aranyat ér. 

A könyvhöz kedves, meleg ajánlást Benedek 
Elek írt, aki, mint a „Néptanítók Lapjá"-nak 
főszerkesztője, közvetlenül ismeri segítőtársának 
komoly, alapos és tartalmas munkáját. Köny-
vének összeállításánál a szerző a népoktatási 
törvények időrendben való egymásutánját kö 
veti, olyképen, hogy a törvény minden egyes 
paragrafus után a vonatkozó rendeleteket és 
magyarázatokat adja. Az összeállítás így tiszta 
és áttekinthető. Az anyag bővebb részletezése 
nem ide tartozik. Az olvasó majd átolvasása 
közben győződik meg arról, mennyi rejtett ér-

ték húzódik meg a kis petit betűkkel szedett 
magyarázatokban. Az első átlapozás után kon-
statálni lehet azonban azt, hogy a dr. Göőz-
Uj váry-féle tanácsadó neveléstörténeti irányát 
a szerző elvetette és mindenütt a gyakorlati 
irányt érvényesítette. 

Kezdi a könyv az 1868. évi XXXVIII. tör-
vénycikkel és a végrehajtása tárgyában kiadott 
rendeletekkel. Majd az 1876. évi VI. törvény-
cikk következik, a közigazgatási bizottságról. 
Megjegyzendő itt, hogy e törvénycikkből a 
tanügyre nem vonatkozó paragrafusokat — a 
komplikáció elkerülése céljából — a szerző 
kihagyta. Utána jön az 1876. évi XXVIII. tör-
vénycikk a népiskolai hatóságokról, majd a 
népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános 
kisdedóvó intézetek tanítóinak s nevelőinek 
nyugdíjazásáról, az özvegyek és árvák gyámo-
lításáról szóló törvények ismertetése következik. 

Két új és rendkívül fontos törvény jön most 
sorra : az 1907. évi XXVI. t.-cikk az állami 
népiskolai tanítók illetményeinek szabályozásáról 
és az 1907. évi XXVII. t.-cikk a nemállami 
elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi 
és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól. Köz-
ben az áll. el. iskolai tanítók új fegyelmi sza-
bályzatát adja közre a szerző. Megtalálja kap-
csolatosan itt az olvasó e két korszakos tör-
vénycikknek mintegy legújabb irodalmát, ma-
gyarázatát, melyet máig megtalálni sehol sem 
lehet. Nem értjük ez alatt a két törvény végre-
hajtására kiadott utasítások minden egyes pa-
ragrafus után odaállított, áttekinthető felhasz-
nálását; hanem azokat a törvények magyará-
zásában vitás pontokat, melyek eddig a gya-
korlatban fölmerültek. 

Következik a könyvben az elemi népoktatás 
ingyenességéről szóló, a törvényhozás által el-
fogadott, szentesítendő törvényjavaslat. Majd a 
gazdasági népoktatásról beterjesztett törvény-
javaslat főbb szakaszai. Még az ifjúsági egye-
sületekről, az adókról, a tanítók katonaügyeiről, 
az iparos- és kereskedőtanonc-iskolákról, a sza-
badságolásról szól a szerző. Fölhívjuk a tanító-
világ figyelmét a tanítói tanfolyamokról és az 
alapítványokról szóló fejezetekre. Majd az 
Eötvös-alap és a vasúti és hajózási kedvezmé-
nyek ügyei kerülnek sorra. De nem feledkezik 
meg az író az áll. tanítók fizetési élőlegéről, 
az illetmények letiltásáról, a tanítók segélyezé-
séről és névmagyarosításáról, a „Néptanítók 
Lapjá"-ról, sőt az izr. tanítók gabella-pénzéről 
sem, 

Hisszük, hogy a kitűnő könyv a legszebb 
karácsonyi ajándék leend a magyar tanítóság 
számára. Valóban ajándék, mert a nagy és 
nehéz munkával összeállított könyv mindössze 
négy (4) koronába kerül. Kiadta a Lampél Ii. 
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könyvkereskedő cég és ugyanott (VI., Andrássy-út 
21. sz. a.) a könyv ezen árban bármikor meg 
is rendelhető. Mikor elkísérjük ezzel útjára a 
könyvet, az a hitünk, hogy a mi küzdő és 
támasz, tanács után kutató tanítóságunk meg-
találta a maga kis katekizmusát. (r.) 

§ Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének 
hatvanadik fordulójára. ( ír ták tanítványai, bará-
tai, tisztelői. Budapest, 1908. Az Athenaeum r. 
t. nyomása.) Az alkotás gyönyörűségénél nincs 
nagyobb öröm a földön. Erzi ezt nemcsak a festő 
vagy szobrász, kik életet lehelnek a holt anyagba, 
alakokat teremtenek, kik örülnek, remélnek, szo-
morkodnak s milliók szívében keltenek föl ha-
sonló érzéseket, érzi nemcsak a költő, ki érzéseit 
és gondolatait formába önti s a rokonlelkekben 
feltámasztja a vágyat, a fájdalmat, a gyűlöletet, 
a boldogságot, hanem ugyanazt a gyönyörűséget 
érzi a tudós is. Nemcsak az óriásokat, kiknek 
nevét évszázakkal haláluk u tán is tisztelettel 
ejtjük ki, tölt i el alkotásuk u tán valami jóleső 
melegség, hanem azokat is, kiknek neve a fele-
dékenység homályába vész ; mer t érzik, hogy ők 
is az örökkévalóság számára dolgoztak. Az em-
beri kul túra évezredek óta épül, a hatalmas vár 
egyes kiszögellései emberóriások nevét hirdetik, 
az összekötő kapcsok, az egymás tetején álló 
sorok építőinek neve elveszett, de munkájuk 
megmarad örökké. Millió agy gondolataiból, 
millió szív érzéseiből és sejtelmeiből épült 
föl ez a hatalmas vár. Ki tudná elsorolni 
építőit ? De a szellemi munkás alkotása u tán 
érzi, hogy neki része van ennek a palotá-
nak továbbépítésében, munkája nem tűnik el 
nyomtalanul, a kultúra vára azzal is hatalmasabb 
lett, ha csak egy morzsával já ru l t is hozzá. Ez 
a gondolat ad erőt művésznek, tudósnak, tanító-
nak, hogy munkájában kitartó legyen. És ez az 
érzés jogosult . Ha ki tudnók kutatni azokat a 
finom szálakat, amelyek egy Galileit, egy Darwint, 
egy Kantot kortársaival, előzőivel, olvasmányai-
val, tanítóival összekötötték, tisztán állana előt-
tünk, hogy a kultúra munkásainak egész serege 
volt az, ki őket diadalmas ú t jukon elindította. 
Homérosz az emberiséget terebélyes fához hason-
lítja, melyről folyton peregnek le a levelek ós 
nőnek helyet tük mások ; mi az emberi művelt-
séget hasonlíthatjuk terebélyes fához, melyről 
gondolatok peregnek le, hogy a talajt megtermé-
kenyítve, ú j gondolatok támadásához erőt nyú j t -
sanak. 

Az előbbiek alapján azt a tudóst tekin thet jük 
a legértékesebbnek, ki nemcsak maga alkotott, 
hanem elindította a tanítványok seregét az igaz-
ság kuta tására ; Beöthy Zsolt ezek közé tartozik. 
Születésének hatvanadik fordulóján összeállottak 
tanítványai, tisztelői s egy vaskos kötetben mind-
nyájan beszámolnak. Tudományos vagy irodalmi 

munkásságukból bemutatnak valamit, hogy fel-
tár ják a tanító előtt, mit találtak azon az úton, 
amerre elindította őket. Egyetlen cikk sem fog-
lalkozik vele ; Beöthy neve talán csak a címlapon 
fordul elő, cikkek sorozatát találjuk, melyek a 
legkülönbözőbb tárgyakról szólanak. Mindenekelőtt 
kijelentjük, hogy az ünneplésnek s az elismerés-
nek ezt a módjá t tar t juk tudóshoz igazán illő-
nek ; most pedig iparkodunk számot adni arról, 
mit találtunk az emlékkönyvben. 

Kb. hetvenöt cikket foglal magában ez a munka. 
Az első csoportban levő cikkek túlnyomó több-
ségben az esztétika köréből valók. Néhánynak 
íróját és címét megemlítjük. Alexander B e r n á t : 
A vonalról. Rut tkay György : A kritika jogai 
és határai. Radó Anta l : A műfordítás technikája. 
Csengeri János : A tragédia arisztotelészi meg-
határozása. Berzeviczy Albert : A Heliodorról 
nevezett szoba. Ebben a csoportban találkozunk 
még Medveczky Frigyesnek, Dénes Lajosnak, 
Dóczy Lajosnak, Bódiss Jusztinnak, Molnár Gézá-
nak stb.-nek műveivel. 

A második és harmadik csoportban irodalom-
történeti, történeti , pedagógiai, nyelvészeti és 
filozófiai cikkeket találunk. Egy pár érdekesebb 
cikkről i t t is említést teszünk. Angyal Dávid a 
történeti módszerről értekezik, Balassa József a 
nyelv és gondolkodásról, Simonyi Zsigmond a 
régi nyelvkincsekről, Kármán Mór a nevelés cél-
járól és feladatairól, Halász Ferenc a népoktatás-
ról és gyakorlati életről, Körösi Henrik a magyar 
szóról. Császár Elemér Kisfaludy Sándorról ír, 
Rákosi Jenő Wagner Richárdról, Szász Károly 
Toldy Istvánról, Waldapfel János az igaz, szép 
és jó alanyi és tárgyi elemeiről. Stb. 

A munka negyedik részében költemények és 
novellák vannak. A könyvet Kacsoh Pongrác 
Preludiuma zárja be, melyet 1907 okt. 11-én 
adtak elő a Magyar Színházban. Nyomtatásban 
it t jelent meg először. 

A könyv értékét csak úgy állapíthatnánk meg 
igazán, ha egyes cikkeket sorjában ismertetnénk. 
Ez azonban lehetetlen. í gy tehát csak általános 
benyomásról írhatunk. Elmondhatjuk, hogy a 
könyvben nagyon sok értékes cikk van, melyek 
ha nem .is érdeklik a nagyközönséget, értékesek 
azokra nézve, kik az irodalommal, a történelem-
mel, esztétikával és pedagógiával behatóbban fog-
lalkoznak. 

§ Szávay Gyula köl tői munkáiból két új 
kötetet rendez sajtó alá Debreczen sz. kir. város 
könyvnyomdavállalata. Az egyik kötet : Világosság, 
drámai költemény 3 felvonásban. Ezt a művét 
szerző Géczy Istvánnal társulva írta. A második 
kötet : Az ezüstpohár és más újabb versek. Mind 
a két kötet az idei karácsonyra jelenik meg. Elő-
fizetési á ruk egyenként 2 korona. Megrendelések 
és pénzek szerző címére (Debreczen) intézendők. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A néptanítók a magyar nyelvért. 

A néptanító sokat tehet nemzeti nyelvünkért. 
Nemcsak terjesztheti nyelvünk ismeretét és 
szeretetét, hanem maga is előmozdíthatja a 
nyelvnek teljesebb tudományos megismerését. 

A nyelvész nem járhatja be az országnak 
minden zegét-zugát, pedig mindenütt vannak 
a nép nyelvének olyan sajátságai, olyan kife-
jezései, amelyeknek ismerete előmozdíthatja 
nyelvünknek megértését s történetének föl-
derítését. 

Nagyon érdekes észlelnünk, hogy oly szók 
és alakok, melyek régibb irodalmunk tanúságai 
szerint azelőtt országszerte el voltak terjedve, 
de a mai irodalomban s köznyelvben ismeret-
lenek, egy-egy nyelvjárásban fölbukkannak 
fülünk hallatára. Legérdekesebb e jelenség 
olyankor, ha az illető kifejezés már évszázadok 
óta elavult az irodalomban, vagy ha régi iro-
dalmunkban is csak egy-két adatot ismerünk, 
mely akkori megvoltát bizonyítja. 

Csak a XVI. század elejéről maradt fönn 
két írott nyelvemlékben ez a szó: évad, még 
pedig mind a kettőbben így használva : éjnek 
évada, ami az illető helyeken kétségtelenül 
annyit tesz, mint éjnek ideje. Azontúl negyedfél 
századig lappangott ez a szó s csak 1861-ben 
került elő egy komáromi helységből, s később, 
mikor a Magyar Nyelvőr megindultával a nép-
nyelv tanulmánya mindig több érdeklődésre 
talált, még mintegy tíz-tizenöt helyről. Ma is 
többnyire így mondják: éjnek évadján, éjtsza-
kának évadján ; de használják más szólásokban 
is, pl. gyapjúnyírás ivadán, ősz ivadán, légy 
ivadán stb. 1875-ben a Magyar Nyelvőr aján-
lotta ezt az évad, ivad szót a szezon nevéül, 
a hibás képzésű idény helyett s emez azóta 
majdnem egészen átengedte helyét ama régi, 
de soká feledésben maradt szónak. 

Régibb, írott nyelvemlékeinkben, az úgy-
nevezett kódexekben, melyek jobbára a XV. 
század végéről s a XVI. század elejéről ma-
radtak ránk, van két ige : gyaponik, gyapont ; 
az első annyi mint meggyúl, lobbot vet, a 
másik annyi mint meggyújt. A későbbi iro-
dalomban e két szónak nyoma vész. Képzel-
hetni tehát, mennyire meglepett hallanom, 
midőn egy veszprémmegyei, papkeszi paraszt-
asszony egyszerre csak ilyeneket mond: „Ebbe 
a száraz fába úgy bele gyappanik (a tűz), 
mint a gyújtóba" ; „bele gyappantok majd a 
kályhába!" Azóta sem közölték egyebünnen 
e szót, pedig nem lehetetlen, hogy többfelé 
is mondogatják. 

Szintén kódexeinkre és első nyomtatvá-
nyainkra szorítkozik a küsálkodik ige irodalmi 

használata ; jelentése : „veszekedik, civódik, 
ingerkedik". S íme, Dunántúl sok helyen ta-
lálkozunk vele a nép beszédében: Csallóközben, 
Komárom, Somogy és Tolna megyében stb. 

Sonka, sódar : mindkettő német eredetű 
szó, mert ezekből lettek: Schunke (Schinken), 
Schulder (Schulter), s az egyik voltaképen 
combot, a másik vállat jelent. Pedig volt a 
sonkának eredeti magyar elnevezése is kettő : 
top és lolja, de ezeket az irodalomban csak 
a régi Calepinus-féle szótár (XVI. száz. vég.) 
néhány helyén találtuk meg eddig. Azonban 
a népnyelv maiglan ismeri mind a kettőt : 
a top megvan Somogyban és Kecskeméten, 
a másik pedig — a lolja, lolv-a, lolu alakok-
ban — Tápió-Szelén (Pest m.), Csallóközben 
és Rimaszombatban. 

Lehetne más ilyen érdekes és tanulságos 
ritkaságokat is említeni, amelyeket csakis a 
tősgyökeres magyar nép közt forgolódva, fe-
dezhetünk föl. Hozzájárulnak még a népies 
szólásmódok, közmondások, melyek sokszor 
igen szépen gazdagíthatják az irodalmi nyelv 
kifejezéseit s kiszoríthatják az irodalom idegen-
szerűségeit. S végre, a népies beszédnek kiej-
tésbeli s nyelvtani eltérései, bármi furcsák 
vagy helytelenek irodalmi szempontból, a 
nyelvtudománynak igen becses és hasznos 
segédeszközül szolgálnak egyes vitás kérdések 
megoldásában. 

Az ilyen népnyelvi adatokat, bármily cse-
kélyek is, a Magyar Nyelvőr mindig köszö-
nettel fogadja és szívesen közli. Ritka is az 
a folyóirat, melynek munkájában maga a kö-
zönség is olyan tevékeny részt venne, mint a 
Nyelvőrében. Az idei, harminchetedik évfolyam, 
maga száznál több dolgozótárstól közölt kisebb-
nagyobb közleményt, s köztük nem egy nép-
tanítóé volt. * 

Reméljük, a néptanítók, bármennyire el van-
nak halmozva pályájuk teendőivel, ezentúl is 
lelkes munkásai és apostolai maradnak nyel-
vünknek . Simonyi Zsigmond. 

*HugO Károly. Hugo Károly születésének 
évfordulóját ünnepeltük meg az elmúlt héten. 
Az ünneplés szerény volt. A lapok néhány sorban 
megemlékeztek az érdekes életű magyar íróról, 
a Nemzeti Szinház pedig egyik, valaha nagy 
sikert aratott darabját adatta elő. Hugo Károly 
alakja és művei már csak az irodalom történe-
tével foglalkozókat érdeklik. De születésének 
évfordulóján érdemes elgondolkozni ennek a 
rendkívül érdekes írónak egyéniségén és pályáján. 
A sors felruházta igazi tehetséggel, de olyan 

\ i ;* A Magyar Nyelvőr szerkesztősége és kiadóhiva-
tala: Budapesten, IV., Ferenc József rakpart 27. — 
Minden tanító féláron kapja a Nyelvőrt. 



1 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 42. SZÁjá. 

akadályokat gördített útjába, melyek érvényesü-
lését, tehetségének kifejlődését megakadályozták. 
Elete végén már csak a lángésznek kísérő tulaj-
donságait láthatták kortársai, a lángész nagy 
alkotásait nem. Nyugtalan lelke űzte, hajtotta 
az érvényesülés felé. A forradalmat követő nyo-
masztó csendben itthon nem fejlődhetett tehet-
sége; bejárta tehát egész Európát, mindenütt 
lázasan törekedve az érvényesülésre. Idegen föld 
nek nagy írói között nem tudott felemelkedni ; 
testileg-lelkileg megrokkanva jött haza. Ha sze 
rencsésebb körülmények között tölthette volna 
nálunk férfikorát, ma valószínűleg úgy beszélnénk 
róla, mint a magyarság egyik legnagyobb dráma-
írójáról. Ha zaklatott életére, a megerősödés 
előtt elfonnyadt írói tehetségére gondolunk, fáj-
dalom fog el, mert társai, a magyar irodalomnak 
a körülmények miatt meg nem nőtt tehetségei 
jutnak eszünkbe. Kis nemzetek, fejletlen irodal-
mak az igazi tehetségeket is elvesztik, nagy 
nemzetek, virágzó irodalmak a szerényebb tehet-
ségűeket is megnövelik. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelő-

ség! kirendeltségnek. 
II. 

Fiumei kormányzónak. 
I—II. 

Tudomásomra jutott, hogy sok állami és köz-
ségi elemi iskolában a rajztanításhoz a követ-
kező rajzfüzeteket és vezérfonalat használják: 

1. Az új rajzíüzet, a legújabb tantervhez 
alkalmazkodva; természeti és használati tárgyak 
ábráiból fokozatos tanmenet szerint tervezte : 
Nagy József. Ara 10 fillér. Nagyszombat, Horo-
vitz Adolf kiadása. 

2. Népiskolai modern rajzoktatás. Vezérfonal 
az új rajzfüzetekhez. írta: Nagy József. Második 
kiadás. Nagyszombat, 1909. Horovitz Adolf kia-
dása. Ara 50 fillér. 

3. Illusztrált, részletes tanmenet az elemi isko-
lai rajzolás tanításához. I—VI. osztály számára. 

Az új tantervnek megfelelőleg összeállította, 
rajzolta és módszertani utasításokkal ellátta : 
Hosztinszky Antal, áll. tanító, Oraviczabánya 
(Krassószörény m.). Szeged, 1907. 

Minthogy a szóbanforgó rajzfüzetek és az 
ezekhez készült vezérfonal teljes ellentétben 
állanak az 1905. évi június hó 16 án 2202. 
ein. sz. a. kiadott új elemi népiskolai tantervvel 
és utasítással, amelyek szerint a rajzoktatás célja 
az, hogy megtanítsa a gyermeket, hogy miként 
kell a tárgyak legfeltűnőbb külső tulajdonságai-

nak megfigyelése alapján szemlélet ós emlékezés 
után egyszerű tárgyakat érthetően (jellemzően) 
ábrázolni ; és minthogy az áll. el. isk. gondnok-
ságok részére kiadott utasítás 81. §-ának f ) 
pontja szerint: rajz, testgyakorlat, szépírás, gaz-
daságtan, mértan az áll. el. népiskolák minden-
napi tanfolyamában tankönyvek nélkül tanítan-
dók és rajzmintáknak a tanulók által való besze-
reztetése vagy a tanulók közt kiosztott rajzmin-
ták rajzoltatása tilos és végül mert a szóban-
forgó vezérfonal az 1896. évi 1940. ein. sz. a. 
kelt rendelettel kiadott tankönyvbírálati szabály-
zat követelte módon bírálatra be sem mutat-
tatott és így a tanítók részére segédkönyvül 
nem engedélyeztetett : 

I. 
fölhívom a keb. Hivatalos Közlöny tekintetes 

szerkesztőségét, 
II. 

van szerencsém tisztelettel felkérni Nagy-
méltóságodat, 

I—II. 
hogy a szóbanforgó rajzfüzeteket és vezér-

fonalat mindazon iskolákban, amelyekben hasz-
nálatban vannak 

I. 
koboztassa el, 

II. 
elkoboztatni méltóztassék 

I—II. 
és kísérje éber figyelemmel, hogy használják e 

ezentúl is a szóbanforgó vagy pedig más, a 
hivatalos tantervvel ellenkező és nem engedélye-
zett rajzfüzeteket, ez esetben 

I. 
tegyen azonnal jelentést, 

II. 
méltóztassék haladéktalanul előterjesztést tenni, 

I—H. 
hogy a szükséghez képest a megfelelő intéz-

kedéseket megtehessem, esetleg a vétkes taní-
tókkal szemben eljárhassak. 

A föntemlített új tanterv ós utasítás értel-
mében gondoskodni fogok úgy, mint eddig, ezen-
túl is tanfolyamok szevezéséről és egy alkalmas 
vezérkönyv megíratásáról. 

Budapest, 1908. évi november hó 23-án. 
A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár, 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kitiltotta: a oeMJ,a 04 <5e.iKe.ia y Ilpacy 

HaKAa^aii Ksimape Epahe JoBaiioBHqii y 
ÜHHqeBy (Földgömb J. Felkeltél, Prágában. Ki-
adta Jovanovits és Testvérek könyvkereskedése 
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Pancsován) feliratú földgömböt közjogellenes 
hibája miatt -a hazai összes elemi és polgári 
iskolákból,- a gimnáziumokból, reáliskolákból, 
tanító- és tanítónőképző intézetekből és egyéb 
közép- és felsőfokú tanintézetekből az 1908. évi 
105.629. sz. rendeletével. 

Köszönetét nyilvánította : özv. Návay 
Kálmánná nagybirtokosnak, aki Újszentgyörgyön 
16.000 K költséggel elemi népiskolát építette-
te t t ós azt berendezte. 

Szolgálattételre ki rendel te : Temes vár-
megyében verseczi, fehértempl mai, dettai és kubini 
járásban, továbbá Fehértemplom r. t. városban, 
valamint Versecz törvényhatósági joggal fölruhá-
zott városban a népoktatás ügyeinek ellátására 
Yerseez székhellyel 1909 január hó 1-től kez-
dődő hatállyal tanfelügyelőségi kirendeltséget 
szervezett és ennek vezetésére Molnár József 
temesvármegyei segédtanfelügyelőt; Péterffy Jó-
zsefné Cseresnyés Margit mosoni áll. el. isk. 
tanítónőt jelen minőségében, ideiglenesen a mo-
soni áll. önálló gazdasági ism.-isk.-hoz. 

Kinevezte : Bajleó Sándor oki. tanítót a 
visóoroszibotgyári all. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Berfler Alajos oki. taní tót a keszölczéstérfenyő-
szigeti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Galambosi 
István és Kiss Sánd jr oki. tanítókat a szentesi-
külterület i áll. el. isk.-hoz r. tanítókká ; Dras-
kóczy Ilona oki. taní tónőt a zólyomi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Murányi Júl ia oki. taní-
tónőt a nagypestényi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Éltes Emma oki. tanítónőt a gyergyó-
remetei áll. el. isk. hoz r. tanítónővé ; Pleyel 
Hermin oki. óvónőt a verespataki áll. óvóhoz 
óvónővé ; Bókis Rebeka oki. óvónőt a védenyi 
áll. óvóhoz óvónővé ; Brucker Ilona oki. óvónőt 
a nagytapolesányi áll. óvóhoz óvónővé ; Kobl 
Anna oki. óvónőt a sásonyi áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Nagy Zsuzsanna oki. óvónőt a magyar-
nemegyei áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Nagy Jó-
zsef visóoroszibottyári áll. el. isk. tanítót a 
gyergyóremetei áll. el. isk.-hoz ; Kruslicz Anna 
verespataki áll. óvónőt a móriezföldi II. sz. áll. 
óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Hatala Sámuel 
bukóczi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1180 
K-t ; Gránitz Alajos bodafalvai róm. kath. el. 
isk. elaggott tanítónak évi 900 K - t ; Német 
Antal zalaerdődi róm. kath. kántortanítónak évi 
1440 K-t ; Klein György lesenczetomaji róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1440 K- t ; Mühl 
János mekényesi ág. hitv. ev. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1660 K-t ; Horváth Já-
nos Dömsöd községhez tartozó apaj-pusztai elag-
gott uradalmi tanítónak évi 1260 K- t ; Buchon 
István javorinai közs. el. isk. tanítónak évi 
1440 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Laub Sán-
dor szolgálatképtelen hidasi tanítónak 1400 K-t 
egyszersmindenkerra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Pillich Lajos nyug. nagybereznai róm. kath. 
tanító özv., szül. Deák Annának évi 300 K - t ; 
néh. Kólpaszki György szentesi ág. hitv. ev. el. 
isk. tanító szülőtlen kiskorú árváinak egyenként 
160 K-t, együtt 320 K- t ; néh. Győrfi Lajos 
bihartordai nyug. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Bagonya Piroskának évi 480 K-t, 4 kiskorú 
árvájának összesen 320 K-t ; néh. Baumgartner 
Ignác divaványai róm. kath. el. isk. taní tó özv., 
szül. Solez Jusztinának évi 640 K-t ; néh. Bohács 
Mihály vizesréti ág. hitv. ev. el. isk. taní tó özv., 
szül. Czirbu3z Julianna Amáliának évi 640 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A. I. Nypereszlény* 1. Mivel a díjlevél a javadalmi 

jegyzőkönyv alapján állítandó ki, követelheti. 2. Az 
1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a kifejezetten biztosítja a 
nőtlen tanítónak is a természetben való lakást vagy 
a lakáspénzt, tehát joga van erre is. 3. Egy hasonló 
esetből kifolyólag a vkm. 1888 dícember 11-én 39.455. 
sz. rendeletével kötelezte a cs . . . i izr. hitközséget, 
hogy az iskola fedezet hiánya miatt történt megszün-
tetése folytán elbocsátott tanítóinak teljes fizetését tar-
tozott egy évig változatlanul kiszolgáltatni ; azontúl 
pedig mindaddig, míg az illetők akkori tanítói állá-
suknak megfelelő újabb tanítói állást nem nyertek, 
vagy végeÜátásuknak ideje be nem következett, a 
most is követett gyakorlat szerint kötelezhetők az 
iskolafenntartók arra, hogy a tanítóknak a nyugdíj-
igénnyel felérő évi összeget biztosítsák. A határozatot 
természetesen esetről-esetre a miniszt. mondja ki. — 
B. 1. Az iskolaszéki elnöknek jogában áll meggyő-
ződést szerezni, vájjon az elöljáróság az iskolamulasz-
tókkal szemben eljárt-e kötelességszerűleg, vagy sem. 
2. Az elöljáróság a mulasztókat, véleményünk szerint, 
fel nem mentheti. — F. L. Nbereg. Már több ízben 
megírtuk, hogy az izr. vallású növendékek szombaton 
is kötelesek iskolába járni és csupán az írásbeli mun-
kák végzése alól menthetők fel a szülők kívánságára. 
Ön tehát egész szabályszerűen járt el, amikor az ille-
tőket mulasztók gyanánt kimutatta és köteles, az 
iskolaszék ellenkező véleménye dacára is, továbbra is 
kiírni szombaton mulasztó izr. vallású növendékeit. — 
M. Gy. Kölesű. 1. A zenei lapokat illető kérdésére 
megfelel lapunk 47. számának- ugyanezen rovata. 
2. Erre a kérdésére igen-nel felel az 1907. évi XXVII. 
t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás 2. §-ának 
utolsó pontja. — Néptanító. Azon ismétlő-tanköteles, 
ki a tanév folyama alatt tölti be 15-ik életévét, a 
téli hónapokon át tartozik az általános, illetőleg a 
gazdasági ismétlő-iskolába járni. — Óvónő, Sz. Az 
állami óvónői állásokra vonatkozó pályázatok lapunk-
ban közöltetnek. Ha valamely állás pályázaton kívül 
töltetik be, az annak a jele, hogy a betöltés iránt 
sürgősen kellett intézkedni. — Polgár . Jelenlegi bizo-
nyítványai alapján nem tehet érettségit. Előzetesen a 
gimnázium V— VII. osztálya között fennforgó tantervi 
különbözetre kiterjedő vizsgálatot kell tennie és ezután 
tehet a VIII. osztályból teljes vizsgálatot. A külön-
bözeti vizsgálat anyagát az illető intézet igazgatósága 
szabja meg. Hogy az érettségi vizsgálatnak melyek a 
tárgyai, azt majd megtudja akkor, ha a megjelölt 
vizsgálatoknak megfelelt. 



1 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 42. SZÁjá. 

Országgyűlés. 
(A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1909. évi 

költségvetésének képviselőházi tárgyalása.) 

Első nap. 
Bee. 3. 

A képviselőház meghosszabbított ülésekben, 
naponta 8 órán, délelőtt 10 tői 2 ig és délután 
4-től 8 ig tárgyalja a költségvetést. Elég gyor-
san haladnak. Az általános vita után megsza-
vazták a kisebb tárcák, a belügyi, kereske-
delmi és a földmívelési tárcák költségvetéseit. 
December 3-án, a délelőtti ülésben végeztek 
az utóbbival és tértek át a vallás- és köz-
oktatásügyire. 

Ezt a tárgyalást — lapunk hivatásának 
megfelelőleg — lehető részletesen ismertetjük. 
A miniszter összefoglaló beszédét szószerint 
közöljük. Egyes tételeknél adott válaszairól, 
valamint a fölszólalók érdemleges észrevételei-
ről áttekintést adunk. 

Az elsőnapi fölszólalók közül kettő nem fo-
gadja el a költségvetést, mert bizalmatlanok 
a miniszter iránt. Ezek a tót nemzetiségi Bella 
Mátyás és a román Vlácl Aurél. Magyarok 
nyolcan beszéltek s habár a széleskörű tárca 
különböző vonatkozásait fejtegették, Apponyi 
gróf személye iránt föltétlen bizalmat nyilvá-
nított mindenik. 

A tárgyalást Sághy Gyula előadó vezette be. 
Megállapítja, hogy a rendes kiadások összege a 
megelőző évivel szemben 6,744.750 koronával, 
a rendkívülieké 2,099.470 koronával több. Az 
összes kiadási előirányzat 91,553.938 korona. 
Miután azonban a bevételt is magasabban irá-
nyozták elő, több mint 1,800.000 koronával. Az 
Ö3szes többkiadás eszerint 8 millió koronát tesz 
ki, de ebből 6 milliót a már meghozott törvé-
nyek végrehajtása foglal l e ; újabb fejlesztésekre 
csak mintegy 2 millió marad. Ez nem áll arány-
ban az ország minden . irányú közművelődési 
szükségleteivel, de miután a megelőző két esz-
tendőben úgy e tárcánál, valamint a többinél 
ugrásszerű emelkedés történt, számot kellett 
vetni az ország teherviselési képességével. Meg-
jegyzés tárgyává teszi, hogy a megelőző költség-
vetés tárgyalásánál még szó volt az egyetemek 
szaporításáról. Most arról szó sincs, a költség 
hiánya miatt. 

Egyházi ügyeket ketten érintettek. Buzáth 
Ferenc néppárti a katholikus papok fizetési ügyé-
nek rendezését sürgeti. Ha ezt a kormány nem 
biztosítja, nem felel az esetleg kitörhető fele-
kezeti háborúskodásért. Emellett vitatja, hogy a 
népoktatási törvény a zsidóknak kedvez. Föl-
emlegeti, hogy a kormány kevesebb iskolai se 
gélyt ad a katholikusoknak, mint a reformátu-
soknak. 

Zakariás János a katholikus autonómia rende-
zését fejtegeti, de nem katholikus, hanem keresz-
tény szempontból. Kívánja a kepeilleték állami 
megváltását, mely a székely népet különösen 
terheli ; a papságra nézve is lealázó. 

Návay Lajos, a Ház alelnöke, a népnevelés 
érdekében tart magas színvonalú, lelkes beszédet. 
A nemzet jövője szempontjából alig fonto-abb 
valami, mint ez. Az egész oktatásüggyel együtt 
ez is legjobb helyen az Apponyi gróf kezeiben 
van. Jól te t te a miniszter, hogy nem tette 
magáévá az iskolák általános államosításának 
követelését. Ellentmond annak nemcsak törté-
nelmi fejlődésünk, hanem az a körülmény is, 
hogy a társadalom bevonása nélkül helyes tan-
ügyi politikát csinálni nem lehet. Fájdalom, az 
iskolafönntartók egy része nálunk csak a jogo-
kat veszi igénybe ; az együttjáró kötelességeket 
könnyen mellőzi. Az iskolaszékek közül sok nem 
áll hivatása magaslatán. A Községi elöljáróságok 
lazán veszik a tankötelezettség végrehajtását, 
népszerűségük féltése miatt. I közoktatásügy 
nem a haza fegyvere, hanem a békés hódításé. 
A ne jozetiségeket támadni nem kell, hanem a 
magyar faj erejét megsokszorozni, művelés által. 
A tanítás szabadságának csak az állam és a ma-
gyar nemzet érdeke állíthat korlátokat. Intézke-
déseket kell tenni a nővendékifjak eldurvulása 
ellen. A tanítói pálya magasztos ós fontos, de 
soha sem lesz fényes ; jutalmát inkább erkölcsi 
javakban találja meg. Hibáztatja, hogy a képzők-
ből újabban kilépő tanítók egy része nagy köve-
teléseket támaszt az élet iránt, amelyek elkülö-
nítik a néptől. A leendő tanítót a művelődós 
önfeláldozó harcosává keli képezni. 

Szabó István a testnevelés és iskolai egészség-
ügy fontosságáról beszél. A tornatanárokat úgy 
kell képezni, hogy az utóbbihoz is értsenek. 
Fizetéseiket rendezni. 

Nagy Sándor szerint az átmeneti időben, 
midőn a közjogi és közgazdasági kérdésekben 
meg vagyunk kötve, a kultúra terén kell nagyot 
alkotni. A népiskolák száma még mindig nem 
elég. A tanítóképző reformját sürgeti. 

Csóti Géza a felnőttek oktatását fejtegeti. 
Nem tudósokra, hanem azokra kell bízni, akik 
a néppel érintkeznek: tanítókra, papokra. 

Halász Lajos a diplomás proletárság elszapo-
rodásával foglalkozik. Nálunk az érettségizett 
ifjaknak 9 6 % - a megy hivatalnoki pályára. Min-
den megüresedett állást tömegesen rohannak 
meg magasabb képzettségűek is. Társadalmi 
veszedelem rejlik fiz álláshoz nem ju to t t okle-
veles nők elszaporodásában. Míg évenként 4300 
tanuló végzi a gimnáziumot és reáliskolát, a 
felső ipariskolát legutóbb csak 122 látogatta. 
Pedig azok azonnal állásba jutnak. Ausztria 14 
milliót költ évenként iparoktatásra ; mi csak 
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kettőt és felet. Erre sokkal nagyobb gondot 
kell fordítanunk. 

Somogyi Aladár az Opera tervezett bérbe-
adásával és a Népszínház bérbevételével oly 
módon foglalkozott, hogy a minisztert rögtöni 
felszólalásra indította. Somogyi nagyon helyesli, 
hogy a színészet ügyét áttették a belügytől a 
közoktatásügyi tárcához, az arra legilletékesebb 
Apponyi gróf keze alá. Vádaskodik azonban, 
hogy a miniszter háta mögött illetéktelen be-
avatkozások érvényesülnek. Egyenesen Molnár 
Viktor államtitkárt vádolja, hogy tárgyalást 
folytatott az Opera bérbeadása tárgyában és 
főrésze volt a Népszínháznak a Nemzeti számára 
történt bérbevétele körül. Állítja azt is, hogy 
illetéktelen befolyást gyakorol operaházi szer-
ződéseknél. 

Apponyi gróf erélyesen és határozottan meg-
védelmezi államtitkárját. Rámutat, mily nagy 
érdemeket szerzett Molnár Viktor a nemzeti 
kultúra különböző ágainak fejlesztése körül. 
Kijelenti, hogy minden lényeges kérdésben az 
ő utasításait kéri ki ; pontosan jelentést tesz 
mindenről. A törvényhozással szemben csakis a 
miniszter és politikai államtitkárja felelős. A 
miniszter volna hibás, ha olyanokat hagyna meg 
felelősségteljes állásban, akik a bizalomra nem 
méltók. Molnár Viktort a méltatlan támadá-
sokkal szemben megvédelmeznie nemcsak hiva-
talos, hanem egyenesen lelkiismeretbeli köte-
lessége. 

Második nap. 
Bee, 4. 

A tárgyalás második napját is egészen az 
általános vita töltötte be. Végül szóhoz jutott 
a miniszter és megtette észrevételeit valamannyi 
számottevő felszólalásra, miközben alkalma volt 
tiszta képben tüntetni fel általános kormányzati 
irányát. 

A vitába egészen új szempontokat vitt be 
Ballagi Aladár. Megvilágítja az 1848. évi XL. 
t.-c. keletkezését. Fejtegeti, hogy az kölcsönös 
megegyezés eredménye. Ezzel a törvénnyel, mely 
a különböző hitfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségeinek fedezésére állami fedezetet biztosít, 
szerinte magának Kossuth Lajosnak is az volt 
a célja, hogy elkerüljék a katholikus egyház 
vagyonának világivá tételét. Kimutatja, hogy 
míg a református főgondnok Tisza Kálmán mi-
niszterelnöksége alatt csak 200.000 korona 
állami segélyben részesültek a protestáns egy-
házak, most, Apponyi minisztersége korában, 
segélyük 4 millióra emelkedett. Hivatkozik rá, 
hogy a református vezérférfiak, Tisza és Bánffy, 
minden nyilatkozatukban elismerték, hogy az 
1848-iki törvényt szószerint végrehajtani nem 
lehet. Ezekből kifolyólag súlyosan elítéli a re-

formátus papok közt mutatkozó izgalmat, mely 
a mostani kormányrendszer ellen irányul. A re-
formátus vallású képviselő beszédét zajos éljen-
zéssel fogadták a néppárton és a függetlenségiek 
egy része. 

Egy másik szempont, melyet bevitt a vitába, 
az, hogy az egyetemen tanszéket kell állítani a 
tót és más nemzetiségi nyelveknek, abból a cél-
ból, hogy a nemzetiségi ifjak ne toluljanak 
Prágába és más külföldi egyetemekre. 

Ezt a kívánalmat külön beszédekben támo-
gatták Csitáry Béla ós Gyuriss Emil, akik a 
hazafias tót népet figyelmébe ajánlották a kor-
mánynak. Ballagi élesen kifogásolja, hogy a 
német nyelvű brassói szász gimnázium feltűnő 
nagy államsegélyben, 400 ezer koronában része-
sül, amely összeget meg sem közelítenek a ma-
gyar iskolák segélyei. Ezt annyival indokolat-
lanabbnak tartja, mivel a szászok nem is szo-
rultak rá ; hűségük jutalmául dús javadalmakat 
nyertek a Bach-kormánytól. Részéről azt a tételt 
nem is szavazza meg. 

Jánohj-Madocsányi Gyula a katholikus auto-
nómiát és a katholikus papság fizetésének rende-
zését sürgeti. Kiemeli, hogy a katholikus papok 
mily híven kitartottak a nemzeti küzdelem mel-
lett, míg sok más, aki megelőzőleg hangosan 
hirdette a hazafiságot, az elnyomás és erőszak 
szolgálatába állott. Örömét fejezte ki, hogy oly 
szabadelvű ember, mint Návay Lajos, ellene 
nyilatkozott az iskolaügy egyetemes államosí-
tásának. Rámutatott arra is, hogy az iskolába-
járás kényszerét nem mindig lehet végsőig vinni, 
mert az sok esetben a nép kenyérkeresetébe 
ütközik. 

Vizy Ferenc az eloláhosítás és szociálizmus 
veszélyeiről beszél. A tanárok fizetésrendezését 
sürgeti. Szóváteszi azt a napirenden levő saj-
nálatos kérdést, hogy a fővárosban sok tanár 
üzletszerűen foglalkozik a tanítással. 

A tárgyalásból bőven kivették részüket a 
román nemzetiségiek. Egyik vezéremberük, Lukács 
László, délelőtt és délután is beszélt. Azt állítja, 
hogy a közoktatási politikába egy rossz szellem 
vette be magát, a sovénkedés, mely a szabad-
kőmívesektől származik. Bevallja, hogy az iskola-
látogatási viszonyok a románoknál majdnem tűr-
hetetlenek, de ennek okát is a kormányban 
keresi, mert szerinte nem alkalmaz hivatali állá-
sokban elég románt. (Különös felfogás: hogy a 
népiskola valamennyi növendékét hivatali állásba 
kell tenni !) Követelődzik, hogy államköltségen 
állítsanak román nyelvű közép- és iparos-isko-
lákat. Sőt a tervezett új egyetemek egyikét is 
adják a románoknak. 

Goldis László úgy találja, hogy a kultusz-
tárca a nemzetiségeket mind jobban háttérbe 
szorítja. Erre ugyancsak kézzelfogható választ 
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kapott a miniszter beszédében, ahol ki van mu-
tatva, hogy a gör. keleti papok aránylag sokkal 
nagyobb államsegélyt élveznek a protestánsoknál. 

Pop-Csicsó István egyenesen határozati javas-
latot terjesztett elő a nemzetiségi színművészet 
támogatása céljából. 

A románok magatartásával foglalkozott már 
az ülés elején Markos Gyula. Szemükre veti, 
hogy mikép oláhosítják el a magyar neveket. 
A románok nem tartják magukat idegeneknek ; 
de amíg idegen bálványoknak áldoznak, kül-
földre járnak bennünket megrágalmazni, olyanok, 
mint a veréb, amely betolakodik a fecske fész-
kébe és kiszorítja azt onnan. 

A miniszter beszéde. 
T. képviselőház ! Csak néhány hónap választ 

el az utolsó költségvetés tárgyalásától (Hall-
juk! Halljuk!) és ez a körülmény talán fel-
ment engem attól, hogy a reámbízott oktatási 
ágnak minden részletére kiterjedő programm-
beszédet mondjak el, minthogy az érdekes vi-
tában felszólalók is inkább a tárca egyes rész-
leteire, még pedig különösen a népoktatásra 
és az azzal kapcsolatos kérdésekre, valamint 
a kultuszkérdésekre fektették a fősiílyt. En is 
tehát csak a vita anyagát akarom lehetőleg 
röviden reasszummálni és remélem, hogy fel-
szólalt t. képviselőtársaim mindegyike felszó-
lalására meg fogja találni a választ és vissz-
hangot azokban, amiket elmondandó leszek. 
(Halljuk! Halljuk!) 

A népiskola. 
Kezdem a népiskolai ügynél és itt talán 

méltán fűzöm beszédemet ahhoz a nagyérdekű 
felszólaláshoz, amelyet Návay Lajos t. bará-
tomtól e téren hallottunk, aki nagykörű tapasz-
talások alapján és igen nagy gyakorlati érzék-
kel szólott ehhez a tárgyhoz. Tisztelt barátom, 
amiért neki őszintén hálás vagyok, megtisztel 
azzal, hogy a népoktatás terén kifejtett mű-
ködésemnek irányával teljesen egyetért, de 
figyelmeztet arra, hogy mint sok más téren, 
úgy ezen a téren is, a megalkotott törvények-
nek szándékai meghiúsulhatnak a keresztül-
vitel gyakorlati gyarlóságain és a népiskolai 
hatóságok működését és hiányos szervezését 
veszi kritika alá, értve ezalatt különösen azo-
kat az önkormányzati tényezőket, amelyek a 
törvény értelmében a népiskolai ügyben közre-
működni hivatva vannak 

Mielőtt erre a térre őt követném, legyen 
szabad a t. Ház figyelmét felhívnom arra, hogy 
én is teljesen át vagyok hatva attól, hogy a 
törvényeknek hatályossága azok végrehajtásá-
nak precíziójától függ és azért bizonyos tar-
tózkodással kell, hogy vegyük azokat a pana-

szokat, amelyeknek némelyikét most a Ház 
ezen oldaláról, értve a nemzetiségi képviselő-
ket, hallottunk, és amelyek a törvény végre-
hajtása tekintetében tett minden erélyes intéz-
kedést sérelmesnek tekintenek s mint olyant 
hoznak a Ház elé. (Igaz ! Ugy van !) 

En el vagyok arra határozva, hogy a tör-
vényt és semmi egyebet, mint a törvényt, tel-
jes eréllyel, de igazságosan végrehajtsam. (Ál-
talános elénk helyeslés.) 

Egy fegyelmi esetet hozott fel Pop C. István 
képviselőtársam. Egész őszintén megvallom, 
hogy most nem vagyok abban a helyzetben, 
hogy erre a konkrét esetre nézve felvilágosí-
tásokat adhassak. Azonban ab invisis kétségbe 
kell vonnom azt, hogy t. képviselőtársam he-
lyesen volna informálva. (Halljuk! HaTljuk!) 
Aki engem ismer, és a Háznak számos tagja 
évek óta ismer és tudja, hogy nem az én ter-
mészetemhez tartozik mások exisztenciájának 
örömmel, kéjelgéssel való szétrombolása. (Igaz! 
Ügy van!) Ha arra kell magamat hivatalos 
kötelességemnél fogva elhatározni, hogy egy 
embernek az egyéni érdekeit megsértsem, én 
azt a legnagyobb belső fájdalommal, tartóz-
kodással, csak a végső esetben teszem. (Élénk 
helyeslés.) A fegyelmi ítéletekben, amelyek 
elémbe jöttek, igen sok esetre emlékszem, 
amelyben én a közigazgatási bizottság által 
hozott ítéletet enyhítettem, de alig emlékszem 
olyan esetre, amelyben azt szigorítottam volna. 
Különben utána fogok nézni annak az esetnek, 
amelyet t. képviselőtársam mondott; kizártnak 
tartom, hogy a legnagyobb fegyelmi büntetést 
egy nem a bűnösségnek legnagyobb mértékét 
is magában involváló cselekmény alapján mér-
tem volna az illető tanítóra. 

Ennyit a törvény végrehajtásának represszív 
oldaláról. 

Ami a preventív oldalát illeti, és erre nagy 
súlyt fektetek, úgy itt a segédtanfelügyelői 
állások szaporítását kell fölemlítenem, amelyek-
ből már a mult évi költségvetésbe 40, a mos-
taniba pedig 20 újabb állást állítottam be s 
már eddig is beállított 40 új segédtanfelügyelő 
működik, és megmutatták, hogy az iskolák 
ellenőrzésében egészen új, friss, lendületes 
szellem jutott érvényre. Hiszem, hogy sikerült 
egészben véve jól kiszemelni az erre hivatott 
egyéneket és mondom, hogy az ellenőrzés és 
a törvény végrehajtása szempontjából, legalább 
sokkal nagyobb mértékben mint eddig, rendel-
kezik a közoktatásügyi kormány szemekkel és 
karokkal. 

Hanem az bizonyos, hogy az önkormányzati 
tényezőknek tevékeny közreműködése nélkül 
ezen a téren teljesen boldogulni, tökéletes 
eredményt elérni lehetetlen lesz. És teljesen 
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igaza van t. barátomnak, mikor arra figyel-
meztet, hogy ezen a téren mily hiányok van-
nak. Azt a szép intézményét a népiskolai 
hatóságokról szóló 1876-iki törvénynek, amely 
a megyei népiskolai bizottságokat létesítette 
és amely évtizedeken át szunnyadozott, ipar-
kodtam életre galvanizálni. Némely megyében 
sikerült is. Folytatni fogom ebben az irányban 
a nógatást és a felhívást; hiszen azoknak a 
bizottságoknak egyik hivatása, hogy a köz-
ponti kormányzatnak tanácsadói legyenek abban 
a tekintetben, hogy hol legsürgősebb iskolák 
felállítása: részint az iskolát nemlátogatók soka-
sága, részint egyéb körülmények folytán. 

De igen termékeny és figyelemreméltó gon-
dolat az, amit t. barátom mondott, hogy a 
járási önkormányzat a közoktatás terén is 
létesíttessék. Teljesen osztozom álláspontjában 
abban a tekintetben, hogy a régi vármegyei 
önkormányzat, amelyet fenntartani és meg-
erősíteni kívánunk, mégis eminenter a vár-
megye politikai hivatása betöltésének felelt 
meg, holott a közigazgatási önkormányzat fel-
adatainak teljesítése céljából szükséges nekünk 
ezt a szervezetet kiegészítenünk szükebbkörű 
önkormányzati testületekkel, és ha majd erre 
kerül a sor, akkor mindenesetre gondoskod-
nunk kell arról, hogy a közoktatási önkor-
mányzat is meglelje helyét ezekben a szűkebb-
körű közigazgatási önkormányzati testületekben. 

Ezzel szorosan összefügg az iskolalátogatási 
kötelezettség terén mutatkozó hiányok kérdése. 
Természetes, hogy az iskolalátogatások kérdése 
nagy részben abból az okból is ered, amiről az 
illetők nem tehetnek, hogy t. i. nincsen elég 
iskola. Ezen a hiányon iparkodom, amennyire 
a rendelkezésemre bocsátható eszközök enge-
dik, mentől gyorsabban segíteni, és hiszem, 
hogy ez a jövőben sikerülni is fog; hogy 
valóban sikerülni fog gyorsabb ütemben előre-
haladni ezen a téren. 

Mert már tárgyalás alatt van a minisztérium 
kebelében azon törvényjavaslat, amelyet az 
utolsó költségvetési vita alatt már megemlítet-
tem és amely oda fog irányulni, hogy azok a 
vagyonok, amelyek most különböző — nem a 
vagyon természetéből folyó — okokból kivon-
ják magukat az iskolai pótadó fizetése alól, 
azok mind legalább ezen 5%-os iskolai pót-
adóval terheltessenek meg. (Általános, élénk 
helyeslés.) E i igazságos, méltányos, szociális 
irányú kiegészítése lesz a mi törvényhozá-
sunknak. Remélem, hogy ez tetemes költsége-
ket fog rendelkezésemre bocsátani, úgy, hogy 
ezeket az összegeket hozzáadva ahhoz az új 
tételhez, amely majdnem egy millió koronát 
tesz ki, és amely állandó tétele fog maradni 
az én költségvetésemnek a pénzügyminiszter 

úrral történt megállapodás szerint, amely állami 
iskolai építkezésekre van szánva, mondom, re-
mélem, hogy ezzel együtt sikerülni fog egy 
olyan helyzetet teremteni, amely lehetővé fogja 
tenni ennek a reám nézve leginkább sújtó és 
majdnem kétségbeejtő sebnek minél gyorsab-
ban való eltávolítását, amelyet most fájdal-
masabban érez a magyar nemzet, mint azelőtt. 
És én ezt a haladás egy szimptornájának tar-
tom, (Helyeslés.) hogy t. i. vannak iskolakerü-
lők, akik csak azért iskolakerülők, mert a 
legjobb akarat mellett sem tudnak iskolát 
találni. Ez egy szégyenteljes állapot, amellyel 
mentül előbb le kell számolnunk, és én erre 
fordítom egész erőmet, minden törekvésemet. 
(Élénk helyeslés.) 

De már most az iskolakerülés ott, ahol nem 
ez annak az oka, hanem tényleg bizonyos szo-
ciális viszonyok, vagy a hanyagság, vagy az 
iskoláztatás fontosságának fel nem ismerése, 
már más szempont alá esik. Igen sok figye-
lemreméltó és gyakorlati eszmét hallottam e 
tekintetben nemcsak Návay, hanem Madocsányi 
t. képviselőtársamtól is. Hiszen a törvény arra, 
hogy az iskolai szünetek miként osztassanak 
be, úgyis megadja a kellő szabadságot az ille-
tékes tényezőknek, és itt jobban kell alkal-
mazkodnunk a helyi viszonyokhoz, mint eddig 
történt. De azonkívül az a büntetési rendszer, 
amely ma fennáll, a dolog természete szerint 
hatálytalan, mert azok a fokozatos pénzbírsá-
gok akkor, amikor a szülő azért nem küldi 
gyermekét az iskolába, mert nagyobb haszon-
nal alkalmazhatja őt gazdasági foglalkozásában, 
a dolog természete szerint hatálytalanok. Ami 
pedig azután következnék, t. i. a szülői hata-
lomnak a felfüggesztése, a gondnokság elren-
delése, ez egy olyan intézkedés, amelytől az 
emberi érzés visszariad (Ügy van ! Úgy van !) 
és amely ezért marad végrehajtatlan. 

Különböző eszmékkel foglalkozom e tekin-
tetben, hogy ezt miként lehetne pótolni. Csak 
odavetőleg mondom, anélkül, hogy ezt már 
mint elhatározott tervet jelenthetném be, hogy 
foglalkozzék a közvélemény ezzel az eszmével 
is: én igen méltó, nem embertelen megtorlás-
nak azt tartanám, hogy az a szülő, aki gyer-
mekét az iskoláztatástól igazolatlanul meg-
fosztja, úgy községi, mint törvényhatósági és 
általában politikai jogainak gyakorlásától egy-
időre megfosztatnék. (Helyeslés.) Ez nem ellen-
kezik az emberi érzéssel és teljesen megfelel 
annak, hogy az illető egy köz kötelességet el-
mulasztott. Mondom, csak odavetem ezt, mint 
egy eszmét, mellyel foglalkozni lehet, és nem 
mint egy kész tervet. 

Az ismétlő-iskoláról is szólott igen t. barátom, 
Návay Lajos és felpanaszolta, hogy a 15 éven 
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túli serdülő fiatalember igen hiányosan van 
felügyelet alá helyezve és ajánlja az ifjúsági 
egyesületeknek intenzívebb fejlesztését. Az bi-
zonyos, hogy az ifjúsági egyesületek is teljesí-
tenek ezen a téren valamelyes feladatot, de 
én azt hiszem, t. képviselőház, hogy a jövő-
ben, még pedig a nem nagyon távol jövőben, 
foglalkoznunk kell azzal a gondolattal is, hogy 
az ismétlő-iskoláztatásnak az éveit egy kissé 
kitoljuk. 

Magyarország úgyis — tudtommal — az 
egyetlen európai állam, amelyben az ismétlő-
iskoláztatás csak három évig tart. A legtöbb 
európai államban ez öt évig, vagy hat évig is 
eltart. Hogyha, így vezetés alatt marad az a 
serdülő fiatalember hosszabb időn át, és hogyha 
az ifjúsági egyesületi, hogy úgy mondjam, 
ellenőrzés nem 15, hanem csak 17 vagy 18 
éves korában lép ennek a mitigált iskolai 
fegyelemnek a helyébe és tart azután mind-
addig, míg az illető katonai fegyelem alá 
kerül, feltéve, amint remélem, hogy majd ez 
a katonai élet is olyan alakot fog nyerni, 
hogy a nemzeti gondolatnak és a nemzeti 
érzületnek (Élénk helyeslés, éljenzés és taps). 
tágabb tért ad, hát akkor kialakul az egész 
vonalon, az óvodától kezdve, hogy úgy mond-
jam, az a nagy, nemzeti nevelőintézet, amely 
az egységes nemzeti szellemet a mi ifjúsá-
gunkban minden erőszak nélkül, tisztán kul-
túrális és erkölcsi eszközökkel fogja előidézni 
és fenntartani. (Élénk helyeslés.) 

Nem érthetek egészen egyet t. barátommal, 
Návay Lajossal a tekintetben, hogy ő szkep-
tikusnak látszik az ismétlő-iskola gazdasági 
jellegével szemben mindenütt, ahol nem szak-
tanítós gazdasági iskola létesíttetik, hanem 
ahol csak a tanító végezné azt, kisebb beren-
dezéssel. 

Megengedem, hogy ez egy bizonyos elő-
készítést igényel még ; megengedem, hogy 
tanítótestületünknek nagy része az eddig nyert 
kiképzés által nem képesíttetett arra, hogy 
ezt a missziót sikeresen teljesíthesse, de azért 
gondom van és mindinkább gondom lesz arra, 
hogy a tanítói képesítésnél, a tanítóképzésnek 
tanterveiben szélesebb kör nyujtassék a leendő 
tanítóknak gazdasági és szociális ismeretekkel 
való ellátására. (Helyeslés.) 

Addig is, t. képviselőház, szünidei tanfolya-
mok rendeztettek már be, amelyekben a taní-
tók gazdasági tanintézetekben erre való szak-
képzést, ismereteket nyerhetnek, és közvetlen 
tapasztalásból tudom, hogy tanítóinknak nagy 
része — még idős tanítók is — rendkívül 
szívesen élnek ezzel az alkalommal, igen nagy 
haszonnal és tényleg, az elsajátított hasznos 
ismereteket sikerrel is tudják községeikben 

propagálni, saját — hogy úgy mondjam — 
erkölcsi megelégedettségüknek nagy előnyére, a 
népnek javára s annak a tiszteletnek a foko-
zására és befolyásnak növelésére, amelynek 
örvendhetnek. (TJgy van!) 

Én tehát t. barátomnak szkepticizmusában 
nem osztozhatom. Különben ezt a kérdést meg 
fogjuk beszélni bővebben akkor, amikor az 
általam már benyújtott törvényjavaslatot, remé-
lem, nemsokára, tárgyalni fogjuk. (Helyeslés.) 

A népiskolai kérdéssel kapcsolatosan Nagy 
Sándor igen t. barátom felhívta figyelmünket 
több olyan szempontra, amelyekről jól esik 
nekem azt mondani, hogy azoknak máris meg-
feleltem és hogy folyton megfelelek. 

Először is felhívta t. barátom különös figyel-
memet az újonnan alakítandó állami iskolák 
elhelyezésének fontos kérdésére. 

Már ismételten volt szerencsém a Házban 
kifejteni, hogy mi erre a legnagyobb gondot 
fordítjuk, épen azért, mert lehetetlen — nem-
csak pénzügyi okokból, hanem mert az egész 
tanítói személyzet semállanarendelkezésünkre, — 
hogy a bajon egyszerre segítsünk. Miután tehát 
csak fokozatosan segíthetünk, épen azért nagy, 
lelkiismeretes gondot fordítok arra, hogy a 
lehető legjobban szemeljük ki azokat a helyeket, 
amelyekben a segítség legsürgősebb. Természe-
tesen az, hogy itten egyes tévedések és hibák 
elő ne forduljanak, kikerülhetetlen. Egy minisz-
tériumban — és minden olyan minisztériumban, 
ahol 30—40.000 érdemleges intézkedés törté-
nik egy évben — sajnos, már az emberi gyarló-
ság is kizárja, hogy ezek az intézkedések mind 
helyesek legyenek, hogy azok közt hibás intéz-
kedés elő ne forduljon. 

Nagyban és egészben azok szerint a prin-
cípiumok szerint járunk el folyton, amelyeket 
már ismételten volt szerencsém itt kifejteni, 
hogy különösen oda iparkodunk menni, ahol 
a jóakaratot már látjuk és találjuk; (Élénk 
helyeslés.) ahol az áldozatkészséget és a nem-
zeti irányú oktatásra a fogékonyságot már lát-
juk. (Élénk helyeslés.) E tekintetben nemcsak 
a magyarajkú vidékeken létesítünk — ámbár 
ott is létesítünk és pedig a lehető legnagyobb 
kiterjedésben — állami iskolákat, hanem elme-
gyünk a nemzetiségi vidékekre és ott, ahol 
erre fogékonyságot látunk, létesítünk ilyen is-
kolákat. Pl. Mármaros vármegyére nézve 150 
állami iskolánk létesítését határoztam el (Élénk 
éljenzés.) s legközelebbi feladatomnak tekintem 
a Gyuriss Emil t. képviselőtársam által felem-
lített Trencsén megyének és egyáltalában annak 
a morva határszélnek a gondozását, ahol ne-
künk egy erős szellemi határőrvidéket kell 
fölállítanunk. (Élénk helyeslés.) 

Így, t. Ház, nem ötletszerüleg, hanem egy 
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bizonyos, előre megállapított terv szerint, 
amelyre az országos statisztikai hivatal szolgál-
tatja az anyagot és amelynél azután a megyék-
ben való elhelyezés tekintetében számítok a 
megyei népoktatási bizottságoknak közreműkö-
désére, járunk el, hogy azt, amit teszünk, a 
lehető legnagyobb eredménnyel tegyük. (He-
lyeslés.) Es gondom van arra is, hogy az épít-
kezéseknél az egészségügyi és célszerűségi 
szempontok teljesen figyelembe vétessenek, de 
minden fölösleges luxus kerültessék, (Élénk 
helyeslés.) hogy kevés pénzzel lehetőleg sokat 
tudjunk csinálni. (Élénk helyeslés.) 

Ezenkívül figyelmeztet Nagy Sándor t. ba-
rátom arra, hogy tekintettel legyünk a nép-
tanítók kinevezésénél a gondnoksági javasla-
tokra. Hát vagyunk is tekintettel, t. Ház. Az 
én javaslatomra jött be a törvénybe azon ön-
kormányzati gondolat, hogy először a gond-
nokságok részben választás útján alakíttassa-
nak meg és hogy a tanító kinevezésénél legyen 
nekik véleményezési szavuk és javaslattételi 
joguk, mert gondolatom az, hogy a népisko-
láknak különböző tipusait egymáshoz közelebb 
hozzam ; hogy az állami iskolákba bevigyem 
az önkormányzati életet; hogy azokat ne egy 
idegen, bürokratikus testnek tekintsék, hanem, 
hogy azok beilleszkedjenek a helyi életnek 
eleven érdekszálaiba. (Helyeslés.) 

Mi tehát tekintettel vagyunk a gondnoksági 
javaslatokra a lehetőség szerint, de nagyon 
természetes, hogy pl. nagyobb városokban, 
ahol egyszerre sok tanítói állást kell szervez-
nünk és ahova eljutni egy tanítóra nézve 
nagyon kívánatos, nem indulhatunk kizárólag 
a helyi érdekeltségnek (Élénk helyeslés.) gyak-
ran csak helyi szempontok szerint irányított 
kívánságai után, hanem, hogy az ott betöltendő 
tanítói állásoknak egy részét legalább" fenn 
kell tartanunk arra, hogy az egész nagy tanítói 
testület előléptetési és családi viszonyainak 
eleget tehessünk. (Élénk helyeslés.) Épúgy meg-
történhetik az is, hogy valamely gondnoksági 
előterjesztésben nem látjuk kellőképen méltá-
nyolva a kultúrális érdeket. Hanem ahol ilyen 
nagy elvi szempontok nincsenek, ott én a 
gondnoksági előterjesztést egyenesen mérvadó-
nak tekintem a tanítónak kinevezésére nézve. 
(Elénk helyeslés.) 

Hasonlóképen felhozta t. barátom a ma-
gyar nyelv tanítási tervének hiányát. Hát ez 
a hiány most már nem létezik, t. Ház. Egy 
ideig eltartott, míg a nem magyarajkú nép-
iskolákra nézve a magyar nyelv tanítási terve 
és a hozzávaló módszeres utasítások elkészül-
tek, és pedig azért tartott ez sokáig, mert 
nagyon megrágtuk, nagyon megfontoltuk a 
dolgot. 

Az Országos Közoktatási Tanács csinálta 
meg a terv alaprajzát, azután egy kiváló 
tanítóképzői igazgatónak, valamint a gyakor-
lati téren működő tanítóknak véleményét kér-
tem és mindezeknek alapján készült egy taní-
tási terv, mely, gondolom, igen gyakorlatias, 
ós készültek hozzá a legkisebb részletekig 
menő módszeri utasítások és ezek most már 
szétmentek az országban, úgy hogy, azt hiszem, 
a minisztérium a maga részéről megtette a 
magáét abban a tekintetben, hogy amely tanító • 
a magyar nyelv tanításában lelkiismeretesen 
el akar járni, nem panaszkodhatik arról, hogy 
a kellő útbaigazítást nem kapta meg. (Helyes-
lés.) Még mindenüvé nem juthatott el ez a 
tanterv, minthogy a legutolsó hetekben ké-
készült el 

Már most a népiskolákkal kapcsolatosan 
merült fel sok régi és csak felelevenített és 
némely új kifogás a t. Háznak azon oldaláról, 
ahol a nemzetiségi képviselő urak ülnek. Azt 
az elvi kontroverziát, amelyet minden költség-
vetési vitánál megújítanak, hogy t. i. a nem 
az anyanyelven történő népoktatás pedagógiai 
nonsens és azután, hogy az anyanyelvű okta-
tás mellett a magyar nyelvnek tanítása meg 
nem kívánható, legalább nem abban a mér-
tékben, amint azt a törvény megkívánja, mon-
dom, ezt az általános kontroverziát, már nem 
tudom hányadszor, eloszlattam, abba bele-
menni nem is akarok. (Helyeslés.) 

Ezrével működnek az állami iskolák már 
évek óta nemzetiségi területeken, és az okta-
tási eredmények mutatják, hogy igenis lehet-
séges az. (Igaz ! Úgy van !) Az sem áll, hogy 
az anyanyelvnek az állami iskolákban semmi 
tér nem nyittatik ; igenis nyittatik tér, a helyi 
körülmények követelményei szerint. 

Lukács László (közbeszól). 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter: A helyi körülmények szerint. 
Épen Lukács László képviselő úrnak felem-
lítem, hogy Aradvármegyére nézve ép most 
rendeltem el, hogy hetenkénti két órában ta-
níttassák a románnyelvű írás és olvasás. 

Lukács László : Ez új dolog ! (Zaj.) 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter : Egyáltalában t. képviselőtár-
saim, a vitatkozás heve által elragadtatva, 
mikor a tényeket elénkbe állítják, vagy a 
törvényeket idézik, mindig vagy egy szót ki-
hagynak, vagy egy szót hozzátesznek, miáltal 
a dolog képe teljesen megváltozik. (Igaz! 
Úgy van! Mozgás a nemzetiségiek padjain.) 
Példának okáért, hosszas és szenvedélyes de-
klamációkba bocsátkoznak arra nézve, hogy 
a törvény azt követeli, hogy négy évi isko-
lázás után az az idegen anyanyelvű gyermek 
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magyar nyelven írásban és szóval szabatosan 
tudja magát kifejezni. 

A baj csak az, hogy az a „szabatos" szó 
nincs benne a törvényben, hanem az van, 
hogy „érthetően". Ez épen az ellenkezőjét 
akarja jelenteni ; nem azt, hogy a gyermek 
tökéletesen tudjon magyarul, hanem csak azt, 
hogy magyar nyelven meg tudja magát értetni. 
(Zaj.) A másik dolog pl. az, hogy egyik t. 
képviselőtársam elmondja, hogy ezen 1907. 
évi XXVII. t.-c.-nek valamelyik szakasza azt 
mondja, hogy ahol a tanköteles gyermekeknek 
50%-a, vagyis a fele olyan, aki magyarajkú, 
vagy akiknek szülői vagy gyámjuk kívánják 
a magyarnyelvű oktatást, ott az iskola tan-
nyelve a magyar. De azt elfelejti t. képviselő-
társam, hogy ugyanazon szakasz végén azt 
mondja a törvény, hogy az iskolafenntartónak 
azonban jogában van gondoskodni arról, hogy 
a többi gyermek az anyanyelvén nyerjen ok-
tatást. (Zaj.) így néha valamit elhagyva, néha 
valamit hozzátéve, az egésznek a képe változik. 
Nagyon kérem t. képviselőtársaimat, hogy 
bármily hévvel akarják is ügyüket képviselni, 
ne ragadtassák el magukat ezen hevesség által 
annyira, hogy a valóságnak ilyen elferdített 
képét állítsák a t. Ház elé. (Helyeslés.) 

Mert, ha azután Európának az a felháboro-
dása, amelyet én nem vettem észre, csak 
azoknál vettem észre, akiknek innen nyert in-
formációjukat lehetett feltalálni, hanem ameny-
nyiben ilyen indignáció létezett, létezik, ez 
bizonyára ily apró kihagyásoknak és apró 
módosításoknak tulajdonítható, amelyeket nem 
a képviselőház szavazott meg, hanem csak 
egyes urak követtek el a törvényeken. 

Lukács László t. képviselő úr és gondolom, 
Bella képviselő úr is, és előtte még többen, 
kifogásolták a vallásoktatásra vonatkozó ren-
deletet. Lukács képviselő úr ma egyáltalán új 
alakban mutatkozott be a t. Háznak. Ma nem 
annyira a tüzes nemzetiségi, mint a katholikus 
ügyek védelmezője volt. 

Lukács László : Együtt ! 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter:' Ha ezt a hivatást akarja tel-
jesíteni, természetesen semmi kifogásom ellene, 
csak a módszer ellen van némi észrevételem. 
0 pl. panaszkodik arról, hogy a kormány által 
jóváhagyott oly tankönyvek léteznek, amelyek 
az állami iskolákban talán alkalmaztatnak, 
talán nem, de alkalmazhatók, amelyekben, mint 
ő mondja — én nem tudom ellenőrizni, mert 
nem ismerem azokat a könyveket — a keresz-
tény vallás gúny tárgyává tétetik stb. Kérem, 
t. képviselőtársam, ha ilyeneket észrevesz, 
ahelyett, hogy odafordulna, ahol orvoslást 
kereshetett és találhatott volna, t. i. a vallás-

ügyi minisztériumhoz, (Igaz ! Úgy van !) 
ahelyett elmondja, hogy ő az egyházi felső és 
legfelsőbb fórumoknál adta elő e sérelmet és 
ott szörnyüködést idézett elő, hogy Magyar-
országon mily állapotok vannak, ez talán nem 
annak az eljárása, aki orvoslást keres; (Igaz! Úgy 
van! Felkiáltások: Denunciáns! Árulás!) in-
kább annak az eljárása, aki a magyarországi 
állapotokat kedvezőtlen színben akarja feltün-
tetni. (Úgy van! Úgy van!) 

Holott merem állítani, ha volna is hiány 
nálunk, de épen a vallási érdekek tiszteletben 
tartása tekintetében, merem állítani, nincs 
Európában egyetlen ország sem, — örülök, 
hogy így van, de megállapítom és meg kell 
állapítanom, — nincs egyetlen ország sem, 
amelyben oly fokon állna ez a dolog és 
oly kifogástalan lenne, mint Magyarországon. 
(Helyeslés.) 

Térjünk át a vallásoktatás nyelvének kérdé-
sére az állami iskolákban, — mindig állami 
iskolákról van szó. 

T. képviselőtársam az én rendeletemet — 
mert a korábbi rendeletekhez nincs közöm — 
kifogásolja, pedig az én rendelkezésemet nagyon 
sok tiszteletreméltó oldalról megtámadták abból 
a szempontból, hogy az állami iskolákban azon 
elv alól, mely szerint annak az oktatás nyelve a 
magyar, túlságos eltérést tartalmaz, túlságos 
engedményeket tesz a nemzetiségi nyelveknek. 
Lehet valakinek ez a nézete; nekem szilárd 
meggyőződésem, hogy helyes úton járok. Kül-
földi tapasztalások mutatják, hogy a legsúlyo-
sabb belső konfliktusok épen a vallásoktatás 
nyelvének erőszakolásából eredtek. 

Én azt hiszem, hogyha e téren a lelki szük-
ségleteket kielégítjük, ha e téren lelki kényszert 
nem gyakorlunk, ez által előmozdítjuk az állami 
iskolák népszerűségét, előkészítjük a kedélyeket, 
hogy azokkal megbarátkozzanak, eltekintve attól, 
hogy nem tartom indokoltnak, mert elképzel-
hetetlen, hogy a kisgyermeknek a vallásokta-
tás oly nyelven adassék elő, amelyet tökélete-
sen meg nem ért. Én tehát a lelki és erkölcsi 
szükség kielégítésében elmentem azon határig, 
amely az erkölcsi és lelki szükséglet által 
indokolva van. Az mondtam, hogy az első 
három évben az állami iskoláknak nem teszek 
kifogást az ellen, hogy a vallásoktatás az anya-
nyelven történik, az utolsó három évfolyamban 
azonban, ahol az állami iskolákban tanított 
gyermek a magyar nyelvet okvetlenül már 
érti, megkívánom, hogy az ő lelki életébe 
magyar nyelven is vezettessenek be a vallás-
nak legfőbb igazságai és legszokásosabb imái, 
szóval, hogy ezen értelemben vegyes legyen 
az oktatás. (Helyeslés.) Már most annak, aki 
csak azon szempontból szólal fel, hogy a vallás 
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érdekeit hordja a szívéri, micsoda kifogása 
lehet ez ellen? 

A t. képviselőtársam azt mondja, hogy az 
államhatalo m egyáltalában inkompetens ezen 
a téren beavatkozni. Bocsánatot kérek, nagyon 
inkompetens volna az államhatalom, ha ki 
akarná javítani a hittant, ha annak tartalmát 
akarná meghatározni, ha arra nézve akarna 
utasításokat adni az egyháznak. De mikor a 
vallásoktatás köteles tantárgy az állami isko-
lákban, mikor az állami iskoláknak a tannyelve 
magyar, akkor azt megkövetelni, hogy egy 
köteles tantárgynak tanítása abban a mérték-
ben, amelyben azt az államhatalom kívánja és 
követeli, magyar nyelven történjék, semmi-
kép sem belenyúlás az egyháznak természe-
tes, autonóm hatáskörébe. (Igaz! Úgy van!) 
En csak azt mondhatom a t. képviselőtársam-
nak, hogy latin szertartású katholikus püspö-
kökkel, kik szintén értenek egy kicsit az egyház 
jogaihoz és arra féltékenyen őrködnek, ezen a 
téren nekem nemcsak semmi nehézségem nem 
volt, hanem mikor va'amely intézkedést teljesen 
meg nem értettek, egyenesen hozzám fordultak 
felvilágosításért, hogy hogyan értem, — abból 
a célból, hogy ők azt szabatosan végrehajtsák. 

A t. képviselőtársaimat nagyon kérném és 
Lukács László t. képviselőtársamat különösen, 
hogjha annyira szívén hordja a vallásos nevelés 
és oktatás érdekét, ne hozza kollizióba a mi 
tanrendszerünkben fenntartott azt az üdvös 
elvet, melyet fenntartani kívánok, hogy t. i. a 
hit- és erkölcstan kiegészítő részét képezi az 
oktatásnak az állami intézetekben, ne hozza azt 
mesterségesen kollizióba az állami oktatás köve-
telményeivel, ne idézzen elő olyan helyzetet, 
amelyben talán egyszer a magyar törvényhozás 
meggondolja ezt az egész kérdést és olyan szel-
lemben oldja meg, amelyet sem én nem kíván-
nék, sem őneki nem szabad kívánnia, ha mai 
álláspontja őszinte volt, amit nem szabad két-
ségbe vonnom. (Helyeslés.) 

T. képviselőház ! A népoktatással, a szoros 
értelemben vett elemi népiskolával szorosan 
kapcsolatos kérdések az óvodáknak és a taní-
tóképzőnek a kérdései. Teljesen igazuk van ' 
azon t. képviselőtársaimnak, kik figyelmemet 
fölhívták az óvoda ügyére és az óvónők hely-
zetére. Megnyugtatom őket aziránt, hogy az 
óvodai törvény reformja készülőben, sőt már 
meglehetős előrehaladott stádiumban van, és 
hogy azzal együttesen gondoskodni kívánok 
arról is, hogy a népnevelésnek ezen legszeré-
nyebb, de nagyfontosságú munkásai és munkás-
női megfelelő anyagi helyzetbe jussanak. (He-
lyeslés.) 

Teljesen fölismerem ezt a szükségességet, 
tervem is az, hogy majd a háromszázalékos 

óvodai pótadóra is kiterjesztem azon intézke-
dést, melyet az ötszázalékos iskolai pótadó 
tekintetében akarok behozni, hogy ezáltal esz-
közöket nyerjek arra is, hogy az állami költ-
ségvetésnek újabb nevezetes megterhelése nél-
kül az óvodák ügyét gyorsabban fejleszthessem. 
(Élénk helyeslés.) 

A képzők tekintetében k készen van és 
tárgyalás alatt van már a minisztériumok közt 
az a javaslat, melyet már az utolsó költség-
vetési vita alkalmával bejelentettem, mely t. i. 
a képzőkre nézve külön szakfelügyeletet szer-
vez és néhány igen életbevágó intézkedést 
tartalmaz. 

Egy hang (halfélől) : Csak az államiakra? 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter: Kérem, t. képviselő úr, aki 
közbeszólt, ilyen gyökeres reformokat kimon-
dani könnyű, de keresztülvinni igen nehéz, 
és a politikában épúgy, mint a gazdaságban 
a tiszta haszon az, amely határoz, t. i. az el-
érendő eredmény az azzal egybekötött frikció 
levonásával ; plusznak kell maradni. En arra 
a pluszra törekszem és arra, hogy az mentől 
nagyobb legyen. (Helyeslés.) 

Előkészületben van a képzők tantervének 
átalakítása. Várat magára a dolog egyszerűen 
azért, mert nagyon alaposan akarom megfon-
tolni, magyarul mondva : nagyon meg akarom 
rágni a dolgot, mert ezen a téren az experi-
mentációk útvesztőiébe nem akarok bocsát-
kozni. (Helyeslés.) Inkább maradjon az, ami 
van és hiányos, semmint, hogy valami újat 
csináljunk, amit egy két év múlva ismét még 
újabbal kell helyettesíteni. Mely irányban gon-
dolom a képzők tantervének reformálását, erre 
nézve már bizonyos útmutatást tartalmaz az, 
amit eddig mondtam, hogy t. i. azt akarom, 
hogy oly tanítók képeztessenek ottan, kik el 
nem vesztik az összeköttetést a képzőben a 
gyakorlati élettel, kik minél képesebbé tétes-
senek a nevelésre, nemcsak a tanításra, hanem 
a lelki nevelésre, akik szaturálva legyenek 
helyes pedagógiai elvekkel és képesek legye-
nek a szükséges szociális és a gazdasági élet-
tel összefüggőleg primitívebb jogi ismeretek 
terjesztésére nemcsak a gyermekeknél, hanem 
a falujukban is. (Helyeslés.) 

Ezzel némi összefüggésben van az, amit Oo i 
Halász Lajos képviselőtársam a pályaválasz-
tási terv irányáról mondott, s az ipari és 
kereskedelmi szakoktatás aránylagos össze-
zsugorodottságáról a középfokú oktatásnak 
más ágaival szemben. Én ezt teljesen aláírom 
és iparkodom ezt javítani, ámde a társada-
lomba magukat beleélt félszegségeket csak 
hosszú és következetes akció útján lehet ki-
küszöbölni. 
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Azt már az utolsó költségvetési vita alkal-
mával elmondtam, hogy épen abból a cél-
ból, bogy a különböző minisztériumok között 
szétszórt rokontermészetű szakiskolák és a 
tulajdonképen általános műveltséget szolgáló 
iskolák közt az összhang megállapíttassék, 
értekezletre hívatom össze mindazon társ-
minisztériumokat, melyek iskolák felett rendel-
keznek. Megvallom, a kormány minden tagjá-
nál és a kormányzat minden ágában össze-
torlódott ügyek és a nagymérvű elfoglaltság 
lehetetlenné tették, hogy ezen értekezlet, amelyen 
személyesen részt akarok venni, megtartassék. 
De azon gondolatnak, melyet t. barátom kifej-
tett, eleget akarok tenni oly rövid idő alatt, 
amint azt a dolog természete megengedi. 

A középiskola. 
A népiskolán és ezzel kapcsolatos tanintézete-

ken túl tulajdonképen csak Vizy t. kéviselő-
társam beszéde ment, aki a középiskolai re-
formot és ezzel kapcsolatosan a középfokú 
iskolai tanárok fizetésének rendezését is szóba 
hozta. En talán nem volnék hajlandó odáig 
menni a humanisztikus nevelés elítélésében, 
mint ahogy magát t. barátom kifejezte, hogy 
mit tanulhat az ifjú az alacsony erkölcsi szín-
vonalon álló görög és római íróktól! (Derült-
ség.) Én nem vagyok ezen az állásponton, 
(Helyeslés,) hanem attól át vagyok hatva, bogy 
a középfokú oktatás az egész vonalon gyöke-
res reformra szorul, hogy annak alkalmazkod-
nia kell a modern kor gazdasági és szociális 
viszonyaihoz, és hogy annak jobban, mint ahogy 
az egész európai szárazföldön van, alkalmaz-
kodnia kell — hogy úgy mondjam — a neve-
lésnek antropológiai alapelvéhez, amely abban 
fejeződik ki, hogy az egész embernek kikép-
zése, az összes emberi erőknek harmonikus 
kifejlesztése a cél, hogy az egyén mentül ké-
pesebbé tétessék egyéni, családi, társadalmi, 
állampolgári feladatainak teljesítésére. (Élénk 
helyeslés.) 

Hangsúlyoztam gyakran ebben a Házban 
már, — és ez vonatkozik az érettségi vizsga-
rendszernek gyökeres reformjára, mert e tekin-
tetben szintén egyetértek t. barátommal, hogy 
erre szükség van — hangsúlyozom most is, 
hogy gyökeres rendszabályokat e tekintetben 
bizonyos nemzetközi megegyezés nélkül nem 
igen vélek keresztülvihetőnek. Hiszen a volt 
osztrák közoktatásügyi miniszter, aki igen érde-
kes részleges reformokat vitt keresztül a közép-
iskolai oktatás terén, többek közt új tipusokat 
teremtett kísérletkép a gimnáziumoknál, az 
ú. n. reformgimnáziumokat, nekem maga sze-
mélyesen mondta, hogy teszi és tette ezt nem 
minden aggodalom nélkül abban a tekintet-

ben, hogy az ezen újfajta középiskolából ki-
került növendékek hogyan és miként fognak 
és fognak-e egyáltalában arra képesítetteknek 
tekintetni, hogy idegen külföldi főiskolába fel-
vétessenek, sőt még belföldön is egyes egye-
temeknél talált nehézségeket a tekintetben, 
hogy az új tipusú középiskola végzett növen-
dékeit felvegyék. 

Mindez arra mutat, — minthDgy annak a 
szellemi szabad költözködésnek, mely a kul-
túrnépek szellemi életének összefüggéséből 
ered és annak következménye, fenn kell tar-
tani a lehetőségét — minden arra mutat, hogy 
bizonyos nemzetközi megegyezésre szükség 
volna a főbb vonalak lerakása tekintetében, 
és talán meg fogjuk érni, — hiszen több kor-
mány fáradozik azon, hogy ilyen nemzetközi 
megegyezés létrejöjjön, — talán meg fogjuk 
érni, hogy megkapjuk az alapot, ahol azután 
gyökeresen, alaposan belemarkolhatunk ebbe a 
reformra nagyon reászoruló ügybe. (Helyeslés.) 

Ez összefügg azokkal is, amiket Szabó István 
igen t. képviselőtársam igen figyelemreméltó 
beszédében a testi nevelés kérdésére nézve 
mondott. Hogy ez a kérdés nem kerülte ki 
figyelmemet, arról t. képviselőtársam is tud, 
miután tudja, hogy azokat az ellentétes irány-
zatokat, amelyek a testi nevelés terén hazánk-
ban is mutatkoztak, iparkodtam egy kalap alá 
hozni, egy értekezleten egyesítettem őket és 
csakugyan gondolom, • ebből az értekezletből 
merítettem az okulást arra a középútra nézve, 
amelyet követni kell. De azokban a főelvek-
ben, amelyeket ő felállított, t. i. hogy szak-
szerű országos vezetésről kell gondoskodni, 
hogy a tornatanár-képzést alaposan kell refor-
málni, és hogy a tornatanárok helyzetét ezen 
nevelési ág fontosságához méltóan kell bizto-
sítani: ezekben vele tökéletesen egyetértek, 
ezek a reformok munkában is vannak a mi-
nisztériumban. (Helyeslés.) 

A miniszter beszede további folyamán a Nem-
zeti Színháznak a Népszínházban való elhelyezé-
séről tesz megyugtató nyilatkozatokat, végül a 
kultúrügyekre tér át s i t t bejelenti, hogy kész 
a törvényjavaslat a kathol ikus kongruáról és a 
katholikus autonómiáról s folyamatban van az 
1848. évi XX, törvénycikk 2. és 3. §-ának teljes 
végrehajtása a protestáns egyházakat illetően. 
Beszédét e szavakkal fejezi b e : 

Midőn én ezeknek a nagy kérdéseknek kom-
plexumába belemarkoltam, olyan kérdésekbe, 
melyeket eddig ebben az országban kerülgettek, 
mint a macska a forró kársát, és midőn bele-
markoltam e kérdésekbe egész erőmmel, nem 
törődve semmi gyanúsítással, hanem fenntartva 
útamon tiszta lelkiismeretem által, és midőn 
e kérdések megoldása körül igazságossággal 
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és elfogulatlansággal akarok lialadni: akkor 
ne méltóztassék engem felelőssé tenni az eddigi 
évtizedes mulasztásokért, (Zajos helyeslés.) ha-
nem, ha különben politikai véleménykülönbség 
választ is el bennünket, ebben a nagy kérdés-
ben méltóztassék engemet, nehogy ezt a sok-
szorosan széttagolt nemzetet még vallásilag is 
szétkülönítsük, istápolni ! Es ezzel ajánlom a 
költségvetést elfogadásra. (Hosszantartó zajos 
éljenzés és taps.) 

* 

A miniszter beszédével az általános vita 
véget ért. A részletes vitáról szóló tudósítást 
lapunk jövő számában közöljük. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Természet u tán való rajzolás. A soproni 

pedagógiai társaságban Káth József tanító a 
„Természet után való rajzolás a népiskolában" 
címen igen érdekes előadást tar tot t . Az előadó 
vonzó modorban és nagy ügyszeretettel ismer-
tet te a népiskolai rajzoktatás terén észlelhető 
reformtörekvéseket, azoknak nagy jelentőségét. 
Behatóan foglalkozott azokkal a nehézségekkel is, 
amelyek az ú j Tantervben, illetve Utasításban foglalt 
kívánalmak leküzdésével járnak, de azt mondja, 
hogy a lelkes magyar tanítóság meg fog küzdeni 
az akadályokkal és eléri azt a szép célt, amelyet 
a természet után való rajzolás szolgál. Az előadó 
továbbá bemutat ta azokat a rajzokat, amelyeket 
az ú j irány szellemében növendékeivel készíttetett 
és végül utal t arra, hogy a tanítók részére minél 
több rajztanfolyam volna szervezendő és kívánatos 
volna, a külföld mintájára, gyakorlati i rányú és 
bőven illusztrált magyar szakművet a tanítók 
rendelkezésére bocsátani. A lelkes és az ügy 
iránti igaz szeretettől á thatot t előadást a jelen-
levők lelkesen megtapsolták. 

— Ahol ingyen sem kel l a népkönyvtár. 
Egy színmagyar szabolcsmegyei közsegben esett 
meg az a szomorú dolog, hogy a község kép-
viselőtestülete kimondotta, hogy ingyen sem kell 
a könyv. Ugyanis dr. Vilt György, a megye 
agilis tanfelügyelője megkereste a megyebeli 
Thas község elöljáróságát, hogy az ingyenes 
népkönyvtár létesítése érdekében adjon be kér-
vényt. A képviselőtestület összeült és elhatározta, 
hogy ingyen sem kell a könyvtár, mert valami 
nagy csalafintaság lehet abban, hogy ingyen 
adják. A dologban az a különös, — ír ják nekünk 
megbízható helyről — hogy bár három feleke-
zeti tanító is jelen volt a szégyenletes ülésen, 
egyik sem felebbezte meg az ostoba határozatot. 

— 40 éves jubi leum. Gattinger Márton, a 
szepesolaszii közs. isk. leánytanítója, októberben 
töltötte be szolgálata 40-ik évét és pedig egy 
helyen, Szepesolasziban. Ez alkalomból az iskola-

szék, a városi tanács és a képviselőtestület a 
városi nagy vendéglő nagytermében, nov. 25-én 
díszgyűlést tartott , melyre küldöttségileg hívta 
meg az ünnepeltet, kit nagy éljenzéssel fogadtak. 
Az elhangzott üdvözlőszavak után díszes oklevél-
lel lepték meg az ünnepeltet . A jubiláns tiszte-
letére 70 terí tékű ebéd volt, amelyen meg-
jelent a város színe-java. 

— Tanítótest i i let i ér tekezlet . A „Buda-
pesti Tanítótestület" VIII. kerületi körének vá-
lasztmánya november 26 án az erkölcsileg veszé-
lyeztetett vagy züllésnek induló gyermekeknek 
az osztályból való elkülönítését és az osztályo-
zás mai rendszerének megváltoztatását tárgyal ta . 
A választmány Saskeőy Béla előadása alapján 
elfogadta Tas József határozati javaslatát a zül-
lésnek indult gyermekek elkülönítéséről, azzal a 
módosítással, hogy ezek a gyermekek legalább 
18 éves korukig és esetleg ezen a koron t ú l is 
mindaddig legyenek a részükre építendő inté-
zetek lakói, amíg akár a mezőgazdasági, akár 
pedig a gyermek hajlamainak megfelelő ipari 
pályán a további boldogulásukhoz szükséges 
ismereteket elsajátították. Csak ezután bocsát-
tassanak ki az életbe, úgy azonban, hogy az 
intézet ellenőrzése, felügyelete és a növendékek 
iránt való érdeklődése meg ne szűnjön mindad-
dig, amíg azt esetleg a katonai nevelés fel nem 
váltja. Ezt megelőzőleg azonban szükséges, hogy 
a növendék a katonáskodás előtt már önállóan 
is kivegye részét az életből. Grentzner Antal 
igazgató nemcsak a fővárost, hanem a t anügyi 
kormányt is fölkérendőnek ta r t ja az erkölcsileg 
veszélyeztetett vagy züllésnek induló gyermekek 
befogadására szolgáló intézetek létesítésére, oly-
képen azonban, hogy azok mindig gazdasági tele-
pekkel kapcsoltassanak össze. Az osztályozás kérdé-
sének előadója Horváth Ernő volt, aki igen ügye-
sen csoportosította azok ,t az okokat és érveket, 
amelyek az osztályozás fönntartásának szükséges-
ségét bizonyítják. Indítványozta, hogy a mai 
napig használt öt fokozat helyett e légedjünk 
meg három fokozattal, a választmány azonban a 
népiskola három alsóbb osztályában egyszerűen 
„megfelelt" vagy „meg nem felelt"-tel. a t öbb i 
magasabb osztályokban pedig 4 fokozattal ós 
tantárgyanként kíván osztályozni. A kérdés 
körül fölmerült vitában Újlaki Gyula, Barna 
Jakab, Jellinek József, Grentzner Antal, Koltai 
Ferenc és Gergely István köri elnök vet tek 
részt. A tárgysorozat harmadik pont jául Jablon-
kay Géza dr. fővárosi tanító muta t ta be sa já t 
találmányú számológépét, amely használhatóságá-
val, könnyen kezelhetőségével és olcsóságával 
annyira megnyer te a VIII. ker. tanítói kör 
választmányának tetszését, hogy a taní tótestület i 
elnökség ú t j án Jablonkay-fele számológépeket 
fog az iskolák részére beszereztetni. 
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— A Budapes t VII I . ker . , I I I . számú 
i s k o l a s z é k ha táskörébe tar tozó tan í tók novem-
ber 26-án választot ták meg az iskolaszékbe kül-
dendő képviselőjüket. Négy je lö l t közül szótöbb-
séggel Bicó Dániel örömvölgyutcai és Horváth 
Lajos csobáncutcai tanítók le t tek tagjai az 
iskolaszéknek. 

— Magyar zászló alat t . A Verseczi Ma-
gyar Ifjúsági 0nképző-Egyesület körülbelül öt 
esztendővel ezelőt t alakult . Az alapítóknak az 
volt a céljuk, hogy a verseczi magyarságot — 
valláskülönbség nélkül — tömörí tsék, a magyar 
nyelvet, magyar ku l tú rá t és magyar dalt t e r -
jesszék, a t u d o m á n y t népszerűsítsék. Célul tűz-
ték ki maguk elé azt is, hogy az iskolából 
kilépő i f júság magyarnyelvi ismeretét necsak 
megóvják, hanem erősítsék is. Akik nemzetiségi 
vidéken élnek, vagy csak meg is fordultak i lyen 
helyeken, i u d j á k , mily szükség van ily egyesüle-
tekre s mekkora munká t végezhet egy jó l veze-
te t t magyar társaság. A verseczi magyar egye-
sület most egy fölhívást bocsá to t t ki, me lyben 
hivatkozva ö t év óta tar tó munkásságának ered-
ményére, fö lkér i a magyar társadalmat, hogy 
adományaival tegye lehetővé egy egyesüle t i 
zászló megszerzését. A fölhívást Perjéssv La jos 
és Navratil Jenő , a magyar egyesület elnöke és 
t i tkára bocsátot ták ki. 

— H a l á l o z á s o k . Bohemusz Károly, Kassa-
városi közs. isk. nyug. t an í tó és az arany é rdem-
kereszt tulajdonosa, é le tének 79-ik évében el-
hunyt Kassán. — Morvay Ignác ref. t an í tó éle-
tének 52-ik, tanítói működésének 33-ik évében 
elhunyt Kiskúnlaczházán. — Borköles J á n o s n é 
szül. Czimbolinecz Mariska életének 36-ik, bo ldog 
házasságának 10-ik évében e lhunyt Kiacsanón. — 
Molnár József kúnszentmiklósi rk. kántor- fő taní tó 
neje, szül. Árendás Karolina életének 30-ik, bol-
dog házasságának 14-ik évében elhunyt K ú n -
szentmiklóson. Áldás emlékükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Sz. I. Csap. (Árva madár.) Se jó, se rossz : ilyen 

verset minden intelligens ember tudna írni. — 
B. É. Nincs elég jól megírva ahhoz, hogy a szép, 
de sokszor emlegetett célnak hasznára lehetne. — 
K. R. Megérdemli a bíztatást, közlésre még nem érett 
meg. — Á. M. Nem aktuális már, nem is mond újat, 
de szépen folyó stílusa remélni engedi, hogy hama-
rosan fog közölhetőt írni. — T. L. Gyenge dolgok. — 
B. L. (Kis falum, humora.) E-eket a jelentéktelen 
apróságokat nagy stílusbeli művészet tehetné csak 
élvezhetővé. — Sz. R. (N. Sz.) A'Tanítók Tanács-
adójának 5. kiadása most jelent meg. Egyébként 
levelezőlapját áttettük a kiadó Lampel-céghez. — 
F. J. (Gyermekek a színpadon.) Elkerülte a figyelmét, 
mert üzentük e helyen, hogy cikke jönni fog. — 
Z. (Pozsony.) Saját maga írja, igen helyesen, hogy 
nem érdemes a tanítóságnak szóbaállani azzal a német 
újsággal, mely úgy lekicsínyli a tanítóságot, nem 

tartván azt érdemesnek a hármas szavazat jogára, — 
s mindjárt mégis azt indítványozza, hogy az Országos 
Bizottság tiltakozzék a brutális kirohanás ellen. Igazán 
kár erre az időt vesztegetni. — B. (Nagy nyugdíj-
sérelem?!) Legjobb ott közölni a cikket, ahol meg-
jelent a cikk, melyre reflektál. Egyébként., ha az ön 
cikkét közölnők, az ellenvélemények oly nagy áradata 
hömpölyögne be a laphoz, hogy minden más kérdés 
kiszorulna, arról nem is beszélve, hogy a lapot, mint 
hivatalos lapot, meggyanúsítanák az akció lehívásának 
szándékával. — R. R. 1. A versek sorra kerülnek. 
2. Tb. polgári iskolai igazgatóról nincs tudomásunk. — 
Békebarát . A Kemény Ferenc cikkében felsorolt mun-
kákon kívül figyelmébe ajánljuk Nagy József bezdáni 
(Bács m.) tanító „Békeszeretetre nevelés" c. füzetét, 
mely a szerzőnél 50 f-ért kapható — L. (Valláserkölcsi 
oktatás a népiskolában.) Sorra kerül. — Akácvirág. 
Nem használhatjuk sem a vezércikket, sem a tárcát. 
A női kérdés nehéz probléma, nagy elmélyedés, hosszú 
esztendők tapasztalata stb., stb. után szabad e kér-
déshez szólani. Pierre Loti „Az ébredők" c. regényét 
ismertettük annakidején s nem adhatjuk ki tárca 
gyanánt a regény tartalmának ismertetését. — G. (Is-
koláink a múltban.) Sorra kerül. — Dd. Helyesebbnek 
véltük illetékes helyen figyelembe ajánlani a cikk 
tartalmát, mint közölni. A közlés nem használna a 
cikkben fejtegetett ügynek. — Sz. (Búcsúm.) Tud-
tunkkal eddig a kérdezett könyv nem jelent meg. — 
S. L. M. Szépen megírt cikk, de ezt karácsony előtt 
legalább három-négy héttel kellene közölni, erre pedig 
későn kaptuk. Oly nagy az összegyűlt és kiszedett 
cikkek tömege, hogy félre kellett tennünk cikkét. — 
G. K. Berúgok a helyes. — F. S. (Nagylozs.) Mind 
kedvünk szerint valók. Sorra kerülnek. — B. I. (A 
próba stb.) A makáma határozottan ízléstelen ; a két 
novella sablonos önképzőköri dolgozat. Természeti le-
írásokba beszőtt idegen szavak nem a műveltség, 
hanem a dilettantizmus bizonyítékai. — R. R. (Te-
metőben.) Hogy a mankókat letette, helyes, de még 
a forma készségét is el kellene sajátítania, hogy közöl-
hetőt írhasson. Tartja - fűzfa, dombra—hantodra, só-
hajom—boldogságom, ezek a legjobb akarattal sem 
nevezhetők rímeknek. — K. J . (Önvád.) Az érzésnek 
csak külső jeleit mondja el s azokat sem művészileg. 
Lelkéből nem ad semmit, nem is férkőzhetik az ol-
vasó lelkéhez. — H. J. Csak olvassa el kiválóbb népies 
íróink egy-egy rajzát, észre fogja venni, hogy nem az 
érthetetlen tájszók halmazában, a derűro-borúra való 
önzésben van meg a nép lelke. Pedig talán ez volna 
fontos. — Sz. A. Az Őszi gondólatok-at besoroztuk. — 
K. A. A mi ortográfiánk szerint a lesz egy, a rossz 
két sz-szel írandó ; az sz megháromszorozására vonat-
kozó rendelkezést azonban csak sajtóhibának tarthat-
juk. Ha nem volna az, akkor sem fogadjuk el. — 
Zs. V. (Szegény tankötelesek segélyezése.) Gyöngébben 
van megírva, semhogy üdvös célját elérhetné. — 
T. E . I. A versek nem ütik meg a mértéket. — 
Gy. S. A Szempontok jelentéktelen apróságok, a Két 
jóbarát zavaros, motiválatlan történet. Stílusából ítélve, 
talán fog közölhetőt ími. 

T a r t a l o m : 1868 december 5. — Román iskoláink 
rendezése. Szabó Elemér. — Levelek egy néptanító-
hoz. Gaál Mózes. — Egyesületi élet. — Szép iro-
da lom : Erre mifelénk. F'inta Sándor. — Megnyug-
vás. Sárándy István. — így volt rendelve. — Köny-
vesház. — Irodalom és művészet. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Országgyűlés. A miniszter 
beszéde. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egy-

letének miskolczi városi választmánya által a bor-
sodmegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb rende-
zendő ápolónői tanfolyam 1909. évi január hő 
elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tanfolyamra 
fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb dr. Köllner 
Károlyhoz, a miskolczi városi választmány ügyvivő 
alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), aki az ér-
deklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli megkeresésre 
szívesen ad részletes fölvilágosítást. (1783—IV—4) 

Rendes állásban működő róm. kath. kántortanító 
— beszél magyarul, németül — helyi körülmények 
miatt állást keres. Cím : „Kántortanító" Kisújfalu, 
pósta: Sopronszentmárton. (1885—III—2) 

Liszbófalvi ev. leányegyház okleveles tanítót 
keres. Tannyelv : tót-magyar. Fizetés : 800 korona 
készpénz- és terményekben, 1000 koronára való kiegé-
szítésre s esetleges korpótlékokra államsegély kéretik ; 
egy szoba, konyha s pincéből álló lakás (jövő évben 
új iskolaépület emeltetik), két kert s gazdasági épü-
letek. Kellően fölszerelt kérvények a liptórózsahegyi 
ev. lelkészi hivatalnak december 16-ig küldendők. 

(1884—II—2) 
Békés község által fenntartott s attól mintegy négy 

km. távolságra fekvő rosszerdei tanyai tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom : természetben adott 
lakás, 2 kat. hold föld haszonélvezete és 800 korona 
készpénzfizetés, mely a törvényben előírt összegig ki-
egészíttetik. Amennyiben megválasztott tanító iskolá-
jában református növendékek vallásoktatásával és 
vasárnap délelőtti istenitisztelet tartásával is meg-
bízatik, ezért a református egyháztól 250 korona 
tiszteletdíjban részesül. Fölhívatnak azon református 
vallású, okleveles tanítók, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen fölszerelt és családi 
állapotukat feltüntető kérvényüket december hó 10-ig 
alulírotthoz küldjék be. Dr. Török Gábor, iskolaszéki 
elnök. (1880—II—2) 

A fehérgyarmati — Szatmár megye — községi 
óvodánál megüresedett óvónői állásra a felügyelő-
bizottság 1908 december hó 15-én lejárandó határ-
nappal pályázatot hirdet. Óvónő fizetése : 600 korona 
és 120 korona lakpénz, előleges havi és évnegyedi 
részletekben, a községi pénztártól. Pályázók fölhívat-
nak, hogy kérvényükhöz bélyeggel ellátott születési, 
erkölcsi, orvosi és eddigi alkalmazásukról szóló bizo-
nyítványukat és oklevelüket a kitűzött határidőig 
Vanyek Ferenc, felügyelő-bizottsági elnökhöz közvet-
len nyújtsák be. A kérvényre 1 korona, a mellékle-
tekre 30 filléres bélyeg ragasztandó. Fehérgyarmat, 
1908 november hó 22-én. Vanyek Ferenc, elnök. 

(1889—II—2) 
A felsöozori (Trencsén m ) ág. hitv. ev. egyház 

rendes kántortanítói állásra pályázatot hirdet. A meg-
választott kötelessége : az elemi hat osztályban s az 
ismétlő-iskolában tanítani és a kántori teendőket vé-
gezni. A magyar nyelv mellett a tót nyelv ismerete 
szükséges. Javadalmazás: rendes lakás s kert hasz-
nálata és 1000 korona készpénzben, amelyből az állam 
620 koronát, az egyház 380 koronát fizet. Pályázati 
kérvények december hó 13-ig alulírotthoz küldendők. 
Vargha Emil, ev. lelkész. (1801—II—2) 

Segesvárra kath. kántortanító kerestetik január 
1-től július 31-ig helyettesítésre. Fizetése : 66 korona 
75 fillér, havi előleges részletekben. Gabnailleték 58 
korona. Szentmise-alapból 7 korona 25 fillér. Stóla 
00—70 korona. Kötelessége : az összes kántori teendő-
ket végezni, a III—VI. vegyes osztályt vezetni. Állás 
január 1-én elfoglalandó, időközben el nem hagy-
ható. Pályázatok legkésőbb december 20-ig alulírott-
hoz küldendők. Zeiner József, kántortanító. 

(1910-1-1) 

A bányai községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honos-
sági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. évi 
december hó 23-ig Iírassószörény vármegye közigazg. 
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. évi november 
hó 30-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(103/h—I—1) 
A m. kir. pénzügyminisztérium kegy urasága alá 

tartozó Diósgyőr községi róm. kath'. kántortanítói 
állomásra lemondás folytán pályázat hirdettetik. A 
szabályosan bélyegeit kérvény és mellékletei — mint : 
keresztlevél, oklevél, nőtlenségi vagy (egyházi) eske-
tési és összes szolgálati bizonylatok — a nm. pénzügy-
minisztérium címére, a miskolczi róm. kath. esperesi 
hivatalnak, Miskolcz (Mindszent), december hő 20-ig 
küldendők be és másnap, december hó 21-én d. e. 
10 órakor személyes megjelenés kívántitik a Diósgyőr 
községi róm. hath. iskolánál. I. Mint kántornak jöve-
delme : 1. Párbér, évi átlagban 580 korona. 2. Kincs-
tártól készpénz 31 korona 50 fillér. 3. Ugyanattól 15 
pozsonyi mérő harmados élet, folyó piaci ár szerint 
80 korona. 4. Ugyanattól 14 űrköbméter tűzi hasábfa, 
a hívek által beszállítva, 112 korona. 5. 4 hold és 
1322 D-öl föld évi haszonbére 120 korona. 6. Stólából 
és alapítványi szentmisékből 600 korona. 7. Ostyasütési 
díj 24 korona. 8. Földkisajátítási tőke kamata 17 
korona 50 fillér. Összesen : 1565 korona — fillér. 
II. Mint tanítónak jövedelme: 1. 8 hold és 146 Qj-öl 
szántó és rét bérértéke 400 korona. 2. Négy legelő-
illetőség a közösben 40 korona. 3. Földkisajátítási tőko 
évi kamata 17 korona 50 fillér, összesen : 457 korona 
50 fillér. A kinevezendő kántortanító köteles úgy az 
anyaegyházban (Diósgyőr községben), mint Pereczes-
bányatelepen, a fiókegyházban, az összes kántori teen-
dőket elvégezni, híveket egyházi énekben oktatni, 
oly megjegyzéssel, hogy a leányegyházban, Pereczes-
bányatelepen, a palástos temetésikért 1 korona, a 
karinges temetések után 50 fillér stóladíj jár. Köteles 
továbbá az anyaegyház iskolájában az igazgató által 
reábízott osztályt önállóan vezetni. (1909 — 1 — 1) 

Elhalálozás folytán megüresedett magyarherte-
lendi rk. kántortanítói állásra. Jövedelem : tisztes-
séges 2 szobából, 2 konyhából álló lakás, pincével, 
melléképületekkel ; 344 CJ-öl konyhakert, '/•» telek 
jóminőségü szántóföld, rét évi átlagos hozama 340 
korona ; páronként járó gabona, 6 QJ-öl hasábfa át-
lagos értéke egyéb készpénzjárandósággal 1061 korona. 
Kötelesség : a mindennapi és ismétlő-iskolások okta-
tása, összes kántori teendők végzése, jó időben az 
iskolások templomba vezetése. A megválasztott köteles 
az egyházmegyei rk. tanítók egyesületébe belépni. 
Tannyelv : magyar, a német nyelv ismerete szükséges. 
Pályázati határidő : f. évi december 26. Választás : 
december 28-án d. e. 11 órakor; előtte a szokásos 
énekpróba megtartható. Az állás 1909 január 1-én 
elfoglalandó. Csakis okleveles, kántorságra is képesített 
férfitanítók kellőleg fölszerelt kérvényei vétetnek 
tekintetbe, melyek Magyarhertelendre (Baranya m., 
p. Magyarszék), az iskolaszék elnökéhez címzendők. 
Fülöp István, iskolaszéki elnök. (1903—I—1) 

Pályázat a bihartordai református elemi nép-
iskolánál tanítói állásra. Évi fizetés : 1000 korona kész-
pénz, megtelelő korpótlék, 200 korona lakpénz, eset-
leg idővel természetbeni lakás. Kötelesség : a vegyes 
első osztály, esetleg más osztály vagy osztályok tan-
terv szerinti oktatása. Pályázhatnak ref. vallású, okle-
veles férfi- és nőtanítók. Az állás 1909 január 15-én 
elfoglalandó. Kérvények Vértessy Mór ref. lelkész 
címére, Bihartordára intézendők, 1909 január 5-ig. 

(1933—1 — 1) 
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A balmazújvárosi (német) református egyház 
presbitériuma pályázatot hirdet egy rendes tanítói 
állásra, melynek javadalmazása : 1000 korona kész-
pénz és természetbeni lakás, kerthasználattal. E java-
dalomhoz az egyházközség 100 . koronával járul, a 
hiányzó 900 korona pedig állami fizetéskiegészítés. 
Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítók vagy 
tanítónők. A megválasztandónak kötelessége leend 
az I—II. fiúosztály tanítása, a tiszántúli ref. egyház-
kerület B) tanterve szerint. Az egyháztanácsnak joga 
leend a megválasztandót esetleg más osztályok taní-
tásához is áthelyezni. Pályázati határidő: 1^08 dec. 
20. Választás dec. 27-én. Pályázati kérvények az 
egyháztanács elnökéhez intézendők. Az állás 1909 
január 8-án föltétlenül elfoglalandó. (1917—I—1) 

Csökölyi református Il-ik tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : egyház pénztárából 200 ko-
rona, az államtól fizetéskiegészítés 800 korona, havi 
előleges részletekben, tisztességes lakás, 20 korona 
pedig kertátalány címen. Teendők : a jelen tanévben 
az I-ső tanító betegsége miatt az öíszes tankötelesek-
tanítása és a kántori teendők ellátá-a. Ez utóbbinál 
a temetési stóla egészen őt illeti. Következő tanévek-
ben három osztályt vezet. Oklevéllel s egyéb okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények f. évi december 18-ig 
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz küldendők Kál-
máncsa, Somogy m., póstahely. Állás azonnal elfog-
lalandó. Bosznai Sándor, ref. lelkész. (1911—I—1) 

Orgovány község iskolaszéke a községi központi 
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalom : 1. Ezer (1000) korona készpénz a 
községi pénztárból, előleges havi részletekben. 2. 
Három kat. hold föld haszonélvezete, melynek adóját 
a községi pénztár fizeti. 3. Törvénynek megfelelő 
lakás. 4. iskolaterem fűttetése és takaríttatásaért évi 
30 korona. 5. Törvényes korpótlék. Kötelesség : A 
mindennapi vegyes (I—VI.) osztályú népiskola, meg 
az ismétlő-iskola vezetése. Vallás- és énektanítás. 
Pályázati határidő : december 13. Molnár Gergely 
ref. lelkész, i-kolaszéki elnök. (1P31—I— 1) 

A besenyői államilag segélyezett, osztatlan köz-
ségi iskolánál üresedésbe jött tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : természetbeni lakás, földek 
haszonbére 77 korona, a lakásnál levő teleki föld és 
rét természetben 50 korona, 5°, o iskolaadó 240 korona, 
tandíj 114 korona 25 fillér, a jelennel 5 évi átlagban 
megállapított államsegély 318 korona 75 fillér, kán-
tori teendőkért külön 40 korona. Köteles a megvá-
lasztott tanító a kántori teendőket végezni s a hit-
oktatást teljesíteni. A választás 1908 december 19-én, 
d. e. 10 órakor fog a körjegyzői irodában megejtetni. 
A kérvények választás napjáig elfogadtatnak. Besenyő, 
1908 december 2. Elöljáróság. (1934—1—1) 

Az erdőhegyi (Arad m.) ref. elemi iskolánál a 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
1000 korona készpénz, ebből 900 korona államsegély, 
lakás természetben, esetleg 200 korona lakbér (az 
iskolaszék megállapítása szerint). Kötelesség: a 111—VI. 
leányosztály vezetése, az egyházkerület tanterve sze-
rint s kézimunkatanítás. A pályázati kérvények f. évi 
december 15-ig adandók be a fenti iskolaszékhez. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (1937—I—1) 

A zsuppaneki községi elemi népiskolánál a ta-
nítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, 
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar 
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- es köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 
1908. évi december hó 18-ig Krassószörény vármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, l'J08. 
évi december hó 2 án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(104/h-I—1) 

A szabadkai községi iskolaszék elhalálozás folytán 
üresedésbe került egy férfitanítói állomásra 1908. évi 
december hó 18-ig terjedő záros határidővel pályázatot 
hirdet. Az állomással kapcsolatos illetmények : 1200 
korona évi fi/.etés hónaponkénti, 420 korona évi lakás-
pénz negyedévenkénti, 24 korona évi szerelvény- és 
írószerátalány félévenkénti előleges részletekben és 
az 1907. évi XXVII. törvény 3. §-ában megállapított 
korpótlék. Az állomást 1909. évi március hó 1-én kell 
elfoglalni. Az_illetményekre való igényjogosultság is 
ezen időponttal kezdődik. Ezen időpont csupán a kor-
pótlék igényére nézve módosulhat az 1907. évi XXVII. 
törvény 3. §-ának 3. bekezdése értelmében. A kér-
vények születési anyakönyvi kivonattal, tanítói ok-
levéllel, szolgálati és honossági bizonyítványokkal 
szerelendők és Biró Károly dr. kir. tanácsos, iskola-
széki elnök úrhoz küldendők. Szabadka, 1908 okt. 25. 
Községi iskolaszék. (1906—1—1) 

A káldi plébániához tartozó Borgáta (vm.) fiók-
hitközségben megüresedett róm. kath. kántortanítói 
állásra f. évi december hó 15-én, d. e. 10 órára pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma : díjlevél szerint 9 kat. 
hold föld, karc, 2 öl tűzifa, stóla stb. után 600 ko-
rona. Államsegély kérelmezve lesz. Kérvények a 
káldi plébánia-hivatalhoz küldendők. Választás nap-
ján személyes megjelenés kíváatatik. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Az iskolaszék. (1913—1—1) 

A rákoviczai román tannyelvű községi elemi nép-
iskolánál megüresedett egyik tanítói állás betöltése 
céljából pályázat hirdettetik. Határidő : 1908 dec. 15. 
Illetmények : 600 korona a határőrvidéki iskolai alap-
ból ; 368 korona államsegélyből ; 32 Üirona tüzifa-
átalány, a község pénztárából. Törvényszerű termé-
szetbeni lakás ; 1 * holdnyi kert haszonélvezete. Tör-
vényes korpótlékok. A pályázóknak a magyar és 
román nyelvet szóban és írásban teljesen bírniok kell. 
A tanítói oklevéllel, keresztlevéllel, honossági bizo-
nyítvánnyal és esetleg egyéb bizonyítványokkal föl-
szerelt kérvények az alulírt iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Rákovicza (u. p. Felsősebes, Szeben m.). Flo-
rianu Valerius. (1926—1—1) 

A szabadkai községi iskolaszék egy újonnan szer-
vezett nőtanítói állomásra — 1908. évi dec. 18-ig 
tartó határidővel — pályázatot hirdet, illetmények : 
egyezerkettőszázötven korona évi fizetés hónaponkénti, 
négyszázhúsz korona évi lakáspénz negyedévenkénti, 
huszonnégy korona évi szerelvény- és írószerátalány 
félévenkénti előleges részletekben és az 1907. évi 
XXVII. törvény 3. §-ában megállapított korpótlék. 
A kellőképen bélyegezett kérvények születési anya-
könyvi kivonattal, tanítói oklevéllel, szolgálati és 
honossági bizonyítványokkal szerelendők és dr. Biró 
Károly, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök úrhoz külden-
dők. Szabadka, 1908 nov. 29. Községi iskolaszék. 

(1930-1—1) 
Szebenmegyei Resinár községi kisdedóvónői állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 600 korona fizetés, 
240 korona dajkatartási átalány, tűzifa, lakás ; az itt 
töltött szolgálat után 2 100—100 korona ötödéveskor-
pótlék. Oklevéllel, keresztlevéllel, erkölcsi és műkö-
dési bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1909 január 
hó l-ig a felügyelő-bizottsághoz nyújtandók be. A 
román nyelvet bírók előnyben részesülnek. 

(1932-1-1) 
A nagy- és k isbákai községi iskolaszék pályázatot 

hirdet egy tanítói (tanítónői) államsegélyes állásra. 
Javadalma: az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a szerint. 
Pályázati határidő : f. évi december 15. Nagybákán, 
1908. évi november 21-én. Szalay József, elnök. 

(1876-1—1) 
R imaráhó i evang. iskolához havi 20 korona és 

teljes ellátás mellett kisegítő-tanítónőt vagy tanítót 
keresek. Czéner Pál, tanító. (1921—II—1) 
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HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
péklányban kelt el a „Csillagos ég" c , 
ízléses kivitelű, 25 cm. átm., forgatható 
készülék, amely az égboltozat csillagait 

mutatja, bármely napra és órára beállíthatóan. Az ára 
1 K 70 f, tanítóknak és iskoláknak 1 K 40 f-ért (bé-
lyegekben is küldhető). Magyar Földrajzi Intézet. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. (1936—III—1) 

V a r á r e n m r i É n p l r p l " a m i s e m i n d e n észérej 
„ J Y d l d l M J l i y i fillcHCû. továbbá pásztorok mi-
séjére alkalmas miseének, vegyeskarra (orgonára) át-
írva. Ára 2 korona. Kapható Szappanos Imre róm. 
kath. kántornál, Sátoraljaújhely. (1929—1—1) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, 
jutányos árak mellett szállít : 

Első magyar, villamos erőre 
berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J . 
csász. és kir. udv. szállító, 

BUDAPEST. 
Raktár : II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár : II., Öntőház-u. 2. 
Ajánlja továbbá saját gyá-
rában készültösszes húros-, 
vonós- és fúvóhangszereit. 
L e g n a g y o b b « y ü r 

é s r a k t á r . 
•Árjegyzék, minden hangszerről külön, kívánatra 

bérmentve. (50—51—48) 
T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

H 

i « 
• 
k 
i « 
a 

i 

i 
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T t t n k i i n y v e l i 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legifjabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékmüvek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

SSindennemú fölTilágosítással készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

TOLDI LAJO§ 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1216—XV—7) 
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J U t S j 

TJiyjtgJ.szőrmenyulak kaphatók hónaponként, 1 kor.-ért 
E Z . U H Németh Józsefnél, Soprondaszti. (1874-1-1) 

A z i s k o l á k 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustiess -
szel történik. 

E szert egyedül és kizárólag a 
Fónagy-féle Dustiess -

g y á r : 

Erdős József és Tsa 
Budapest, VI., Szív-utca 26/u. szám 

alatt lehet megrendelni. 

Miniszteri rendeleteket és utasítá-
sokat kívánatra megküldünk. 

(1680—IX—7) 

Nagy mellékjövedelmü, l. rangú fürdő- /»po».q1ûÎ7 
helyről, szép lakás a fürdőtelepen, woClCiClL 
a főváros közelében, vagy egyórányi távolságban mű-
ködő kartárssal, csakis többtanerős iskolához. Cím : 
„Huszár" Budapest, főpósta, p. r. (1552—I—1) 

Az elemi népiskolákat kőtelező 
tanszerbeli fölszerelések 

legjobb beszerzési fo r r á sa : 

E R D É L Y és SZABÓ laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet' 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Telefon 42—05. (1046—10—7) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA". 50. SZÁM. 

Izr. tanítónőt keresek 2 leányhoz, x/a pol-
gárit és 4 elemit 

tanítani és eimbalmozni, német nyelvet bírni kell ; 
fizetése havi 50 korona, teljes ellátás. Cím: Rozen-
f'eld Vilmos, K.-Tóti, u. p. Gulács (Zala m.). 

(1881-1—1) 

í ' . I Á « / ] a I t trencsénmegyei 2 tanerős, áll. isko-
v ^ S ü I e i t î l l ]ától délvidékre vagy bárhová. Cím : 
„Áll. tanító" Végbánya (Poroszka). (1923—1—1) 

Örnkho fnrrnrl egy tisztességes iparoscsalád 5—6 
U1UH.UC i U g d U éves, róm. kath, teljesen árva 
gyermeket. Ha kedves kartársaim községeikben tud-
nak ily gyermekről, úgy legyenek szívesek engem 
értesíteni. Bidovszky György kántortanító, Tokaj, 
Zemplén m. (1894—1—1) 

U o 7 P r t n T i w w o t • Alexy: Vezérkönyv (eredmény-
» CZ.C1 K.UIIJ VCK.. tár) a földrajz tanításához 1'20. 

Pálinkás B. : Beszéd-ért.-gyak. vezérkönyv 1. oszt. 
anyaga, az új Tanterv szerint, 2'40 ; II. oszt. 2 K. 
Pálinkás B. : Elemi iskolai tanítástan 1'80. Pálinkás : 
Jeles mondások és költemények gyűjteménye, kézi-
könyv az 1905/2202. tanterv alapján, 2 K. Székely A. s 
Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, L oszt. 2 ; 
II. oszt. 2. A pénz beküldése esetén portómentesen 
küldi: Kovács Gyula, Nagybánya. (1086—16—16) 

j K f n r i n f p r t r e m ek szabásban, elegáns kivitel-
l J IUI I I I LCI l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
ezerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Mrausz F. és Társa 
líriszabó-üzlete, Til l , ker., Rákóczi-út 09. Vidékre 
mintákat mértekvételi utasítással bérmentve. 

(870—23—20) 

f ç p r p l öttanerős iskolától igazgató-tanító nejével, 
UoCI Cl városra osztálytanítóval is. Haraszty István, 
Szi lágy-Pere cse n. (1835—II-2) 

PÉTER 
zsony megye). 

József fonomimikai eljárása a legjobb. 
Kéljen prospektust. Kiadja az „Első 
Gálántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-

(1899—IV—2) 

f c A v í l f l / háromtanerős iskolától, bármely hasonló 
VûCl C1CÜ felvidéki községbe. Pósta, távírda, vasút 
helyben. Áll. tanítónő, Pécsújfalu (Sáros). (1898-1-1) 

Izr. vallású, oki. nevelönöt keresek 
három leányom mellé, t i k közül egy már végzett s 
csak a francia beszédben és zongorázásban kell tovább 
képezni, egy III. polg. isk. oszt. végez, egy elemi 
osztálybeli tanuló. Levélbeli ajánlatokat, melyben az 
anyagi kívánalom is közlendő, elfogad Pollák József, 
Fényeslitke {Szabolcs m.). (1891-1—1) 

Falusi iskoláknak! Gazdasági iskoláknak ! 
A Riczinger-féle 

s z á m o l ó k ö n y v e k 
rendkívül alkalmasak a munka megkönnyítésére. A 
II. oszt. könyvé idegenajkú gyermekek számára is 
készült. Minden napra külön anyag. Az V—VI. oszt. 
könyve a gazda praktikus számításait nyújtja. Nem 
volna szabad egyetlen ismétlő-iskolai tanuló kezéből 
sem hiányoznia. A II. oszt. könyve 50 f, az V—VI. 

oszt. könyve 80 f. 
ítöttig G. és Fia könyvkiadók Sopronban. 

(1834-11-2) 

A polg. isk. III. oszt. ma- f o n U n t I r o r P C P k 
gánúton tanuló 2 fiam mellé I d l I l l U l JVCICiCÜ. 
Ajánlatok a javadalmazás iránti igény közlésével alul-
írotthoz intézendők. Zachariás Dezső községi jegyző, 
Zaránd (Arad m.). (1928—1—1) 

P I Z I N G E R - f é I e a ^ r * 
BUDAPEST, YIIL , Nagytemplom-utca 17. 

(1862—XV-2) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . (21-18) 
Föüzlet: IT., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IT., 
Magyar-utca 26. ós VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító ura/cnak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

A legújabb rendszerű zon-
gora- és hangszer-hitel-
osztály megnyílt, a legol-
csóbbtól a legfinomabbig 
kaphatók készpénzért, vagy 
banknál törleszthető rész-
letre. A vásárolt zongorák 
vagy hangszerek értékét egy t 
bank rögtön kifizeti, a vevő ^ 
pedig a banknak marad ^ ^ 
adósa. A hangszer ára tehát 
csak annyi, mintha készpén-

zért venné. ^ 

R E M É N Y I MIHÁLY 
nagy zongora- és hangszertelepén. 

B U D A P E S T , Király-utca 58. szám. 
Prospektus és áijegyzékek minden hangszerről 
külön-külön, díjmentesen. (447—30—28) 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

n iézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
«kólák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 

A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
tözségi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
kapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
Időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdotések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Ab Ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r ó w i t 
tevő petit nyomású és egyhasi íbú s o n 1 korona. Ezek a dijak ía 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÍM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 8. 

l íeziralokat nem acimilc vísí-üi*. 

A legújabb irodalom 
(— ó—) Az irodalomban és művészet-

ben az idősebb é3 fiatalabb nemzedék 
között mindig megvolt az ellentét. A 
megszokott formák, a jól ismert gondolat-
és érzelemvilág elveszti ingerét, s bár 
az olvasó gyönyörködik még kedvelt 
íróiban, izgatottan várja az új hangot, 
az új formát, az új tárgyat, mely isme-
retlen világot tár föl előtte. A fiatalabb 
írói nemzedék pedig már életösztönből 
is siet az olvasóközönség szolgálatára. 
A régi úton nem járhat ; akadályozza 
ebben önérzete, akadályozza az a tudat, 
hogy akkor nem versenyezhet azokkal, 
kiknek háta mögött becsülettel, dicső-
séggel megfutott pálya áll. Új útakra 
kell tehát lépnie; ezen az úton érdeklő-
dés kíséri lépteit; a közönség egy része 
melléje szegődik s a fiatal író igen gyak-
ran a halhatatlanság felé vezető útra 
lépett. Nem szabad tehát meglepődnünk, 
hogyha a fiatalok és öregek között 
áthidalhatatlannak látszó ellentétet pil-
lantunk meg. Az irodalomnak és művé-
szetnek ez rendesen hasznár; válik. Az 
új forma, az új tárgykör hr mi küzde-
lem után látszólag telje» diadalt arat, 
de e diadal nem valódi és nem sokáig 
tartó. A régiek, kik ekkor már jórészt 
csak szellemileg élnek, nem vesztették 
el a küzdelmet. Az új irodalmi és mű-
vészeti irány szélsőségei elmaradoznak; 

életre támad a mult, s az új alkotáson 
és irányon jelentkezni kezdenek azok a 
hagyományok, megfinomulva ós meg-
tisztulva, melyeknek hatása az emberi 
lélekre már évezredes tapasztalatokon 
alapszik. De ekkor már új ifjúság támad, 
mely kérlelhetetlenül harcol az immár 
megöregedett fiatalok ellen. 

Talán soha sem volt a magyar iroda-
lomban annyi új űtat kereső fiatal író, 
mint napjainkban. Egymás munkáitól el 
vannak ragadtatva, s mindenik azzal a 
meggyőződéssel veszi az írótollat kezébe, 
hogy megírandó cikkével, versével, no-
vellájával ismét sikerült egy lépéssel 
közelebb vinni ezt a barbár, ezt az el-
maradt és ócska hagyományokat tisztelő 
országot az imádott Nyugat felé. Kö-
zönségük is van, amelynek egy része 
nem érti őket, de melléjük áll, mert 
ú ja t iparkodnak teremteni. Az olvasók 
másik része dicséri, szakadatlanul dicséri 
verseiket, novelláikat ; nem érti meg őket 
ez a csoport sem, de fél attól, hogy el-
maradottnak, konzervatívnak fogják mon-
dani. 

Az olvasók józanabbik része, a meg-
vetett, kigúnyolt, lenézett ósdiak meg-
döbbenve olvassák munkáikat s arra 
gondolnak, hogy az irodalom nagy vál-
ság előtt áll. Csak kevesen vannak azon 
az állásponton, hogy ezt a válságot is 
kiheveri a magyar irodalom, melynek 
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oly nagy számmal vannak örökké élő 
halottai. Nem tagadjuk, mi is megdöb-
benve olvastuk az ú. n. modernek írásait. 
Nem voltunk irántuk elfogultak. Sőt 
műveik elolvasása után fölmerült előt-
tünk az a kérdés, nem mi vagyunk-e az 
okai, hogy az olvasott költemények és 
novellák hatástalanok maradnak. A meg-
döbbenés első pillanataiban arra gondol-
tunk, hogy akkora erővel kötnek már 
bennünket a hagyományok, az előítéle-
tek, ízlésünket, gondolatvilágunkat olyan 
erős gátakkal vették körül eddigi ol-
vasmányaink, a régi világ esztétikája 
oly kegyetlenül és kíméletlenül áll őrt az 
eszünkhöz és szívünkhöz vezető útnál, 
hogy az ifjúság új iránya hatástalanul 
pattan vissza, hogy nem tud eljutni lel-
kÜDkhöz és szívünkhöz. Először tehát az 
öjovád ébredt föl, aztán a szomorúság, 
hogy nem tudunk már együttérezni a 
fiatalokkal. Sokan fogják ezt érezni, ha 
munkáikat olvassák. Aztán fölszabadul 
a lenyűgözött elme, elvonulnak a lélek 
előtt az olvasott munkák hősei s ag 
igazi megdöbbenés ekkor fogja el az oF 
vasót, de már ekkor némi undor is ke-
veredik bele. Mintha a téboly- és kór-
házaknak népe kiszabadult volna s 
előttünk vonulna el őrült keveredésben. 
Lelkileg megrokkant tábor sikoltozik kép-
zelt szenvedésetek súlya alatt, s mi ál-
mélkodva kérdezzük, vájjon az-e az iro-
dalom hivatása, hogy lelkileg-testileg 
megrokkant embereket válasszon hőseiül, 
vagy pedig az, hogy bemutassa, hogyan 
törik meg az éplelkű, éptestű ember az 
élet és körülmények nyomasztó terhe 
alatt. Mi azt hisszük, hogy, ha beteg 
embert választ is az író hőseiül, betegei 
csak olyan bajok súlya alatt roskadoz-
zanak, melyek mindnyájunkat érhetnek 
vagy melyekből mindnyájunkban van 
valami ; különben megrajzolt alakjai ide-
genek maradnak reánk nézve. Világosabb 
lesz állításom, ha példát idézek. Egy 
legújabban megjelent novellás-kötetben, 
melyről néhány lap dicshimnuszt zengett, 

olvasható egy novella, melynek igen 
rövid tartalma a következő: Egy fiatal 
férfi megszeret egy leányt. A leány elő-
kelő katonacsaládból származik. A férfi 
meghódítja. A meghódítás pillanatától 
kezdve az addig őrjöngő szerelmes gyötri 
a leányt. Annyira gyötri, hogy a leány 
egy alkalommal azt mondja: nem hiány-
zik más, mint hogy leköpje. A férfi „oda-
vonta maga elé vizes, fáradt, megkínzott 
arcát és megtette". Aki azt hiszi, hogy 
ezzel megszakadt közöttük minden, csa-
lódik. A leány még feleségül szeretne 
hozzá menni, de a férfi elutasítja. Nem 
tud „röpülni". Úgy látszik, meg ákarja 
tanítani, hogy arra a magaslatra emel-
kedjék, amelyiken ő áll. 

E novellához nem kell magyarázat. 
S ne gondoljuk, hogy egyedül áll; az 
egész kötetben csupa fáradt, idegbeteg, 
kéjsóvár és az Istentől más nyorcorék-
sággal megvert férfi és asszony szerepel. 
S nemcsak ebben a kötetben. A többé-
kevésbé undorító lelki bajokban szenve-
dők egymásután vonulnak föl s az ol-
vasó elborzadva kérdi önmagától: ezek 
az én embertársaim? Elismerjük, hogy 
vannak ilyen emberek. Yannak a lélek-
nek állandó és ideiglenes megbetegedé-
sei. Az állandó betegeket sajnáljuk, ér-
deklődünk sorsuk iránt annyiban, hogy 
szívesen adakozunk, ha kórházat akarnak 
építeni számukra, az ideiglenesen meg-
betegedettek az irodalomba is bevonul-
hatnak; hiszen mindnyájunkat érhet 
olyan lelki válság, hogy, ha idegen pillan-
tana ilyenkor lelkünkbe, őrülethez ha-
sonló zűrzavart láthatna benne. De nincs 
helye az irodalomban azoknak, kik tes-
tileg, lelkileg beteg emberekkel követ-
te tnek el oly dolgokat, melyek az olva-
sót nem érdeklik, hanem inkább uudor-
ral töltik el. Nem szeretném, ha félre-
értenének. Ezért ismétlem, hogy az 
irodalom csak azokat az alakokat tűri 
meg, akiknek tulajdonságai, ha kisebb 
mértékben is, de megtalálhatók csaknem 
minden emberben, vagy azokat, kik még 
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olyan dolgokat követnek el, melyek az 
őrületen innen és a lehetőség h a t á r á n 
belül vannak, vagy olyanÖkat, amilye-
nekké fejlődhetik az ember s még min-
dig embernek nevezhető. 

N a g y válság e lő t t áll a m a g y a r iro-
dalom. De a válságot nem a fiatalok 
i r ánya okozza. Ez t könnyen kiheveri. 
A tehetségtelenek leszorulnak, a tehet-
ségesek meg fog ják találni f o rmában és 
t á r g y b a n azt az ú ja t , aminek időnként 
föl kell frissíteni minden népnek az iro-
da lmát . A válságot inkább az okozza, 
hogy nem lehet könyveket kiadni, mer t 
nem kelnek el. N e m az olvasat lanul he-
verő, pompásan bekötöt t , részletfizetésre 
elhelyezett díszmunkák nem kelnek. Ón! 
azoka t a lege lhagyato t tabb fa luban is 
el lehet helyezni. De nem veszik azokat, 
melyek egyenként jelennek meg, külö-
nösen nem, ha a k iadó e lkövet te azt a 
könnyelműséget , hogy nem k ö t t e t t e be 
ízlésesen. Ez m u t a t j a , hogy a mi olvasó-
közönségünk még mindig nem lelki szük-
ségből vásárol könyvet , nem lelki szük-
ségből olvas. Ennek az tán az a t e rmé-
szetes következménye, hogy a föllépő 
ú j a t vagy megdöbbenve fogadja, vagy 
rabszolgájává válik, m e r t hiányzik lel-
kéből az a műveltség, amelyen keresz-
tü l helyesen ér tékelhet i őket. 

A kinaesthesiás írás-olvasás. 
írta : Jxiba Adolf dr. 

A francia eredésű fonomimikái módszerrel 
szemben, amely rendkívül gyorsan terjedt el 
az országban, egy magyar tanítónő módszerét 
kívánom ismertetni, amellyel époly gyors, sőt 
gyorsabb sikert lebet elérni, amely a kiejtés 
jóságára különös súlyt helyez és amely — ami 
fő — a kis nebuló öntudatos együttműködé-
sét tételezi föl. Szász Irén kisasszony e módszer 
fölfedezője, iskolájában mosj; már második éve, 
hogy gyakorolja, s mióta közhírré tette mód-
szerét, a látogatók kivétel nélkül dicsérik. 
Hogyisne, mikor október végén az újonc 
tanulók az összes betűket hibátlanul kiejteni, 
fölírni és összekapcsolni képesek. Tanítóember 
tudja, mily nehéz feladat ez az írni-olvasni 
tanuló gyermeknek. 

A módszer megkísérlésére Szász kisasszonyt 

a siketnéma gyermekek beszédre oktatásának 
megfigyelése bírta. Ha ezeket lehet beszédre 
és vele együttesen az írás-olvasás elsajátítá-
sára tanítani, még inkább kell ennek sikerül-
nie épfülű gyermekeknél, akik hallásukkal 
képesek beszédszerveik mozgásainak eredmé-
nyét ellenőrizni : így okoskodott ő. Várakozá-
sában nem is csalatkozott, próbálkozása mind-
járt az első évben fényesen bevált. Ez a mód-
szer, amit a siketnémák oktatásában használ-
nak, voltaképen ugyanaz, amit a beszéd elsajá-
tításakor a gyermek általában követ, aki anyja 
ajkáról leolvassa, hogy miképen kell ajkait 
csucsorítania, száját nyitnia stb., csakhogy a 
siketnéma nem képes fülével ellenőrizni, vájjon 
kiejtése helyes volt-e. 

Azonban Szász kisasszony nem kezdi mind-
járt az egyes magán- és mássalhangzók ismer-
tetésével, banem elsősorban megismerteti a 
gyermekekkel a beszédszerveket. Mindenek-
előtt a tüdő működésére hívja föl a gyermek 
figyelmét, a mellkasra tett kezekkel meggyő-
ződnek a mellkas kitágulásáról belégzéskor és 
sülyedéséről kilégzéskor. Rendszeresen gyako-
roltatja mély belégzés után a kilégzést, a 
fúvást, úgy egyenletesen, mint szakadozva. 
Ismeretes, hogy a dadogók egy része nem képes 
a levegőt rendesen kilehelni hangoztatáskor és 
épen ezért dadognak. Ezen módszernél ez tel-
jesen ki van zárva, mert a gyermekek tudva 
gyakorolják és elsajátítják a rendes lélegzést. 

Sorban következik a gége, amelyre tett újj 
megérzi ennek rezgését a hang adásakor, akár 
magánhangzókat kell a gyermeknek kiejtenie, 
akár zöngés mássalhangzókat. Ennek rendkívül 
nagy hasznát veszik a gyermekek a mással-
hangzók képzésekor. Ha például a p kiejtését 
megtanulták, akkor csak mély hangot adnak 
a gégéjükkel és kész a b. Bizonyára mindenki 
tapasztalta, hogy egyesek mily nehezen tudják 
ezeket megkülönböztetni, mily konokul föl-
cserélik ezeket. Hiába mondotta százszor elő 
a tanító, a hibás kiejtés csak nem akart meg-
javulni. Pedig egyszerű a segítés, ha a zönge és 
zöngenélküli kiejtésre a figyelmét fölhívjuk. 

A szájüreg szerveinek, a nyelvnek, fogaknak, 
ajkaknak ismertetése befejezi az előkészítést, 
amely után kezdődik voltaképen a beszédtaní-
tás és vele kapcsolatosan az írás és olvasás 
elsajátítása. A beszédfanítás is a gyermekek 
öntudatos munkáját kívánja meg. 

Az így előkészített gyermek játszva sajátítja 
el a különböző magánhangzókat. Hangot kell 
adnia a gégében és száját megfelelően szét-
nyitni : o-nál kerekre, á nál legjobban, hogy a 
fogak látsszanak, M-nál a szájat előrecsucsorítva 
stb. A száj állását látják a tanítónőn és meg-
felelően beigazítják a magukét, addig próbál-

5 0 * 
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gatva, míg megy. A fúl mindig megmondja, 
vájjon helyesen mozgatták-e ajkaikat, nyelvü-
ket stb. E végzett mozgásoknál az izomérzés 
folytán jelentés megy az agyba, bizonyos ösz-
szeköttetés keletkezik ezen érzések emlékképe 
és a látás és hallás útján szerzett emlékkép 
között, amit megerősít a betű alakjának egy-
időben való följegyzése. Épen azért, mert az 
izomérzés rögzíti meg a beszéd egyes részei-
nek emlékképeit, neveztem el ezen módszert 
kiaaesthesiásnak. A kineó (görög) ige mozgást, 
mozgásba hozást jelent, az aesthesis főnév 
pedig érzést. 

A módszert genetikusnak is lehetne nevezni, 
különösen ha tekintjük a mássalhangzók taní-
tását. Általában az a körülmény dönt, hogy 
melyiket lehet könnyebben írni, tekintet nél-
kül a kiejtés nehézségére. Az r betű tartozik 
az első mássalhangzók közé, amelyet a gyer-
mek írni tanul, pedig ezt tudja legrosszabbul 
kiejteni, és nem is csoda, ha oly sok az r-törő. 

Szász kisasszony azonban azt a sorrendet 
követi, amelyikben a gyermek anyjától a be-
szédet tanulja. Ismerete?, hogy a mássalhang-
zók képzése négy belyen történik : a kis gyer-
mek mindenekelőtt a két ajak vagy az alsó 
ajk és a felső metszőfog segítségével képezi 
a p és b, f és v, nemkülönben orrhanggal az 
m mássalhangzókat. Ezekre tanítják őket elő-
ször a kinaesthesiás módszer szerint kiejteni, a 
szájról leolvasni és egyúttal a táblára leírni, mi-
végből az egyszerűsített nagybetűk bizonyulnak 
legajánlatosabbaknak. Egyúttal történik a mái-
ismert magán- és mássalhangzók összekapcso-
lása, ami játszva megy, nemkülönben a szavak he-
lyes elválasztásának, a szdtagolásnak elsajátítása. 

Sorba következnek a 2., 3. és 4. helyen 
képzett mássalhangzók elsajátítása, ami mind 
nehezebb, mert a tanító nyelvének mozgása 
mind kevésbé kísérhető szemmel, viszont 
azonban a gyermek mind nagyobb gyakorlatra 
tett szert a száj szerveinek használatában. Itt 
meg akarom jegyezni, hogy a nagybetűk raj-
zolása nehézséget egyáltalán nem okoz ; a gyer-
mek felette szívesen rajzol és tud is rajzolni. 
Ha pedig egyszer elsajátította a nagybetűket, 
ezekhez könnyen fűzi a kisbetűket. 

A kinaesthesiás módszer menetének vázolása 
után nézzük, mik az előnyei, különösen a fono-
mimikával szembtn. Eltekintve teljesen a peda-
gógiai előnyöktől, amelyek az egyes magán-
e's mássalhangzók gyors elsajátításában és a 
kapcsolás játszi begyakorlásában rejlene, hang-
súlyozni kívánom a gyermeknek önállóságra 
szoktatását, ami e kiválóan szemléltető - eljá-
rásnak egyik legnagyobb nyeresége. A gyer-
meket neveljük a megfigyelésre, a tanító ajkain 
csüngésre és a leolvasásra ajkairól. Érdekes nézni, 

mint képesek a tanító szájmozgásai alapján a 
betűket, szótagokat és szókat helyesen fölírni. 

További előnyeire én, mint orvos helyezek 
nagy súlyt: a gyermek megtanulja a rendes 
és helyes beszédet, tekintet nélkül arra a be-
szédre, amit eddig gyakorolt. Tisztában van 
azzal minden tanító, hogy, ha a gyermek nem 
tudja helyesen kiejteni a g-t, hanem ehelyett 
d-t mond, akkor a kapcsolat a g képe és 
hangja között nem lehet valami erős, sőt 
inkább téves lesz, zavarni fogja a ténylegesen 
d-nek kimondott mássalhangzó 1 épe. 

A kinaesthesiás módszer egyúttal legjobb 
megelőzője úgy a dadogásnak, mint a sokféle 
pöszebeszédnek, gammaeismusnak, r-törésnek, 
lamdaeismusnak : főleg ezen utóbbi hibák gyak-
ran sajátságai a gyermekes beszédnek. Ijesz-
teni s így a dadogást fokozni tanító, aki a 
kinaesthesiás módszer híve, nem fog soha ; 
kínozni nem kell a gyermekeket, mert öröm-
mel tanulnak. Minthogy a gyermekek a termé-
szetes, rendes beszédet sajátítják el, fiziologikus-
nak is volna e módszer nevezhető. 

Ismeretes, hogy a siketnéma tanköteles 
gyermekeket, ha intézetbe nem lehet őket el-
helyezni, miniszteri rendelet értelmében a ren-
des iskolába kell járatni. Ezeknek beszédre 
tanítása a most taglalt új módszer szerint 
párhuzamosan történhetik a többi gjermek 
írás olvasás-tanításávak Nemkülönben jó szol-
gálatokat tehet ez az eljárás az idegen nyel-
vek megtanulásánál. Aki egyszer tanult mái-
nyelvet, jól tudja, sokszor mily nehézséget 
okozott neki egyik-másik hangzó, hiába mondta 
elő vagy százszor a mestere. Neki tudnia kel-
lene, hogy hogyan jön létre és növendékét a 
tudatos képzésre reá kellene vezetnie. 

Végül egy negatív előnyére térek még ki, 
szemben a fonomimikával. Utóbbi különböző 
taglejtéseket haszrál, hangutánzásokat, szóval 
mankót, amelyről ismét le kell szokniok, ami 
— igaz — a legtöbb gyermeknél magától 
megy, amikor az olvasása gyorsabbá lett a 
fonomimikánál. Egyes ilyen gyermekek azon-
ban nagyon megszokhatják a fonomimikát, 
nevezetesen a dadogók és hebegők, akik aztán 
enélkül nem is képesek olvasni. Egy igen 
tanulságos esetet közöl egyébként Sarbó dr. 
Beszéd című könyvében. A kinaesthesiás mód-
szer szerint kiképzett gyermeknél ilyen veszély 
nem fenyeget: nem tanult meg semmi olyat, 
amitől el kellene ismét szoknii. 

A kinaesthesiás módszernek bevitele a gya-
korlatba, nem ütközik semmiféle nehézségbe. 
Annyi bizonyos, hogy a tanítónak tisztában 
kell lennie a hangok képzésének módjával és 
hogy teljesen tiszta kiejtésre kell szert tennie, 
amit a gyermek jól is láthat. A fiatalabb 
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nemzedéknél ez nehézséget nem fog okozni, 
mert ezeket a Tesftanban tanulják és a képző-
intézeti tanárok a beszédhibák kezelését szün-
idei tanfolyamokon elsajátították, ami N. Szabó 
Sándor dr., miniszteri tanácsos elvitázhatatlan 
érdeme. De aki már elhagyta a képzőt, egy 
kis jóakarattal és szorgalommal rövid idő alatt 
szintén teljesen elsajátíthatja e módszer alapját. 

Levelek egy néptanítóhoz. 
írta: Gaal Mózes. 

X. 
Iskolába menet találkozol egyik kis tanít-

ványoddal; a korcsmából jött, literes üveget 
hoz a hóna alatt ; nem lát téged, nagyot húz 
a literes üvegből s csettent utána. A literes 
üvegben pálint a van s a gyermek ivott a 
pálinkából s valahányszor ilyenfajta italért 
küldik őt, mindig hörpint belőle. Most meg-
teszi gyermeki kíváncsiságból, később meg-
szokja, azután rendszerese» megkívánja. Ember-
emlékezet óta ez az út viszi a falusi gyerme-
keket a szeszes italok élvezetére. A másik út 
a szülői házból indul ki: a gyermeket az anya 
kínálja meg ; egyik azért, hogy a nagy kívánság 
miatt beteg ne legyen, ez tehát babonás hagyo-
mány ; a másik azért, hogy a gyermek a pálinká-
tól megerősödjék, ez tiszta tudatlanság ; a harma-
dik azért, hogy a csecsemő hamarébb elaludjék. 
Bármelyik indító ok vezesse is az anyát : a tény 
egy, az, hogy a gyermekeket korán szoktatják 
olyan italhoz, amely nélkül az egész életen 
át erősebb, egészségesebb és boldogabb lehetne. 

Nemde, öcsém, ezt a kérdést sem kicsinyle-
nünk, sem könnyen letárgyalhatónak tekinte-
nünk nem szabad. 

Megállítod a gyermeket s így szólasz hozzá : 
— Fiam, az imént ittál abból az üvegből, s 

abban az üvegben pálinka van. Másnak viszed 
ŝ  ittál belőle. Ez nem tisztességes dolog. 
Ugy- e, nem először teszed ezt ? Bizonyosan ittál 
ottbon is, megkínáltak vele, s valahányszor 
pálinkáért küldenek téged, mindannyiszor meg-
kívánod. Nem a tiéd, nem is neked való, de 
azért iszol belőle. 

A gyermek nem fogja eltagadni, mert te 
mindezt úgy mordod, mint ami megtörtént s 
nem kérdés alakjában szeded ki belőle. Nem is 
haragosan beszélsz vele, mert a harag igen 
rossz módja annak, hogy tapasztalatlan gyer-
meket valamiről meggyőzzünk s a hibás útról 
eltérítsünk. Mélyebb barázdát kell a lelkébe 
szántanunk, ha azt akarjuk, hogy az elhintett 
mag csírát fogjon. Ugy hiszem, hogy sehol 
sem érünk el nagyobb eredményt, mint ilyen 
esetekben a szeretettel. Amely gyermeknél a 
szerető szónak nincsen hatása, annál a fenye-

getés csak ideig-óráig, a verés még talán rövi-
debb ideig hat. 

Próbáld meg a következőt: vidd ki alka-
lomadtán a te tanítványaidat a temetőbe s 
mutasd meg nekik a gyermeksírokat. Roppant 
sok gyermeksírt fogsz a temetőben találni. A 
gyermekek maguk hadd olvassák el a fejfákra 
írt neveket, rendesen a gyermek életkora is 
rá van vésve a fej fára. A megdöbbentő tényt 
oda kell állítani a gyermekek elé. Ne félj tőle, 
ennek érvnek kell lennie, melyet a gyermekek 
is megértenek. Erre kell támaszkodnod, midőn 
a szomorú tény okát kutatod, a gyermekkel 
beszélgetve. 

íme a fölvetett kérdés : vájjon mi az oka 
annak, hogy faluhelyen olyan sok gyermek hal 
meg? Hadd feleljenek maguk a gyermekek. 
Egyik azt mondja, hogy a falusi gyermekek 
mezítláb járnak s hamar meghűlnek, aztán 
meghalnak ; a másik azt mondja, hogy a patika 
drágás doktort nem hívnak; a harmadik azt 
mondja, hogy ő bizony nem tudja, miért bal-
nak meg olyan sbkan. És nyilvánvaló dolog, 
hogy a harmadik felel a legokosabban. Ennek 
a feleletéhez kell fűzni a mondanivalókat. 

— Ügy van, fiam, ti nem tudjátok az okát, 
de én azért vagyok mellettetek, hogy nektek 
megmagyarázzam. En azt szeretném, ha minden 
falusi gyermek életben maradna, erős ifjúvá 
serdülne, derekasan dolgoznék, ügyes gazda-
ember válnék belőle. Minél több munkáskéz 
van egy faluban, annál több hasznos munkát 
végeznek el, annál nagyobb volna az ered-
mény. Csakhogy nincs mindenkiben egyenlő 
életerő, a nagyon gyengék nem tudnak meg-
erősödni, meghűlnek, a forró-hideg láz hama-
rosan elpusztítja a szegény ártatlanokat. Ezek 
tehát azért balnak meg, mert nem életrevalók. 
A jó anya az ilyen gyenge teremtéseket nagy 
gonddal ápolja s néha meg is tartja az élet-
nek, sőt az is megtörténik, hogy a látszólag 
nem életrevaló gyermek a gondos nevelés 
miatt megerősödik s bizony életerős ember 
lesz belőle. 0, az ilyen gyermekek végtelen 
szeretettel csüngjenek a jó anyán, mert két 
élettel tartoznak neki. 

A gyermekek legnagyobb részét azonban a 
pálinka öli meg, nem az, amelyet a gyermek 
iszik meg, hanem az a pálinka, melyet a szülők 
ittak meg évek bosszú folyamán. Mert tudni-
való dolog, hogy a pálinka gonosz ital és 
gonosz ital minden szesztartalmú. Állandó 
ellensége az ember testének és lelkének. Lassan 
ölő méreg, amely a napnak minden órájában 
pusztítja az embert. Nézzétek az olyan ember-
nek az orcát, aki mértéktelenül iszik, hogy 
kigyúl, hogy csillog a szeme, mintha láz gyö-
törné, milyen zavaros a beszéde, milyen meg-
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gondolatlan a cselekedete, hogyan keresi az 
izgalmat, milyen hamar föllobban benne a 
harag, mekkora nyerseség nyilatkozik tettei-
ben, szavaiban, hogy elveszti józan ítélőképes-
ségét, hajlik az igazságtalanságra, veszekedő, 
s minél hosszabb ideig szedte a pálilka mér-
gét, annál gyengébb a szervezete, rosszul emészt 
a gyomra, a rendes eledeltől jóformán elszokik, 
a munkát nem bírja, agya lustán működik, 
végre teljesen alkalmatlan lesz a munkára. 
Fájó érzéssel nézzük az ilyen embert. Hasonló 
a fához, ame'y kezd kiszáradni, gyümölcsöt 
nem hajt, vagy ami megterem rajta, az is be-
teg, férges. Az iszákos szülők gyermeke a szó 
igaz és teljes értelmében megmérgezett szerve-
zettel születik. Gyönge a csontozata, hajlik 
mindenféle betegségre, mert nincs benne ele-
gendő ellenállóképesség, arcának nincs élet-
teljes színe, látóidegei meggyengültek, izmai-
nak nincs meg a kellő rugékonysága. Ha az 
ilyen gyermek a szülők gondatlansága miatt 
vagy a szülők káros példáját követve korán 
reákap a szeszes italra, épkézláb emberré soha 
sem válik, mert a szeszes italnak a mérge az 
amúgy is gyönge testet időnap előtt munka 
végzésére képtelenné teszi. 

Nézzétek a férfikoruk derekán megrokkan-
tak nagy számát s gondolkozzatok ezen a nagy 
és komoly kérdésen. Kérdezzétek meg a bün-
tetőbíráktól, hogy azok, akik törvénybe ütköző 
cselekedeteket hajtottak végre: józan életűek 
voltak-e? Nézzétek meg a börtönök lakóit s 
állítsátok össze az adatokat, hogy vájjon közü-
lök hány élt józanul és mértékletesen? Men-
jetek el a kórházak szomorú termeibe s elétek 
tárul az emberi nyomorúságnak rettentő képe, 
s ha a betegségek okát kutatjátok: a szeszes 
italok romboló erejét igen sok esetben főténye 
zőnek ismeritek. A testi és lelki betegségek 
melegágya a pálinka, s valóban az emberiség-
nek az volna egyik legnagyobb jótevője, aki 
ettől a méregtől meg tudná szabadítani. 

A felnőtt emberek megváltoztatása a jámbor 
óhajtások közé tartozik, a gyermekek nevelé-
sén kell kezdeni, s neked, öcsém, ezen a téren 
fáradhatatlan munkára van szükséged. Ha száz 
gyermek közül csak tízet tudsz józan élethez szok-
tatni," már nagy jót cselekedtél, mert ugyanannyi 
leendő családnak a sorsát irányítottad jó útra. 

— K é r e l e m . Földrajzi oktatásunk fejlesztése 
érdekében felkérem tanítótársaimat, szíveskedje-
nek ú jabb földrajzi művem részére a lakóhelyük 
közelében levő történelmi emlékű helyekről vagy 
természeti ritkaságról egy-egy képes-levelező-
lapot küldeni. Szívességüket alkalmas módon 
fogom viszonozni. Nagyvárad, Vaday József, 
községi isk. igazgató. 

Két előadás. 
i . 

Angyal vagy ördög? 
(A Gyermektanulmányi Társaságból.) 

A költők és művészek tündéries fényű ábránd-
világában a gyermek az ártatlanság eszményképe, 
a báj igéző tüneménye. Nem úgy másoknál. A 
filozófusoknál és tudósoknál. Ezek leszállnak a 
léleknek titkos mélységeibe és éles logikájukkal 
fúrják-faragják törvényeit , , igazságait. Szerintük 
nem fehérszárnyú angyalka, hanem ördög a zsenge 
emberke. Egyik szerzetnek sincs igaza. Rájuk 
cáfol az élet. Nincs sem tökéletes jó, sem töké-
letes rossz gyermek. Finom vegyes az egész. A 
jónak és rossznak csírájával. Ezt az elméletet 
fogadja el Székely György dr. pedagógiuini tanár, 
ki alapos pszikológiai képzettséggel tárgyalta a 
gyermekek erkölcsi megítélésének egyik részlet-
kérdését. 

Három elméletet különböztet meg. Az első a 
tagadás elmélete. Tagadja az önzetlenségnek, a 
szeretetnek létezését. Amit teszünk, azt mind 
érdekből tesszük. Ezér t természetesen a gyermek 
sem lehet más, mint önző teremtés. Bossue nem 
ismeri a jóságot. Re j t e t t egoizmusnak bélyegzi. 
Csak azért teszünk jót, mer t hasznot lá tunk belóle. 
A szülő csupa számításból jó gyermekéhez. Majd 
visszafizeti ez neki. Majd ha apja, anyja meg-
vénül. A második elmélet apostolai között foglal 
helyet Spinoza és Hobbes. A képzettársítás tör-
vényéből indulnak ki. Egy újabb képzet oly 
szorosan rakódik le a régire, hogy a réginek 
nyoma vész. Kiszorítja helyéből, vagy felszívja 
magába, de nyoma vész. így egyik érzelem a 
másikat. A kisded pl. az élvezett j óké r t szereti 
az édesanyját. Ezeknek a jóknak az ideje lejár, 
a szeretet érzése azonban megmarad. Magyará-
zatra sem szorul, hogy a szeretetet nem lehet 
letagadni semmiféle okoskodással a világon. Ezzel 
hát megdől az első elmélet. Az érzések átved-
lósének sem hihet senki. Vagy mint a magyar 
közmondás mondja : kutyából nem lesz szalonna. 
Ahol nincs szeretet, nincs szeretet. A nincsből 
nem fejlődhetik tehát a van. Ahol nincs, onnan 
még az Isten sem vesz, szoktuk mondani. 

A harmadik elmélet megalapítójának Spencer 
Herber te t t isztelhetjük. Neki köszönhetjük ugyanis 
a faji evolúció elméletét. Az ember társas lény. 
A szociológiában is érvényesül a taszítás és vonzás 
törvénye, mint a fizikában. Eszerint lennie kell szere-
tetnek és gyűlöletnek. Van is bőven mindkettőből. 

Az erkölcsi érzésnek különböző fokait ismer-
jük . Ma két megnyilvánulását fejtegeti előadónk. 
A többire máskor kerül a sor. A részvétről és a 
rokonszenvről kíván szólani. A ket tő t össze-
tévesztik akárhányan. Nincs igazuk. A részvét az 
a tudatállapot, mely reánkragad irtásról, az ok 
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tudása nélkül. Társaságot tételez fel. Nem is 
lehet másképp. A magárahagyottság csak fikció. 
Az együttérzésnek nem az ösztön a forrása. Után-
zásból keletkezik. A gyermek látja, hogy az anyja 
mosolyog, sír, ásít stb. Maga is utánacsinálja. 
Eszerint nem az ösztöne hajt ja reá, hogy osztoz-
kodjék az anyja jó- vagy rosszkedvében, hangula-
tában ; nem azért teszi azt, amit az anyja, mert 
érzelemközösségbe lép vele, hanem egyszerűen 
utánoz. A rokonszenv az az érzelem, melyből a 
legtisztább erkölcsiség fakad. Nagyon fontos dolog 
ez a rokonszenv. Ébresszük fel tehát korán a 
gyermekben. Egyáltalán téves az a hit, mely 
közönségesen lábiakapott és mely abból áll, hogy 
ráérünk a gyermek nevelésére akkor, amikor ez 
megokosodott. Dehogy is érünk rá. Bölcsen hang-
súlyozza Székely dr., hogy a bölcsőnél kezdődik 
már a jó nevelés. Minél többet foglalkozzunk 
tehát a csecsemővel és igyekezzünk arra hatni, 
hogy a részvét és a rokonérzés ver jen gyökeret 
a lelkében. Szemléltessünk vele jó t és szépet; 
rosszat, csúnyát semmikor. Végzetes hiba az arra-
való törekvés, hogy megértessük a bűnt . Derűs 
arcot lásson ! Ez gyönyörködteti , meghódítja s 
életkedvre deríti. 

Nagy László elnök melegen mond köszönetet 
a tudós előadónak. Buzgalommal kell foglalkoz-
nunk a lélektani mozzanatokkal, melyek a jellem-
nevelés előfeltételei. Az erkölcsi egyéniség fej-
lesztése nem csupán a pedagógusok gondja többé, 
hanem a jogászoké is. A művelt országok jogász-
közvélemenye tekintettel van a be3zámíthatóság 
mértékére s ennélfogva többhelyütt s immár 
nálunk is külön bíróságot alapítottak a vétkes 
gyermekek részére. E bíróságok nem egyedül a 
büntetőjogi cselekedet súlyát rnérlegetik, hanem 
a gyermek lelkiállapotát is. A pszikológiai igazság 
azt követeli ugyanis, hogy a gépies utánzásból 
elkövetett jogsérelmet ne tekintsék tudatos bűn-
cselekedetnek s ne is büntessék ilyen gyanánt. 

Szilágyi Artúr ügyvéd méltányolja a kérdés 
jogi vonatkozását és felhívja a közfigyelmet tár-
sadalmi nagy jelentőségére. Nagy és nemes etikai 
elv érvényesül a gyermekbíróság intézményében. 
A pszikológiai tények és tanulságok irányít ják 
működésében és e munkájában nem lehet el a 
pedagógusok segítsége nélkül. Igaza van az elő-
adó úrnak, hogy a részvét és a rokonszenv er-
kölcsi alapérzések és hogy ezek nevelésének leg-
hatalmasabb tényezője az anya ápolása és meleg 
szíve. Sajno3 azonban, hogy itt, a fővárosban a 
gyermekek ijesztő tömegének nem j u t ki az anyai 
szeretet áldásából. Ez a szerencsétlen állapot nagy 
csapást mór a társadalomra, de nem kisebb köte-
lességet is. Azt, hogy vállalja el az anyai kezek 
pótlását. Különösen a nagyszámban jelenlevő hölgy-
közönség szívére köti az elhagyott kis szeren-
csétlenek ügyét. 

Repay Dániel tanár helyesli az előadó ama 
felfogását, hogy a gyermek a jónak és rossznak 
keveréke. Ezzel számolni kell a nevelés munká-
jában. De számolni kell azzal is, bogy nein lehet 
kiir tani a rossznak csíráját. Feladatunknak tehát 
arra kell irányulnia, hogy egyfelől ne engedjük, 
hogy kifejlődjék a rossznak csírája, másfelől pedig 
azon legyünk teljes erőnkkel, hogy kisarjadzzék 
a jónak csírája, szárba szökkenjék, virágot és 
gyümölcsöt teremjen. Ennek legcélravezetőbb 
módja a példaadás. Ebből világos, hogy csak az 
fejlesztheti sikeresen a gyermek erkölcsi életét, 
ki maga is erkölcsi egyéniség. 

II. 

A métely . 
(A Magyar Társadalomtudományi Egyesületből.) 

Hőemelkedést mu ta t közműveltségünk fok-
mérője. Az volt .a beszéd eddig, hogy művelt-
emberszámba megy, ki írni olvasni tud. Ma már 
azt is analfabétának mondjuk, aki nem okul olvas-
mányán. Napról napra tapasztaljuk, hogy opti-
mista föltevésen alapult az a hitünk, hogy a könyv 
megmenti az embert a sülyedéstől. Sőt épen 
ellenkezőleg. Az átlagkönyv, a jól meg nem 
válogatott könyv romlásba vezet. Ezt bizonyította 
be Tábori Kornél a ponyvairodalom társadalmi 
hatásáról tartot t értekezésével. Nem azt a ponyva-
irodalmat tárgyalta, mely a rusztikus ember egy-
szerű lelkét bódítja meg, hanem azt, mely az úr i 
elemet ránt ja le a föld sarába. Talán kelleténél 
világosabban is festette a sötétséget. De hát biz-
tosan akart hatni, meggyőzni s cselekvésre indí-
tani. Aki tudni akarja, hogy mit mondott , az 
megtudja , ha napisajtónk rendőri híreinek és 
problematikusán elmés hirdetéseinek nagy tömegét 
figyelmére méltatja. Ami egyébként jóízlésű em-
bernek figyelmére méltatlan. Hibáztatja sajtó-
törvényünk túlzó szabadságát és bűnvádi bíró-
ságaink enyheségét. 

Épen ezt a mételyt tet te szóvá szerkesztőnk 
48. számunk vezetőcikkében. Határozottan uta l t 
reá, hogy sajtószabadság ide, sajtószabadság oda, 
ez az állapot, nemzeti szerencsétlenség, melyet 
nem szabad tovább tűrnünk. A felszólalók is 
emlegették a sajtószabadsággal való visszaéléseket. 

Kerékgyártó Elek dr. polg. isk. igazgató meg-
borzadt és megirtózott a hallott tényektől. Keresi 
az okokat. Első helyre sorozza nőnevelésünk hibás 
voltát. Ha kötelességüket értenék és teljesítenék 
az anyák, jellemes férfinemzedek fejlődnék. De 
hát maguk azok a nők, kiknek kezébe teszik le 
a kötelességnevelós nagy feladatát, nagy több-
ségükben nem igen kötelességtudók, sőt talán 
nem is értik kötelességüket. Ügy, hogy szinte 
hajlandóságot érez vádat emelni tanítóképzésünk 
egyik-másik tényezője ellen, hogy nem híven, 
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nem a valósággal egyezően osztogatják a képesítő-
bizonyítványokat. Magasztalja a külföldet, ahol 
szeretet hevül a gyermek, az ifjúság felé irányuló 
szívekben. A tanítók, tanárok nem hagyják ma-
gukra növendékeiket. Az iskola kapujában fogadja 
őket az igazgató s óraközökben sem maradnak 
árván. A mi tanítóhölgyeink díszben pompáznak. 
Ottkint a művelt nyugaton egyszerű vászonruhá-
ban jelennek meg az osztály vezetői és a gyer-
mekek sem űznek fényt, mint nálunk. Nem 
ragyog raj tuk gyűrű, karperec, aranylánc, meg 
a többi. Ez fényelgésre, szereplési viszketegségre, 
meg sok mindenre vezet, csak nem jóra. Azt 
sem helyesli, hogy örökké csak arra buzdí t juk 
ifjúságunkat, hogy olvasson, csak olvasson. Falják 
is a betűt ész nélkül. Senki sem veszi számba, 
senki sem i rányí t ja az olvasmányt. 

Stern Ábrahám polg. isk. igazgató kifogásolja 
egész nevelési rendszerünket, melynek alig van 
gondja a jellemegyéniségeknek okszerű kialakí-
tására. Elmondja, hogy miképen rendezte be 
iskolájában az ifjúsági könyvtár használatát és 
hogy mennyire veszik számba a kis olvasók egyéni 
természetét. Sokat remél a napközi otthon meg-
felelő pedagógiai felügyeletétől és vezetésétől. De 
ez aztán igazán pedagógiai legyen és necsak 
formai. A tanítóság és a szülők között benső, 
bizalmas érintkezést létesítsenek, hogy közös és 
egyseges nevelést érhessenek el. 

Farkas Pál szerint társadalmi baj vizsgálásakor 
nem elég, ha csupán egyes jelenségekre tekin-
tünk. Mai detektívregényeink glorifikálják a bű-
nöst. Nem erkölcstelen szándékból teszik, legalább 
amint ők mondják. Magasabb erkölcsi szempont 
vezeti tollúkat. Az a magasabb erkölcsi szempont, 
mely meg akarja dönteni régi erkölcsi törvé-
nyeinket, anélkül, hogy valami jobbat adna he-
lyükbe. Egy körmönfont gazembert pl. azért 
rajzolnak rokonérzéssel, mer t rendkívül ügyes. 
Nem csupán a fércmunkák tartalma ütközik etikai 
szempontokba, hanem korszerű szépirodalmunknak 
számos kiváló terméke is. A mi íróink külföldi 
példák u tán indultak, jó és rossz példák u tán 
egyaránt, és a művelt külföldtől beözönlött a jó 
és rossz alkotás egyaránt. Talán valamennyinek 
megtaláljuk a maga normális mentségét. Ha egy-
oldalú is, vagy elfogult. Ezt a mi gyűlésünket is 
úgynevezett magasabb erkölcsi szempontból tá-
madják majd meg. Szemünkbe vágják, hogy reak-
ciósak vagyunk, mert meg akarjuk nyirbálni sajtó-
szabadságunkat. 

Giesswein Sándor ígéretet tesz, hogy a rend 
kívül fontos kérdést szóváteszi a képviselőházban. 
Nem vár ugyan nagy eredményt föllépésétől, 
mert még nem érett meg a kérdé3 törvényhozási 
intézkedésre. Ez csak akkor következik be, ha a 
közvéleményt hatja át a kórdós nagy jelentősége. 
Ennélfogva mindenekelőtt az a teendőnk, hogy reá-

fordítsuk társadalmunk figyelmét. Evégből nagy-
szabású társadalmi mozgalom megindítását ajánlja. 

Gaal Jenő elnök hangsúlyozza, hogy az egye-
sület vezetősége behatóan foglalkozik a fölvetett 
tárggyal. Ennek bomlasztó hatása nemcsak nálunk 
érezhető, hanem széles e világon. Angliában elő-
kelő férfiak keresztesháborút akarnak indítani 
társadalmi úton a mindinkább növekedő vesze-
delem ellen. 

Gaal eltávozása u tán Jancsó Benedek veszi át 
a tanácskozás vezetését. A tanácskozás befejezé-
sével köszönetet mond az előadónak és a hozzá-
szólóknak. Az ülés mindvégig érdekesen folyt le. 
Velünk együtt kívánja kétségkívül minden jó-
ízlésű ember, hogy siker kísérje a megkezdett 
nemes akciót, hogy szűnjék meg végre-valahára 
és pusztuljon mentől előbb a végzetes csapással 
fölérő métely. Havas Irma. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-f- A kereskedelmi szakiskolai tanárok 

országos egyesületének választmánya Szuppán 
Vilmos elnöklésével látogatott ülést tar tot t , me-
lyen a vidéki tagok is nagy számban jelentek 
meg. A választmány helyesléssel vet te tudomásul 
a felső kereskedelmi iskola tanfolyamának kibőví-
téséről Trautmann Henrik tanár által szerkesztett 
emlékiratot Élénk és tanulságos vita folyt a tan-
könyvek drágaságából és az ú j kiadások késő 
megjelenéséből származó visszásságok megszünte-
téséről, és ez ügyben konkrét javaslatok tételére 
bizottságot küldöttek ki. Hasonlóképen bizott-
ságot küldöttek ki a nem állami tanárok nyug-
díjintézetéről szóló törvény revíziója ügyében. 
Elek Márton indítványát, Magyarország keres-
kedelmi szakiskoláinak múlt ja és jelenéről szóló 
mű kiadásáról nem fogadta el a választmány. 
Végül elhatározták, hogy a január i ülésen a ke-
reskedelmi és iparoktatási tanácsnak a felső keres-
kedelmi iskolák szervezetének revíziójáról hozott 
határozataival fognak foglalkozni. 

• A Tanítóképzö-intézeti tanárok orsz. 
egyesületének választmánya Baló József dr. 
elnöklésével ülést tar tot t . Mészáros Jenő főtitkári 
jelentése után a választmány, bár meg van győ-
ződve, hogy a választási törvényjavaslat a tanítók 
hármas szavazati jogát biztosítja, elhatározta, hogy 
Andrássy Gyula gróf belügyminisztert feliratban 
kéri, hogy a tanítók hármas szavazati joga a meg-
alkotandó törvényben világosan és határozottan 
fejeztessék ki. Ezután Mohar József az igazgatói 
értekezletről t a r to t t előadást. A választmány ki-
mondotta, hogy az igazgátói és szaktanári érte-
kezleteket az összes tanítóképzők egységes és 
harmonikus működésének szempontjából üdvösnek 
tart ja. Az értekezletek mielőbbi megvalósítására 
a szükséges lépéseket megteszi. 
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SZÉPIRODALOM. 
Uj költészet. 

Véreim, magyarok , nagy időket élünk, 

Trombi tahangokon csodákról beszélünk. 

Az idő megif jul t , — a régi romokban . . . 

Á m egyelőre csak az i rodalomban. 

Tör téne lmi idők szemtanúi let tünk, 

Megnyilt a viselős magya r ég felet tünk. 

S csak a vak n e m lát ja , amik i t ten esnek : 

Tündökletes, égi, ú j csodák születnek. 

Ami rég vemhedzet t , t án m á r Lehel óta , 

Megszületet t végre az ú j m a g y a r nó ta . 

„Dübörgő csendesség" a szava szólása, 

S „nagy, meddő némaság vak kolompo-
[lása". 

A Halál szekerén „vén fák hegedülnek" , 

S „fehérszemű lányok á g y é k á r a dűlnek" 

S születnek bús lelkek „az Idő kompjábó l " , 

„Nagy, fekete vizek fehér iszapjából". 

— Én elandalogva, édes figyeléssel 

Hal lga tom ezt a da l t nagy gyönyörűséggel. 

S nemzetem jövőjé t e múló világon 
> 

Ujabb ezer évig biztosítva lá tom. 

Mert nem vesz el egy nép, míg költészeté-

A jövő zálogát hordozza szívében, [ben 

S ebben az ú j dalban annyi a jövendő : 

Hogy kell, míg megér t jük , vagy ezer esz-
[tendő ! 

Szabolcska Mihály. 

- O 

A szén. 
írta: Szentimrei Mártlia. 

Szeretem a tanyai gyerekeket. Akiket saját 
édesanyjuk így mutat be nekem beíratáskor: 
„Buták, neveletlenek, akasztófáravalók ezek 
kérem, mind." Szeretem őket, meid; szenvednek, 
velem, érettem — mosolyogva. Halavány fogal-
muk sincs arról, hogy ez máskép is lehetne. 
Más emberfiainál csak akkor kezdődik a szen-
vedés, mikor már beleharaptak a tudás almá-
jába. Oh, de az én apró vértanúim mennyit 
szenvednek, míg ezt a nem is csábító, néhol 
férges, savanyú almát fogacskáik elé tarthatom. 

Este, mikor olvasom a fővárosi lapok hot szú 
cikkeit a barbarizmusról, hogy némely város-
ban még mindig nyolc órakor kezdik szegény 
kis első osztályosok tanítását, kiesik az újság 
a kezemből, s felsóhajtok. 

Északi szél fütyül. Hófúvást hófúvásra hord. 
Hogy jönnek az én gyermekeim iskolába hol-
nap? Hányan jönnek el? S akik eljönnek, mit 
élnek át, míg ideérnek? 

Városhelyeken a későn érkező tanítványok 
szepegve állanak meg a tanítónő asztala előtt. 
A mi iskolánkban én megyek reszketve a 
későnjövők elébe. 

Hiszen az egyik azért késett el, mert meg-
kergette egy veszettkutya. A másik oly mesz-
sziről jött, hogy virradat előtt indult s eltévedt 
a ködben. A harmadik csak lassan jöhetett, 
mert egy tanyájabeli kisleány, akinek nincs 
csizmája, sírt, hogy megfázott a lába, s már 
nem bírja mozdítani. 

Ha úri gyermekekkel életükben egyszer meg-
esik ilyen kaland, az apa orvosért szalad, az 
édesanya szenet olt s a cselédség teát melegít. 

Én pedig . . . óh ! Soha sem érzem magamat 
oly gonosz boszorkánynak, mint mikor odafor-
dulok ezekhez az átfázott, elcsigázott gyere-
kekhez s elfojtott könnyektől tompa hangon 
hirdetem nekik a megdönthetetlen igazságot: 
„Itt van egy álló vonal és a tetején van egy 
pont. Ez az i". 

És ők elfeledve ködöt, veszettkutyát, vidá-
man mondják utánam : ez az i ! Épúgy, mintha 
azt mondanák: ez a napfény, ez a pillangó, 
ez a boldogság ! 

Vagy hatvanan vagyunk. 
Eízel a nagy családommal együtt néztem 

november kilencedikén tízpercnyi szünetkor a 
Szolnok felől érkező vonatot. Mert iskolánkat 
a vágányok mellé építették. Épen nekem való 



1476 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 42. SZÁjá. 

hely ez. Egész életem szimbóluma. Háromszor 
napjában dübörög el ablakom alatt a vonat. 
Van rajta hús, zöldség, fa és minden, amire 
szükségem volna. Csakhogy én abból nem kap-
hatok. Csak látom. És nézek utána esigaházi-
kómból. 

így repült el mellettem teljes életemben 
szórakozás, barátság, szerelem, ami csak édes, 
szép, kívánatos ezen a világon. Nem nyúlhat-
tam semmi után. Nekem mindig más dolgom 
volt. Számomra csak egy sötét folt maradt az 
égen. Mint most az a nagy füstgomoly, mely 
a mi levegőnket rontja el, hogy mások célúk-
hoz jussanak. 

Megborzongtam. 
Tökmag király ő felsége az égőszemű és 

kenderkóckajú Bajzát Jancsi észrevette ezt s 
megrángatta ruhámat. 

— Fázsik? 
Boldog emberke! Neked csak nem magya-

rázhatom meg, hogy a lelkemből árad az a 
szörnyű hideg, melyre tetőtől talpig megbor-
zongtam. 

Ráhagytam. Fázom. 
— Hát mért nem fűtenek be? 
— Nincs szén, barátom. 
— Nézzse csak, mennyi van az állomásnál ! 
— Jaj, ahhoz nem szabad nyúlni, se nekem, 

se neked, különben a vasúti őr megfog, nyakon-
csíp bennünket. Es akkor lesz hadd el hadd. 

— A faluban, a szövetkezetben adnak sze-
net — avatkozik beszédünkbe a világlátott 
Borsos Károly. (0 már a falut látta ! Templom-
ban is volt!) 

— Az igaz. Hanem ingyen a szövetkezetben 
sem mérnek szenet. Tudod, otthon milyen ne-
hezen kapsz két fillért palavesszőre! Nekem 
pedig a szénért sok, sok fillért kellene adnom. 
Es nem hull ám nekem fillér az égből. 

Ezt már befelé menőben mondtam. Hozzá-
fogtunk a tanuláshoz. Bajzát Jancsi merően 
nézett rám. Figyelt. De láttam : valami titkos 
gondolat ég fekete szemében. 

* 

Reggel, mihelyt fölébredtem, mint minden 
nap, az volt az első gondolatom: milyen idő 
lesz gyermekeimre? Az ablakhoz léptem. Erő-
sem megizzadt az üveg, s mikor megtörültem, 
nem hittem a szememnek ! 

Tegnap délután még — bágyadtan bár — 
de még langyosan csókolgatott a nap. Az éjjel 
hó esett. Süvölt a szél s lerázza az utolsó szá-
raz leveleket az országútat befogó ákácfákról. 
Sűrű, tejfehér köd üli meg a messze barnáló 
szántóföldeket. 

Hogy jönnek ma az én gyerekeim iskolába ? 
Nem is tudnak ! Eltévednek . . . 

Dehogy is nem ! Hiszen ott jön már vagy 
húsz fiú az országúton, libasorban. Legelöl 
Bajzát Jancsi, úgy látom a virágos kis szűréről. 
Hanem mi ez ? Mind a húsz fiú megbolondult ? 
Egyszerre ? Az iskolában minden nap nagynehe-
zen rimánkodom le a báránybőr-süveget fejük-
ről, úgy ragaszkodnak hozzá. Most meg mind 
a két tenyerén hozza, mint tálcán a tortát. 
Ebben az irgalmatlan időben ! Mind beteg lesz.. . 
Kinek a füle, kinek a torka fáj majd. 

Szörnyű pörlekedésre készítem a nyelvemet. 
Nem győzőm megvárni, míg ideérnek. Sietek 
elébük. De nemcsak a szavam, lélegzetem is 
eláll, mikor a fiúk körém sereglenek, elébem 
tartják sapkájukat s „jó reggelt" helyett azt 
mondják: „Szén!" 

— Fiúk! Loptatok? 
Büszkén vetik föl fejüket : 
— Szereztük ! 
— Hogy szereztétek? 
Bajzát Jancsi szeme ragyog, mint a szent-

jánosbogár s szaporán meséli: 
— Tegnap hazamenőben láttam, hogy nagy 

szekér szenet vittek az állomástól Jászkarajenő 
felé. Nagyon tele hányhatták a szekeret, mert 
minden zökkenőnél lehullott róla egy pár darab. 
A fuvaros hátra se nézett utána. Az a szén 
úgyis mind pocsékba ment volna. Hát mentünk 
a szekér után Karáig és fölszedtük. 

A többi fiú hallgatott, de valamennyinek 
nevetett a szeme. Odamentek a kályhához s 
kiöntötték mellé a szenet. 

Nem csókoltam meg őket. Tanyai béresgye-
rekek nincsenek csókhoz szoktatva, s az ilyen 
szeretetnyilvánítás idegenszerű s nem is kedves 
nekik. Dicséretet se kaptak, nehogy máskor is 
két teljes óra hosszat gyalogoljanak holmi 
szenesszekerek után s bepiszkolják süvegük 
bélését, amiért aztán biztos verés várja őket 
otthon. 

Hallgattam. Számtalan virágbokréta jutott 
eszembe, melyet közömbösen hagytam elher-
vadni asztalomon. Városi, úri gyerekek hozták. 
A szülők küldték, nem szeretetből — divatból. 
S a gyerekek rám sem néztek, mikor átadták, 
hanem hátrafelé pajtásaikra, hogy irigylik-e a 
bokrétáért? Szeretem a virágokat, de ezek a 
drótra kényszerített értékes virágok nem sze-
reztek örömet soha. 

Most azonban, míg tüzet raktam, valami 
virágillat lengett a levegőben. Mezei virágoké. 
S a lobogó láng enyhe melege a szívemig 
hatolt. 

Soha, soha többé nem lesz hideg a mi is-
kolánk ! 



49. szÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
1477 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ Almanach . (Szerkeszti : Mikszáth Kálmán. 

Singer és Wolfner kiadása. Ára 2 korona 40 
fillér.) A mult század első évtizedeiben irodalmi 
esemény volt egy-egy almanach megjelenése. Az 
almanachok kiadásának szokása Németországból 
és Ausztriából jö t t be hozzánk és nagyon nép-
szerű lett a közönség körében. Az olvasó együtt 
találta bennük kedvelt íróinak munkáit s szíve-
sebben vásárolta ezeket a könyveket, mint azokat, 
melyekben csak egy írónak a műveit olvashatta. 
Almanach ma már csak egy jelenik meg, a 
Mikszáth Kálmán szerkesztésében. Evek hosszú 
sora óta ő írja hozzá az előszót is, s a közönség 
már megszokta, hogy ezekben az előszavakban 
valami aktuális irodalmi kérdésről van szó. Mik-
száthnak megvan a képessége arra, hogy még a 
panaszkodásai is kedvesek és gyönyörködtetők. 
Az előszón kívül tizenkét magyar író novelláját 
találjuk a kötetben. Elbeszéléseket ír tak: Szikra, 
Lövik Károly, Hevesi József, Ambrus Zoltán, 
Farkas Pál, Scossa Dezső, Gárdonyi Géza, Krúdy 
Gyula, Zöldi Márton, Vértesy Gyula, Pékár Gyula, 
Rákosi Viktor, Lőrinczy György, Herczeg Ferenc, 
Bársony István, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor. 

§ Az Oi-szágos Magyar Iskolaegyesület 
naptára. Ábrányi Emil és Szundy Károly szer-
kesztésében jelent meg 1909-re az O. M. I. nap 
tára, a címlapon Apponyi Albert gróf arcképével. 
A naptár első cikkében Halász Ferenc miniszteri 
tanácsos azokat a törvényeket és alkotásokat 
ismerteti, melyek a népoktatás fejlesztésére 
Apponyi minisztersége idejében létesültek, neve-
zetesen az 1907. évi XXVI. és XXVII. törvény-
cikket, továbbá az elemi iskolai oktatás ingye-
nességéről szóló törvényt, melyeknek kiegészítője 
a gazdasági népoktatás rendezéséről a képviselő-
ház elé terjesztett javaslat. Végül a cikk jelzi 
azt a nagy országos akciót, mely a felnőttek 
oktatása érdekében épen most indult meg, Apponyi 
kezdésére. A naptár közleményei közül kiválik 
még Ábrányi Emil magasszárnyalású elmélkedése 
a magyar földről, magyar hazáról és magyar tár-
sadalomról. A naptár ára 60 fillér. 

§ A Szent István Társulat karácsonyi 
k ö n y v ú j d o n s á g a i . A Szent István Társulat ki-
adásában karácsony ünnepére egy sereg könyv 
jelent meg, ifjak és felnőttek részére. Most csak 
jelezzük a könyvek címét és árát, aztán egyen-
ként visszatérünk e könyvek ismertetésére, már 
most megállapítván, hogy a könyvek külső ki-
állításáért elismerés illeti a társulatot íme az 
újdonságok: Károly Ignác: Igazi élet, díszkötés-
ben 3 korona 60 fillér; Dickens: A kis Dorrit 
(ford. Filó Károly), 2 kötet, 2 korona; Bokor 
Malvin : A Szirányi család, díszkötésben 5 korona ; 
Andor József: Nagy Lajos magyar király, dísz-

kötésben 4 korona; Szepessy László: Hi t és haza 
(költemények), ára fűzve 4 korona, kötve 5 ko-
rona 60 fillér; Bourget P á l : A válás (regény), 
ára 3 korona ; Schermann Egyed dr. : Az egy-
házi könyvtilalom és könyvbírálat magyarázata, 
ára 2 korona ; Huber Lipót : A napkeleti bölcsek, 
ára 3 korona. 

§ Benedek Elek Kis Könyvtára. (Kiadja : 
Lampel R. könyvkiadó-vállalata, Budapesten. Egyes 
kötet ára 60 fillér, a kettős köteté 1 korona 
20 fillér.) Benedek Elek Kis Könyvtárában újab-
ban hét kötet könyvecske jelent meg. Nagy 
gonddal és közvetlenséggel megírt történelmi, 
föld- és néprajzi munkák, mesék és elbeszélések 
váltakoznak e sorozatban. A történeti munkát 
Lengyel Laura í r ta : „Magyar levegő" címen. Öt 
kisebb elbeszélést tartalmaz Mária Terézia ós a 
kalapos-király idejéből. „A játszótársak" című 
fejezetben megkapóan állítja elénk a szegény 
gazdagok és gazdag szegények közötti különb-
séget, a másikban Mária Teréziának egy nem 
sikerült németesítő tervét í r ja le, mindannyit 
megható történet keretében, mintegy annak a 
tanuságául, hogy a vér nem válik vízzé, külö-
nösen, ha az a vér magyar. A másik Havas 
Mihály könyve, melyben az óriás királyfiról, a 
szegény legényről stb. mond kedves meséket. 
Ebben a sorozatban jelent meg egy másik mese-
könyv is, a „Képzelet-királyfiak", FrőMichné 
Kafka Margittól. A csodák világából szövi me-
séjét s szereplői : Acbáj, Námán és Yonos kép-
zelet-hercegek, kik a mese végén átalakulnak igazi 
földi emberekké s ezzel befejeződik a fehér álom-
utazás. A negyedik kötet Kolumbám Lajos : 
„ A Magas-Tátra hazájában" című földrajzi leírása. 
A debreczeni kollégium három növendéke tesz 
kirándulást a Magas-Tátra hazájába. Az első része 
azt az útat í r ja le, amit Debreczentől a Szepesség 
határáig tet tek meg, honnan egy késmárki tanár 
kalauzolásával bejárják a Magas-Tátra legszebb 
és legnevezetesebb helyeit. A tanulságos pár-
beszédek között, mit egymással folytattak, szép 
leírását találjuk Poprád, Felka és Tátralomnicz-
nak, valamint a Csorbái- és Zöld tónak is. Ugyan-
csak föld és néprajzi tárgyú könyv Sárándy 
István munkája is. Címe: „Az elpusztult biro-
dalom". Az ecsedi lápot, annak régi lakóit, azok 
foglalkozás- és életmódját állítja az olvasó elé, 
beleszőve egy víg szomorkás tör ténete t : „Batári 
Pista szomorú történetét", mely a török világ 
idejében játszódik le. Az utolsó fejezet a láp 
lecsapolását, a láp-ember hazájának szomorú pusz-
tulását tárja fel.Igen sikerült néprajzi munkaSztVOS 
Bélának a könyve, „A hajdúságról". Világot vet 
a Mátyás halála utáni állapotokra, a hajdúság 
szervezésére, kiket Boeskay 1605 ben megnemesít 
hadi érdemeikért. Összehasonlítja a hajdani ós 
mostani hajdúságot s leírja jellemző szokásaikat. 
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Egy külön fejezetben színesen í r ja le a daru 
vadászatot, mely a hajdúság egyik legkedvesebb 
szórakozása. Az utolsó fejezete szép tájképleírás : 
a napkelte és napáldozta a pusztán. E sorozat 
utolsó kötete Mosdóssy Imre könyve, az „Útra-
való". Szív- és léleknemesítő apró mondások és 
erkölcsi igazságok az emberszeretet, természet és 
élet köréből — igazi útravaló a serdülő ifjú-
ságnak. 0 0 

§ Kísérleti vezérkönyv a természettan elemi 
tanításához. (Elemi, kézimunka (szlöjd ), ismétlő-
és iparostanonc-iskolai szaktanítók és tanítójelöltek 
használatára. Technikai utasításokkal, a tananyag 
vázlatos felosztásával, táblázatokkal, műszótárral 
és 447 képpel. í r t a : St. Tóth Kálmán, szfőv. 
polg. isk. tanár. Budapest, az Athenaeum irodalmi 
és nyomdai r. t. kiadása, 1908. Ára 8 korona.) 

Tempora mutantur . Es az idővel mennyire 
változnak a nézetek, felfogások. Régen is megvolt 
minden, úgy, min t most, de mennyi dolognak 
nem ismertük egymásra való hatását ! Használták 
úgy, amint az van. Mikor azután a dolgoknak 
egymáshoz való viszonyát, egymásra való hatását 
vizsgálták, a már meglevő dolgok mennyi minden 
ú ja t produkáltak — s mennyit fognak még 
produkálni. Ez a haladás. Ez a világ sora. S e 
haladás ott van mindenütt . Hogy .csak a magunk 
rezortjában maradjak, még rövid 20 évvel ezelőtt 
milyen szépen kötöt tünk mi kosarakat, fontunk 
szalmakalapokat a kézimunka-órán. De ha mint 
az életbe kikerült tanítók csak egy rongyos üveg-
csövet szeret tünk volna ott eltörni, ahol akarjuk, 
akkor már zavarban voltunk. Azt tudtuk, hogy 
szlöjdre szükség van, de hogy azt egy más tárgy -
gyal minő vonatkozásba lehet hozni, hogy azt 
mennyire lehet egyes más cél elérésének szolgá-
latába szegődtetni, azzal jó darabig nem törődtek. 
Most már ú j s helyes csapáson vagyunk s nem 
azt taní t juk, hogyan kell kosarat fonni, szalma-
kalapot csinálni, hanem szereztetünk a tanító-
jelölttel legalább olyfokú technikai ügyességet, 
hogy, ha egyik-másik primitív fizikai szere eltörik, 
hogyan igazítsa meg, sőt az igazi szlöjdtanítás 
eredménye az volna, ha az életbe kikerülő taní tó 
az ő elhagyatott, parányi falusi iskolájában a 
segíts magadon, az Isten is megsegít elve alapján 
szép egymásután meg tudná csinálni a csiga-
sorokat, a heronlabdát, a hajszálcsöveket stb., 
stb. Ez a legújabb gondolat i rányít ja a szlöjd-
tanítást a tanítóképzőben. S minden ú j gondolat 
megtermi a maga munkásait. í gy állt elő St. Tóth 
Kálmán az ő derék munkájával, a Kísérleti vezér-
könyvvel. A munka 4 részből áll. Az első az 
általános rész. E rész az, mely az előbb emlí te t t 
célt szolgálja. Míg egyrészt megismerteti a t an í tó t 
a legszükségesebb kísérleti eszközökkel, az azok-
kal való bánásmóddal, azoknak gondozásával, 
másrészt megismerteti azokkal a technikai eljá-

rásokkal, melyek alapján a taní tó maga is igen-
igen sok eszközt készíthet iskolájának. Bevezeti 
az érdeklődőt legalább oly fokig, amint arra az 
ügy érdekében szüksége van a papírmunkába, a 
fa. a fém, az üveg megmunkálásába s az ezzel 
j á ró munkálatokba. S igazán igen-igen sok esz-
közt egy kevés ügyességgel te remt az ambiciózus 
ta>. í tó. Szinte magától megszűnik akárhány ta-
n í tó azon védekezése, hogy nincs eszköz, nincs 
tanítás. 

Igen fontos szolgálatot teljesít munkájának 
második része, a természettan tananyagának 
felosztása, jóllehet, mint megjegyzése igazolja, 
nem ambicionálja, hogy a taní tó teljesen az ő 
menetét kövesse, hanem csupán könnyítés céljá-
ból mutatja be a leckevázlatokat, 64 leckében 
dolgozza fel az anyagot. Minden leckénél terv-
szerűen j á r el úgy metodikai, mint gyakorlati 
szempontból. Tanításának vázlata az egyes anya-
gok szempontjából: a tárgy, a cél, előkészítés, 
tárgyalás, melynek keretében bemutat ja a szük-
séges kísérleteket, kapcsolat s az életre vonatkozó 
gyakorlati utasítás. Végül minden egyes lecke 
u tán felsorolja azon eszközöket, melyekre a tanító-
nak tanítása közben szüksége van. 

Hogy azután a tanító ezen kísérleti eszkö-
zökkel miként bánjon, azt bőven megtalálja a 
munka III. részében, a kísérletek és kísérleti 
eszközök részletes leírásánál. A tanítóképzőkben, 
sajnos, még mindig oly kevés idő áll rendelke-
zésre a természettudományi anyag feldolgozásánál, 
hogy a tanár örül, ha maga elvégezheti a kísér-
leteket s bizony vajmi r i tkán van módjában, hogy 
abba aktív belevonja a jelöl teket is. Megbecsül-
hetlen és határozottan hézagpótló e munkának 
az a része, amely bevezeti a tanítót ebbe a 
boszorkánykonyhába. Melyik anyag milyen el-
bánást kíván, melyik kísérletet hogyan mutasson 
be a taní tó ? 

Munkája negyedik részében rövid csoportosí-
tásban felsorolja, hogy milyen sűrűségűek a gya-
korlati természettanban előforduló anyagok, az 
elemek nevét, vegyjelét, vegyértékét stb. Végül 
természettani műszótárt csatol hozzá. 

Összefoglalva a dolgokat, koneedáloin, hogy 
St.. Tóth Kálmán a leghelyesebben fogta fel dol-
gát. Nem per longum et latum magyarázatokat 
ad a tanítónak, hanem elébe állítja gyakorlati 
szempontból: „így csináld!" S ez többet mond, 
mint bármennyi teória. 

A munka első pillanatra kissé drága. De ha 
tekintetbe vesszük nagy terjedelmét (330 nagy 
oldal) s azt, hogy tulajdonképen ket tős dolgot 
old meg, még a szerény tanítói igényeket tekintve 
is megszerezhető. Igen sok tanító fog nagyon jó 
útbaigazítást nyerni belőle a máskülönben nehéz 
tárgy tanításánál. 

Vrhegyi Alajos. 
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Bizonyítványhaiiiisítás 
és iskolaszék. 

írta: Kardos Albert. 
Napok óta írnak a hírlapok és beszélnek 

az emberek a bizonyítványhamisításról, erről 
a kínos ügyről, amely a közoktatás minden 
munkását annyira bántja, és amely úgy meg-
rendítheti az iskolának különben sem elég 
erős tekintélyét. A hatóságok keresik a bűnö-
söket, a sajtó pedig kutatja a visszaélés okát. 
Okul említik az előkészítők, a zugiskolások 
szélhámosságát, az állásnélküli diplomás taní-
tók és tanárok nagy sokaságát, a polgári isko-
lai alkalmazottak csekély fizetését és könnyű 
lelkiismeretét, a tanfelügyelői hivatal laza ellen-
őrzését, de még azt az állami és társadalmi 
berendezést is, amely mindenhez iskolai bizo-
nyítványt követel, amely annyira felszöktette 
a bizonyítvány értékét, hogy az állásra pályá-
zók semmiféle anyagi és erkölcsi áldozatot 
nem sokallnak érette. 

Mindebben van igazság, de bizonyára én 
sem járok messze az igazságtól, mikor az 
iskolaszéket is okolom e botrányos visszaélés 
elharapódzásáért. Tulaj donkép nein az iskola-
széket hibáztatom, hanem a tanügyi férfiak 
és hatóságok azon törekvését, amely meg-
gyöngítette az iskola és társadalom eleven 
kapcsolatát, amely mindinkább kivonta az elemi 
és különösen a polgári iskolát az iskolaszék-
nek még külső ellenőrzése alól is. Mindig 
boszankodással olvastam azokat a cikkeket, 
amelyek az iskolaszék ellen izgattak, amelyek 
az iskolaszék tagjait bocskoros tanfelügyelőknek 
csúfolták ; boszúságom annál nagyobb volt, 
mert ugyanazon cikkeknek az írói más alka-
lommal meg a tanfelügyelők ellen fordultak, 
és az ő szakképzettségüket, ellenőrzésre való 
hivatottságukat sem ismerték el, kivált ha 
polgári iskolákról volt szó. . 

Az utóbbi évtizedben tehát meglazultak az 
iskolaszék és az iskola közötti kötelékek, és 
vidéki tapasztalataimból következtetve, bizo-
nyos vagyok benne, hogy a fővárosi polgári 
iskolák iskolaszéke, t. i. a közoktatásügyi bi-
zottságnak polgári iskolai albizottsága nem 
gyakorolta azt az ellenőrzést, amely őt a 
magánvizsgálatoknál is megilleti. Meg vagyok 
győződve, hogy, ha a polgári iskolai albizott-
ság mint iskolaszék él azzal a jogával, ame-
lyet neki több szabályrendelet és a törvény 
célzata biztosít, akkor a bűnök nem burjánoz-
tak volna fél oly csodás bujasággal. A köz-
oktatási minisztériumnak 1889. évi 6364. sz. 
körrendelete szerint az iskolaszék kiküldött-
jének jelenlétében tehető le a magánvizsgálat 
községi polgári iskolában. De ha ezt az intéz-

kedést a székesfővárosi polgári iskolák nem 
ismernék el érvényesnek, ott van a székes-
fővárosi iskolai hatóságok részére kiadott mi-
niszteri utasítás, amelynek 111. §-a meghagyja, 
hogy a felvételi és magánvizsgálatok idejéről 
értesítendő az iskolaszék, hogy esetleges kép-
viséltetése iránt intézkedhessélc. 

Nem tudom, hogy a polgári iskolai albizott-
ság kapott-e mindannyiszor értesítést a ma-
gánvizsgálatok idejéről, de azt nemcsak való-
színűnek, hanem bizonyosnak tartom, hogy 
magát ezeken a magánvizsgálatokon nem kép-
viseltette. Mert lehetetlen, hogy, ha a polgári 
iskolai albizottság tagjai, akik között vannak 
nagyobbrangú székesfővárosi tisztviselők, egye-
temi és középiskolai tanárok, orvosok, ügy-
védek stb., egyszer-másszor megjelentek volna 
a nemtudom én, milyen utcai polgári iskolák-
ban, rögtön észre ne vették és csírájukban el ne 
fojtották volna a rút visszaéléseket. 

A székesfővárosi polgári iskolai albizottság 
gyakorolja tehát a maga törvényből és sza-
bályrendeletből folyó jogát, ellenőrizze a maga 
részéről is a magánvizsgálatokat, ha még-
annyira prüsszögnek kiküldöttjének jelenlété-
től némely izgága, tekintélyt nem ismerő, 
ellenőrzés ellen tiltakozó, de ellenőrzésre na-
gyon is rászoruló tanítók és tanárok. 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Nemi felvilágosítás. 

Hogy némely radikális agyban milyen saját-
ságos gondolatokat ébreszt a nemi felvilágo-
sításnak különösen Németországban annyira 
tanulmányozott kérdése, mutatja a következő 
eset is. Valami Materna Margit nevű kisasszony 
— egy tanítónők részére szerkesztett német lap-
ban: „Ein Volk, eine Schule" — a követ-
kezőképen mondja el nézeteit e kérdésről: A 
hat éves Ernával a tanítónő a tyúkról és csibéi-
ről, a borjúról és tehénről szól; szépen fejlődik 
tovább a dolog, míg végre a gyermeket a követ-
kezőképen oktatják ki (szóról szóra az említett 
folyóirat szerint): „A legközelebbi természet-
rajzi órára elhoztam magammal a férfitest mo-
delljeit, kinyitottam és odatoltam Erna elé. 
Persze, hogy nyomban az őt érdeklő szervekre 
esett tekintete, ahogy azt vártam is. Hogy neki 
időt engedjek és elfogulatlanságában megtart-
sam, itt is a már jól ismert szerveket ismétel-
tem, úgy, hogy ez idő alatt egész nyugalommal 
nézegethette a nemi szerveket. Persze, hogy 
feleletei közben szívesen elnéztem valami könnyű 
szórakozottságot. Végre áttértem a nemi szer-
vekre és azt mondtam neki, hogy ezek a férfiak-
nál egészen mások, amiot ő azt képeken már 
többször látta. Megneveztem ezek részeit és 
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egészen röviden megmagyaráztam neki, hogy 
hol képződik a mag és hol jő ki. Azután arra 
tértem át, hogy az új ember az anya tojásaiból 
és az atya kiesi ondószálac>káiból keletkezik ; 
sajátságainak felét tehát az atyjától örökli az 
ember, filét pedig az anyjától. Felhasználtam 
egyúttal sz alkalmat, hogy Ernát arról is fel-
világosítsam, hogy jó és rossz tulajdonságait 
gyermekei fogják örökölni. De hogyha hibáit 
korán levetkezni képes, akkor nem oly köny-
nyen örökölhetők át; másképp később mint 
anya nagyon fog szomorkodni gyermekeinek 
hibái miatt. Ezt ptdig ő bizonyosan nem akarja. 
Erna ezt nagyon jól megértette és ez egy ké-
sőbbi nemzedékkel szemben a felelősség érze-
tével töltötte el . . ." Egy hamburgi tanügyi 
lap ehhez a következő megjegyzést fűzi : „És ilyen 
ostoba tökfilkóságot pedagógiának neveznek, 
modern pedagógiának. Az ördögbe is ! Ez a 
hölgy nyilvánvalóan hisztérikus. Egy veder hideg 
víz saját érdekében és végleges szabadságolás 
viszont nem látásra tanítványai érdekében, ez 
volna az egyetlen helyes dolog. Nem értjük, 
hogy egy leányok részére írott lap hogy kö-
zölhet ilyen irkafirkát." 

Az ilyenforma szexuális felvilágosítást dr. 
Salliviirk, kiváló pedagógiai író is a leghatáro-
zottabban visszautasítja, többek között így nyi-
latkozván egyik erre vonatkozó cikkében: „Ha 
csak egy tanuló volna is az iskolában, aki előtt 
azok a dolgok, melyek előadására a tanító 
készül, nem titkok ; s kit gonosz környezete 
már megfosztott gyermeki tartózkodásától és 
tudatlanságától: ez a felvilágosítás, melyet be 
akarnak vinni az iskolába, a korai romlásra 
való buzdítás lenne s némely romlatlan ifjú 
emberre nézve az első lépés az örvény felé." 

A franciaországi tudós pro le tá r iá tus . 
Bérenger Henri megrajzolta egy folyóiratban 

Franciaország tudós proletáriátusát. A francia 
békebírák, kik majdnem mind jogtudorok, évi 
1800—3000 frank fizetést húznak s minthogy 
legtöbbször vagyontalanok, ebből a jövedelem-
ből kell megélniök. Az akadémiailag képzett 
tanítóknak évi jövedelme a kollégiumokban 
2000—3000 frank, a líceumokban 3500—5000 
frank ; ezek nagy része is vagyontalan. A kollé-
giumok és líceumok segédtanárai 3000 franknál 
nagyobb jövedelmet nem húznak. A francia 
népiskolák 180.000 tanítója közül 100.000 oly 
csekély fizetést élrez, hogy mindig szorult hely-
zetben vannak és mégis 15.000 tanerő van 
Párisban, mely az évenként megüresedő 150 
tanítói állásra vár. Franciaország technikai fő-
iskolái évenként 800—900 mérnököt képesí-
tenek, kik közül csak a kisebb rész talál állásra, 
gyakran oly fizetés mellett, amit egy művezető 

vagy élőmunkád visszautasítana. Bérenger a 
magasabb képzettséggel bírók túltengésében 
Franciaországra nézve szoeiális veszedelmet lát. 

Országgyűlés. 
(A vallás- és közokt. miniszteri tárca 
1909. évi költségvetésének tárgyalása.) 

A részletes vita. 
Dec. 5. 

E napon kezdették a részletes tárgyalást 
és be is fejezték. Igen tartalmas és közérdekű 
fölszólalások voltak, melyekre a miniszter nyom-
ban megtette tájékozó és megnyugtató észre-
vételeit. 

GÓldis László román nemzetiségi képviselő 
nagy tárgyismerettel és emberszeretettel ismer-
te t te azon rettenetes pusztításokat, melyeket a 
túlságos szeszfogyasztás okoz Magyarországon. 
Ez a tárgy úgy kerül a közoktatási tárcához, 
hogy 1000 koronás tétel van fölvéve az alkohol 
elleni küzdelem iskolai ismertetésére. Kimutat ja 
Goldis, hogy a szeszfogyasztás tekintetében Ma-
gyarország második helyen áll. I t t minden alka-
lommal, örömben és búban, isznak az emberek. 
A pálinka iszonyú pusztí tást visz véghez a köz-
nép között, amely sok vidéken már a gyerme-
keket is mérgezi vele. A tételt azért nem fo-
gadja el, mivel fölötte csekély a nagy veszede-
lemmel szemben. 

Tartalmas beszédét teljes figyelemmel hallgat-
ták ; végül magyar képviselők is számosan üdvö-
zölték érte. 

Apponyi gróf azonnal válaszolt. Kijelentette, 
hogy az általános elvekben egyetért Goldissal. Most 
nem tudo t t nagyobb összeget előirányozni, de 
jövőben törekszik arra. Ha a szónok kívánsága 
szerint törülnék a tételt , akkor semmi sem ma-
radna a fontos célra. 

(Tapasztalhatták a nemzetiségiek, hogy mihelyt 
általános érdekű, közjóra irányuló eszméket fej-
tegetnek, ahelyett, hogy lépten nyomon a kor-
mányzatot vádolnák részrehajlással és az állami 
berendezéseket támadnák, teljes figyelemben és 
megbecsülésben van részük.) 

Nagy György indítványozza, hogy az egyete-
men a szegénysorsú, jól tanuló if jak necsak a tan-
díj, hanem a vizsgálati díjak fketése alól is men-
tessenek föl. Ez utóbbiak sok szegény emberre 
nézve igen terhesek, de a tanárok nem monda-
nak le róla, mivel az ő jövedelmüket szaporítja. 

Halász Lajos szükségesnek tartja, hogy a buda-
pesti egyetem mellett diplomáciai előkészítő tan-
folyamot is szervezzenek. Most csak Bécsben lehet 
előkészíteni, ahová kevés magyar megy. Épen 
azért a konzuli karban fölötte kevés a magyar. 
Ezzel a kérdéssel már 1873-ban foglalkozott a 
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magyar törvényhozás ; a 80 as években hozott is 
határozatot, de nem haj tot ták végre. 

Ballagi Aladár kifogásolja, hogy a budapesti 
egyetemet ma is osztrák császári pátens alapján 
kormányozzák. A szabályzatban rendőri szakaszok 
vannak s a szabadelvűpárti kormányok többször 
felhasználták a felügyeleti jogot a taní tás sza-
badságának korlátozására. Egyetemi törvény al-
kotását tar t ja szükségesnek. 

Kimutatja, hogy az egyetemi könyvtár helyi-
sége nem elég. Csak 120 olvasó számára van 
hely. Más rokonintézmények bevonásával kell ki-
fejleszteni ezt a nélkülözhetetlen intézményt. 

Thály Kálmán is az egyetemi könyvtárral fog-
lalkozik. Állítja, hogy már kezdetben is rosszul 
építették. Most teljesen elégtelen. Helyesnek tar-
taná, hogy egy nagyszabású nemzeti könyvtárat 
építsenek. 

Apponyi Albert gróf miniszter együttesen 
válaszol mindezen kérdésekre, amelyek az egye-
temre vonatkoznak. Nagy György indítványától, 
mely az egyetemi szigorlati díjak elengedhetésére 
vonatkozik, nem idegen. De így általánosságban 
és rögtönözve nem tudja eldönteni. A diplomá-
ciai előkészítésre vonatkozó megelőző tárgyalá-
sokat előkeresi és tanulmány alá veszi. Az egye-
temi szabályzat reformjára nézve már föl is hívta 
az egyetemi tanácsot, hogy tegyen javaslatot. Az 
egyetemi könyvtár nagy fogyatkozásait jól ismeri 
és a múzeumi építkezésekkel kapcsolatosan fogja 
megoldani a kérdést. 

Tolnay Lajos a csillagvizsgálás fontos ügyére 
hívja föl a közfigyelmet. Sajnálatosnak tartja, 
hogy Budapesten nincs csillagvizsgáló 

A középiskolák tételénél Hajdú Frigyes a 
tanárok fizetésrendezését sürgeti. 

Hock János nagyobb beszédben tárgyalja a 
középiskolák reformját. A mai reáliskolai és gim-
náziumi oktatási irány egyesítése szellemi túl-
terhelés nélkül nem vihető keresztül. Az iskola 
ma nem az élet számára nevel ; szükséges a re-
form. A mi középiskolai rendszerünk az önkény-
uralom maradványa, melyet aztán toldozták-fol-
dozták. A magyar ós német faj tulajdonságai 
közt nagyok a különbségek. A mi iskolai rend-
szerünket nemzeti alapon kell kiépíteni, de köz-
jogi helyzetünknél fogva, a modern nyelvek fel-
karolásával. A testi és lelki nevelés irányának a 
tanferfiak tudásában egyesülni kell. 

Apponyi Albert gróf miniszter Hajdú Frigyes-
nek azt feleli, hogy a középiskolai tanárok fizetés-
rendezését a közel jövőben meg fogja oldani, de 
előre kijelenti, hogy túlságos igények kielégíté-
sére nem vállalkozik. Hock Jánossal mindenben 
egyetért a középiskolák reformjára nézve. O is 
az egész ember összhangzatos kifejlesztését tart ja 
a középiskola feladatának. Reméli, hogy a refor-
mot megvalósíthatja még miuisztersége alatt. 

Nagy Györgynek, aki megtagadta a brassói é3 
medgyesi szász gimnáziumok számára fölvett 
ötszáztízezer koronás tétel megszavazását, azt 
válaszolja a miniszter, hogy a tételnek csak 
körülbelül 28 ezer koronás évi részlete terheli 
a mostani költségvetést. Különben a medgyesi 
gimnázium igen hazafias és nemzeti iránybau 
neveli a reábízott ifjúságot. 

A polgári iskolák tételénél Sághy Gyula a 
tanárok fizetési pótlékát, Halász Lajos pedig a 
felekezeti polgári iskolai tanárok fizetésének javí-
tását ajánlja a miniszter figyelmébe. 

A siketnéma-intézeteknél Hock János javasolja, 
hogy terjessze ki a kormány az írás olvasás kö-
telező tanulását a siketnémákra is, mert jelenleg 
80 százalékuk írástudatlan marad. 

Elfogadták még a miniszternek a költségvetés-
hez tartozó külön jelentéseit, azok közt azt, amely 
a népszínháznak a nemzeti számára történt bérbe-
vételéről szól. 

Ezzel a tárca részletes tárgyalása is befejeztet-
vén, a Ház élénken megéljenezte Apponyi gróf 
minisztert. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
N. Á. Belvárd. 1. A törvény 15. §-a általá-

ban csak tanköteleseket említ, minthogy pedig 
a tanköteles kor a 6. évtől a 15. évig terjed, az 
ismétlő-iskolásokat is kell ezalatt érteni. 2. A ta-
nítót akár év elején, akár év közben választották 
meg, csak fegyelmi vizsgálattal lehet állásából el-
bocsátani ; sőt ok nélkül még a próbaidőre alkalmazott 
tanító sem bocsátható el fegyelmi vizsgálat nélkül. — 
S. L. Bicske. Az izr. hitfelekezeti iskolákra az állami 
iskolák részére kiadott Utasítás a kötelező. — 
E. A. Vajka. Ha az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján 
korpőtlék-kiegészítés címén már részesültek állam-
segélyben, ez csak úgy volt lehetséges, hogy annak 
idején bemutatták az összes előírt okmányokat. Nem 
hisszük tehát, hogy most, amikor utólag fizetéskiegé-
szítésért folyamodnak, újból kellene mellékelni az 
egyszer már bemutatott iratokat. — Ifjú. A tanítók 
(tanítónők) számára rendezett tanfolyamok többfélék, 
ú. m. a mezőgazdasági, borgazdasági, gyümölcsészeti, 
méhtenyésztési, kézimunka-tanítói stb. tanfolyamok. 
Valamennyire, kivévén az utolsót, pályázat hirdettetik. 
A fölvétel föltételei esetről es itre módosulnak s emiatt 
azokról határozottan nem iuformálhatjuk. Szívesked-
jék figyelemmel kísérni lapunk hirdetési rovatát. — 
Sz. S. Az ág. ev. és ref. tanítók által fizetés fejében 
nyert földek után a kincstárral szemben az egyházak, 
mint tkvi tulajdonosok, kötelesek az egyenes adókat 
fizetni. Ez a kötelezettség még akkor is fennáll, ha 
a tanító és a hitközség között létrejött megállapodás 
értelmében a jelzett adók viselését a tanító elvállalta. 
Vagyis a kincstár az adóból eredő követelését mindig 
a hitközséggel szemben érvényesíti ; de ha az adó-
teherre nézve fennálló magánjogi természetű szerződés 
szerint, minő a díjlevél is, a tanító kötelezettséget 
vállalt, a hitközség az általa kifizetett adót a tanítótól 
behajtathatja. A róm. és gör. kath. tanítók, hacsak 
ezzel ellenkező megállapodás nem jött létre, a haszon-
élvezett földek után kirótt állami adókat maguk tar-
toznak fizetni. — K. D. Mbhegyes. 1. Új nyugdíj-
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könyvecske kiállításáért a minisztériumhoz kell folya-
modnia 2. A fölvételt megelőző szolgálati éveinek 
beszámítására nézve, ha folyamodnék is ezért, aligha 
kapna most határozott rendelkezést. Az ily kérelmek 
elbírálására a végellátás alkalmával kerül a sor, s ha 
a nyugdíjasnak a nyugdíjösszeg megállapítása ellen 
észrevétele van, az érdekelt panasszal é^e t a közig, 
bíróságnál. Egyébiránt tessék most megpróbálkozni a 
beszámításra vonatkozó kérelmével. — Zoltán. Amint 
soraiból kivehetők, önöknél az állami iskola felállítása 
nem a felekezeti iskola bevonásával, hanem annak 
érintetlenül hagyása mellett történt. Szó sem lehet 
tehát arról, hogy abban az esetben, ha önök saját 
kérésükre állami szolgálatba kineveztetnek, átvett 
tanítóknak tekintessenek, és mint ilyeneknek, az 1893. 
évi október hő 1-től számítandó szolgálati éveik a 
magasabb fizetésre való igény szempontjából beszámít-
tassanak. Erre csak akkor lenne igényük, ha a szer-
vezés a felek, iskola bevonásával és azon kijelentés 
mellett történt volna meg, hogy a felek, iskolánál 
alkalmazott tanítók, amennyiben megfelelő képesítés-
sel bírnak és szolgálatképesek, állami tanítókká nevez-
tetnek ki. — D. V. Kslnk. Olyan nyomtatványmintákat 
mi nem ismerünk, de azért meglehet, hogy a vidéken 
használatban vannak. Az Utasítás világosan megjelöli, 
hogy minő okmányokat kell bekívánni a községtől és 
miket kell az iskolaszéknek kiállítani. Nem oly nagy 
feladat ezeknek az összeállítása. — K. Z. Mfelek. Az 
útadót jogosan vetették ki ; ez alól csak állami tiszt-
viselők, tehát a tanítók is, vannak fölmentve. A tör-
vényhatósági joggal felruházott városokban az útadó 
községi adó természetű, és miután a tanítók községi 
adózástól mentesek, az említett városokban a tanítók 
nem tartoznak útadót fizetni. A betegápolási pótadót 
még az állami tisztviselőkre (tanítókra) is kiróják. Ezt 
meg kell fizetnie, ez alól fölmentésnek nincs helye. 
A III. korpótlékáért nem kell külön folyamodni. Ügy 
látszik, hogy elkerülte figyelmét a lapunkban annak-
idején e tárgyban kiadott rendelet. — H. I . Tr . A 
Tanítók Tanácsadója az előfizetőknek már szétküldetett. 
A kötött példány ára 4 K ; megrendelhető a kiadó 
Lampel R. könyvkereskedésében (Budapest, VI., An-
drássy-út 21.). — D. A. Békés. Szíveskedjék e tárgy-
ben Havas Irma polg. isk. tanítónőt fölkeresni (Újpest, 
Károlyi-utca 22.), aki készséggel útbaigazítja. — 
D. Miava. A névváltoztatást a születési bizonyítványra 
(keresztlevélre) vezetik rá hivatalosan. Ezenkívül még 
külön végzést is kap. Ettől eltérő kívánságának aligha 
fognak eleget tenni. — U. 1. Deinecser. Az 5°/o-os isk. 
adó, 57/1872. sz. minisztertanácsi határozattal, községi 
adónak minősíttetett. Ez alól pedig a tanítók az 1875. 
évi XXIX. t.-c. 27. és az.. 1886. évi XXII. t.-c. 138. 
§-a értelmében mentesek. Önt valószínűleg a kántori 
javadalma után rótták meg pótadóval. — P . M. 
Zsebely. Az eddigi gyakorlat szerint a szegény tanulók 
csupán a tandíj alól mentetnek fel ; ellenben az 50 
f es beíratási díjat minden tanulótól be kell szedni. 
Épúgy a 30 f-es nyugdíjintézeti járulékot is, ha azt 
a község átalányösszeggel megváltoíta. A népoktatás 
ingyenességéről szóló törvény életbelépte után, mely 
az állami iskoláknál 1909 szeptember 1-jében van 
megállapítva, a szegénységüket igazoló tanulók az 
50 f-es beíratási díjat sem lesznek kötelesek fizetni.— 
B. A. Sháza. Nyugdíjpótló államsegélyre csak azon 
tanítóknak l'ihet igényük, kik túlkorosság miatt annak-
idején az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe fölvehetők 
nem voltak és 10 evi szolgálatuk van. Esetleg ezek 
özvegyei is kaphatnak e címen évi 200 K-t. Nyug-
díjas tanítók ily segélyt egyáltalában nem kaphatnak, 
tehát hiába is folyamodnék. — O. P . Szrégen. Ingyen-
népkönyvtár engedélyezése iránt a község az alispán 
útján a földmívelésügyi minisztériumhoz forduljon. — 

B. B. Bigács. A tanítók fizetésük után nem róhatók 
meg községi pótadóval. Az illetékegyenértéket rend-
szerint a vagyon élvezetére jogosított személy tartozik 
fizetni. Hallatlan azonban, bogy ön 899 K fizetés után 
117 K 85 f-rel volt megróva a mult évben, s most 
újabban még 18 K-val akarják megterhelni ! Föleb-
bezze meg a közig, bizottságnál. — H. K. Csengőd. 
Más tanácsot nem adhatunk : sürgesse meg újra. — 
G. K. U. A polg. isk. tanítói vizsgálatra bármikor 
jelentkezhetik a szünidei hónapok kivételével. Az igaz-
gatóság a vizsgálat napjáról értesíteni fogja. Az első 
vizsgálat díja 50 K. Mellékletek : életrajz, születési 
bizonyítvány (keresztlevél), tanítói oklevél, minősítő-
táblázat vagy erkölcsi bizonyítvány, orvosi és szolgá-
lati bizonyítványok. 

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

Köszönetét nyilvánította: Vaszary Kolos 
bíbornok, hercegprímás, esztergomi érseknek, aki 
az esztergomi Szent Anna zárdában levő róm. 
kath. el. isk. kibővítési költségeire 4000 K-t és 
dr. Bliimelhuber Ferenc nagyprépost, esztergomi 
prelátus kanonoknak, aki ugyanazon célra 2000 
K-t adományozott ; Zúbriczky Tivadar szent-
bazilrendi főnöknek, ki a máriapócsi gör. kath. 
fel. el. isk. átalakítására és egy negyedik tan-
teremmel való kibővítésére 24.000 K-t adomá-
nyozott; gróf Zichy Rafaelnek, aki Sárszent-
mihály községben a régi róm. kath. el. isk. 
helyett 8000 K költséggel ú j iskolát építtetett 
és azt a kor igényeinek megfelelően föl is sze-
reltette ; Vajda Ödön zirczi apátnak, aki 
Kelemenhalom és Róbertvölgy pusztákon 10.200 
K költséggel egy-egy ú j róm. kath. fel. el. isko-
lát építtetett, azokat a törvény követelményei-
nek megfelelően fölszereltette és azokhoz az 
1907. évi XXVII. t.-c.-ben előírt törvényes illet-
mények biztosítása mellett oki. r. vándortanítót 
nevezett ki ; gróf Cziráky Antalné szül. gróf 
Keglevich Rózának, aki a lovasberényi róm. kath. 
fel. el. iskolát 1000 K költséggel fölszerelte. 

Kinevezte: Uradnik Vendel oki. tanítót a 
chizsnei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Köpe Jenő oki. 
tanítót a miavablahói áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; 
Jung Lenke oki. óvónőt a nagykürtösi áll. óvó-
hoz óvónővé. 

Visszahelyezte: Hidvégi Benő kir. tanfel-
ügyelőt a folyó évi 128.000. sz. a. kelt rende-
lete hatályon kívül helyezésével Udvarhely vár-
megyéből Borsod vármegyébe ; Kuliszéky Ernő 
kir. tanfelügyelőt a folyó évi 131.081. sz. a. kelt 
leirata hatályon kívül helyezése mellett Udvar-
hely vármegyébe ; Lengyel József hunyadvár-
megyei segédtanfelügyelőt a szabolcsvármegyei 
tanfelügyelőséghez. 

Előléptette : Gosztonyi József, Papp Mihály 
és Domonits Mihály közp. szolgálattételre beren-
delt áll. el. isk. tanítókat, a népnevelés terén 
szerzett érdemeinek elismeréseül, mostani állo-
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ináshelyén az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. szakasza 
alapján igazgató-tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Piroska 
I rma németócskei áll. el. isk. taní tónőt a temes-
sági áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Turk János mező-
pagocsai gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 280 K t ; Kreutzer Antal szabori róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen taní tónak évi 1320 
K- t ; Bernharcit Henrik köttsei ág. ev. el. isk. 
elaggott tanítónak évi 1380 K - t ; Dajkovics 
Damaszkin kavaráni gör. kel. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1080 K-t ; Steinhöfer Károly 
nagyhalmi pusztai róm. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 980 K t . 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : néh. 
Bellovics Antal telepóczi gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Szuchy Máriának évi 640 K-t, Heléna 
nevű kiskorú árvájának 106 K 67 f-t, összesen 
746 K 67 f - t ; néh. Lyach Pé te r kisrákóczi 
nyug. gör. kath. tanító özv., szül. Szadváry 
Máriának évi 300 K t ; néh. Dudosits Antal 
répczesarudi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Mészárits Szidóniának évi 532 K- t ; néh. ifj . 
Stich Hermanné szül. Szurmay Ilona bogsán-
bányai áll. el. isk. tanítónő László nevű kiskorú 
árvájának évi 156 K 67 f-t. 

• KÜLÖMFÉÍJÉIL 
A magyar iskola ünnepe . 

Hazánk első és legnépesebb népiskolai tanítói 
egyesülete, a Budapesti Tanítótestület, december 
7-én méltó fénnyel és melegséggel ünnepelte meg 
a népiskolai közoktatást rendező 1868. évi 
XXXVIII. törvénycikk negyven évi érvényességét. 
A váciutcai városházának nagy tanácskozási terme 
zsúfolásig megtelt a fővárosi népiskolák munká-
saival. Megjelent közöttük Apponyi Albert gróf 
miniszter, Tóth János államtitkár, Halász Ferenc 
min. tanácsos, Mosdóssy Imre, Petri Mór kir. 
tanfelügyelők, Eötvös Lóránd báró volt közokt. 
miniszter, Fülep Kálmán főpolgármester, Bárczy 
István polgármester, Festetich Géza gróf és Melly 
Bela tanácsnokok, Weszely Ödön főreáliskolai 
igazgató stb., stb. 

Moussong G-éza testületi elnök megnyitó-beszé-
dében népiskolai alaptörvényünk érdemeit mél-
tatva, hangsúlyozta, hogy ez a törvény szoros 
kapcsolatba hozta az iskolát a társadalommal és 
közös kultúiálÍ3 munkásságra buzdítot ta . Köz-
műveltségünk mai fejlődése tanúsí t ja , hogy a 
négy évtizeddel ezelőtt megindult magyar nép-
nevelés értékes eredményekre vezetett. A magyar 
népnevelésnek kötelességérző munkásai köteles-
séget teljesítenek, midőn hálaérzettel emlékeznek 
meg a törvényről, negyven éves évfordulója 
alkalmából. Hálaérzettel emlékeznek meg a tör-

vény alkotójáról, Eötvösről, mer t ő rakta le ama 
kultúrtemplom alapját, melyet a tiszta erkölcs és 
hazaszeretet számára épí tet t fel az iskola tevé-
kenysége s a társadalom áldozatkészsége. Meleg 
szívvel köszönti a nagyokat, kik történelmi je lentő-
ségű munkásságukkal vezetik, ápolják és istápol-
ják a magyar nemzeti társadalomnak és iskolának 
létérdekeit. 

Apponyi Alber t gróf őszinte örömmel jö t t , 
mert jobb helyen, mint a magyar székesfőváros 
tanítói körében, nem ünnepelheti a törvény év-
fordulóját, de őszinte sajnálattal, sietve kell tá-
voznia. Halaszthatlan teendői tovaszólítják. Benső 
meghatottsággal gondol az Eötvös nagy alkotá-
sára. Egész alkotás ez. Mutat ja az a köi'ülmény, 
hogy ennek alapján akarjuk továbbfejleszteni 
nemzeti népoktatásügyünket. Ma is büszkén áll 
az az épület, melyet Eötvös emelt. Mi csak tata-
rozzuk és ú jabb szárnyakkal bővít jük. Az Eötvös 
törvénye biztosította számunkra a békés haladást. 
A nemzeti erények bajnokaival karöltve kívánja 
lelkének egész hevével munkálni a jövőben is, 
Eötvösünk szellemében, Eötvösünk eszméit. 

Bákos István igazgató-tanító az ünnepi szónok. 
A negyvennyolcadiki törvények — úgymond — 
ú j életre ébresztették a magyar nemzetet, de 
csak hatvannyolcban indult meg az új életnek 
erőlüktetése. Az ez időben alkotott törvényünkre 
gyúltak ki iskoláinkban azok az apró mécsek, 
melyek fénye glóriát vont népünk homloka köré. 
Eötvös emberszeretete, demokratikus lelke adta 
meg azt impulzust. Ezeréves multunk nemzeti 
őserőnkből táplálkozott. Ezeréves jövőnket isko-
lánk fogja eltetni. Önérzettel és fölemelt lélekkel 
gondolhatunk taní tói hivatásunkra. Micsoda ér-
zelmek ostromolják lelkünket, ha eszünkbe j u t , 
mi volt a tanítói állás régen. Viszonyaink ked-
vező fordulata megacélozza te t terőnket . Jól tud juk , 
bogy könnyebb kinőni az iskola négy fala közül, 
mint méltóan betölteni azok között helyünket. 
Hogy méltóan betölthessük, híven ragaszkodjunk 
eszményünkhöz, de egyeztessük az élet való-
ságával. Ekkor megvalósíthatjuk nagy Eötvösünk-
nek szép álmát. Egy Isten, egy nyelv ! 

Bákos után Bakó László, a Nemzeti Színház 
művésze, hatásosan szavalta el Móra István költő-
tanítónak Prófécia című, gyönyörű alkalmi költe-
ményét. Simon Lajos főt i tkár előterjeszté a 
választmány javaslatát , melynek értelmében a 
testület tiszteleti tagjává választották : Apponyi 
Albert grófot, Eötvös Lóránd bárót és Bárczy 
Is tván drt. Bárczy polgármester hálás köszönetet 
mondott a megtiszteltetésért. Érzi azonban a 
megtiszteltetés súlyát is. A magyar kultúra ké t 
kitűnősége mellett érdemetlennek vallja magát. 
Ami érdeme, az a meleg szeretete, melyet a 
ku l tú ra munkásai i ránt érez. Mint a főváros kö-
zönségének képviselője, leteszi koszorúját Eötvös 
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József szobrára. Szándékosan beszél szoborról, 
mert szobrot emelt ő a törvénykönyvben és szí-
vünkben. Budapest még azért is külön hálával 
tartozik Eötvös emlékének, mer t az ő alkotása, 
az <3 tanítói diadalmasan fejezték be azt a harminc-
éves háborút, mely városunkban a nyelvkérdésben 
folyt. Eötvös Lóránd báró szívesen fogadta a 
meghívást és nem is gyanította, hogy mekkora 
megtiszteltetés vár i t t reá. Ha ilyen k i tünte tés 
éri a becsületérző embert, kuta t ja , hogy mivel 
szolgált rá és hogy mely kötelességék hárulnak 
reá. A miértre feleletet ad az a szoros kapcsolat, 
mely őt a törvény alkotójához fűzi. Hogy melyek 
a kötelességei, erre nézve tájékoztatta Rákos. 
Emlékül viszi magával ama kijelentését, hogy 
könnyebb az iskolából kinőni, mint ott méltóan 
betölteni helyünket Törekszik megfelelni taní tó i 
feladatának, min t ahogy teszik tanító társai. Erődi 
Ernő tanár vezetése alatt álló daloskör művészi 
énekelőadásai emelték az ünnepség fényét és meg-
aranyozták a közhangulatot. (H. I.) 

— Benyovszky Móric gróf . A nyitramegyei 
Verbón a mul t hónap 29-én emléktáblát állí-
tottak a XVIII. század egyik leghíresebb ma-
gyarjának, Benyovszky Móricnak. Kalandos éle-
tének főbb mozzanatait emlékiratából ismerjük, 
de jellemével és jelentőségével ma sem vagyunk 
teljesen tisztában. Szenvedélyes természete foly-
tán már i f jú korában összeütközésbe jö t t roko-
naival, s minthogy az állam egyéniséget korlá-
tozó rendje is nyomasztólag hatott reá, e l indul t 
a nagyvilágba. Harcolt Lengyelország szabad-
ságáért. Ekkor kerül az oroszok fogságába, kik 
a rájuk nézve veszedelmes embert birodalmuk 
legtávolabbi részére, Kamcsatkába száműzik. I t t 
összeesküvést sző és sikerül is néhány vakmerő 
társával elmenekülni. "Végtelen hosszú ú t u tán 
Madagaszkár szigetére vetődik, hol fejedelemmé 
választják. A franciák kezdetben segítik, később 
cserbenhagyják, sőt üldözik, úgy, hogy kénytelen 
elhagyni a szigetet. Evekig kalandozik ezután 
Európában és Amerikában, míg végre visszatér 
Madagaszkárba, hogy megvétlje a szigetet a 
franciák e l len; de szerencséje e lhagyja; a fran-
ciák ellen vívott véres küzdelemben elesett. 

Benyovszky a nyugtalan lelkű, szilaj tempera-
mentumú férfiaknak abból a faj tájából való, 
mely rendesen veszedelembe dönti magát és 
hazáját, de igen gyakran hír t és dicsőséget 
szerez magának is, nemzetének is. E kalandos 
életű férfi megérdemli, hogy a késői nemzedék 
megemlékezzék róla. 

— Az V. kerüle t i ál lami főgimnázium 
Ünnepe . Az V. kerületi főgimnáziumot Magyar-
ország legszomorúbb korszakában alapították. 
Az Úrnak 1858-ik esztendejét írták, mikor ha-
zánk függetlenségének ellenségei azt remélték, 
hogy a Pesten megalapított németnyelvű gim-

názium nemcsak az idegen kultúrát fogja az 
elmaradt országban terjeszteni , hanem fölneveli 
azt a nemzedéket, mely már megbízható és hű-
séges munkatársa lesz a hatalomnak. Az idegen 
szellemű, az ' idegen nyelvű intézmény nem tu-
dott gyökere t ereszteni a magyar talajba ; a 
kezdetben magukat apostoloknak érző tanárok 
kedvetlenül tapasztalták munkájuk eredmény-
telenségét. Pár évi működés után helyüket lel-
kes magyar tanárok foglalták el s azóta évtize-
deken át a közéletnek ós társadalomnak szám-
talan harcost nevelt ez az intézet. December 
8-án ünnepel te meg fennállásának ötvenedik év-
fordulóját Meghatottan néz te az ünneplő közön-
ség a galambősz Bartál Antalt, ki már az 
intézetnek 1858-ban tanára volt. A fényes kul-
túrünnepen Wagner Alajos c. főigazgató üdvö-
zölte a megjelenteket, Berepatits István az iskola 
tör ténetét ismertette, Molnár Viktor államtitkár 
a miniszter, Bárcsy Is tván polgármester a fő-
város nevében üdvözölte az intézetet. A társ-
intézetek nevében Cherven Elf ris c. főigazgató, 
a volt tanítványok nevében Heinrich Gusztáv 
egyetemi tanár, a jelenlegiek nevében Baron 
Gyula beszélt. Az ünnepre Perepatits I s tván dr. 
megírta az intézet ötvenéves történetét . E dí-
szes kiállítású könyvet még ismertetni fogjuk. 

— A biliarvárin egyei közigazgatási bi-
z o t t s á g december hó 2-án tartott rendes havi 
ülésé tárgysorozatának népoktatási köréből Va-
sady Lajos kir. tanfelügyelő mintegy 122 ügyet 
adott elő. Legfontosabb ezek közül annak a be-
jelentése, hogy a közoktatásügyi miniszter a 
vármegye nagy kiterjedésénél fogva a népokta-
tási viszonyok fellendítése s a tanfelügyelet 
intenzívebbé tétele szempontjából az 1909. évi 
január hó l-jétől kezdődő hatállyal a belényesi, 
vaskóhi, tenkei, beéli és magyarcsékei járásokra 
kiterjedő hatáskörrel, Belényes székhellyel tan-
felügyelői kirendeltséget szervezett. Továbbá eb-
ben az ülésben lett nyilvánvalóvá az is, hogy 
az 1907 /8 . tanévben tel jesí tet t iskolalátogatások 
során tapasztalt nemzetellenes irányzat követése, 
meg nem engedett, káros szövegű füzetek hasz-
nálata, hazafiatlan dalok tanítása, illetve a ma-
gyar nyelv tanításának elhanyagolása az e tekin-
te tben fennálló rendelkezések semmibe vevése miatt 
több taní tó ellen megindí tot t eljárás folyománya-
ként a miniszter ezút tal is hat t an í tó ellen 
rendelte el a fegyelmi eljárás folyamatba téte-
lét, háromnak ezek közül az állásától való fel-
függesztését is elrendelte, kettőnek pedig az állam-
segélyét beszüntette. Az iskoláknak az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 17. § a, illetve az 1 8 0 5 / 9 0 8 . sz. 
rendelethez képest megállapított feliratokkal való 
ellátása s ezek alkalmazásának ellenőrzése tekin-
tetéből is szigorú intézkedés tör tént ezen ülés-
ben. Az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján a bihar-
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vármegyei tanítók részére eddig engedélyezett ál-
lamsegély összege pedig 131.993 koronát tesz ki. 

— E g y e t e m i neve l é s . Száz meg száz i f jú t 
szakít el otthonától a jövőre való előkészülés, 
a diplomaszerzés súlyos gondja. Es mégis, épen 
a jövő tekinte' éből aggásztó annak a számos 
i f jú léleknek a sorsa. Aggasztó, mert elhagyva 
családi körüket, vége szakad a nemzeti, a vallá-
sos nevelésnek, megszűnik még a rendszeres 
felügyelet is. Közismert dolog, hogy egyetemünk 
keveset törődik azzal, hol töltik hallgatói szabad 
óráikat. Oxfordban pl. máskép van. A vidéki 
diákok az egyetem kebelében találnak otthont. 
Régi magasabb iskoláinknál i t thon is megvolt 
ez. Ma azonban hiányzik a rendszeres vezetés. 
Innen van az, hogy egységesen csak nagy rit-
kán, akkor is csupán időlegesen, szalmaláng 
módjára lép fel ifjúságunk, valamely nagyobb 
nemzeti változás, forrongás esetén. Különben 
közömbösek a társadalmi célok, küzdelmek iránt. 
A magára hagyott, sokszor nyomorgó fiatal em-
ber könnyen enged a különböző irányú káros 
befolyásoknak. A kávéházakban nemcsak fűtöt t 
szobát, de rossz társaságot is talál. Hogy hány 
diák bolyong Budapesten, távol tűzhelyétől, 
megmutatja a statisztika. A műegyetem hallgatói-
nak 75%-a vidékről kerül. A tudományegye-
temi tanulók 8 3 — 8 4 % a vidéki. Az összes hall-
gatók 7 t része helyett legfeljebb V» áll vizsgá-
latra évenként. 1436 bölcsész közül csupán 124 
végzett a 905/6 . iskolai évben. V* helyett tehát 
V u — V i 2 rész. Az elesettek nagy része vidéki 
földmívesnek, tisztviselőnek a gyermeke, kiket a 
szegénységük tar t vissza a továbbtanulástól. 
Segít ugyan valamit a technikus asztal, a mensa 
akadémika. Azonban nem az étel megszerzése a 
legnehezebb Budapesten, hanem az olcsó, egész-
séges lakás. 

Diák-otthon szervezését indítványozza Kovács 
Ernő dr., orsz. képviselő. Ennek gazdasági és 
erkölcsi előnyeit fejtegette meggyőző erővel a 
„Kálvin - Szövetségu Kenessey Béla püspök 
elnöklése mellett t a r to t t ülésén. Megérdemli a 
magyar társadalom figyelmét. th.) 

— A nemzeti zászló ünnepe Görög-
o r s z á g i s k o l á i b a n . Ebben az iskolai évben 
kedves, szép, hazafias ünnep költözött a görög 
iskolák falai köze : a nemzeti zászló ünnepe. 
Az ünnepet Sztaisz kultuszminiszter teremté 
meg, királyi rendelettel A görög hivatalos lap-
ban közölt királyi rendelet meghagyja az iskolák 
igazgatóinak, hogy az iskolai év megnyitása ezen-
túl a nemzeti zászló alatt rendezendő ünnep-
séggel történjék. Az ünnep következőképen 
folyik le : Az i f júság feláll az intézet előtt s 
szabad ég alatt, a kianólefkó mellett rebegi el 
ezt az imát : „ 0 egek nagy királya, tedd hatal-
massá a mi nemzetünket ; dicsőségben, békés 

munkában naggyá s tégy bennünket Hellas 
méltó fiaivá." A szent fogadalom elhangzása 
után az igazgató a nemzeti zászló szózatát in-
tézi a hellének fiaihoz : 

„Hellének fiai ! Ez a kékesfehér mező a 
szent kereszt jelével a mi hazánknak szent 
szimbóluma. Várak fokán és táborhelyeken, 
harcos hajóink árbocán ez a szent jel lebeg. 
Nemzetünk erejét, nemzetünk nagyságát jelenti 
ez a lobogó. Hellének fiai ! Jól megnézzétek ezt 
a zászlót s mindent föláldoió szeretettel tekintse 
mindig szemetek. Ha férfiakká nőttök majdan, 
e lobogó alatt esküszitek a katona esküjét, hogy 
ezt a zászlót el nem hagyjátok soha sem ; s élte-
teket adjátok érte, ha kell. S mától fogva, hogy 
e szent jel i t t lebeg fejetek fölött, ne feledjétek 
egy percre sem soha, hogy hazátoknak méltó 
fiai legyetek!" 

„Éljen hellén nemzetünk!" Az ifjúság ezt 
dörgi. Majd tanítók, tanárok, a gyermeksereg 
együtt énekli a nemzeti himnuszt, mialatt a 
zászlótartó magasra emeli a lobogót. M. I. 

— Magánvizsgálatok a Pedagógiumban. 
Az állami polgári iskolai tanítóképző-intézetben 
magán-osztályvizsgálatok mindkét szakcsoporton 
1909. évi január hó 26-án és 27-én fognak tar-
tatni. Mindazok, akiknek engedélyük van s vizs-
gázni óhajtanak, j anuár hó 26-án reggel 8 órakor 
jelentkezzenek irományaikkal az igazgatósági iro-
dában. 

— A tanítói állás megbecsülése. A ten-
gődi (Tolna m.) vármegyei választókerületben, 
Szévald Móric járási főszolgabíró lemondásával 
megüresedett vármegyei bizottsági tagságra, 106 
szavazattal 2 ellenében Szigeti Józsefet, Kánya 
község kántortaní tóját választották meg. — 
Boksa Lajos alsózsolczai tanítót a zsolczai kerü-
letben, Farkas Pál tibolddaróczi tanítót pedig 
az ábrányi kerületben megyebizottsági taggá vá-
lasztották. — Nádudvaron Boldizsár Zsigmond 
igazgatótanítót képviselőtestületi taggá válasz-
tották. 

— Analfabéták oktatása. Az Országos Köz-
művelődési Tanácsnak az analfabéták oktatását 
célzó törekvése a vidéken, különösen Bihar vár-
megyében keltett nagyobb visszhangot, ahol a 
Népnevelési Egyesület minden lehetőt elkövet, 
hogy az O. K. T. ebbeli törekvései valóra vál-
janak, áldozatkészsége pedig kézzelfogható, reális 
eredményekben térüljön meg. A szóbanlevő egye 
sülét választmánya a november 25-én Miskolczy 
Ferenc alispán, elnök vezetése alatt tar tot t ülé-
sében Vasady Lajos kir. tanfelügyelő, ügyvivő 
alelnök kezdeményezésére s az ő javaslatainak 
figyelembe vételével és elfogadásával már december 
hóban egyelőre 31 helyen 33 „írás olvasástanítási 
tanfolyam" felállítását, illetve megnyitását hatá-
rozta el. A tanfolyam vezetői az O. K. T. részéről 
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.tiszteletdíjban részesülnek; a Népnevelési Egye-
sület pedig a tanfolyam vezetői közül néhányat 
100—100 korona jutalomdíjban fog részesíteni. 
A tanfolyam három hónapig tart ; a tanulmányi 
felügyeletet ezekben az iskolaszékek, a tanfel-
ügyelőség és a Népnevelési Egyesület választmánya 
teljesítik. A tanulók a tanfolyam végén vizsgá-
latot tesznek s annak eredményéhez képest bizo-
nyítványt kapnak. 

— Halálozások. Berkovich József nyug. 
alsósághi róm. kath. kántortanító, a koronás 
ezüst érdemkereszt birtokosa Szepetneken (Zala 
m.) 83 éves korában elhunyt. — Sallai Endre 
kántortanító életének 62-ik, boldog házasságának 
41-ik, kántortanítóságának ugyancsak 41-ik esz-
tendejében elhunyt Szabadszálláson. Áldás emlé-
kükre ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
S. (Az összes tantárgyak szemléltető-oktatása.) Sok 

megszívlelendőt mond, amit azonban ön előtt már 
sokan elmondtak jobban. Ami kevés új van a cikké-
ben, elvész a részletezésben. — B. (A számolás taní-
tása az iskolákban.) Azt, hogy az emberek eleitől fogva 
számoltak és ezután sem lehetnek meg számolás nél-
kül, — lapunk olvasói előtt fölösleges fejtegetni. — 
I. Azt hisszük, elég volt abból az üzenetből annyi, 
amennyit mi írtunk. Mégis csak mások nevetnének s 
nem az, akit meg akar nevettetni. — N. (Ponyva- és 
pornográf-irodalom.) Sorra kerül. — Nagyszénás. A 
szerkesztő nem kir. tanácsos. Sőt nem is lesz az soha. — 
R. R. A. Az agyagmunka össze-vissza törve érkezett 
hozzánk, de így is mondhatjuk: még sokáig kell dol-
goznia, míg a nyilvánosság elé léphet. — E. (A szo-
cialista-kérdésről.) Közöljük a mellékleten. — B. (Zsi-
gárd.) Tudnunk kell, hogy mi az a „nagyfontosságú 
irodalmi eszme", anélkül nem közölhetjük a felhívást.— 
V. (Mese helye a nevelés-oktatásban.) Ha nem is külön 
„tantárgy" a mese, ma már eléggé kultiválják isko-
láinkban. A tanítónak bőséges alkalma nyílik, hogy 
a mese nevelő hatását kihasználja, talál is mesét, 
mondát elegendőt olvasókönyveinkben. Máskülönben 
ügyesen megírt cikkének közlése fölösleges. — E. 
(Énektanításunk.) A közlésre váró cikkek nagy össze-
torlódása miatt ez évben már nem tudnánk helyet 
szorítani különben jól megírt cikkének. A jövő évben 
pedig amúgy is megvalósítjuk a Szabó Elemér által 
fölvetett eszmét : az énektanítás megkönnyítése végett 
havonként mellékletet adunk. — D. (A magyar mun-
kás stb.) Sorra kerül mind a kettő. — Á. Gy. Azt 
hisszük, egy kissé mégis késő volna most közölni, hogy 
a Pesti Hirlap Szent István napján a milléniumi alap-
ból kiket jutalmazott. — T. (Hiszek.) Bizony, a mi 
poétáink a vallásos hitet nem igen ápolják. Pedig 
talán soha sem volt nagyobb szükség erre, mint ma-
napság. Mielőbb sorra kerül a szép költemény. — 
S. (Észrevetetés.) Jön. — B. (A helyesírás.) Jó úton 
jár, jön a cikk. — G. (Egy tanító ünneplése.) A tanítói 
állás kétségtelen megbecsülése a megyebizottsági taggá 
való választás s mindig örömmel veszünk tudomást 
erről, de, amint az ön verse is bizonyítja, épenséggel 
nem alkalmas arra, hogy versírásra ihlessen valakit.— 
R. (Jegyzetek stb.) A továbbképző-tanfolyamokon ké-
szített kivonatos jegyzeteket nem közlünk. A jegyzet 
— jegyzet, lehet benne sok tévedés, félreértés. Másik 
cikke (a magyar nyelv tudásának szükségessége) szintén 

nem közölhető. Ilyen nagyfontosságú s politikai ter-
mészetű kérdéshez csak alapos tanulmány után lehet 
hozzászólani. — B. (Oszi hold.) Közöljük. — E. 31. 
Nom szívesen szánunk annyi helyet beküldött versek 
értékének megvitatására, amennyit maguktól a ver-
sektől sajnálunk. De minthogy soraiból valami vélt 
igaztalanságon való elkeseredés tűnik elő, meg kell 
mondanunk a következőket: tényleg nem a tájon — 
virágoz „rímek" a legfőbb okozói a vers közölhetet-
lenségének. Lehet, hogy ilyenek, mint írja, a leg-
kitűnőbb költőknél is fordulnak elő, de először szeret-
nénk látni olyan kitűnő költőt, akinek egy egész verse 
üyenekből áll ; másodszor azt kérdezzük : miért nem 
kitűnő tulajdonságaikban követi ezeket a költőket, 
miért csak a hibáikban? És, hogy rátérjünk, amint 
kívánja, a legnagyobb hibára : az a legnagyobb hiba, 
hogy ezeket a formai gyöngeségeket a tartalom költői 
volta, a versek belső zeneiség.', szóval az igazi művé-
szet nem ellensúlyozza. Egyébiránt igaza van, nagyon 
is el vagyunk látva megfelelő versekkel, de emiatt 
egy igazi tehetségnek sem mutattunk még ajtót ; 
viszont, ha hétről hétre nagy nehézségekkel tudnók is 
csak megtölteni a lapot, akkor sem adnánk dilettáns 
munkákat a közönség kezébi. — B. P. Az Édes álom 
tartalma sablonos egy kicsit ; a Ködös időben formailag 
döcögős, pedig ebben volna hangulat. Ha e két vers-
ben külön-külön nyilvánuló jó tulajdonságok egy sze-
rencsés óriban egyesülnek, minden esetre igen szép 
verset fog írni. — T. P. (Temetőben.) Gyönge népdal-
imitáció. Bővebb bírálatába nem bocsátkozunk, csak 
azt jegyezzük meg, hogy az epesszen szót kár epesztjen-
nek írni. — F. II. A. (Első fűtés.) Nem rossz vers, 
csak az alapötlete jelentéktelen. Stílusáról, formaérzé-
kéről ítélve bíztathatjuk, hogy küldjön valami komo-
lyabb dolgot. — V. X. Y. Vannak gondolatai, de 
nem tud formát adni nekik. Prózája a hatvanas évekből 
való. — I. L. (Versek.) Ügyes dilettáns-munkák, ere-
detiség nélkül. — P. I. Ennek a versnek alapján nem 
merjük bíztatni. — Álom és való. A versek közöl-
hetetlenek. — G. J. Mi más nézeten vagyunk : gyön-
gének találjuk a most küldött verseket. — B. M. 
Igyekezete most is megtörik még nyelvünkben való 
járatlanságán, bár hogyha húsz éves kora után kezdett 
magyarul tanulni, csodálatraméltó, hogy ennyire vitte. 
Akármilyen nehezen jut is könyvhöz faluhelyen : 
olvassa szorgalmasan jeles költőinket s meglehet, hogy 
fáradsága nem lesz hiábavaló. Beküldött zeneszerze-
ményeit bajos ilyen formájukban megbírálni, hiszen 
még ha nagyon eredetiek és szépek volnának is, akkor 
sem tudhatnék, képes lesz-e megfelelő harmonizálá-
sukra. De azt hisszük, egyhangúbbak és színtelenebbek, 
semhogy érdemes volna velük a nyilvánosság elé lépni, 
ami, mellesleg megjegyezve, nagyon nehéz és költ-
séges dolog is. — Jártamban, keltemben. A dicsé-
retes tendenciát kissé elnyújtottan és szónokiasan 
fejezi ki. Azonfelül épen mostanában közöltünk hasonló 
tárgyú verset s az összehasonlítgatásokat szeretjük 
elkerülni. Munkásságát különben szívesen fogadjuk. — 
V. K. A vers közölhetetlen. — Fájó jóslat. Az egyik 
népdal (Azt kiáltja a fűlj madár . . . ) csinos, csak az 
ö-zés fölösleges bonne. A többi vers is megérdemli a 
bíztatást. Azt hisszük, fejlődésre képes tehetsége van. 

Tartalom : A legújabb irodalom. ( - ó—.) — A 
kinaesthesiás írva-olvasás. Juba Adolf dr. — Levelek 
egy néptanítóhoz. Gaal Mózes. — Két előadás. Havas 
Irma. — Egyesületi élet. — Szépirodalom : Űj 
költészet. Szabolcska Mihály. — A szén. Szentimrei 
Mártha. — Könyvesház. — Bizonyítványhamisítás és 
iskolaszék. Kardos Albert. — Külföldi szemle. — 
Országgyűlés. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
E o v a t v e z e t o : F A B K A S S Á N D O B . 

Hentschel és Grube. 
— M ó d s z e r t a n i ö s s z e h a s o n l í t á s . — 

( M á s o d i k köz lemény . ) 

írta: Volosin Ágoston. 

Általában véve Hentschel tanítási eljárásáról 
konstatálhatjuk, hogy a) minden szárnolá-i 
gyakorlatát szemléltetéssel kezdi s előbb fejben 
(a fejbeli számolás szabályai szerint), azután 
írásban végezteti ; b) módszere induktív, min-
den ismeret az egyes eseteken tapasztalt eljá-
rások általánosítása ; c) a számok körével pár-
huzamosan és fokozatosan halad a míveletek 
gyakorlása is; d) a harmadik foktól kezdve 
sok algebrai feladatot dolgoztat fel, és pedig 
minden szabály nélkül, csak az összehasonlítás 
és következtetés segélyével; e) nagy gondot 
fordít a hármasszabályra, melyre legtöbb pél-
dát vesz fel. 

Mint látjuk, Hentschel a számtan egész 
anyagát a formális és materiális célok szem 
előtt tartásával fokozatosan, módszeresen dol-
gozza fel. Mégsem lehet eljárását egészben 
helyeselnünk. Különösen a formális cél szem-
pontjából kell liibáztatnuuk módszerét. Nem 
tudott eléggé leszállani a kezdő tanuló értelmi 
fokához s az ismeretnyujtásban nem "találta 
©1 azt a természetes egymásutánt, mely a lelki 
képességek fokozatos fejlődéséhez alkalmaz-
kodik. 

Már a számok ismertetésénél is nagyon 
gyorsan halad, úgy, hogy a tanuló gyermek 
nem emésztheti meg a nyert szemléleteket, 
aem juthat a szám világos fogalmának birto-
kába. Továbbá nála a müveletek nem a számok 
mindenoldalú összehasonlításából alakulnak ki, 
hanem ellenkezőleg, a számok alkalmazkod-
nak a müveletekhez. 

E tekintetben tehát nem tudott szakítani az 
úgynevezett „régi iskola" egyoldalú objektivitá-
sának egyik lényeges hibájával, mely a számtani 
oktatást a müveletek szerint tagozta, úgj^ 
hogy egy ideig mindig ugyanazt a müveletet 
gyakorolja a tanuló s így minden gondolkodás 
nélkül végzi azt, míg megszokja annak gépies 
végrehajtását. Mindazonáltal Hentschelt e tekin-
tetben nem lehet vádolni egészen ezzel a túl-
zással. Hentschel e hibán is sokat javított. 
0 ugyan csoportosítja a mü?eleteket, de egyút-
tal a számok köréhez alkalmazottan fokozatosan 
állítja fel a csoportokat. A műveletek első 

csoportja csak az egyesek körében mozog 
s e fokon nem is tárgyalja külön-külön a 
müveleteket, hanem csak két részben, vagyis 
az összeadást és kivonást együtt, a szorzást 
meg az osztást ismét együtt. A 10-en felül 
levő számok körében az egyes műveleteket 
már külön-külön tárgyalja. Itt aztán nagyot 
vét a formális cél ellen azzal, hogy a számok 
közelebbi megfigyeltetése és összehasonlítása 
nélkül, a számsor gyors kifejtése után, legott 
a müveleteket ismerteti s ezeket állítja a tanítás 
középpontjába. Ennek következménye az, hogy 
a tanaló a feladatok megoldásában az első 
helyen nem a számot, nem is a tárgyi célt 
látja, hanem a müveleteket. 

Ugyanezt lehet hibáztatnunk a törtek ismer-
tetésében követett eljárásánál is. 

Végül módszerének gyengéjéül kell még 
azt is felrónunk, hogy feladatai tartalmilag 
nagyon üresek s ezért nem kötik le a tanuló 
figyelmét és nem költik fel tanulási kedvét. 

Hentschel módszerének e fogyatékosságait 
erősen ellensúlyozta Grube, aki a számot, 
mint individuumot helyezte a számtani oktatás 
homlokterébe. A számtan tanításának végcéljául 
a számnak megismerését tűzte ki, s bár, mint 
alább látni fogjuk, ezzel a materiális cél 
ellen vétett, mégis lehetővé tette azt, hogy 
a tanuló a számokat alaposabban ismerje 
meg és általában, hogy a számtan népiskolai 
tanítása elsősorban a számokkal való gondol-
kodás legyen. 

„Leitfaden für das Rechnen in der Elementar-
schule nach den Grundsätzen einer heuris-
tischen Methode" (1842) című művében lénye-
ges újítást hozott be a számtani oktatás 
móds/erébe. 

Könyvének bevezetésében pedagógiaiés didak-
tikai elveit fejti ki röviden; előadja nézeteit 
az iskola nevelési és tanítási munkájáról, a 
népiskolai oktatás erkölcsi feladatairól, a neve-
lés szolgálatában álló számtani oktatásról, a nép-
iskolai számtani oktatás módszeréről és a tan-
anyag felosztásáról. Módszerének alapelve rövi-
den az, hogy az elemi számvetést nem a 
műveletek szerint kell tagolni, hanem a szá-
mok alapos megismerésére kell törekedni, úgy, 
hogy minden szám minden oldalról megvilá-
gítva, a maga egységében álljon a tanuió előtt, 
hogy a szám szemléltetése, megismert et ere a 
műveletek formalizmusától függetlenül történ-
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jék, a müveletek pedig a számok kimerítő 
összehasonlításából folyjanak, „a maguk szer-
ves egységében". 

Az elemi iskolai számtant a növénytanhoz 
hasonlítja s azt mondja, hogy „az elemi iskolai 
számtani oktatást a négy művelet szerint osz-
tályozni, épen olyan dolog, mintha a gyermekek 
szemléltető-oktatásában a tárgyakat nagyság, 
alak, szín stb. szerint osztályoznék, vagy ha a 
növénytan tanítását Linné rendszere szerint 
kezdenők el . . ." „Mint a növénytan tanításá-
nál téves úton járnánk, ha a tanulónak előbb 
a gyökereket, azután a szárakat mutatnók be, 
ahelyett, hogy már kezdetben egy egész növényt 
szemléltetnénk, épen úgy a tanuló nem ismeri 
meg a 4-es számot, ha ma csak annyit tanul 
meg, hogy 2-j—2=4 s csak néhány hét múlva 
tudja meg, hogy 4 — 2 = 2 , amikor t. i. rákerül 
a sor a kivonásra. Jobban megismeri a ta-
nuló a számot, ha a 2-(-2=4-gyel együtt meg-
láthatná, hogy 2 X 2 = 4 , 4 — 2 = 2 és 4 : 2 = 2 . 
Helytelen az a módszer, mely a müveletek 
kedvéért szétszakítja ezt a természetes kap-
csolatot. Ez a szétválasztás nem erősíti, hanem 
meggyöngíti a szemléletet, mert megakadályozza 
a képzetek összeolvadását. A népiskolai tanuló 
a számokat ne az összeadás, kivonás, szorzás, 
osztás műveletei szerint széttagolva tanulja, 
hanem minden számot (1 —100 körében) önállóan 
ismerjen meg". 

Továbbá azt kívánja Grube, hogy minden 
szám (1 — 100-ig) összes különféle alkotórészei-
vel együtt álljon világosan a tanuló értelme 
előtt, mert az 1-től 100-ig terjedő számok 
közvetlenül szemléltethetők és a nagyobb 
számokkal való műveletek is az első százas 
körében végzendő számolásra vezethetők vissza. 

Grube szerint a számot nem akkor ismeri 
meg a tanuló alaposan, ha a számok egész 
sorát összehasonlítja az eggyel, kettővel, há-
rommal stb., hanem, ha az egyes számot 
külön-külön összehasonlítja az összes már 
ismert (megelőző) számokkal. Az alapműve-
letek a szerves összefüggés kifejtése nélkül 
nem lehetnek értelemfejlesztők, mert az isme-
retnek csak egyes részeit alkotjak. 

Grube nem különbözteti meg szorosan a 
fejbeli és írásbeli számolást. Szerinte ugyanis 
a számtan szemléltető-oktatásánál főkép kez-
detben nem szabad azokat egymástól elválasz-
tani. Mihelyt megismeri a tanuló a szemlél-
tetés és kifejtés segélyévei a szám fogalmát 
s a megelőző számokhoz való viszonyát, Grube 
szerint legott be kell mutatni az illető szám 
írásbeli alakját is, vagyis a számjegyet, hogy 
ez utóbbi támogassa a szám fogalmát és így 
annál jobban bevésődjék a szám a tanuló 
emlékezetébe. Ugyanezen célból a fejben elvég-

zett összes műveleteket mindjárt írásban is 
bemutatja. Azonban a nagyobb számkörökben 
ő is inkább az írásbeli számolást alkalmazza. 

Grube nem választja szét az elvont szám-
mal való számolást annak gyakorlati alkalma-
zásától, hanem párhuzamosan vezeti azokat, 
mert azt tartja, hogy nem elég, ha a számnak 
csak néha van gyakorlati alkalmazása. Grube 
a számot a maga meztelenségében és alkal-
mazásának ruházatában mutatja be. Szerinte 
a szám teljes megismerése akkor áll elő, ha 
annak úgy a többi számokhoz való elvont 
viszonyát mint az élet gyakorlati kérdéseire 
való alkalmazását is megvilágítjuk a ta-
nuló előtt. 

Azonban nem szabad összetévesztenünk az 
alkalmazott példákkal való számolást a meg-
nevezett számokkal való műveletektől. Az elemi 
iskolai számtani oktatásban mindaddig csak 
megnevezett számokkal kell számolnunk, míg 
a gyermek meg nem alkotja világosan az 
elvont szám fogalmát. Ha csak oly feladatokat 
veszünk fel, melyekben a számokon kívül 
csak a műveletre vonatkozó kifejezések (hozzá-
adni, kivonni, szorozzuk meg stb.) fordulnak 
elő, ha a szám meg is van nevezve, ezek még 
nem alkalmazott példák, mert itt a végzendő 
művelet előre meg van mondva. Az alkal-
mazott fela latoknál nemcsak a művelet végre-
hajtását, hanem annak feltalálását, megállapí-
tását is a tanulóra kell bíznunk. Tehát a ta-
nulónak kell felfedeznie az életből vett kérdés 
tartalma és az abban szereplő számok közötti 
összefüggést, az egyes mennyiségek közötti 
viszonyt s ehhez képest neki magának kell 
megállapítani a végzendő műveleteket s azok 
menetét. 

Ilyen alkalmazott feladatokat sürget Grube. 
Miként már az eddigiekből is látható, Grube 

rendszerében több értékes elvet találunk. Hogy 
világosabban álljon előttünk elméletének helyes 
iránya, foglaljuk össze jó vonásait. 

1. Mindenekelőtt azt kell kiemelnünk, hogy 
a szemlélésben, az egyes tények megfigyelésé-
ben, az általánosításban, az ismeret kifejtésében 
a tanulót önálló munkásságra vezeti és fel-
ébreszti benne a munkakedvet. A tanító csak 
az anyagot hordja össze és kérdéseivel meg-
jelöli az irányt, de magát a kutatást és a 
kifejtést a tanuló eszközli. Ily beosztással a 
gyengébb tanuló is megtalálja a neki megfelelő 
munkát, meiy nem gyengíti, hanem erősíti 
energiáját, erőit fokozatosan fejleszti. A szem-
léletről vezeti át a tanulót az elvont ismeretre, 
a szabályok önként folynak a számolási gya-
korlatokból, a számok szemléletéről észrevétle-
nül tér át a tanuló a művészetek megisme-
résére. 
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2. Grube módszerének előnye az is, bogy 
a fejbeli számolás az írásbelivel karöltve halad, 
és pedig az első évben nagyobb alkalmazást 
nyer a tisztán fejbeli számolás, a második 
évben egyenlő mértékben érvényesül az az 
írásbelivel, a további években pedig az írásbeli 
számolás foglalja el fokozatosan a tért. Azon-
ban az írásbeli számolás, Grube szerint, nem 
gépies alkalmazása a szabálynak, hanem gon-
dolkodva végzendő és kezdetben mindig a o _ ö 
fejbeli számolásból fejtendő ki. 

3. Grube úgy a számok tulajdonságának, 
mint a müveleteknek ismertetésénél kiváló 
fontosságot tulajdonít az alkalmazott példáknak 
s azt kívánja, bogy a megoldás a feladat tar-
talmának elemzéséből fejtessék ki s nem a 
szabály egyszerű alkalmazásából. 

4. Az anyag elrendezését tekintve, szintén 
egészséges útmutatást nyújt nekünk Grube, 
amennyiben minden évre befejezett kerek 
egészet ír elő úgy, hogy az egész számtani 
anyagot négy középponti körbe osztotta be : 
az első évben az f—10-ig terjedő számkört 
ismerteti, miközben minden egyes megismer-
tetett szám körében elvégezteti a négy alap-
műveletet és bemutatja a megfelelő törteket is ; 
a második évbeu kibővíti a számkört 100-ig, 
s miként az első évben, úgy végezteti a mű-
veleteket a második évben is, minden meg-
ismert számkörében. Ezen év tananyagának 
kiegészítő része gyanánt felveszi az egyszerű 
és összetett számok összehasonlítását s ez 
utóbbiak felbontását egyszerű tényezőikre; a 
harmadik évben bemutatja a 100-at meg-
haladó számok it, azok kiírását s gyakoroltatja 
a négy alapműveletet. Végül a negyedik évben 
a törtekkel foglalkozik, ugyanazon módszeres 
elvek szerint, melyeket az egész számoknál 
követett. 

Grube ezen monografikus vagy individuális 
módszere kétségkívül nagyban előmozdította 
a népiskolai számtani oktatás megjavítását; 
de amidőn ezt elismerjük, egyúttal nem sza-
bad elhallgatnunk, hogy módszerének rövidesen 
összefoglalt előnyei mellett vannak kifogásol-
ható részei is. À módszer mai álláspontjáról 
különösen a következő hibákat találhatjuk fel 
Grube eljárásában: 

1. Hibás alapelvből indul ki, mert a szám-
tani oktatás céljául a szám megismerését tűzte 
ki, holott a szám csak eszköze a számolásnak, 
a számokkal való gondolkodásnak. Az egyes 
szám nem oly individuum a számtanban, mint 
aminő az egyes növény a növénytanban. Szük-
séges a szám fogalmának kifejtése, az előzőleg 
megismert számokkal való összehasonlítása és 
a vele való számolás begyakorlása, de a tanítás 
gyakorlati célját csak akkor érjük el, ha a 

tanuló jól tud szorozni, osztani stb. s e 
műveleteket a közélet feladataira is jól tudja 
alkalmazni, vagyis, ha jól tud venni, eladni, 
mérni stb. Grube a szám individuális tár-
gyalását túlzásba vitte a gyakorlati szempon-
tok rovására. 

2. Már az első naptól kezdve élvont szá-
mokkal is számol; bár minden szám ismerte-
tését konkréttal kezdi, mégis nagyon korán 
jut el az elvont számhoz, ennek gyakorlását 
is túlzásba viszi. 

3. Minden számnál unalmas egyformasággal 
végezteti a négy alapműveletet s ezáltal nem-
csak le nem köti a tanuló figyelmét, hanem 
kifárasztja, türelmetlenné s épen a mechaniz-
mus rabjává teszi őt. Azonkívül a sokféle gya-
korlat összezavarja a gyermeket. Minden szám-
nak külön individuális tárgyalása sok időt 
kíván s ezért főkép az osztatlan iskolában 
egyáltalán nem alkalmazható azzal a túlhaj-
tással, mellyel azt Grube kitervezte. 

4. Az 1-től 100-ig terjedő számkörben a 
műveleteket nem csoportosítja, nem emeli ki 
az egyes műveletek lényeges sajátságait, nem 
hozza össze a műveletnek különféle gyakorlati 
alkalmazását s így nem éri el azt az első két 
évfolyam munkájához fűződő legfőbb célt, hogy 
a tanuló a számrendszer elemeivel tudja biz-
tosan és gyorsan végezni a műveleteket, mely 
jártasságára kell felépítenie a nagyobb szá-
mokkal való számolást is. 

5. A törtekről szóló rész feldolgozása a 
fokozatosság szempontjából esik kifogás alá. 
A számok individuális tanítása, a számkör ki-
fejtése és a különféle megnevezett és elvont 
számokkal való alapműveletek, szóval három 
éven át tartó számtani oktatás után a negye-
dik évfolyamban a törteket oly elemies gya-
korlatokkal ismerteti, hogy azok segélyével az 
első vagy második évfolyam tanulói is meg-
értenék a törtekről szóló tananyagot. 

Mindezen ellenvetések nem rontják le Grube 
reformjának nagy jelentőségét, mert hiszen 
érvényben maradnak legfőbb tételei, melyek 
a szám fogalmának világosabb kifejtését és a 
számtani gondolkodást biztosítják. Ma már 
általánosan elismert elve a didaktikának a 
szám individuális tárgyalásának szükséges és 
hasznos volta, s hogy a műveleteknek a 
számok mindenoldalú összehasonlításából kell 
erednie. 

Mégis Grube módszerének csak előnyére 
szolgál, ha megtisztítjuk azt tévedéseitől, me-
lyek csak merevvé teszik s a tanítási ered-
ményt is csökkentik. 

Különösen pedig ki kell azt egészítenünk 
mindazon vonásokkal, melyek más kiváló szá-
molómestereknél sikeresebben, megfelelőbben 
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Tannak kidomborítva s melyek hozzáadásá-
val a számtani oktatás céljainak egyensúlyát 
inkább tudjuk helyreállítani. 

Es itt önként kínálkozik az a tanács, hogy 
Grube módszerét Hentschel helyeseknek elis-
mert elveivel egészítjük ki. Annál természete-
sebb ez az eljárás, mivel a módszer több 
lényeges vonásában mindketten megegyező cé-
lokat követnek. 

A számolás okadatolását, a szemléltetést, a 
megértés szükségességét, a fejbeli és írásbeli 
számolás összekapcsolását s általában a for-
mális és materiális célok ki egyeztetését mind-
ketten hirdetik, csak követett eljárásukban, az 
eszközök megválasztásában találunk közöttük 
lényeges eltéréseket. 

Hentschel gyorsan halad a számok ismer-
tetésében s ezzel megnehezíti a megértést, az 
értelem fejlesztését ; Grube a másik szélső-
ségbe csap át, ő még ott is individuális szám-
tanítást követ, ahol arra nincsen szükség, sőt 
ahol ez az eljárás a tanulóra unalmassá, 
gépiessé válik. 

Grube hamar tér át az elvont számra, annak 
írásbeli műveleteire; péld. már az l-esnél 
kiíratja a számot és négy alapműveletet tanít, 
bár az 1 X 1 szemléltetése és megértetése 
kétségkívül nehezebb, mint a 2 X 1 vagy 2 X 2 . 
Hentschel már óvatosabb e tekintetben. 

Grube a szám megismertetését tartja fő-
céljául s eközben elmulasztja a műveletek cso-
portosítását, míg Hentschel a gyakorlati célok 
érdekében a műveletek formalizmusát is bele 
vonja a tanítás körébe és ezért szükségesnek 
tartja a műveletelemek külön-külön való alapos 
tárgyalását is. Viszont a fokozatosság ellen 
vét akkor, amikor a műveleteket a számsor 
kiejtése után azonn.il tárgyalja, minden elő-
készítés nélkül. Nála ugyanis a művelet nem 
a számok összehasonlításából alakul ki, mint 
Grubenál, aki a szám fogalmának kifejtése 
után összehasonlítja azt a már ismert szá-
mokkal s ennek során fejben elvégezteti mind 
a négy alapműveletet. 

Hentschel feladatai bár üresek, de csopor-
tosításuknál fogva a műveletek formalizmusá-
nak megismertetésére alkalmasabbak, mint 
Grube sokféle zavaros gyakorlatai. Viszont 
Grube több alkalmazott feladatot kíván, a 
számtani oktatást az erkölcsi nevelés eszkö-
zévé óhajtja tenni és ezzel irányt szab a 
példáknak tartalmilag is helyes és célszerű 
megválogatására. 

Már e tóbb szempontok összevetéséből is 
nyilvánvaló, hogy az „arany" középút a kettő 
között halad. Es akik ebben az irányban keres-
ték a módszer tökéletesítését, az elért siker-

rel be is igazolták, hogy helyes úton jártak. 
E helyen csak Büegg közvetítő-módszerére 
hivatkozom, aki Henschel módszerével sikere-
sen tudta ellensúlyozni Grube túlzásait. 

Ne kövessük tehát teljesen sem Grübet, sem 
Henschelt, hanem módosítsuk a kétféle mód-
szert kölcsönösen. 

Az egyesek ismertetésénél, a számok fogal-
mának kifejtésénél és begyakorlásánál Grube 
monografikus módszere ígér világosabb és ala-
posabb ismeretet, de a számjegyek kiírásában, 
a műveletek bemutatásában Hentschel óvatosabb 
eljárása ajánlatos. Az „egy" fogalmához a sok, 
kevés és semmi segélyével vezetjük el a tanu-
lót. Mindjárt az 1-nél nem tanítjuk a szorzást 
és osztást, erre ráérünk a 2-nél vagy 3-nál. 
A számjegyeket csak akkor kezdjük íratni, 
mikor már az 5-ös körében számoltatunk. Az 
első tíz szám fogalmának kifejtése és a szám-
lálás, tárgyakkal és elvont számokkal végzett 
műveletek által való begyakorlása s a szám-
jegyek kiírása után külön is foglalkozunk az 
alapműveletekkel és pedig előbb az összeadás-
sal és kivonással s azután a szorzással és 
osztással. 

Nem hagyjuk el Grube individuális eljárá-
sát 10-en felül sem, de már nagyobb lépések-
ben haladunk. Minden újabb számot alaposan 
összehasonlítunk a megelőzőkkel. A számjegyek 
kiírása előtt fejben elvégeztetjük mind a négy 
alapműveletet. A 20-nál hosszabb ideig mara-
dunk. A számjegyek kiírása után a négy alap-
műveletet külön-külön is tárgyaljuk az 1 — 20 
számkörben. Példáinkat alkalmazzuk a háztar-
tás és családi élet körébe eső kisebb vásár-
lásokra, eladásokra s egyéb számításokra. 

Még gyorsabban haladhatunk 20-on felül, 
100-ig. Itt is szükséges a szám alapos szem-
léltetése és összehasonlítása, de nem kevésbé 
szükséges a műveletek csoportosítása is. A 
számok kifejtésénél, Hentschel tanácsa szerint, 
a tiszta tízesek szerint kell haladnunk. Az 
ilyképen fokozatosan táguló számkörökben a 
számok összehasonlításával fejben elvégeztetjük 
a négy műveletet, begyakoroljuk a szorzótáb-
lát, a teljes 100-as számkör kifejtése és kiírása 
után külön-külön tárgyaljuk a négy alapműve-
letet, miközben főképen arra ügyelünk, hogy 
előbb kisebb s aztán fokozatosan nagyobß 
számokkal végezzük a műveleteket. Az alapos-
sághoz tartozik, hogy a tanuló tisztán lássa a 
müvelet formális menetét s azt necsak meg-
értse, hanem be is gyakorolja. 

A fejben elvégzett műveletek számjegyeit 
felírjuk, de a tulajdonképeni írásbeli számolást 
csak akkor kezdjük, amikor a tanulók az ele-
mekkel, vagyis a 100-ig terjedő számokkal jól 
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és biztosan tudnak már számolni, miként azt 
Hentschel kívánta, vagyis a III-ik osztálytól 
kezdve. E fokon tehát a számkör kibővítése 
és a számok kiírása után meg kell ismertet-
nünk az írásbeli számolás eljárásait is. Itt is, 
Hentschellel együtt, kiváló gondot fordítunk 
számrendszerünk 10-es voltára, ezért a szám-
kört a tízesek és százasok csoportja szerint 
vezetjük, a számlálásban és soralkotásban is 
e csoportok világos bemutatására kell töre-
kednünk. A müveletek mechanizmusát csak a 
kellő kifejtés, értelmezés után szabad be-
gyakoroltatnunk. Konkrét példából indulunk 
ki, kifejtjük a műveleti szabályt, de a menet 
megállapításában kerüljük a sablonos meghatá-
rozásokat s inkább a helyes következtetésekre 
alapítjuk a példák megoldását. 

Így bővítjük ki fokozatosan a tanuló számtani 
ismereteit, minden évben meg-megújul a szám-
kör kifejtése, az ismert számok összehasonlítása, 
számlálás, sorok alkotása, a számok kiírása és 
a négy alapmüvelet begyakorlása. 

Minden fokon alkalmazott féladatokkal gya-
koroljuk a számolást, mert csak így tehetjük 
azt életrehatóvá s a mindennapi életben hasz-
nossá, csak így készíthetjük elő a tanulót az 
ipari, gazdasági s kereskedelmi élet különféle 
körülményeire is. Ügyelünk arra is, hogy a 
feladatok számai alakilag is megfeleljenek cé-
lunknak. Ezért néha elvont számokkal is kell 
számoltatnunk. Minden esetben megkívánjuk a 
művelet okadatolását. 

A számtani oktatást az erkölcsi nevelés esz-
közévé főképen a példák tartalmának okos 
megválasztásával tehetjük. A takarékosság, ál-
dozatkészség, kiszámítás, józanság, alamizsna, 
a szegények iránti jószívűség, a vasárnap meg-
szentelése, munkaszeretet s más erények ügye-
sen bevonhatók a példákba; a számtan ily-
képen belenyúlhat az állami, családi és bitélet 
minden körülményébe, adataival s biztos követ-
keztetéseivel a nevelésnek hatásos segítőeszkö-
zévé tehető. 

A számtan tehát, helyes irányban vezetve, 
nemcsak számokat s nemcsak műveleteket tanít, 
hanem az értelmi és erkölcsi nevelést is szol-
gálja, logikus gondolkodásra és tisztult erkölcsi 
nézetekre képesíti a tanulót. 

Esztétika az énektanításban. 
írta: Szenté Pál. 

Ezelőtt néhány évvel sok szó esett az eszté-
tikai nevelésről ; úton, útfélen hangoztatta 
mindenki, aki az áramlattal haladni, modern 
embernek látszani akart ; lassanként ez is, 
mint oly sok más mozgalom, kiment a divat-
ból, elaludt, megszűnt s alig maradt meg 

egyéb belőle, mint az emléke. De akkor is, 
mikor az egész mozgalom a legszélesebb 
hullámgyűrűit alkotta, csodálatos egyoldalú-
sággal jelentkezett a megvitatás arénájában. 
Csupán a képzőművészetek iránt való érdek-
lődésről volt szó, ezt propagálták, ezt akarták 
felkölteni boldog, boldogtalanban, míg a zenét, 
illetve az éneket, a szegény hamupipőkét, em-
lítésre sem méltatták, aminek oka aligha a 
zenében, mint inkább a mindenhez értő, 
hangadó korifeusok zenei analfabétaságában o o 
keresendő. 

Míg a többi művészet eszközei, közegei 
révén távolról sem képezi oly univerzális tulaj-
donát az emberiségnek, hogy képes lenne az 
egészet befolyása, uralma alá hajtani, addig a 
zene, melynek ősforrása az ének, mindnyájunk 
közös tulajdonát képezi, bennünk él születésünk 
óta, feltalálhatjuk a legprimitívebb, valamint 
a legkiműveltebb népeknél, még pedig mint 
az ember lelki életének egyik önként kitörő 
megnyilatkozását és fontos szükségletét. Sokkal 
inkább össze van forrva szellemi szervezetünk-
kel, s érzelmeink, hangulatunk spontán meg-
nyilatkozásaként sokkal inkább szerepel, mint 
bármely más művészet. 

Ha körülnézünk, azt fogjuk tapasztalni, hogy 
a zene és az ének hű kísérői az embernek 
bölcsőjétől koporsójáig, ott látjuk a gyermekét 
dalolva elringató anyát, az énekelgetve játszó 
kisdedet, a dalolva dolgozó munkást, a vígadó 
ifjúságot, az áhítatos templomi gyülekezetet, 
az Isten oltára elé lépő ifjú párt, a haza 
védelmére lelkesedve siető sereget, a gyászolók 
csapatát, mely a sír szájánál a jövő viszont-
látás reményében vesz kedves halottjától bú-
csút. Nincs fázisa az életnek, melyben a dal, 
a zene, mint a hangulat, az érzelem kísérője 
és hű tolmácsolója meg nem jelennék. így ily 
művészet, mely annyira áthatja az ember egész 
lelki világát, méltó arra, hogy mindnyájunk 
érdeklődésének és gondoskodásának tárgya 
legyen. 

Alig van nép, mely mítoszában a zenének, 
a dalnak isteni eredetet ne tulajdonítana. 
A görögöknél számos mitikus hagyomány 
szól erről, valamint a dal csodálatos hatal-
máról. Hogy többet ne említsek, Spártában a 
második messenei háború után egy párt a 
földbirtokok új felosztását követelte, minek 
következtében forrongások, lázadások támad-
tak, melyek az állam létét alapjában készültek 
megtámadni. Az állam vezetői tanácsért a 
delfii orákulumhoz fordultak, honnan azt a 
választ nyerték, hogy a viszály Spártában csak 
akkor fog megszűnni, ha Terpander kitharája 
megzendül. így történt, hogy hazájából, Lesbos-
ból Spártába hívták, liol dalaival oly szelídí-
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tői eg és kibékítőleg hatott az ellenfelek kedé-
lyére, hogy a viszályok megszűntek, a béke 
és az egyetértés csakhamar helyreállott az 
államban. 

Krisztus előtt 626-ban pestis dühöngött 
Spártában s a haragvó istenek kiengesztelé-
sére Thaletest hívták Krétából, ki dalaival 
és himnuszaival le is csillapította az istenek 
haragját s a vészt elfordította a szerencsétlen 
országról. E kiválóan művészi hajlamú nép 
korán felismerte a dalban, zenében rejlő nagy 
kedély- és erkölcsképző erőt s műveltségé-
ben, tanulmányaiban egyik legelőkelőbb he-
lyet a zene foglalta el. Nehéz volna részle-
tesen tárgyalni a görögök felfogását a zené-
ről s zenekedvelésüket csak annak bizonyítá-
sára hoztam fel, hogy a zenét egyik leg-
magasabb művészetnek, mely kell, hogy a 
tanulás által minden polgár közös kincsévé 
váljék és az istenek dicső ajándékának tar-
tották. A zenének az erkölcsre való hatását 
méltányolja Kon-Fu-Cse kínai bölcs, ki azt 
mondja: „Ha akarjátok tudni, hogy valamely 
országot helyesen kormányoznak-e és milye-
nek erkölcsei ? akkor hallgassátok meg zené-
jét". Királyok, bölcsek, a nép vezetői egyaránt 
felismerték a dal nevelő, erkölcs- és kedély-
nemesítő hatását s ezért fordítottak igen nagy 
gondot a zene művelésére. A középkorban 
szintén kötelező volt a zenetanulás, míg az 
újkorban, még napjainkban is, csodálatosképen, 
nehezen tud útat törni magának s nemhogy 
általánosan kötelező lenne, de sőt közép- és 
felső iskoláinkban egyáltalán nem is szerepel. 
A nem régen lefolyt főigazgatói értekezlet 
szükségesnek és kívánatosnak jelentette ki a 
középiskolákban a zene és az ének intenzív, 
díjtalan tanítását, ami örvendetes jele az eddig 
ezen tárgyról divatozott kicsinylő felfogás he-
lyesebbre válásának. 

Ezeket előre bocsátva, lássuk már most, mi 
módon fejlődik a zenei érzék az emberben, 
illetve fejlődött az emberiségben, melynek fej-
lődési processzusát a kis gyermek fejlődése 
mutatja be a maga mikrokoszmoszában. Az összes 
műtörténészek megegyeznek abban, hogy a 
zene ősforrása az emberi hang, az ének. Ez 
ideálja, ezt akarja utánozni, elérni minden 

* hangszerjátszó, vagyis hangszere hangjának 
olyan lágyságot, símulékonyságot, kifejezési 
képességet óhajt adni, aminővel az emberi 
hang, az ének rendelkezik. Ez volt a kiindu-
lási pontja s ez a végcélja az összes zenélés-
nek, a csecsemő artikulálatlan gyügyögésétől, 
a primitív ember monoton melódiájától kezdve 
hosszú fejlődési processzuson át eljutva a mai 
énekművészet minden hangulatot és érzelmet 
kifejezni képes csodálatos tulajdonságáig. 

Minden zenének, így az éneknek is, első és 
főfeltétele a hallás, a zenei hallóérzék, amely 
nélkül nincs zene, nincs ének, nincs beszéd. 
Egy süketen született gyermek nem tanulhat 
meg beszélni, mert nem hallja a hangot, me-
lyet utánozzon. A hangérzék mélyen gyöke-
rezik az ember szervezetében, veleszületett 
természeti adomány s egyik leglényegesebb és 
legkorábban fejlődő része az ember szellemi 
szervezetének. A hangérzéken alapszik egy-
részt a beszéd, a gondolkozás, a gondolatok 
közvetítője s az ének, az érzelmek hü tol-
mácsa. E kettő, a beszéd és az ének körül-
belül oly viszonyban állanak egymáshoz, mint 
a gondolat és az érzelem, egyik követi, illusz-
trálja a másikat. Ha megfigyeljük a minden-
napi életet, akár saját környezetünkét is, meg-
győződhetünk e tetei valóságáról. Nyugodt 
kedélyállapotban az ember nyugodtan, egy-
formán, majdnem monoton beszél, minden 
élénkebb akcentus nélkül ; a hangszer kevés 
változatosságot mutat, a hanglejtés nyugodt, 
egyenletes, a szavak simán folynak egymás-
után. Amint a gondolkozás s vele a hangulat 
élénkül, emelkedik, ugyanoly mértékben kíséri 
nyomon a beszéd s lesz élénkebb behatóbb, 
hevesebb, szaggatottabb ; élénkebb akcentusok, 
gyors egymásutánban gördülő szavak, nagyobb 
változatosságú hangszín, különféle hangerők 
váltják fel egymást; s ha a gondolkodás, a 
hangulat áhítatos, avagy érzelgő lesz, változik 
vele arányosan a beszéd is, lesz kenetteljes, 
felmagasztosult, ábrándozó, áradozó. Ha a han-
gulat tovább emelkedik, úgy vele emelkedik 
az érzelem is s ahol többé a gondolat kifeje-
zésére nem rendelkezünk a megfelelő szavak-
kal, ott a gondolatot felváltja a szóval ki nem 
fejezhető érzelem, a beszédet az ének. 

Hogy a zene az emberi természetben gyö-
kerezik, hogy a zenei érzék egyik legkoráb-
ban megnyilvánuló része, mely sokkal hama-
rabb jelentkezik és fejlődik, mint az értelem, 
arról meggyőződhetünk, ha a gyermeket élete 
első hónapjaiban megfigyeljük. Mario Pilo 
„A zene lélektana" című könyvében azt írja, 
hogy a gyermek muzikális pszichéje nem sokat 
különbözik a primitív emberétől, melynek ta-
nulságos utódait a mai vademberekben lát-
hatjuk. Bernardo Perez „Az intellektuális ne-
velés a bölcsőtől kezdve" című munkájában 
külön fejezetet szentel a kisgyermek zenei 
lélektanának. Megfigyelése szerint, melyet saját 
megfigyeléseim is megerősítenek, ritmikusan 
zengő hangok már élete első hónapjának vé-
gén megnyerik tetszését. Később nevetgél és 
elégedetten sikoltozik, ha anyját dalolni hallja, 
sőt már örömét igyekszik kifejezni elégedett, 
édes gőgicséléssel, mondhatnók tisztán zenei 
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gyügyögéssel, hogyha szeretetteljesen kedves-
kednek neki. Már a második hónap végén 
figyelmesen hal'gatja a zongora hangjait, 
kiáltozással, gesztusokkal, rugdalózással kíséri 
azokat, amely valamennyi együtt még sem 
nem ének, sem nem pantomimia, sem nem 
tánc, de mégis mindezek reflexiv, automatikus, 
hedonikus, a gyönyörérzetből fakadó eredetét 
bizonyítják. 

Figyelemreméltó, hogy ezen időben egyedül 
a zene az, ami a gyermeket érdekli és vidá-
mítja, s az énekben is pusztán a zenei elem 
az, és nem a szó, ami hat reá. Mert a szó, ha 
nem társul énekkel, a gyermeket még részvét-
lenül és közönyösen hagyja, mint olyan, ami 
rá nézve sem nem szép, sem nem becses, s a 
hangban is csupán az intenzitás és a ritmus 
az, ami hatással van reá, nem pedig magas-
sága vagy színezete, melyeket észre sem vesz ; 
neki a kanállal ütögetett tányér épen annyit 
ér, mint a gyakorlott ujjak alatt megzendülő 
zongora ; tehát még mindig a vademberek 
tam-tamjánál és dobjánál vagyunk. Érdekes 
példát találunk e párhuzamra Stanley közép-
afrikai utazásában, hol a Kongón lefelé hajóz-
tában a virtuóz dobos, Tori dobpergetése any-
nyira elbájolta egy ízben a szellemi élet talán 
legalacsonyabb fokán álló vadakat, hogy elra-
gadtatásuknak a legnagyobb lelkesedéssel ad-
tak kifejezést s ezáltal megszabadultak táma-
dásuktól. 

A dallam felett érzett öröm, a hangok egy-
másutánja és a hangszínezet, valamint a han-
gok és a hangszerek megkülönböztethető jel-
lege később jutnak tudatába, nagy lépést és 
magasabb fokot jelezve az ízlés feljődésében. 
Perez húgocskája hathónapos korában sugár-
zott az örömtől, ha egyik nagynénjét, kinek 
hangja dallamosabban zengett, dalolni liallota ; 
ezt kimeresztett szemmel, teljesen mozdulat-
lanul hallgatta ; a hangszerek zenéjére is re-
agált, amennyiben a maga módja szerint gesz-
tikulálva igyekezett kísérni, a kezében levő 
holmit a hozzá legközelebb eső tárgyhoz ütö-
gette. íme ! a kis feltaláló, ki magától alkotta 
meg a legősibb, primitív, de már mesterséges 
zenét létrehozó hangszert. De még előbb itt o o 
látjuk a természetes hangszer, a torok, a gége 
tulajdonosát, melynek első hangjai még nem 
alkotnak beszédet, valamint a primitív ember-
nél sem, hanem csupán zenét. Az, amit ő mond, 
dadog vagy helyesebben mondva első szavai, 
vagy még világosabban fejezve ki a dolgot, 
első véletlen egybekapcsolása a magán- és a 
mássalhangzóknak, nem jelenthetett képzetet, 
gondolatot, de nem is akart jelenteni, csupán ér-
telem nélküli fecsegés, kereplés, mely mint vokál-
akusztikai észrevevés, tehát zenei élvezet, való-

ban nagyon alacsonyfokú, elemi zene, de mégis 
inkább zene, mint beszéd. 

Prey er megfigyelése szerint a tízhónapos 
gyermek, — jól megjegyzendő, hogy az olyan 
gyermek, amelyik még nem beszél — épen 
mint egy kis madár, ismételgetni kezdi a mások-
tól hallott legegyszerűbb dallamtöredekeket. 
Természetes, belső kényszertől indíttatva gyak-
ran ismétli és megkülönbözteti a hangsúlyt, az 
ütenyeket, a házbeliek különböző hangját ; 
ugyanaz a hangutánzás mutatkozik nála, mint 
a vadembereknél, valamint a köztünk élő, 
majdnem vadszámba menő embereknél, neve-
zetesen a degeneráltaknál, idiótáknál, gyönge-
elméjűeknél, őrülteknél egészen megszokott 
dolog. 

Azonban a hallás, a valódi zenei hallás, 
illetőleg a tehetség, a hangokat újra felismerni, 
mérlegelni, elvontan osztályozni, valamint ma-
gát a hangok különböző magasságát észre-
venni, rendes körülmények között sokkal későb-
ben, a negyedik és ötödik év körül kezd fej-
lődni. Mihelyt a beszéd- és az énekhang töké-
letesen különböznek egymástól, a beszéd és 
az ének elhagyván közös eredetük forrását, 
két különvált útat követnek s annál inkább 
fognak különbözni egymástól, mentől jobban 
érnek és fejlődnek. A gyermek, tehát akiben 
túlnyomó a szükségérzet mozgás és tevékeny-
ség után, s nem kevésbé élénk új benyomások, 
tudás, fantasztikus alakok s minden látott vagy 
hallott dolog ügyesebb kifejezése után; a gyer-
mek, mondom, mindezektől annyira igénybe 
vétetik, hogy szívesen elhanyagolja a tisztán 
hangéneket, de nem a szóval egybekötöttet ; 
s nem érdekli a tisztán hangszeres zene. melyet 
ő fejletlen értelmével felfogni még nem tud, 
előtte túlságosan elvont, jelentőségtelen s leg-
feljebb csak táncok, némajátékok és színmüvek 
kísérőjeként jöhet tekintetbe. Ez tehát ugyanaz 
a fejlődés, mely megegyezik az emberiség 
lelki életének fejlődési fázisaival. A serdülő 
gyermek az éneket még mindig előnyben 
részesíti, mert az éneknek a szó kézzelfogható 
tartalmat ad, mely az értelemben gyökerezik ; 
tehát a hangokat csak a szóval egybekötve 
érti meg, különben csak mint a fülnek kelle-
mes csemege jelenik meg neki, melyet jóformán 
sem érezni, sem felfogni nem képes. Ezt a 
gyermek-hangversenyek rendezői ugyancsak 
megfigyelhetnék ! Ilyen esetben csupán vokális 
zenét szabad nyújtani, melynek fő költészeti 
része legyen szoros vonatkozásban a gyermeki 
hallgatók lelki eletével ; hangszeres zenéből 
csupán olyant, amilyent a gyermeki hallgató 
maga is képes létrehozni. A hangszeres, az 
abszolút zene ugyanis a legnagyobb mérték-
ben elvont. Liszt Ferencz szerint : „ Az abszolút 
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instrumentális zene az egyedüli a művészetek 
között, mely érzelmeket fejez ki anélkül, hogy 
határozott jelleget adna nekik. A szenvedélye-
ket legvalódibb mivoltukban tünteti fel, meg-
szabadítja a dolgok változásától, melyek méhé-
ben lassan alakultak ki; minden pozitív dologból 
kihámozva a lelki motívumokat és hangokkal 
érzékíti meg, anélkül, hogy az okot és a 
határt megjelölné. A művészetek között 
egyedül a hangszeres zene képes a szenve-
délyeket nemtelen salakjuktól és áldástalan 
hatásuktól megtisztítva, a maguk legfinomabb 
valójában és legmagasabb megjelenésükben 
visszatükrözni". 

Mindezekből kiviláglik, hogy a zene úgy a 
primitív, mint a vadembereknél, melyek a mai 
világban megfelelnek az őskoriaknak, azon-
képen a gyermeknél, kinek fejlődése az embe-
riségét tünteti fel dióhéjban, az első vala-
mennyi nyilvánuló művészet között. Továbbá, 
hogy a zenét vissza lehet elemeire vezetni s 
eleintén csupán egyszerű ritmusból áll, azután 
hangegymásutánnal társul, végre a hangok 
melódiává, dallammá alakulnak; csatlakozik 
hozzá a mimika, az idegekre és az izmokra 
gyakorolt mozgást előidéző hatásánál fogva. 
A szó a maga fogalmát kifejező mivoltában a 
végső fokon lép vele kapcsolatba, támogatván, 
esetleg károsan befolyásolván különböző értel-
ménél fogva. A zene egyesülése a szóval 
csupán az embernél esik meg, még pedig már 
a művelődés kezdetén, s ez egyik megkülön-
böztető jelenség, mely az állatok fölé emeli 
őt. Épen így van a gyermeknél is ; az értel-
mes szavakat csak azután mondja ki és énekli, 
miután egy ideig zeneileg, jóllehet artilculá-
latlan hangokkal, azután konvencionális gesz-
tussal és mimikával igyekezett magát kife-
jezni. A szó tehát az ember fejlődésében csak 
azután jön, miután a tapasztalatok hosszú 
láncolata rávezette, hogy a hangok, később 
az asszociatív gesztusok és az érzések, érzel-
mek gondolatok kifejezésére elégteleneknek 
bizonyultak. 

Bebizonyítván azt, hogy a zene, illetve az 
ének iránti hajlam az emberrel veleszületett 
természeti adomány, lássuk azt, hogy mi által 
válik a zene magasabb fokon esztétikai élve-
zet forrásává, miben nyilvánul és mi a 
zenei szép? 

Mint minden művészetnek, úgy a zenének, 
éneknek is főfeladata a szépnek, eszközeinek, 
közegének megfelelő módon való feltüntetése, 
s ezáltal gyönyörködtetni, 'elkében nemesíteni, 
ízlésében fejleszteni a vele foglalkozó, magát 
hatásának kitevő individiumot. Ilogy ezt 
elérhesse, szükséges, hogy meg legyen benne 
a zenei szépnek bár legelemibb foka, azaz 

úgy legyen az illető zenemű alkotva, hogy 
tartalma a megfelelő formában jelenjék meg, 
mert e kettő, a forma és a tartálom egyesü-
lése alkotja a zenei szépet, vagyis, amint leg-
általánosabban szokás meghatározni : „a tar-
tálomnak megfelelő formában váló megjelenése 
alkotja a zenei szépet". Ezen meghatározás 
azonban még korántsem meríti ki teljesen a 
zenei szép fogalmát, mert még mindig kér-
dezhetjük, mi a szép a zenében, az anyag, 
a tárgy vagy a forma? A tartalom tárgyat, 
a tárgy anyagot tételez fel s minthogy 
a zene alanyi művészet, úgy tárgyát, mint 
anyagát önmagából, nem pedig a külvilág-
ból meríti. 

A zene anyaga a hang, melynek szépségét 
minősége, jellege, kelleme, dinamikai és ritmikai 
tulajdonságai képezik; tárgyát zenei gondo-
latok teszik, melyekben a szép a hangok, 
hangzatok és ezek kimeríthetlen változatos-
ságú kombinációi között létező kölcsönös vi-
szonyban áll. Végül a forma szépségét a zenei 
gondolatok logikus, a művészet törvényeinek 
mégfelelő felsorolásában, kidolgozásában, tár-
gyalásában és befejezésében találjuk. 

Ha a zene anyagát és tárgyát a maga egé-
szében vesszük szemügyre, úgy helyes az 
előbbi meghatározás ; de tekintetbe kell ven-
nünk, hogy a zene időbeli művészet, mely 
nem egyszerre, hanem csak részeiben, egymás-
után jut tudatunkba s e részek már maguk-
ban is, még mielőtt az egész tartalmat és 
megjelenésének formáját ismernők, mielőtt a 
zenemű a maga teljes, szervesen egybeforrott 
egészében tudatunkba jutna, képesek esztétikai 
élvezetet szerezni, — önkénytelen felmerül a 
kérdés, mi a zenei szép. illetőleg mi az a zené-
ben, ami gyönyörködtet, ami esztétikai élve-
zetet szerez? 

A szorosan vett zenei szép a hangkelle-
men, mint fizikai jelenségen kívül az egyes 
hangok, hangzatok, hangcsoportok, zenei gon-
dolatok, ezek csoportosulásai, a zenei mon-
datok között létező ritmikai és dinamikai 
viszonyban s ezen viszonyok között levő arány-
ban rejlik. 

Ezen tényezők eredménye a tárgyalás, fej-
lődés folyamán a zenei tartalom s ennek meg-
jelenési módja, a forma. Mindezek együttesen, 
a hallgató fogékonysága, szubjektivitása és 
receptívitása fejlettségének megfelelő érzelme-
ket keltenek. Ez érzelem egyénenként különbőz® 
lehet, minthogy az abszolút zene nem fejezi 
ki ezt, vagy azt a határozott érzelmet s ezen 
érzelem és a vele együttműködő képzelem 
segélyével fogjuk fel a zenemű eszményi 
tartalmát. (Vége këv.) 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
B o v a t y e z e t ő : J A N C 8 Ó B E N E D E K . 

Szaktanácskozás 
az iskolán kívüli oktatás szervezése t á r -

gyában. 
(A tanácskozás folytatása és \ége.) 

(ieöcze Saro l t a : Az alsó fokra a megyei 
bizottságok szervezését feltétlenül szükségesnek 
tartja. E bizottság tagjai mindazon helyi kultúr-
tényezők lennének, amelyekre ilyen munka-
körben számítani lehet. Az elnökség feltét-
lenül a főispán, esetleg az alispán kezébe 
teendő. Az állami ellenőrzés nemcsak szük-
séges, hanem az állam részéről kötelesség is. 
Állami segélyt ' adni olyan intézményeknek, 
amelyekkel szemben az állam ellenőrző jogát 
nem gyakorolhatja, nem lehet. Az államnak 
részvétele főleg az előadók képzésének szem-
pontjából lenne szükséges. Ezt más, mint az 
állam nem végezheti. Ami a vidéki közép-
pontokat illeti, a felső fokozatokra nézve 
szükségesek, de nem a kultúrházak köré 
csoportosítva, mert azok még nincsenek. Ezt 
a vidéki fő- és középiskolák tanári karai köré 
kellene csoportosítani. Mi legyen a közép-
ponti szerv ? Ne a közoktatási tanács legyen, 
hanem egy önálló független szerv, amelyben 
képviselve lennének mindazon népművelő tár-
sadalmi szervezetek, amelyek ezen a téren 
eddigelé oly szép munkát teljesítettek. 

Schneller Is tván dr. : A szabadtanítás 
érdekeit minden község (falu, város) a maga 
iskolaszékei útján szolgálja, melyet e munká-
jában támogatnak a helyben levő, a nép 
anyagi, szellemi, _ valamint valláserkölcsi műve-
lésére irányuló egyesületek, körök, hitközségek 
egy-egy képviselője. Az általános műveltség 
terjesztésére irányuló különböző törekvéseket 
a megyei tanügyi bizottságok, kiegészítve a 
megyei, valamint az országos érdekű kultúr-
intézmények egy-egy képviselőjével, addig is, 
míg a kerületenként felállítandó kultúrpaloták 
ugyanez alapon a szervezést elvégezhetik. Az 
állam a szabadtanítás munkáját az egész 
vonalon közvetlen ellenőrzi és a bizottságok 
munkáját a szükséghez képest segélyezi. Ami 
az ügynek a minisztériumban való kezelését 
illeti, elég.-éges volna, ba volna ott egy férfiú, 
aki személyes felelősséggel kezébe venaé és 
intézné ezt az egész munkát. 

Kármán Mór dr.: A javaslat által kon-
templált szervezetet még időelőttinek tartja. 

Hogy időelőtti, a nagy nemzetek tapasztalatai 
bizonyítják. De ha még időelőtti is, azért a 
szabadtanítás összeköttetésben állhat a köz-
oktatásügy szervezetével. Egyelőre meg kell 
elégednünk azzal, hogy felhasználjuk a meg-
levő szervezeteket. Számos középponti szerve-
zet van, amelyről a javaslat nem emlékezik 
meg. így a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Szövetsége. Ezeken kívül csak még egy szer-
vezet felállítására volna szükség. Egy olyan 
ügyosztály felállítására, amely a minisztérium-
ban az ilyen kérdések tanulmányozásával fog-
lalkozik. Külföldön minden minisztériumban 
van ilyen tanulmányozó ügyosztály. E tanul-
mányozó ügyosztálynak azonban nem kellene 
semmi adminisztratív munkát végezni. E 
tanulmányozó osztály foglalkoznék a szabad-
tanítás elméleti és elvi kérdéseivel is, azért 
nem kellene egy külön Szabadoktatási Taná-
csot szervezni. 

Timou Ákos : A szabadoktatás országos 
szervezését feltétlenül szükségesnek tartja és 
első sorban a népművelés szempontjából, mert 
annak gerincéül Mi l a felsőbb, hanem az 
alsóbb fokú szabadoktatást tekinti. Klupathy 
azt mondotta, hogy eddigelé a szabadoktatási 
intézmények nagyobb hatással nem voltak a 
tömegekre. De ezt egyenesen az okozta, hogy 
a közös szervezet hiánya miatt ez intézmények 
elszigetelten működtek s ebből tehát nem az 
következik, amit ő mond, hogy az országos 
szervezet időelőtti, hanem épen az ellenkezője. 
Nem helyes az a nézet sem, hogy az alsófokú 
oktatást ki kell a szabadoktatás komplexumá-
ból csatolni és egyszerűen az államra bízni, 
mert az állam a társadalom közreműködésének 
biztosítása nélkül sikert nem mutathat fel. 
Az országos szervezet kiindulópontjának ok-
vetetlenül a megyének kell lenni, mert hiszen 
kultúrális fejlődésünk maga is a megyei szer-
vezet kialakulásával kapcsolatos. Hogy a megyei 
bizottságnak ki legyen az elnöke, azt bízzuk 
magára a bizottságra, amely tudni fogja, hogy 
a főispán-e alkalmasabb, vagy esetleg más 
valaki, például egy megyei nagybirtokos ? Meg-
gondolandó, hogy azonnal szervezendő-e a 
középső fokozat? Ezzel lehetne várni, míg a 
kérdés tovább fejlődik. Egyelőre elég volna, 
ha csak a megyei bizottságok működnének. 
A középpontban vezető gyanánt egy orszá-
gos szabadoktatási bizottság lenne szervezendő, 
o o 1 
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amely közvetlenül érintkeznék a megyei bizott-
ságokkal. Azonfelül szükséges lenne, hogy a 
minisztériumban az ügyek vezetésére egy lelkes 
ember nyeressék meg, ki a középponti szabad-
oktatási bizottság közreműködésével a szabad-
oktatást az egész országban szemmeltartsa. 

Beke Manó : A szervezetnek kétféle iránya 
lehetséges. Először legyen a minisztériumban 
egy olyan egyén, aki ezzel a dologgal egyéni 
felelősség mellett behatóan foglalkozzék. Aztán 
legyen egy olyan szervezet is, amelyben a 
lokális igények kifejezést nyerjenek. E szerve-
zet talajául nem találja alkalmasnak a megyét. 
A megye nagyon szűkkörű és nem is kultu-
rális szervezet. Helyesebb volna, ha a közép-
iskolai tankerületi főigazgatóságokat tennék 
meg az ilyen nagyobb kerületet magukban 
ölelő szervezetek középpontjául. Itt első sor-
ban tanügyi intézmények fejlesztéséről van szó 
s ez főleg a tanügyi adminisztráció feladata. 
A tankerületi főigazgatók a kerületükben levő 
tanfelügyelőkkel alkotnának egy bizottságot, 
kiegészítve a kerületben levő főiskolák tan-
erőivel. De helyet foglalhatnának benne a 
társadalomnak egyes olyan tagjai is, kiket a 
kultúrális mozgalmak iránt való érdeklődé-
sükre való tekintettel a miniszter nevezne ki 
oly módon, mint a javaslat proponálja. A szer-
vezetekből kihagyná a szövetkezeteket és az 
ifjúsági egyesületeket. A ̂ szövetkezetekben a 
kultúrérdek csak melléke.W^Az ifjúsági egye-
sületek tagjai még nagyon fiatalok arra, hogy 
bevonhatók legyenek az akcióba. 

Marczali Henr ik : A szervezettől, bármilyen 
tökéletes is legyen, nem vár sokat. Fő a lélek. 
Annak kell mindenféle szervezetet áthatni. 
Az államnak kell az irányadónak lenni. Az 
övé az országos vezetés. Ennek a középponti 
vezetésnek egységesnek és magyar szelleműnek 
kell lenni. Történjék személyes felelősség mel-
let. Ez lépjen országszerte érintkezésbe az 
emberekkel, akik hasonló célokat tűztek ki. / 
így az egész országot behálózhatjuk a sze-
mélyes érintkezés útján egy élőszervezettel s 
az többet ér, mintha minden faluban külön 
bizottságot csinálunk. 

Alexander Berná t : A szervezet megalko-
tásánál nagy nehézségek előtt állunk. Ha az 
egész ügyet a társadalomra bízzuk, a mi fej-
letlen társadalmi életünknél fogva bizony 
nehezen megyünk előre. Ha pedig az államra 
és rendes adminisztrációnális közegeire bízzuk 
az ügyet, akkor az a veszedelem fenyeget, 
hogy az állami szabadtanításba nem mennek 
bele az emberek. Kereteink lesznek, de hall-
gatóink nem lesznek. Középponti szervre való-
ban szükség van. Ha ezt a középponti szervet 
nem alkotjuk meg, akkor nem lehet ez ügyet 

dűlőre juttatni. Erős, nagy középpontot kell 
csinálni s azután helyi szerveket, amelyekre az 
ügyet rá lehet bízni. Ami a középfokú bizott-
ságokat illeti, az a véleményem, hogy a kor-
mány szervezze azokat a lehető legjobban, 
személyi és dologi biztosítékok alapján, de 
aztán bocsássa szabadon, hogy ez a szervezet 
működjék ügy, ahogy tud. E szervezetet azon-
ban ne államosítsa, csak pártfogolja. Ne legyen 
merev organizmus, mert azzal csak Potemkin 
falvakat lehet csinálni, hanem alkalmazkodjék 
az élethez ; lesse ki az élet szükségleteit és 
simuljon ahhoz. Ha ez intézményt teljesen 
államosítjuk, akkor lehetetlen lesz a meglevő 
szervezeteket úgy felhasználni, mint ahogy 
felhasználásuk kívánatos. 

Antal (Jábor püspök : Minden községnek 
megvan a maga szervezete és felettes ható-
sága. A minisztériumból fel kell hívni a 
községeket, hogy szervezzenek szabadoktatási 
egyesületeket. A felszólítást siker fogja kö-
vetni. Már most, hogyan történjék a tovább-
működés ? A megyei középpontból kimenne 
egy tekintélyesebb ember és érdeklődnék a 
községben a dolog iránt. A megyéknél van 
már népnevelési bizottság. Ezt kellene a helyi 
kultúrintézmények képviselőivel kiegészíteni. 
Ez intézné aztán a szabadoktatást a megye 
egész területén, kikeresve a községekben a 
vezetésre alkalmas egyéneket. Ami a közép-
ponti vezetést illeti, a mai közoktatási tanács-
nak legyen egy szabadoktatási szakosztálya, 
amelynek külön titkára legyen. Nem ád iga-
zat azoknak, akik azt mondják, hogy a mi-
niszter megalakítván e szervezeteket, bocsássa 
szabadon. A minisztériumnak intéző befolyást 
kell biztosítania magának. Azokkal szemben, 
akik azt mondják, hogy a megyei bizottság-
ban a különböző kulturális egyesületek kép-
viselőinek bevonásával ellentétes elemek kerül-
nek össze, azt mondja, hogy azok nemcsak oly 
jóindulattal, de több eredménnyel is működnek 
közre, mint azelőtt, ha most már a miniszté-
riummal lesznek hivatalos összeköttetésben. 

Szabó Lajos honvédszázados: A létesítendő 
szervezet előadói közé a javaslat mindenkit 
bevesz, csak a katonákról feledkezett meg, 
pedig a katona nálunk sem tekinti magát 
másnak, mint népoktatónak. Szeretné, ha a 
vidéki szervezetek keretébe az odavaló katonai 
parancsnokok is bevonatnának, még pedig azért, 
hogy befolyásukat érvényesíthessék abban az 
irányban, hogy a szabadtanításba bevonassa-
nak olyan katonai ismeretek i«, melyeknek 
hasznát veheti mindenki az életben. Különöse* 
fontos ez a szabadtanítás középső és magasabb 
fokozatán. Franciaországban valóságos szövet-
séget kötöttek az egyetemek és a tisztikarok. 
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Az egyetemi tanárok különféle tanfolyamokat 
tartanak a katonatisztek számára; viszont a 
katonatisztek az egyetemek tanulóit igyekez-
nek bevezetni a katonai tudományokba. De a 
legkisebb faluban is lehet szerepet adni a 
katonaságnak. Vájjon nem érdekli-e a falusi 
ifjúságot, ha elmesélik neki a vidékén lezajlott 
hadi eseményeket, az egyes hősök viselt dol-
gait? Az ilyen előadások nyomán fog nálunk 
is kifejlődni az a büszke nemzeti öntudat, 
amelynek tulajdonítják a japánok győzelmét. 
Összefügg ez a testi nevelés kérdésével is, 
amelyet nem lehet elválasztani semmiféle neve-
lés kérdésétől. 

Gaitl Károly : Szükségesnek tartja meg-
ismertetni, hogy mit tett a kereskedelemügyi 
minisztérium az ipari továbbképzés terén. Ezt 
azért tartja szükségesnek, mert a szabadoktatás 
általános szervezésében lehet belőle valami 
útmutatást és tájékozódást meríteni. Az egész 
ügy vezetése középpontilag történik. Vezetője 
a kereskedelemügyi minisztérium iparoktatási 
főigazgatója és a Technológiai Iparmúzeum 
igazgatója. Az előadások költségeit a külön-
böző társadalmi tényezők : községek, iparkam-
rák, ipartestületek, társulatok stb. fedezik, de 
a minisztérium is hozzájárul. Ahol az állam-
nak megfelelő szakiskolája van, ott ezeknek 
tanárai a szaktanfolyamok tanítói. De ahol 
nincs, ott kikeresnek egy megfelelő egyéniséget. 
Sok helyen egyenesen iparosok tanítanak. Az 
érdeklődés oly nagy, hogyha 120 fér egy tan-
folyamba, akkor legalább is 600 jelentkezik. 
A mult évben 300-nál több tanfolyamot szer-
veztek, amelyeket összesen 11.000 ember láto-
gatott. Az összes költség a középpont részéről 
120.000 korona volt. Volt olyan tanfolyam is, 
mely egymaga 450 órát foglalt magában. A tan-
folyamokrendszerint négyhónaposak és az előadá-
sokat az esti órákban és vasárnap délután tartják. 

Apponyi Alber t gróf : Miután szólásra 
nincsen senki feljegyezve, a szó Jancsó Bene-
dek előadó urat illetné. Nekem azonban mi-
nisztertanácsba, kell távoznom s azért felkérem 
Fehér Ipoly Önagyméltóságát, hogy mint a 
Tanács első alelnöke, szíveskedjék az értekez-
let tárgyalásait tovább vezetni. Mielőtt azon-
ban eltávoznám, legyen szabad nézeteimet a 
szaktanácskozmány tárgyalásairól röviden a 
következőkben összefoglalnom : 

(A miniszter úr záróbeszédét lapunk 43. 
számában már közöli ük.) 

Jancsó Benedek előadó : Azon beszéd után, 
amelyet a miniszter úr Önagyméltósága mon-
dott s amely a szaktanácskozmány tárgyalásait 
igazán mesterien foglalta össze, részemről fö-
lösleges dolog lenne a zárszó jogával élnem 
és azért attól kötelességemnek tartom elállani 

Apponyi Albert gróf: Ezekután tehát a 
szaktanácskozmányt befejezettnek nyilvánítom. 

Miután Fehér Ipoly Önagyméltósága szép és 
lendületes beszédben köszönte meg a miniszter úr 
fáradozásait s azt a lekötelező figyelmet, amellyel 
nemcsak az egész tanácskozás menetét, hanem 
az egyes felszólalók beszédeit is kísérte, az 
értekezlet a miniszter úr éljenzésével oszlott el. 

Az University Extension. 
Irta: Jancsó Benedek. 

(Folvtatás é« vége.) 

A bölcsészet-történettnclományi kar egész 
i alapszabály-tervezetet készített. Az intézmény 
! célja négyirányú tevékenység útján valósítható 
! meg: a) az egyetemen tartott publikumok, 

b) hatórás ciklusok, c) ismeretek és ügyes-
ségek elsajátítását célzó tanfolyamok, d) szün-
idei tanfolyamok segítségével. Szervezeti tekin-
tetben az ügy élén egy állandó választmiíny 
állana, melynek hivatalból tagja lenne a rektor 
vagy helyettese. Három évre titkos szavazattal 
választva, a karok két-két képviselője és az 
összes egyetemi tanárok közül választott titkár. 
A helyi viszonyokra való tekintetből választ-
hatók lennének még kültagok is, kik a fel-
olvasások programmjánák elkészítése és az 
eredményről való beszámolás idején évenként 
kétszer az ülésekre meghívandók. Az előadókat 
az állandó választmány szólítja fél az egyetemi 
tanárok közül. Ezek díjazásban részesülnek. 
Az ingyenes részvétel csak szegényeknek en-
gedhető meg. 

Jellemző a javaslatban, hogy a vezetést 
teljesen az egyetemi karokkal hozza kapcso-
latba. A döntést inkább a karoknak tartja 
fenn mindenben, mint az egyetemi tanácsnak, 
vagy a minisztériumnak. 

7. Az University Extension első alapszabály-
tervezete. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1898 
december 4-e'n kelt leiratával felhívta a két 
egyetem és a műegyetem tanácsait, hogy a 
vezetésük alatt lévő főiskolák kebeléből küld-
jenek ki két-két tagot abból a célból, hogy 
az így alakuló hattagú bizottság dolgozza ki 
az University Extension alapszabálytervezetét. 
Hogy ez a bizottság hogyan munkálkodjék, 
azt legjobb belátása szerint intézze el maga a 
bizottság. A miniszter még az iránvelveket sem O D ^ 
akarja megjelölni, azért, hogy a bizottság keze 
annál szabadabb legyen. Azt azonban hangoz-
tatni kívánja, ho«y a Budapesten már szép 
sikerrel működő Szabad Líceumnak az Univer-
sity Extension-nal konkurrenciát csinálni nem 
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akar, sőt figyelmébe ajánlja a bizottságnak, 
hogy tegye megfontolás tárgyává e két intéz-
mény egymáshoz való viszonyának kérdését. 
Sőt óhajtja, hogy a kettőt, ha lehet, hozzák 
egymással szorosabb kapcsolatba. Nagyon he-
lyes lenne, ha a bizottság bizalmasan érint-
keznék a Szabad Líceum elnökével, Wekerle 
Sándorral. Nem akar olyan szervezetet, amely 
sok állást kreálna. Az a cél, hogy ezek a 
komolyabb jellegű tudományos előadások leg-
alább a vidéki nagyobb városokban mentől 
hamarább megkezdődjenek. 

A miniszter e leirata értelmében az alap-
szabálytervezetkészítő-bizottságba a budapesti 
egyetem Földes Béla és Hegedűs István, a 
műegyetem Gaál Jenő és Jónás Ödön, a kolozs-
vári egyetem pedig Schneller István és Lechner 
Károly tanárokat küldötték ki. E bizottság 
első ülését Földes Béla elnökségével 1899 május 
4-én tartotta, a másodikat pedig október 15 én. 
E két ülésben közös megállapodásra jutván, 
főbb vonásaiban a következő alapszabályter-
vezetet dolgozta ki és teijesztette a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elé: 

1. A budapesti egyetemek és a kolozsvári 
egyetem egészen külön, önálló alakban, de 
közös alapszabály szellemében szervezik a 
Szabad Egyetemet. 

2. A budapesti egyetemek a saját vezetésük 
alatt szervezik a Szabad Egyetemet, de a 
hasonló intézmények, jelesen a Szabad Líceum 
és esetleg a Természettudományi Társulat 
közreműködését is megnyerendőnek tartják. 
Ugyanilyen viszonyba lépne a kolozsvári' egye-
tem is az Erdélyi Múzeum-Egylettel. A fő-
szempont azonban, amely e közreműködés 
mértékét megszabja, az, hogy a Szabad Egye-
tem egyetemi jellegének tényleg meg kell 
maradnia. 

3. Az ország közművelődési intézményeit, 
áldozatkész egyházi és világi főurait, törvény-
hatóságait Miitagok czímén szintén megnyerni 
törekszik a Szabad Egyetem. 

4. A budapesti és kolozsvári középpontok 
az ország megfelelő területeit osztják meg 
működésük köréül. A vidéki középpontok szer-
vezése az intézmény meggyökereztetésére a 
leglényegesebb eszköznek tekintendő. 

5. A budapesti és kolozsvári középponti 
intéző bizottságok öt-öt tagú végrehajtó-bizott-
ságot választanak, amely, mint kisebb testület, 
könnyebben mozoghit és egységesebben mű-
ködhetik. 

6. A Szabad Egyetem csak sorozatos elő-
adásokat rendez. Egyes előadásokat csak a 
sorozatos előadások bevezetéséül fogadhat el. 
Ez előadásoknak ugyanis fel kell ölelniük a 
tudományoknak egv egy fontosabb ágát. Ennek 

bármely népszerű kifejtése is megkívánja a 
behatóbb tárgyalást, mi sorozatos előadás nél-
kül meg nem történhetik. 

7. Miután a hallgatóság jobban megbecsüli 
azt az előadást, amiért valamit áldozott, cél-
szerű lesz, ha valami csekély tandíjat is fizet-
nek. Hat előadás után egy koronát. 

8. A Szabad Egyetemnek a Szabad Líceum-
hoz és a Természettudományi Társulathoz 
való viszonya előleges egyezkedések tárgya. 

9. A középponti bizottság szervezésénél, te-
kintettel a szóbanlevő társulatok eddig szer-
zett ezirányú érdemeire, a huszonnégy tag-
sági helyből nyolcat e társaságok kijelölt tag-
jaiból lehetne választani. 

10. Előadással valakit az egyetemen kívüli 
körökből csak benyújtott tervezet alapján bíz 
meg az intéző-bizottság. 

11. Az intéző-bizottságokat az egyetemek 
négy évre választják, megfelelően az egyetem 
négyévi turnusának. 

Ez alapszabály-tervezetet a bizottság 1899 
utolsó negyedében terjesztette fel a minisz-
tériumhoz. A miniszter azonban, úgy látván, 
hogy az University Extension és a Szabad 
Líceum között leendő kapcsolat nincs sem 
szabatosan, sem világosan kifejezve, ez alap-
szabályokban, azoknak egyik példányát meg-
küldötte a Szabad Líceum* titkárának, Hegedűs 
Lórántnak, hogy e kapcsolatra vonatkozó meg-
jegyzéseit közölje a miniszterrel. Hegedűs 
Lóránt 1900 január 7-ről kelt emlékiratában 
részletesen foglalkozott nemcsak e kapcsolat-
tal, hanem az University Extension egész kér-
désével is. 

Megoldási módozatul két alternatívát ajánl. 
a) Az University Extension a közoktatás-

ügyi minisztérium felügyeletével az egyetemek 
vezetése alatt úgy a középosztályra, mint a 
munkások tömegére kiterjesztetnék. Ez eset-
ben ez intézmény az összes rendszeres elő-
adásokat magában foglalná, minek következ-
tében idecsatoltatnék egyrészt a kereskedelmi 
tárcza körében megalkotott s évi hatezer fo-
rinttal javadalmazott vasárnapi munkáselőadá-
sok megtartása is, másrészt a Szabad Líceum 
feladatának legnagyobb része is. Az egyes 
előadások elejtetnének s az egyleti tevékeny-
ség kizárólag a helyiségek megszerzésére s az 
összeköttetések bekapcsolására szorítkoznék. 

b) A középosztály számára való előadásokat 
teljesen az University Extension venné át. A 
munkáselőadásokat pedig a Szabad Líceum. 
Ekkor a vasárnapi előadások segélyét is az 
kapná meg. Viszont elveszítené a kultusztár-
czától és a Rö.kk alapból húzott segélyt. 

Ha a működési kört így nem lehetne meg-
oldani, akkor czélszerü lenne a helyek szerint 
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való megosztás. De fenntartandó lenne mégis 
az az elv, hogy egy helyen csak egy intéz-
mény működhetik. 

A vidéket helyenként kellene megosztani és 
pedig oly módon, hogy ahol elég erős tanári 
kar van, ott az University Extension fenn-
hatósága alatt Szabad Líceummá alakulna. 
Ahol ilyen szervezet erő hiánya miatt nem 
lenne alakítható, oda az University Extension 
szállana ki kurzusaival. 

A fővárosban, vagy a Szabad Líceumra 
lennének bízva az összes előadások, vagy pedig 
a munkakört megosztanák : a középosztály szá-
mára való felolvasásokat teljesen az University 
Extension venné át, a munkásoktatást pedig 
a Szabad Líceum. Kívánatos lenne, hogy a 
Szabad Líceumot is képviselje legalább egy 
tag az alapszabályok által tervezett végrehajtó-
bizottságban. 

Ezek a tárgyalások okul szolgáltak, hogy 
a szervezet megalakulása halasztást szenved-
jen. Emiatt az 1900-iki költségvetési vitában 
az University Extension eszméjének nálunk 
egyik első hirdetője, Berzeviezy Albert szóvá 
is tette az intézmény megalakulásának kése-
delmes voltát. E felszólalás után pár hétre, 
május 2l-re Wlassics közoktatásügyi miniszter 
különösen az University Extension és a Szabad 
Líceum és esetleg más tudományos vagy köz-
művelődési szervezetek között alkotandó kapcso-
lat tisztába hozatalának szempontjából az érde-
kelt körök képviselőit tanácskozásra hívta össze. 

9. SzaManácskozás az University Extension 
ügyében. 

E tanácskozáson maga a miniszter elnökölt. 
Jelen voltak a minisztériumok részéről -.Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Tóth Lajos dr. osztálytaná-
csos, mint az egyetemi osztály vezetője, Csorba 
Ferenc osztálytanácsos. A budapesti egyetem ré-
széről Beöthy Zsolt, Hegedűs István, Földes Béla ; 
a műegyetem részéről: Gaal Jenő, Jónás Ödön, 
ez utóbbi egyszersmind az ipari munkások szá-
mára szervezett vasárnapi előadások országos 
bizottságának elnöke, a kolozsvári egyetem 
részéről Lechner Károly és Schneller István, 
a Természettudományi Társulat részéről Szily 
Kálmán akadémiai főtitkár és Wartha Vince, 
a Szabad Líceum részéről Wekerle Sándor 
elnök, Hegedűs Lóránt titkár, Pályi Sándor 
igazgató. Jegyző : Gopcsa László, min. titkár. 

A miniszter megnyitójában reményét fejezte 
ki, hogy az értekezlet bizonyára meg fogja 
találni módját, hogy miképen kell az Univer-
sity Extensiont olyan megfelelő működési kör-
rel szervezni, hogy a Szabad Líceummal és 
a Természettudományi Társulattal való har-
monikus együttműködés is lehetséges legyen? 

A miniszter beszéde után elsőnek Földes 
Béla szólott. Nézete szerint az University Ex-
tension csakis az egyetem tekintélye mellett 
jöhet létre, mert tudományos tanfolyamok in-
kább tarthatók az egyetemek, mint az egye-
sületek részéről. A bemutatott alapszabályok-
ban helyes alapelvek vannak s biztosítva van-
nak a ciklusos előadások is. Ezek lehetővé 
teszik a továbbfejlődést is. Azt ajánlja, hogy 
a tanácskozás belőlük induljon ki. 

Hegedűs Lóránt szerint legjobb volna, ha 
az iskolanélküliek oktatását egy kézbe tehet-
nők, már csak azért is, mert az adminisztráció 
olcsóbb lenne. Ez esetben az University Ex-
tension tartaná az összes előadásokat, kivéve 
a munkásoktatást, mely utóbbit az University 
Extension felügyelete alatt a Szabad Líceum 
teljesítené. Így lenne a fővárosban. A vidéken 
a két intézmény felváltva működnék. 

Gaal Jenő szerint az összes iskolázatlanok 
oktatását nem lehet egy kézbe csoportosítani. 
A szabad egyetem előadásai csakis egyetemi 
előadások lehetnek s így nem tarthat előadá-
sokat a munkásoknak is. így van ez London-
ban is. Hogy az egyetem vegye kezébe a 
vezetést, nem zárja ki, hogy egyes társadalmi 
tényezőket is magába ne vonjon. De a fő az, 
hogy ez a társadalmi tényező legitim eredetét 
az egyetemtől nyerje úgy, hogy ha az meg 
van elégedve működésével, újból megbízhassa. 
Ha nincs, bizalmát megvonhassa. Mindez ki 
van fejezve az alapszabályokban is, amelyek-
ben e célra középponti bizottságok vannak 
felvéve. Külön van ilyen Budapestre, külön 
Kolozsvárra. Vidéken sem lehet a szabadokta-
tást a folytonosan változó egyesületekre bízni, 
amiért a vezetést és az irányítást itt is csak 
a középponti bizottságok vezethetnék. 

Szily Kálmán korainak tartja mindenféle 
szervezet létesítését és nem valósítaná meg 
addig egyiket sem, míg nem tudja, van-e 
elegendő szellemi és anyagi erőnk, hogy ezt 
a kérdést megoldhassuk. Ezért azt óhajtja, 
ha már tartatnak előadások, azok^ ki is nyo-
massanak és szét is osztassanak. Es csak ha 
ez minden esetben megtörténik, kezdjük meg 
a vidéken is az akciót. 

Beöthy Zsolt szerint az egyetem távol áll 
a nagyobb körben való ismeretterjesztés mun-
kájától. A tanárok lelkesedése fontos, és az 
egyetemi tanárokra lehet is számítani, de az 
egyetemre, mint ilyenre, alapítani nehéz. Egye-
temi színvonalú oktatásról különben sem lehet 
sző. A szabad egyetem csak jelszó. Itt isme-
retterjesztő dolgokat kell előadni s az ismt-
reteket minél szélesebb rétegekbe bevinni. 
Helyesli Szily nézetét az ismereteknek sajt» 
útján való terjesztésére vonatkozóan. E célból 
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felelevenítésre ajánlja, hogy a hivatalos lap 
úgy, mint a hetvenes évek elején volt, ismét 
ismeretterjesztő melléklappal láttassék el. 

Wekerle Sándor a látszólagos ellentétek 
tisztázása érdekében megjegyzi, hogy úgy az 
University Extension, mint a Szabad Líceum 
célja nem lehet egyéb, mint hasznos ismeretek 
terjesztése úgy a műveltebb, mint az alsóbb 
körökben. Az egyetemeknek kiváló szerepet 
kíván juttatni, mint azt a miniszter is tervezi. 
De nem zárkózik el az elől sem, hogyha ez 
intézmény szerűen az egyetemre bízatik, csak-
hogy akkor nem érjük el a célt. Legnagyobb 
akadály az, hogy egyetemi köreinkben nincs 
felkeltve az érzék a tudományok népszerűsí-
tésére. Szeretik a tudományt és a tudást el-
különíteni. Azt is helyesli, hogy az előadások 
megörökíttessenek. Arra való tekintettel, hogy 
a miniszter megjelölte az egyetemek szerepét, 
úgy lehetne megoldani a kérdést, hogy a kor-
mány ne az egyetemre, hanem az egyetemek 
köréből képzett állandó bizottságra bízná a 
feladatot, mely a szabad egyetemet kezébe 
venné s a fennálló egyesületekkel összefüggésbe 
hozná. A felügyeletet pedig az elvi programm 
alapján a kormány gyakorolná. Minthgy az 
University Extension és a Szabad Líceum 
kiküldöttjei még nem érintkeztek, a kérdés 
tüzetesebb megvitatására egy szűkebbkörű bi-
zottság összehívását indítványozza. 

Hegedűs István szerint az értekezlet előtt 
fekvő szervezeti szabályzat nem oldja meg a 
kérdést, de a további tárgyalás kereteit meg-
adják, azért elfogadja Wekerl» indítványát. 

Schneller István annak, hogy az egyetem 
vegye kezébe a vezetést, nagy jelentőséget 
tulajdonít. 

Wartha Vince szerint nálunk más viszonyok 
vannak, mint külföldön. Nagyon kevesen va-
gyunk és mindig ugyanazon emberek szere-
pelnek. Ezért egy új testület megalkotásától 
fél. A főcél azonban mindig az marad, hogy 
az egyesületek tudományosan foglalkozzanak 
feladataikkal. 

Jónás Ödön elfogadja Wekerle indítványát, 
de a kiküldendő bizottságba a munkások kép-
zésére szervezett országos bizottságnak egy-
egy tagját is kéri felvétetni, mert a vasárnapi 
bizottság egészen más természetű előadásokat 
tartat, mint a Természettudományi Társulat, 
mint a Szabad Líceum, vagy a szervezendő 
University Extension. Célja is más. Az t. i. 
hogy az iparoselem vasárnap a kocsmától 
távoltartassék. Azért ezek részére a népszerű 
előadásokat még fűszerezni kell szinielőadással, 
hangversennyel stb. Ugy, hogy az előadások-
nak szórakoztatóknak és a vidékek helyi szo-
kásaihoz alkalmazkodóknak kell lenniök. 

Wekerle azt hiszi, hogy az általa indítványo-
zott szűkebb bizottságba elég lesz,négy öt tag. 

Pályi Sándor szerint a Szabad Líceum is 
tart sorozatos előadásokat, miért is a célt 
egyedül az is meg tudja valósítani, mert benne 
megvan az University Extension is. 

Wlassics miniszter, nem lévén több felszólaló, 
megköszöni az elhangzott véleményeket. Mikor 
az University Extension eszméjét felvetette, 
abból indult ki, hogy a Szabad Líceum mű-
ködését nem tartotta elegendőnek. Ügynevezett 
ciklusos előadásokat óhajtana. Például : hoz-
nak új törvényt. Szeretné, ha ez sorozatos 
előadásokban megmagyaráztatnék a népnek. 
Az ilyeneket az egyetemeknek kellene vezetni, 
mert tudományos tekintetben mégis csak az 
egyetemi tanárok tekintélye a legnagyobb. 
Örvend, hogy Kolozsvárott meg is kezdették 
az egyetemi tanárok az ilyen előadásokat, s 
ezeknek a jogakadémiákon való meghonosítá-
sáról is fog gondoskodni. Kész a rendelkezé-
sére álló pénzforrásokból jutalmazni azokat a 
tanárokat, kik ily előadásokat tartanak. A súlyt 
arra helyezi, hogy az University Extension ily 
alakjában meglegyen. Nem tartja időelőttinek 
a kérdés megoldását s leghelyesebbnek azt 
tartaná, ha a szűkebb bizottság úgy oldaná 
meg a feladatot, hogy a Szabad Líceumot se 
bénítsuk meg, de az University Extension is 
létrejöjjön. Azt, hogy ez intézmények vizsgá-
latot tartsanak, nem gondolná üdvösnek, de 
nem idegenkedik attól, hogy látogatási bizo-
nyítványok állíttassanak ki. Az előadások ki 
nyomatásának eszméje helyes, de az sem 
ártana, ha a hallgatók jegyeznének. Kéri az 
egyetemi tanárokat, hogy melegen karolják 
fel az ügyet. Kijelenti azt is, hogy a kül.öldi 
intézmények egyszerű utánzását nem óhajtja, 
de azt sem, hogy az University Extension 
eredeti alakjából kiforgatva valósuljon meg 
nálunk. Helyesli Wekerle indítványát és fel-
kéri, hogy mint elnök, a jelen értekezlet tagjai 
közül mielőbb hívja össze az indítványozott 
szűkebb körű bizottságot az alapszabályok 
átdolgozására. 

10. Az University Extension megvalósulása. 
Wekerle összehívta csakhamar e bizottságot. 

Tagjai a következők voltak: Gaal Jenő, He-
gedűs István, Földes Béla, Wartha Vince, 
Hegedűs Lóránt és Berzeviczy Albert. A bi-
zottság az egyetemek küldöttjei által kidolgo-
zott alapszabálytervezetet — mint Wekerle 
1901 február 6-ról keltezett elnöki felterjesz-
tésében mondja — olyan alapon dolgozta át, 
hogy a szabad egyetem ne állami, hanem 
társadalmi intézmény legyen, e mellett azonban 
a miniszter felügyeletének, valamint a buda-" 
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pesti tudomány- és műegyetemeknek döntő 
befolyás biztosíttassák. 

A közoktatásügyi miniszter elfogadta a 
Wekerle elnöklete alatt kiküldött bizottságtól 
készített alapszabály tervezetet és 1901 május 
24-én felhívta az egyetemet és műegyetemet, 
hogy az University Extension középponti bi-
zottságába válasszák meg képviselőiket. Miután 
az egyetem e felhívásnak nem tett eleget, 
ugyanez év november 7-én 55.428. szám 
alatt megsürgette. Az egyetem tanácsa decem-
ber hó 4-én tartott üléséből felelt e sürge-
tésre. A késedelmezés oka a következőkben 
kereshető : 

Az idézett rektori jelentés szerint a hit-
tudományi kar ekkor már teljesen tartózkodó 
állást foglalt el az egész intézménnyel szem-
ben. A jogi lmr tudomásul vette az új alap-
szabályokat. Az orvostudományi kar is, de 
megjegyezte, hogy mivel ez intézmény létesí-
tésére sem egészében, sem egyes kiküldött 
tagjai által semminemű befolyást nem gyako-
rolt, tehát érdemlegesen a kérdéshez hozzá 
nem szól. A kívánt négy tag megválasztását 
azonban ajánlja. A bölcsészeti kar hozzájárul 
ugyan az alapszabályokhoz, de a Szabad Egyetem 
elnevezést nem tartja helyesnek, azért azt 
ajánlja a tanácsnak, hogy a kiküldendő tagok 
megválasztását halasszák el mindaddig, míg a 
jelenlegi elnevezést megfelelőbbel fel nem 
cserélik. 

Az egyetemi tanács magáévá tette a bölcsé-
szeti kar véleményét s arra kérte a minisztert, 
hogy az új intézmény nevét változtassa a meg-
felelőbb Szabad Főiskola, Szabad Kollégium 
vagy Népszerű Főiskolai Tanfolyamra, mert 
nem felel meg az egyetem fogalma követel-
ményeinek. Nem viszi előbbre a tudományt, 
hanem egyszerű ismeretterjesztő, ciklusos elő-
adásokat tart csupán. Aztán alapszabályszerűen 
nem az egyetemen belül, hanem a tudományok 
középponti intézményeinek százados kereteit 
áttörve, fog működni. Nem lehet egyetemnek 
nevezni az ú j intézményt azért sem, mert 
egyetemi magasabb funkciókat nem végez : 
nem promoveal, nem habilitál. 

A közoktatásügyi miniszter, méltányolva az 
egyetemi tanács ismertetett aggodalmait, dec. 
16-ról kelt leiratával tudomására hozta az 
egyetem és műegyetem tanácsának, valamint 
a Szabad Líceum elnökségének is, hogy az 
ú j intézmény Szabad Egyetem elnevezését 
a Népszerű Főiskolai Tanfolyam névvel cse-
rélte fel. 

így alakult meg, majdnem teljes ötévi vajú-
dás után a Budapesti Népszerű Főiskolai Tan-
folyam (University Extension) az 1902/03. 
tanév kezdetén, halvány utánzatául az angol 

eredeti intézménynek. Ötéves mult áll mögötte. 
Tudományos színvonalon álló, egyes részletei-
ben igazán aktuális társadalmi, tudományos, 
irodalmi és művészeti stb. kérdéseket felölelő 
előadás-sorozatait, ha számban némileg ingadozó 
is, de semmiesetre sem fogyó közönség hall-
gatja évről-évre. A székesfővárosból azonban 
nem tudott kimenni és tért foglalni legaláb') a 
vidéki nagyobb városokban. Két helyen tett 
erre vonatkozólag igen figyelemreméltó kísér-
letet: Pápán és Pozsonyban. 

A szabad tanítás szervezése és 
állami ellenőrzése Finnországban. 

írta : Ispánovits Sándor. 

Az „Iskolán kívüli oktatás" legutóbbi szá-
mában részletesen ismertettem a finnországi 
népegystemek eredetét és jelenlegi állapotát. 
Bőven írtam az ott folyó munkásságról, a 
népegyetemek külső-belső életéről. Értekezé-
semben azonban elfelejtettem egy körülményt 
felemlíteni, ami pedig nagyon is aktuális lett 
nálunk azóta, t. i. van-e az államnak valamiféle 
rendelkezési joga a népegyetemek ügyeiben ? 

Midőn tehát újból visszatérek a finnországi 
népegyetemekre, e sorokkal szolgálatot vélek 
tenni azon szaktanácskozmánynak, mely avég-
ből gyűlt össze erteke/.letre, hogy megálla-
pítsa : minő szerep jusson az iskolán kívüli 
oktatás szervezésében az államnak? Az állam 
közreműködésével szerveztessék-e a szabad 
tanítás ? 

A finnországi népegyetemek társadalmi úton 
jöttek és jönnek létre. Az állam ismételten 
megkísérelte ilyenek állítását, de mindig aka-
dályra talált. Az orosz cári hatalom ugyanis 
nem jó szemmel nézi a népegyetemek áldásos 
működését s a finn szenátusnak a népegye-
temek felállítására vonatkozó előterjesztéseit 
különféle ürügyek alatt mindig visszautasítja, 
mert valamint Oroszországban, úgy Finnország-
ban is megakadályoz minden törekvést, mely-
nek célja a népműveltség előbbre vitele. 

Amit nem tehet meg a finn állam, elvégzi 
helyette a társadalom, mely látván ez egye-
temek munkájának nagy eredményeit, évről-
évre új meg ú j intézeteket szervez. S épen 
ezen körülménynek köszönheti nemzeti karakte-
rét. Míg más iskolákban az orosz nyelvet is 
kell tanítani, addig a népegyetemeken csak 
finn szót hallunk. Valódi nemzeti iskolák. 
A nemzeti érzés, a hazaszeretet érzelmének a 
fölébresztője, istápolója és fejlesztője. 

Szegény a finn nép, de az összetartás, a 
közös akarat csakhamar valóra váltja szándé-
kukat. Egy község vagy kerület telket ajánl 
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föl népegyetem céljára és azonfelül bizonyos 
pénzösszeget is ígér. Mire megalakul a bizott-
ság, mely felhívást intéz a polgárokhoz, ada-
kozásra szólítván őket, akik sietnek is áldozni 
többet-kevesebbet a nemes célra. S ha azután 
egy vagyonosabb egyén ezreket ajánl föl, ami 
igen gyakori eset, csakhamar hozzáfoghatnak 
a kivitelhez. Pályázatot hirdetnek és építenek. 
Igen jellemző esetet hallottam egyik népegye-
temi igazgatótól a jótékonyság gyakorlására 
vonatkozólag. Egyszer egy gazdag gyáros láto-
gatta meg intézetét, akinek panaszkodott, hogy 
a növendékek szaporodása folytán az inter-
nátus számára teljesen ú j épületet kellene 
emelni. A vendég, bár elismerte a szükséges-
séget, de nem igen mutatott hajlandóságot az 
építkezést lehetővé is tenni. Majd szemlélődé-
sük közben a tanterembe lépnek, hol a nö-
vendékek a vendég tiszteletére egy pár dalt 
énekeltek. Minek végeztével az igazgatóhoz 
fordul a gyáros és kérdé: „Mondja csak ké-
rem, mennyibe kerülne az az új épület?" 
„10—12.000 márka elégséges lenne". Másnap 
megszólal a telefon és a tegnapi vendég meg-
bízza az igazgatót, hogy 15.000 márkáig el-
készítheti a tervezetet. 

Mialatt az épület készül, az előre meg-
választott igazgatót elküldik ösztöndíjjal a ha-
sonló intézetek tanulmányozására. Aki nem-
csak a honiakat, hanem a külföldieket is fel-
keresi. Tapasztalataiból, szerzett ismereteiből 
a legjavát kiválogatja, a bizottságtól átveszi 
az ügyek további vezetését, úgy, hogy az inté-
zet belső berendezését, pedagógiai felszerelését 
mindig maga az igazgató végzi. 

Elkészülvén úgy külsőleg, mint belsőleg az 
intézet, megnyitják és előterjesztéssel élnek a 
kormányhoz, a szokásos évi segély kiutalvá-
nyozása végett . És az állam, ha már maga 
nem állíthat fel népegyetemeket, segélyezni 
siet azokat, tőle telhető módon. 

Az eddig szervezett 26 népegyetemet egyen-
ként 4—6000 márka évi segélyben részesíti. 
Összesen a 26 népegyetemnek évenként 130.000 
márkát ju t ta t . 

Természetesen, a segélyezés fejében jogokat 
is követel magának az állam. Mert tudni akarja, 
kit és miér t segít? Mindenekelőtt a meg-
választott tanárok névsorát be kell mutatni 
a szenátusnak. Azonkívül a népegyetemek fe-
lett felügyeletet gyakorol és e jogát külön, a 
üépegyetemek fölé kinevezett tanfelügyelők 
által gyakorolja. Aki évenkint meglátogatja 
mind a huszonhat egyetemet, észrevételeit 
összefoglalja és írasba foglalja, amit azután 
felterjeszt a szenátushoz, de viszont a nép-
egyetemek vezetőségének is megküldi, nem 
agyan utasí tás alakjában, hanem csak azért, 

hogy a lehetőséghez képest tekintetbe vegyék 
javaslatait és útbaigazításait. 

De szükség is van erre, hogy némileg össz-
hangzatos legyen a népegyetemeknek, a finn 
iskolán kívüli oktatást célzó ez intézmények-
nek működése. 

Tehát még Finnországban is, ebben az egy-
séges nemzeti államban, hol a lakosok egy 
nemzet fiai, még ott is gondosan őrködik az 
állam, hogy a tanítás terén a szabadság esz-
méjével vissza ne éljenek és szélsőségekbe, 
esetleg veszedelmes áramlatok sodrába ne ra-
gadtassanak. 

Mennyire inkább van erre nálunk szükség, 
hol a gondos ellenőrzés mellett mit látunk még 
a rendes iskolázás terén is ? Hol az egyik, 
hol a másik tanfelügyelő tesz jelentést a leg-
nagyobb visszaélésekről, miknek a felügyelete 
alá tartozó iskolákban jön a nyomára. El lehet 
képzelni, hogy mi történnék az iskolán kívüli 
oktatás országos szervezése és felügyelete nél-
kül, ha ez intézmény nálunk is, a külföldihez 
hasonlóan, nagyobb lendületet fog venni. 

A nemzetet meg kell tartani a hatalmo», s 
a jövő nemzedéket úgy kell nevelni, hogy 
közeledjék a legideálisabb célhoz, az egységes 
nemzeti államhoz. 

E cél eléréséhez csak úgy fog hathatósan 
hozzájárulhatni az állam, ha az iskolán kívüli 
oktatást ő maga szervezi, anyagilag támogatja 
és felügyelteti a társadalom megbízható, haza-
fias elemeinek közreműködésével. 

Kérelem. Miután a téli időszak kezdetével ország-
szerte megindult faluhelyeken is az iskolán kívüli 
oktatás, nagyon leköteleznék e rovat vezetőjét azok 
az urak, akik benne mint tanítók vagy előadók részt 
vesznek, ha e lap szerkesztőségéhez címzett tudósítás-
ban röviden értesítenék, hogy községükben, közre-
működésükkel vagy anélkül, minő tanfolyamok van-
nak ? Van-e a felnőtt analfabéták számára tanfolyam ? 
Ha van, hányan jelentkeztek arra ős a jelentkezők 
közül hányan látogatják kellő szorgalommal ? Tar-
tatnak-e a községben az írni-olvasni tudó felnőttek 
számára szabad előadások az ifjúsági egyesületben, 
a helyi gazdakörben, a népkaszinóban, vagy ezektől 
függetlenül más helyiségben? Ha tartatnak, kinek, 
vagy miféle egyesületnek, társadalmi szervezetnek 
kezdeményezésével, vagy esetleg anyagi támogatásá-
val is ? Minő ismeretkört ölelnek fel az előadások ? 
Hányan, minő korúak hallgatják ez előadásokat vagy 
felolvasásokat és az érdeklődés minő megállapítható 
fokával ? 

Tartalom. Tudományos Ismeretek : Henscbel és 
Grube. Völosin Ágoston. — Esztétika az énektanítás-
ban. Szente Pál. — Iskolán Kívüli Közoktatás : Szak-
tanácskozás az iskolán kívüli oktatás szervezése tárgyá-
ban. (Vége.) — Az University Extension. (Vége.) Jancsi) 
Benedek. — A szabad tanítás szervezése és állami ellen-
őrzése Finnországban. Ispánovits Sándor. — Kérelem. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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142.506. szám. 

H I R D E T M É N Y . 
Az elemi népiskoláknak folytatólagos fölszerelésére 
pótlólag még körülbelül (8000) nyolcezer darab 
nemzeti címertábla szükséges. Ezek szállítása cél-

jából ezennel nyilvános árlejtés hirdettetik. 
A címerek erős vasbádogból, domború testtel és 

keskeny, domborított szegéllyel, ovális alakban, mely-
nek hosszabbik (vízszintes) tengelye 63 cm , rövideb-
bik (függőleges) tengelye 49 cm. Magyarország külön 
kis címerével, a címertartó két lebegő angyallal, 
heraldikus kivitelben, halvány kék-színű alapon zo-
mánc - festékkel festve s tűzben égetve, szilárd 
megerősítésre alkalmas módon s a megerősítésre 
szükséges szegekkel készítendők és pedig úgy anyag, 
mint kivitel tekintetében a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium segédhivatali főigazgatójá-
nál megtekinthető mintával teljesen megegyezően. 

A címerek kizárólag hazai anyagokból s magyar 
honos műszaki és munkaerők igénybe vételével, a vál-
lalkozó hazai gyártelepén gyártandók. 

A címereket, az illető iskolai hatóságok részére 
leendő szétküldés céljából, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium részéről történt átvétel után vállalkozó 
díjmentesen tartozik csomagolni és vett utasítás sze-
rint feladni. 

A vasúti szállítás nem a vállalkozót terheli. A szál-
lítás határidejéül 1909. évi április hó 15. napja 
állapíttatik meg. 

A szabályszerű és kellően lepecsételt zárt ajánlatok 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
címezve, 1909. évi január hó 15. napjának déli 12 
órájáig a budapesti székesfővárosi kir. tanfelügyelő-
höz, a bánatpénz letételét igazoló nyugta csatolása 
mellett küldendők, ahol is a beérkezett zárt ajánlatok 
ezen most megállapított időben nyilvánosan fölbon-
tatni fognak. 

A később érkezett ajánlatok figyelembe nem vé-
tetnek. 

A vállalati összeg 10°/o-ának megfelelő bánatpénz 
bármely kir. adóhivatalnál letehető. 

Az állami szállításoknál érvényes részletes föltéte-
lek, melyek a budapesti székesfővárosi kir. tanfel-
ügyelőnél megtekinthetők, a fönt elsorolt föltételek 
mellett érvényben maradnak. 

Részletes felvilágosítások szintén a székesfővárosi 
kir. tanfelügyelőnél nyerhetők. 

Budapest, 1908 december 5. 
A miniszter meghagyásából : 

Kacskovics, 
(110/h—I—1) miniszteri tanácsos. 

PÁLYÁZATOK. 
Rendes állásban működő róm. kath. kántortanító 

— beszél magyarul, németül — helyi körülmények 
miatt állást keres. Cím : „Kántortanító" K i sú j f a lu , 
pósta: Sopronszentmárton. (1885 —III—3) 

Rimaráhói evang. iskolához havi 20 korona és 
teljes ellátás mellett kisegítő-tanítónőt vagy tanítót 
keresek. Czéner Pál, tanító.. (1921—II—2) 

Pályázat a bihartordai református elemi nép-
iskolánál tanítói állásra. Évi fizetés : 1000 korona kész-
pénz, megfelelő korpótlék, 200 korona lakpénz, eset-
leg idővel természetbeni lakás. Kötelesség : a vegyes 
első osztály, esetleg más osztály vagy osztályok tan-
terv szerinti oktatása. Pályázhatnak ref. vallású, okle-
veles férfi- és nőtanítók. Az állás 1909 január 15-én 
elfoglalandó. Kérvények Vértessy Mór ref. lelkész 
címére, Bihartordára intézendők, 1909 január 5-ig. 

(1933—11—2) 

Sz&lacsi (Bihar megye ) református máso-
dik fitanítóságra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : ÍOOO korona törzsfizetés, nőtlen taní-
tónak 100, nősnek S OO korona lakbér és 
kertpótlék. Törvényszerű korpótlék. Köteles-
ség: I—II. fiosztály, 50—60 növendék tanítása, 
be tegség esetén kántor helyettesítése. Pályá-
zatok december 27-ig beadandók. Ál lás 1909 
január l - ig múlhatatlanul elfoglalandó. Nagy 
Imre, református le lkész. (1922—1—1) 

Az alsódabasi róm. kath. iskolaszék pályázatot hir-
det 1. kántortanítói állásra. Javadalma: 450 korona 
párbér, stóla és tandíjból, 550 korona államsegélyből. 
Lakás '/< hold konyhakerttel, természetben. "Végzi a 
filiális templom kántori teendőit, a díjlevélben föl-
sorolt kötelességek szerint. Okmányokkal és bélyeges 
válaszborítékkal ellátott kérvények december 15-ig 
az alulírt hivatalhoz küldendők. Személyes megjele-
nés a próbaéneklésre a választás napján, december 
17-én 10 órakor megkívántatik. Fizetését január 
1-től kezdve kapja. 2. Tanítónői állásra. Fizetése : a 
a hitközségtől 100 korona, államsegélyből 900 korona. 
Lakás és kert természetben. Kötelességek : díjlevél 
szerint. Okmányokkai és bélyeges válaszborítékkal 
ellátott kérvények december 15-ig sárii plébánia-
hivatal, u. p. Felsődabas, Pest m. küldendők. Fize-
tését január 1-től kezdve kapja. (1916—I—1) 

Szokolyára (Hont) ref. helyettes orgonista keres-
tetik, azonnali belépésre. Kötelessége : a fiúnövendé-
kek tanítása, kántori teendők végzése, énekkar veze-
tése, vallásos estéken részvétel, lelkész esetleges 
helyettesítése. Fizetése : havi 80 korona, lakás egy 
szobában a leány tanító val, fűtés, stóla. Jelentkezések 
Nagy István, lelkészhez címzendők. (1944—1 — 1) 

A sárkeresztúri ref. iskola IV—VI. osztályának 
vezetésére s a kántor-orgonistai teendők végzésére 
helyettes tanító kerestetik. Fizetése : május végéig 
havonként 70 korona s egyszobás lakás. Pályázatok 
a lelkészi hivatalhoz küldendők december 22-ig. Az 
állás azonnal elfoglalandó. (1946—I—1) 

A lomnál (Árva vm.) róm. kath. tanítói állo-
másra 1909. évi január hó 4-ik napjára pályázat 
hirdettetik, következő jövedelemmel : a községtől kész-
pénzben 400 korona, kertilletmény 20 korona, ele-
gendő tüzelőfa, szabad lakás és »600 korona állam-
segély. A folyamodványok ft. Vojticsek József kir. 
tanfelügyelő úrhoz, Zakamenoklinbe küldendők. Taní-
tási nyelv : tót. (1940-1—1) 

A v ec sé s i iparostanonc-iskolánál egy igazgatói 
és három tanítói állásra pályázatot hirdetek, mely 
állások elnyeréseért a felügyelő-bizottsághoz intézett 
kérvények december 20-ig hozzám nyújtandók be. 
Az állások javadalmazása — amennyiben a nagyméltó-
ságú miniszter úr jóváhagyja — a következő : Igazgató 
tiszteletdíja évi 100 korona. Rajztanító heti hat órai 
tanításáért évi 600 korona. Mennyiségtani tárgyak 
tanítójának heti 4 óráért 400 korona. Olvasás-fogal-
mazási tárgyak tanítójának heti 4 óráért évi 400 
korona. Esetleg ezek helyett a miniszter úr által 
megállapítandó összegek. Kiss Lajos, felügyelő-bizott-
sági elnök. (1949—1—1) 

A pil isi ev. egyház helyettes tanítót keres január 
egytől május végéig. Kötelessége : egy osztály önálló 
vezetése, segédkezés a kántori teendőkben. Tanítási 
nyelv : magyar. Javadalma : havi 70 korona, bútoro-
zott szoba, fűtés. Az állás végleg szeptemberben töl-
tetik be. Jelentkezni december 25-ig lehet Jakabfi 
György ev. papnál, Pilis (Pest m.). (1956—II—1) 

A bodrogkisfaludi róm. kath. iskolánál újonnan 
szervezett II. nőtanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Jövedelme : államsegély 900 korona, a hitközségtől 
100 korona, egy szobából álló lakás. Pályázati határ-
idő : december 23. Breth Gyula, esperes-plébános, 
ü. p. Bodrogkeresztúr. (1912—1—1) 
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Betöltendő: Abaújtorna vármegyében az abaúj-
szántói áll. el. iskolánál 1 tanítói, az abaújszinai 
áll. el. iskolánál 1 tanítónői, a somodi áll. el. isko-
lánál 1 tanítónői állás ; Alsófehér vármegyében a 
csombordi áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás ; Arad 
vármegyében a nagybutyini áll. el. iskolánál 1 ta-
nítói, a mácsai áll. el. iskolánál 1 tanítónői, a fa-
kerti áll. el. iskolánál 1 tanítói, a mikalakal áll. 
el. iskolánál 1 tanítói, a székudvari áll. el. iskolánál 
1 tanítónői (román nyelv ismerete szükséges), a pan-
kotai áll. el. iskolánál 1 tanítói, a magyarpécska-
felsövárosi áll. el. iskolánál 1 tanítónői, az eleki áll. 
el. iskolánál 1 tanítói ; Árva vármegyében a novoty- i 
áll. el. iskolánál 1 tanítói állás ; Báesbodrog vármegyé-
ben a monostcrszegi áll. el. iskolánál 1 tanítónői 
(róm. kath.) állás ; Bereg vármegyében a bereg-
kövesdi áll. el. iskolánál 1 tanítónői (róm. kath. 
vagy gör. kath.), a hársfaival áll. el. iskolánál 1 
tanítói (róm. kath. vagy gör. kath.), a munkács-
váraljai áll. el. iskolánál 1 tanítói (gör. kath. kántori 
képesítés), a zugótalamási áll. el. iskolánál 1 tanítói 
állás ; Békés vármegyében a nagyszénás-belterü-
leti áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. kath ) állás ; 
líihar vármegyében a szalárdi áll. el. iskolánál 1 
igazgató-tanítói és 1 tanítónői, a görbesdkőves-
egyházai áll. el. iskolánál 1 tanítói (gör. kath ), a 
hagy mái fal vi áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás ; 
Borsod vármegyében a miskolczi áll. el. iskolánál 
0 tanítói és 2 tanítónői állás; Csanád vármegyében 
a földeáki áll. el. iskolánál 1 tanítónői (róm. kath.), 
a mezőkovácsházai áll. el. iskolánál 1 tanítónői 
(róm. kath.) állás ;>Csík vármegyében a csíkszent-
dcmokosi áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői, 
a gyergyóremetei ált. el. iskolánál 1 tanítói, a 
c yimesbükki áll. el. iskolánál 1 tanítói állás ; 
Csongrád vármegyében a hódmezővásárhelyi áll, 
el. iskolánál 1 tanítónői és 1 tanítói, a csongrád-
'»elterületi áll. el. iskolánál 1 tanítói és 1 tanítónői 
^mindkettő róm. kath.), a sándorfalva-belterületi 
áll. ei. iskolánál 1 tanítónői (róm. kath.) állás ; Fogaras 
vármegyében a sztrezsakerczisorai áll. el. iskolá-
nál 1 tanítónői állás; Liptó vármegyében az oko-
licsnói áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. kath.), a 
l iptószentmiklósi áll. el. iskolánál 1 tanítói (ág. 
ev.) állás ; Máramaajs vármegyében a petrovai áll. 
cl. iskolánál 1 tanítói, a körösmezői áll. el. isko-
lánál 1 tanítónői, a hosszúmezői áll. el. iskolánál 
1 tanítónői, az alsóvisói áll. el. iskolánál 1 tanító-
női. a rahói áll. el. iskolánál 1 tanítói, a barczán-
fa lvai áll. el. iskolánál 1 tanítói, a borsai áll. el. 
iskolánál 1 tanítói, a v iski áll. el. iskolánál 1 ta-
nítónői (róm. kath. vagy réf.), az izai áll. el. isko-
lánál 1 tanítói (gör. kath.), a dombói áll. el. isko-
lánál 1 tanítói, a felsőrónai áll. el. iskolánál 1 tanítói 
(gör. kath.), a havasmezöi áll. el. iskolánál 1 tanító-
női, a huszt i áll. el. iskolánál 1 tanítónői, az irhóczi 
áll. el. iskolánál 1 tanítói (gör. kath ), a nagybocskói 
áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás ; Maiostorda vár-
megyében a mezöszentmártoni áll. el. iskolánál 
1 tanítói (ref. kántori képesítés) állás ; Nyitra vár-
megyében a holicsi áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. 
kath.), a szakolczai áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. 
kath.), a v á g v e c s e i áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. 
kath.) állás ; Pestpilissoltkiskún vármegyében a duna-
haraszti áll. el. iskolánál 1 tanítónői (róm. kath.), 
a kispesti áll. el. iskolánál 1 tanítói (ref. kántori 
képesítés) és 1 tanítói (róm. kath.), a tass i áll. el. 
iskolánál 1 tanítónői (róm. kath.), az erzsébetfalvai 
áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. kath.) és 1 tanítói 
(réf.), az újpesti áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. 
kath. vagy izr.), a czinkota-ehmanntelepi áll. el. 
iskolánál 1 tanítói (róm. kath. vagy réf.), a fülöp-
szal lás i áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás ; Somogy 
vármegyében a s z i g e t v a r i áll. el. iskolánál 1 tanító-

női (róm. kath.), a kaposvári áll. el. iskolánál 1 
tanítói állás ; Szepes vármegyében a korompai áll. 
el. iskolánál 1 tanítói állás ; Szilágy vármegyében a 
hadadi áll. el. iskolánál 1 tanítónői (réf.), a szamos-
udvarhelyi áll. el. iskolánál 1 tanítói (réf.), a 
krasznahorváti áll. el. iskolánál 1 tanítói (gör. 
kath.) állás ; Szolnokdoboka vármegyében a buzai 
áll. el. iskolánál 1 tanítónői (réf.), a csicsókeresz-
túri áll. el. iskolánál 1 tanítói (róm. kath.) állás ; 
Temes vármegyében a kissodai áll. el. iskolánál 1 
tanítónői, a sztancsófalva-l iget i áll. el. iskolánál 
1 tanítói (róm. kath.), a mehalarónáczi áll. el. 
iskolánál 1 tanítói állás ; Tordaaranyos vármegyében 
a mezö^áhi áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás ; 
Túrócz vármegyében a ruttkai áll. el. iskolánál 1 
tanítónői állás ; Udvarhely vármegyében az agyag-
fa lvai áll. el. iskolánál 1 tanítónői (ref ), a bágyi 
áll. el. iskolánál 1 tanítónői (ref.) állás ; Ugocsa vár-
megyében a k irályházai áll. el. iskolánál 1 tanítónői, 
a ve lé te i áll. el. iskolánál 1 tanítónői állás ; Zala 
vármegyében a muraszerdahelyi áll. el. iskolánál 
1 tanítónői (róm. kath.), a drávavásárhelyi áll. el. 
iskolánál 1 tanítónői (róm. kath.), a nagyfala i áll. 
el. iskolánál 1 tanítónői (róm. kath.), a sümegi áll. 
el. iskolánál 1 tanítói (róm. kath.) állás. Valamennyi 
állással az 1907. évi XXVI. t.-c.-ben megállapított 
illetmények vannak egybekötve, az igazgató-tanítói 
állásokkal pedig a fentidézett törvénycikkben bizto-
sított rendes illetményeken kívül szabályszerű igaz-
gatói pótlék is van egybekötve. A kellően fölszerelt 
kérvények f. évi december hó 27-ig bezárólag azon 
vármegye kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtan-
dók be, amelynek kerületéhez az illető iskola tartozik. 
Budapest, 1908 december 7-én. A miniszter helyett : 
Tóth, államtitkár.^ (108/h—I—1) 

Pozsony-almási róm. kath. tót-magyarajkú ta-
nítói állásra pályázat hirdettetik. Járandósága : köz-
ségtől 600 korona, bútorozott szoba fűtéssel és szervező 
állami segélyből 400 korona. Határidő : 1909 január 22, 
mely időre fölszerelt folyamodványok almási iskola-
székre címezve, főtisztelendő egyházi tanfelügyelő 
úrhoz Nagylévárdra nyújtandók be. Duday Mihály 
plébános, iskolaszéki elnök. (1958—I—1) 

Németújvár (Vas m.) anyaegyházhoz tartozó T o b a j 
fiókközségben a róm. kath. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Évi jövedelem: a) Tanítói: 9 k. 
hold 1188 Q-öl szántóföld és rét (az adót a tanító 
fizeti) 276 korona ; Collectura megváltva, félévenként 
előre fizetve 256 korona ; megállapított évi tandíj-
összeg félévenként előre fizetve 177 korona; 26 m3 

tűzifa házhoz szállítva, 91 korona; Nyúlfalu község 
pénztárából negyedévi előleges részletekben 160 ko-
rona ; összesen 960 korona ; állami korpótlék, b) Kán-
tori : készpénzben a hitközségi pénztárból, negyedévi 
előleges részletekben, 160 korona ; 8 m3 tűzifa házhoz 
szállítva, 28 korona ; alapítványi kamat 32 korona ; 
stóláris jövedelem körülbelül 30 korona ; összesen 250 
korona ; szabad lakás és az iskolaépületnél levő konyha-
és gyümölcsöskert. Kötelességei : a mindennapos ta-
nulók felső négy osztályait önállóan, az isinetlősöket 
pedig az osztálytanítóval felváltva tanítani, továbbá a 
szokásos istenitiszteleteket, ú. m. a vasár- és ünnepnapi 
szent rózsafüzért, a községi ünnepnapok szentmiséit 
és a nagyböjtben minden szerdán, pénteken és szom-
baton tartandó szent rózsafüzért díj nélkül elvégezni 
és a harangoztatásról gondoskodni. Tanítási nyelv : 
német-magyar. Az állás január 1-én elfoglalandó. Kér-
vények december 30-ig a németújvári róm. kath. 
plébániára küldendők. (1973—1—1) 

Nemesszalókon (Veszprém m.) izr. magániskola 
felállítására néptanító kerestetik. 360 korona, búto-
rozott szoba, ellátás, iskoluhulyiség biztosítva. Pályáz-
hatni december 18-ig Fischer Sándorhoz. 

(1965-1—1) 
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A javorlnai áll. segélyzett, magyar tannyelvű és 
egytanítós községi elemi iskolánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítói állásra ezennel pályázatot hir-
detek és felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy törvényes képesítésüket, eddigi műkö-
désüket, életkorukat és állampolgárságukat is igazoló 
okmányaikkal fölszerelt kérvényeiket alulírott iskola-
széki elnöknél (Zár, u. p. Javorina, Szepes vm.) folyó 
évi december hó 24-ig bezárólag nyújtsák be. Pályáz-
hatnak csak róm. kath. vallású és a magyar nyelven 
kívül a német és tót nyelvet is kellően bíró, okleveles 
tanítók. Javadalmazás : az 1907. évi XXVII. t.-cikk 
2. §-ában biztosított 1000 korona alapfizetés és a 3. § 
szerinti korpótlék ; 2 szoba és a kellő mellékhelyi-
ségekből álló természetbeni lakás ; 2 db szarvasmarha 
szabad legeltetése Hohenlohe herceg uradalmától, 
valamint az alapfizetésbe betudandó 12 öl puha tűzifa, 
az erdőben becsülve 60 koronára és tanítói föld haszon-
élvezete, becsülve 20 koronára. Zár, 1908 évi december 
hó 10-én. Zapf György körjegyző, iskolaszéki elnök. 

(1985—1-1) 
Pályázat az abaújaszalóiref. osztott népiskola egyik 

tanítói állására. Jövedelme : párbérben, földben, tandíj 
és 254 korona, államsegélyben 1000 korona. Köteles-
sége : az alsóbb két vagy három osztálynak és az 
ismétlő-iskolásoknak vezetése, a kántortanító akadá-
lyoztatása esetén a templomi és temetési éneklés 
végzése. Pályázati kérvények, fölszerelt okmányokkal, 
1908 december 24-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Az állomás 1909 január 15-én elfoglalandó. 

(.1967—I—1) 
Gellénház (Zala megye) községi iskolaszéke meg-

üresedés folytán kántortanító - választásra pályázatot 
hirdet. Évi fizetése : 800 korona és ismétlősök után 
fejenként 1 korona és '/•> konyhakert. 200 koronáért 
folyamodva van. 2 szobából álló lakás, konyha, ka-
mara, istálló. Választás 1908 december 27-én dél-
után 2 órakor. Pályázni óhajtók 26-ig kérvényüket 
Borenyák Sándor, iskolaszéki elnök úrhoz adják be. 
Személyes megjelenés kívántatik. U. p. Nagy-Lengyel. 
Elnökség. (1957-1—1) 

Hontnádasi róm. kath. iskolaszék nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állomásra pályá-
zatot hirdet. Javadalmazása: 11 hold 1093 öl szántó-
föld és 2 hold 269 öl rét ; a szántóföldek körül az összes 
munkát a hívek teljesítik, a trágyázást kivéve ; 880 öl 
legelő és 32 űrméter tűzifa, a tanterem fűtésén kívül ; 
párbér címén : 12"40 hektoliter búza, 2 akó bor, 7'84 
mm. széna ; tandíj fejében egy tanuló után 4/s pozsonyi 
mérő vegyes gabona; a tanulók száma 60 — 70 körül 
váltakozik ; ismétlő-iskola után 40 koronát kap ; a 
községtől 84 koronát, stóla és alapítványokból 70—80 
koronát kap ; lakása két padlózott szoba-, konyha- és 
kamrából áll, istálló és '/• hold kerthasználattal. Kér-
vények f. évi december hó 31-ig bezárólag a hont-
nádasi róm. kath. iskolaszékre címzendők. A választás 
napján személyes megjelenés kívántatik. A választás 
1909. évi január 12-én fog megejtetni. Tannyelv: 
magyar-tót. Iskolaszék. (I960 —I —1) 

Pályázati hirdetés. A k i s k u n f é l e g y h á z a i állami 
tanítóképző-intézetnél megüresedett kertészi állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhatnak ezen ál-
lásra okleveles kertészek s oly egyének, kik a kerté-
szeti teendőkben való jártasságukat hosszabb szolgá-
latukról tanúskodó bizonyítvánnyal igazolni képesek. 
Ezen állás idővel 1300 koronáig emelkedő, egyelőre 
évi 1000, azaz egyezer korona fizetés és természetbeni 
lakásból álló illetményekkel van egybekötve. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztériumhoz címezve, Pestvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtandók be. Pályázati határ-
idő : 1909. évi január hó 6. napja. Budapest, 1908 
december hó 10-én. A miniszter meghagyásából : dr. 
Edvi Illés Zoltán, miniszteri titkár. (109/h—I—1) 

Balatünmagyaróüi róm. kath. osztálytanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik, e hirdetés megjelenésétől 
számított negyedik napig bezárólag. Ismétlőket is 
köteles tanítani, kántorságban segédkezni. Fizetése : 
1000 korona, államsegéllyel. Kérvények Kiskomáromba, 
plébániára küldendők. Bővebb személyi információ 
adása ajánlatos. Kántortanító. (1961—I—1) 

Ág. h. ev., és tót nyelvben teljesen jártas kántor-
tanító kerestetik. Fizetése: 1000 korona, lakás és kert. 
Folyamodványok december végéig küldendők ág. h. 
ev. lelkészi hivatalhoz, Palánka íBács m.). 

(1964-1 -1 ) 
A hosszúhetényl (Baranya m.) róm. kath., 2-ik 

tanítói és segédkántori állásra pályázat hirdettetik, 
Javadalma : egy bútorozott szoba, lakáspótlék 140 
korona, kertpótlék 60 korona, fűtőanyag 40 korona, 
fizetés 600 korona, ismétlőért 50 korona, állami se-
gély 320 korona, összesen 1210 korona, havi előleges 
részletekben. Állami segélyt miniszteri folyósítás után 
kapja. Kötelessége : egy osztályban és ismétlőben 
tanítani, kántorságban díjtalanul segédkezni, egyház-
megyei tanítóegyesületbe lépni. Tanítási nyelv : 
magyar. Kántori oklevél kívántatik. Személyes meg-
jelenés, kántori próba előnyös. Választás december 
26-án lesz. Bélyeges okmányok eredetiben vagy má-
solatban Schmidt Béla espereshez, Hosszúhetényre 
küldendők. (1979-1 -1 ) 

Nagypál i i községi iskolaszék lemondás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Fize-
tés: törvényes lakás, mellékhelyiségekkel, 9 hold 
szántóföld, 1 hold rét haszonélvezete, 30 mérő gabona, 
tandíj, 5°/o-os iskolai pótadó és államsegélyből ösz-
szesen 800 korona. 1000 koronára leendő kiegészítés-
ért folyamodtunk. Kérvények 1908 december 26-ig 
az iskolaszék címére küldendők. Az állás választás 
után azonnal elfoglalandó. Nagypáli (u. p. Egervár, 
Vas m.), 1908 dec. 6-án. Az iskolaszék. (1968-1-1) 

A l iptókokovai ev. leányegyház a IV—VI. elemi 
iskolai osztály vezetésére kántortanítót keres. A tan-
nyelv : tót. Javadalom: 1000 korona és 4 fuvar puha 
tüzelőfa. Jelentkezhetni december 31-ig az ev. lelkészi 
hivatalnál, Liptó-Hybbén. (1974—11—1) 

Székesfehérvári püspöki megye. A csákberényi 
kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása : kétszobás lakás, pince, istálló, fészer, éléskamra ; 
kert a belsőségben 151 r -öl, tágas udvar; 18 kat-
és 1208 • - ö l földdel, bérbeadva 624 korona ; mintegy 
50 pozsonyi mérő rozs, 260 korona ; pénzilletmény 
70 korona ; az uradalomtól 18 méter dorongfa házhoz 
szállítva, 64 korona ; ismétlők tanítási díja 42 korona ; 
szentmise-alapítványok .és ostyasütés 16 korona 28 
fillér ; stóla körülbelül 50 korona ; uradalomtól faggyú 
és hús fejében 2 korona 10 fillér. Az adót a kántor-
tanító köteles fizetni. Kötelessége: a kántori teen-
dőkön kívül a IV—VI. osztatlan fiú- és leányiskola 
vezetése. Sajátkezüleg írt ' pályázatok kántortanítói 
oklevéllel, működési bizonyítvánnyal fölszerelve, f. hó 
21-ig Keifler János kerületi esperes, c. kanonok úr 
címére, Fehéracsa, küldendők. 22-én d. e. 10 órakor 
próbaéneklés. Állás azonnal elfoglalandó. Útiköltség 
nem téríttetik. Csákberény, 1908 december 8. Kovács 
Alajos plébános, elnök. (1972—1—1) 

Törökszentmiklós község polgári fiúiskolájánál 
egy segédtanári állás töltendő be. Pályázók szabály-
szerűen fölszerelt kérvényeiket a községi iskolaszék-
hez intézve, folyó hó 28-ig adják be. Pályázhatnak, 
akik rajztanítási képesítéssel bírnak. A szükséghez 
képest azonban más szakbeli tárgy tanítása is válla-
landó. Javadalom: a község pénztárából 300, állam-
segély címén 1100, összesen 1400 korona törzsfizetés 
és 300 koroija lakpénz. Az állás a választás után 
azonnal elfoglalandó. (1986—II—1) 
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A györszemerei református presbitérium orgo-
nista-kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Jöve-
delme : 600 korona készpénz, 2 öl tűzifa hazahordva, 
körülbelül 70 korona tandíj, 20 korona temetési stóla, 
1 hold kert, 2 szobás lakás melléképületekkel, 330 
korona államsegély, esetleg magántanulók tandíja. 
1—VI. osztályt kell tanítania. Okmányokkal fölszerelt, 
családi állapotot is feltüntető kérvények december 
30-ig alulírt lelkészhez intézendők. Személyesen meg-
jelenők előnyben részesülnek. Jakab János, ref. lelkész. 

(1939-1-1) 
Nagyalmás, Nádasdia községekből egyesített, 

újonnan szervezett, magyar tannyelvű községi iskolá-
hoz, mely államosíttatni fog, két férfi- és egy nőta-
nítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : a köz-
ségek pénztárából évi 100—100 korona fizetés és ter-
mészetbeni lakás, a fizetés többi része államsegélyből 
fedeztetik. Pályázati határidő : f. évi december 25. 
A megválasztott tanítók kötelesek állásukat azonnal 
elfoglalni. Pályázatok, a nyelvismeretek kitüntetésével, 
az iskolaszék elnökéhez Nagyalmás, Hunyad megye, 
u. p. Zalatna címzendők. (1941 — 1—l) 

A rábaszováti róm. kath. népiskolánál újonnan 
szervezett Ill-ik osztálytanítói állásra december 31-ig 
bezárólag pályázat hirdettetik. Javadalma : egy bú-
torozott szoba, a község pénztárából 100 korona és 
40 korona kertátalány címén, államsegélyből 900 
korona. Kötelességei : a díjlevél szerint. Személyes 
megjelenés kívántatik. Csak férfitanítók pályázhatnak. 
A kérvények a bágyogi róm. kath. plébánia-hivatal-
hoz intézendők. Horváth Gábor, iskolaszéki elnök. 

(1954-1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A második osztály tanítója, 
JUHÁT ANTAL gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az ú j t a n t e r v és u t a s í t á s sze r i n t Z1MÂ 
JÁNOS sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1627—IX—8) 

példányban kelt el a „ C s i l l a g o s é g " c., 
ízléses kivitelű, 25 cm. átm., forgatható 
készülék, amely az égboltozat csillagait 

mutatja, bármely napra és órára beállíthatóan. Az ára 
1 ív 70 f, tanítóknak és iskoláknak 1 K 40 f-ért (bé-
lyegekben is küldhető). Magyar Földrajzi Intézet. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. (1936—III—2) 

N p v p l n n n t p r p c t p f í t pusztára, 3 elemit végző 
llCVOlUllU I v c i o a i c i l û . gyerekhez; mind a há-
rom a VI. osztályt végzi. Ajánlkozhatni Áron Ferenc in-
tézőhöz, Püspökladány, Pusztaszőkesziget. (1955-1-1) 

TtTTTlTm József fonomimikai eljárása a legjobb. 
I P I p H Kéljen prospektust Kiadja az „Első 
1 JJ J. L i l i Galántai Könyvnyomda, Galánta" (Po-
zsony megye). (1899-IV—3) 

1K f n r i n f p r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitel-
1 J IUI l l l l C i l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít f é r f i ö l t ö n y t , f e l ö l t ő t vagy t é l i k a b á t o t 

K r a n s z F . é s T á r s a 
úr iszá l )ó -Uz le tc , V I I I . k e r . , R A k ó c z i - ú t 69. V i d é k r e 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23—21) 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustless -
Szel történik. 

E sze r t e g y e d ü l és k i z á r ó l a g a 
Fónagy-féle Dustless -

gyár : 

Erdős József és Tsa 
B u d a p e s t , VI. , Sz ív-u tca 26/n . s z a m 

alatt lehet megrendelni. 

Minisz te r i r e n d e l e t e k e t és u tas í tá -
s o k a t k í v á n a t r a m e g k ü l d ü n k . 

(1680—IX—8) 

N e m k e l l t öbbé 

10.000 forintos régi hegedű 
mert R E M É N Y I M I H Á L Y mühegedű-készítő, 
a m. kir. zeneakadémia házi hangszerésze, 
legújabb találmánya által ( „ h a n g f o k o z ó -
g e r e n d a " ) annak bármely hegedűbe vagy 
gordonkába illesztése után az sokkal jobb, 
nemesebb és erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. Reményi saját 
készítményű új hegedűi pótolják a drága mesterhegedű-
ket, miután a legnagyobb hangversenyteremben meg-
felelnek ; bizonyítékul szolgál, hogy G E Y E R S T E F I , 
a legnagyobb hegedűművésznő a Vígadó nagytermé-
ben egy Reményi-l'éle ú j hegedűn sikerrel hangver-

senyezett. Hegedűkészítési és javítási műterem. 
Budapes t , K i r á l y - u t c a 58. s zám. T e l e f o n 8 7 — 8 4 . 

Árjegyzék bérmentve. (447—30—29) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (373—33—311 
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• RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY 
T A TANÍTÓ URAK RÉSZÉRE. 
• 

* A fifi 
• 
f 9 9 
4 
BUDAPEST 

pol. napilap, mely eddig is pártolta a tanítok ügyét, ezentúl is különös tekintettel 
k ivân lenni azoknak szerény anyagi helyzetére. Dacára, hogy különben is a legolcsóbb 
nagy magyar napilap, még ezen csekély előfizetési árból is engedményt ad és egyéb 
kedvezményekben is részesiti azokat. 

A „ B U D A P E S T " tudvalevőleg mul t évben, 30 éves fennállása a lka lmából olyan 
ajándékot adott előfizetőinek, mely mél tán keltett feltűnést és részesült az előfizetők 
elismerésében. Ezen körülmény indított benünket arra, hogy ezentúl minden évben 
adjunk rendes előf izetőinknek egy értékes újévi a jándékot. 

Sajtó alatt van és rövid idő múlva megjelenik a „ B U D A P E S T " ez évi a jándéka a 

VÓRÓSMARTY-ALBUM 
mely Vörösmarty legszebb költeményeit ta r ta lmazza fényes kiállításban, aminőt a 
nyomdai és könyvkötői ipar képes előáll í tani. 

A rendes előfizetők, vagyis akik eddig is állandóan j á ra t ták a „ B U D A P E S T " - e t , 
Ingyen kapják az a lbumot , ú jonnan belépőknek legalább egy fél évet kel l előbb 
befizetniök és további fél évre magukat kötelezni. 

A postai bérmentesítésre és csomagolásra t korona küldendő. 

A tanító urak részére engedélyezett kedvezményes árak: 
Egész évre 24 korona helyett . 18 kor. — fillér 
Fél évre 12 „ 9 „ — „ 
Negyed évre 6 „ „ 4 „ 50 „ 

A „ B U D A P E S T " ma is az, a mi 30 éven át volt , hűséges támogatója , lelkes 
harcosa a függetlenségi és 48-as párt elveinek, va lamint a m a programmnak, amelyen 
egyesegyedüi építhető fel Magyarország önállósága és függetlensége. Azt az utat követi 
továbbra is, melyet K O S S U T H Ferenc még mint e lapnak pol i t ikai i rányi tója mutatot t , 
ma pedig, mint a kormányzó többségi párt vezére megjelöl. A párttal és vezérrel létező 
eme szilárd kapocs mel let t is megőrzi a „ B U D A P E S T " jövőre is TELJES H Í R L A P Í R Ó I 
F Ü G G E T L E N S É G É T . 

A „ B U D A P E S T " szellemi színvonalát is immár o lyanná emeltük, hogy a nagy 
olvasó közönség minden rétegéhez hozzáfér tünk s ma már szívesen olvasott lap a 
„ B U D A P E S T " a társadalom minden osztályában és körében. 

Polit ikai tárgyú vezércikkeink mindig i rányt szolgáltatnak a polit ikai életben. 
S Z A T M Á R I Mór felelős szerkesztőnk, R Á T K A Y László és B U R G Y Á N Aladár főmun-
katársaink és rendes vezércikkíróinkon k ívül a függetlenségi párt legelőkelőbb tagja i 
mindig a „ B U D A P E S T " hasábjain mondják el véleményüket a politikai helyzetről. 

Különös súlyt helyezünk arra, hogy az eseményeken k ivül élvezetes o lvasmányt 
is nyujtsunk. R E G É N Y R O V A T U N K B A N mindig érdekes t a r t a l m ú , irodalmi színvonalon 
álló müveket közlünk magyar és külföldi Í róktól . 

Ak ik a „ B U D APEST" -e t 
még nem ismerik azoknak A „BUDAPEST" kiadóhivatala 
k ívánat ra keszseggel kü ldünk " 
mutatványszámokat lapunkból . Budapest, I V . kerület, Sarkantyus-utca 3. szám. 

(1951-1-1) 
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t 

B 

T n n k o n w f v e k 

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá po lg . isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 

Állandóan raktáron vannak a világiro-
dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fölrilágosit&nsiil készséggel szolgálok. 

Részle tes könyvárjegyzék ingyen! 

T O £ J > I L A J O i 
könyvkereskedő. 

Budapest , II. ker. , Fő-utca 2. szám. 
(1216—XV—8) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

I f B S l ^ S t t S S 

FEIWEL LIPÓT utóda 
sek, t o r n a k é s z ü -
lékek és óvoda-

be rendezések 
gyá ra . 

K í v á n a t r a meg-
küldi ú j o n n a n 

k i a d o t t á r j e g y -
zéké t , i n g y e n és 

b é r m e n t v e . 
{24—52—50 

• • h M M B 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
C S Á S Z . É S K I R . U D V A R I S Z Á L L Í T Ó , 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) BUDAPEST. ( 2 1 - 1 9 ) 
Föüzlet: I V . , M a g y a r - u t c a 16 . és 18. Gyár: I V . , 
M a g y a r - u t c a 26 . és V I I I . , M á r i a T e r é z i a t é r 16 . 

Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-
dezett hangszergyára. 

Ajánlja mindennemű, saját gyá-
rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
j e s j ó t á l l á s s a l , r é s z l e t - . 
flzetésre i s kaphatók.> 
H a r m ó n i u m o k , bcszé-S 
l ö g é p e k , g r a m o f o n o k , 
f o n o g r á f o k b á m u l a t o s 
szép h a n g g a l . H e g e d ű k , 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
T a n í t ó k n a k és t a n í t ó -
n ő k n e k 10° /o enged-
m é n y v . j u t a l é k . Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a i n g y e n 
k ü l d : M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A i n . k i r . s z a b . h a n g -
s z e r g y á r a , B u d a p e s t , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ú t 7 1 . 

(585—26—24) 

F E L E M E L E T . 8 E l f l R f l T f l LÉPC5ÖHÁZBÖL! 
R>í e r M U T C A Í Ü Z L E T . 

O C U « R I U M 
1 B U O f t P £ 5 T J V., K O 5 S U T H L fl 3 O 5 U . - 1 5 , 

M E G F E L E L Ő SZEMÜVEGEK 
I n g y e n e s R e n d s l é s e S z e m o r v o s o k Á l t a l 

. N f t P O h S T f l 9 ~ 7 , IG. SZEMÜVEGEK 3 KORONfcTOL FEL1ÊB8 
WIEN, KÄRNTNER STRASSE 33 ~ 

(1900—IV—1) 

K E Z I M U J V K A 
( n - o b e l i n e k , liimző-

anya-
gok és szövetek rendkívül i nagy 
választékban, szabott gyári á rakban . 
Kér jen képes árjegyzéket és kiválasz-

tási küldeményt . 

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény ! 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos, 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

: S a j á t á r ú h á z á b a n . 1 

i ' 1 - " » J t l , l u l S A t l ö m u n k a - ü z l e t e . = 
(16—52—50; 
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i „ \ l i élet- és járadékbiztosító-társa-
j \ -Li ^ Ü J I l t t ' L ság magyarországi igazgató-
sága, Budapest. Az „Anker"-palota építkezésének be-
fi-jeztéig V., Erzsébet-tér 13. sz. Vagyon 172 millió 
korona. Biztosítási állomány 538 millió korona. Ki-
fizetések 338 millió korona. A társaság eszközöl : 
mindennemű tőkebiztosításokat halálesetre, kiházasí-
tási és aggkori ellátási biztosításokat, továbbá gyer-
mekbiztosításokat nevelési járadékkal és anélkül, me-
lyeknél a díjfizetés a szerződő korábbi elhalálozásával 
megszűnik, életjáradék-biztosításokat, meghatározott és 
olcsó díjak mellett. A társaság vagyonából Magyar-
országon 1907. év végén 27 millió korona van el-
helyezve. Mindennemű fölvilágosítást készségesen nyúj-
tanak az „Anker" képviselői. (1887 —III—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X V . k i adás . 256 o l d a l . Ú j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, új 
2 4 oldalas kotta ingyen. K ö b ö l k ú t (Esztergom m.). 

(1380—XX-13) 

Magyarország legelső vetítőgép- és 
k é p s o r o z a t k ö l c s ö n z ő - i n t é z e t e . Képsoroz itok köl-
csönzése felolvasószöveggel, munkásgimnáziumok, sza-
bad líceumok, egyletek és tudományos előadások 
részére. Árjegyzéket ingyen küld Rasofszky B é l a . 
Nyitra. Póstafiók 25. sz. (1908- 1—1) 

Az elemi népiskolákat kőtelező 
t a n s z e r b e l i f ö l s z e r e l é s e k 

legjobb beszerzési forrása: 

ERDÉLY és SZABÓ laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 

Telefon 42—05. (1046 -10 -8 ) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐIIKKTÉSI Ált : 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-
fizetési pénzek kizárólag a Néptanítók Lapja kiadó-

hivatalához küldendők be. 
— 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 



44 N É P T A N Í T Ó K L AP JA. 5 1 . SZÁM. 

Állami bí rhova, nyolctanerős iskolá-
tanítónö ^ O C I C I I I C tói, közel a Balatonhoz, gyö-
nyörű vidékről oly helyre, hol állami vagy bármilyen 
felekezetű tanítónőképző van. P. M. Csabrendek, Zala 
megye. (1935—1—1) 

T n n H n l r oon- í toón- - I M o s t m á r m i n d e n t a n -
1 dilti Jb. ÛCgllùOg j i felügyelőség megköveteli 
a részletes tanítás'erv /.etet (tananyagbeosztást). Bár-
mely osztály H o l t m a n n J ó z s e f féle, falra függeszthető, 
hónapokra és betekre felosztott részletes tanításterve-
zete 30«fillér. Mind a hat osztályé egyszerre rendelve 
1 korona 50 fillér. Az egytanítós iskoláé 1 korona. 
Az összeg 10 fillér portóval e l ő r e beküldendő l l u s z á r 
A l a d á r k ö n y v k e r e s k e r t ő h ö z , S z a t m á r , a k i b é r m e n t v e 
küldi. (1963—1—1) 

4 polgárit végzett német nyeTvetraóban* és 
írásban bírja, teljes ellátással és havi 20—30 korona 
fizetéssel azonnal alkalmazást nyerhet Meisel Róbert 
rovargyűjtó és baromfitenyésztőnél, Szokolyahutta, 
Ilont megye. Némedy József tanító fölvilágosítással 
készséggel szolgál. (1966—1—1) 

Á l l a m c o í v á l i T kéréséhez nyomtatványok 1 K. Ma-
a i l a m b c g c i j gyarázó füzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugtaíírlap, bérmentve 1'20 K. Lengyel 
Béla, Farkasaszó, Szatmár m. (1978—II—1) 

TJ1„ JA 300 koronáért egy erőshangú stuttgarti sza-
EldUu lonharmónium, 12 változat, 6 oktáv. Temp-
lomba is megfelelő. Schöndorf Gy. tanító, Gomba, 
Somogy vm. (1959-1—1) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb érőn 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e . 

Telefon 88—59. (193—43—41) 

PiCOról temesvár-mehalai áll. tan. bárkivel, bárhová 
UaOICl _ kárpótlásért. Komka, jző. (1971-1—1) 

elcserélném Kántortanítói állásomat 
iskolaszék engedélyével 
kántorival is. 40 éves, okleveles vagyok ; értelmes 
magas tenor-hanggal, nagy zeneismerettel és gyakor-
lattal bírok. Járási székhelyen lakom, hol gimnázium 
is van. Címem : Fekete Imre, Nagykálló. (1915-1-1) 

Schober József 

ïrnucrlieDcr bei öci d) enb cg ring ni ff en 
c. müve 40—50 újabb énekkel bővítve, 150 énektar-
talommal, új kiadásban jelenik meg, ha ezen hirdetés 
nyomán 3—4 héten belül legkevesebb 250 megren-
delés történik egyelőre csak levelező-lappal, mely 
visszavonhatlannl érvényes. Az énekek 3 — 4 sz. férfi-
és vegyeskarra vannak berendezve, egynéhány kivé-
telével. A tiszta haszon 5°/o-a az „Eötvös-alap" javára 
fordíttatik. Kérem el nem mulasztani a megrendelést, 
mert e könyv egyedül álló a maga nemében. Előfize-
tési ára: színes borítékban 6 korona, kemény kötésben 
7 korona. Straub János, kántortanító. Nagymányok, 
Tolna megye. (1907—1—1) 

Mk&Ob' 
W W 1 

mMmMêkêkÊki 

1906-ban Debreczenben 
képesítőzött osztálytársaimat kérem, hogy tagdíjaikat 
Mezőtúrra küldjék. Nóbik Lajos. (1953 —III—1) 

f W f f f f f l f f f W f f 
Máramaros megye járási székhelyéről, 6 tanerős áll. 

taiútöpár c s e r é l n i ó h a j t . 
Gyógyfürdő, vasúti állomás helyben. Nahlovszky J., 
Rahó, Máramaros megye. (1914—I—1) 

• = ^ n a t i ? 
A mult (tan. működésem 25.) évében vezettem be a 

S e J j S r Gramma-László-féle ABC -könyvet, 
amikor s amellyel az írvaolvasás tanításában eddig 
a legnagyobb rekordot értem el, rövid 4 hónap alatt 
földolgozván azt, miért is elhatároztam, még vissza-
levő tan. időmben ennél megmaradni s azt mások-
nak is ajánlani, lfeszü (Baranya megye). Somssich 
Sándor, néptanító. — Mutatványpéldányt küldünk és 
bevezetése esetén a képes falitáblákat hozzá ingyen 
adjuk : Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(1548—VII—7) 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. k i r . Zeneakadémia, a budapesti színházak, a 
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 
BUDAPEST. 

Főüzlet : II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánl ja saját gyárában készül t , elismert 
kiváló minőségű hangszerei t és alkatrészeket. 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb 
Org.-harmóniumok 70 „ „ 
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon. 

Tanerőknek kedvezmény. 
Árjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik. 
Kivi te l nagyban és k ics inyben. (50-51-4 h 

Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XLI. évfolyam. 52. szám. Budapest, 1908 december 24. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre '2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vili . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

I v é z i r a t o k a t n e m acixuilc visssca.. 

A szeretet ünnepén. 
Némuljon el a köznapi lárma, szálljon 

békesség minden hajlékba a szeretet 
szent ünnepén. Álljuk körül a karácsony-
fát s imádkozzunk gyermekeinkkel : 
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben . . . 
Áldjuk a nevét Istennek, ki elküldé hoz-
zánk, gyarló, bűnös emberekhez az 0 
szent Fiát, hogy megtermékenyítse szí-
vünket szeretettel s fölemelje lelkünket 
életének és halálának példájával a nagy, 
a nemes cselekedetekre. 

Nem érzitek-e e napnak csudálatos 
erejét? A jót jobbá,a nemest nemesebbé, 
a hitetlent hívővé teszi; a legsivárabb 
szívbe is beköltözik a szeretet melegsége 
e napon. Hová lett a gyűlölködés szí-
vünkből? Hová tűntek a gonosz indula-
tok? Csak egyet látunk: szárnyas an-
gyalkák röpködnek a levegőégben. Csak 
egyet hallunk: a hangok mennyből szálló 
harmóniáját. Harmóniát, melynek csu-
dálatos hatása van lelkünkre. Megnyug-
tat. Fölemel. Szárnyakat ad. Csak er 
érzünk: különbek vagyunk, mint v 1 .k. 
Erezzük, igazán érezzük, hogy Is te a 
maga képére teremtett. Hogy mp. /.en 
a napon, közelebb állunk Hozzá, kiriek 
létét hiába tagadják a hitetlenek: ezt 
az érzést, a csudaerejű szeretetet csak 
0 plántálhatta szívünkbe. Ő, az a lát-
hatatlan Hatalom, ki fölötte áll minden 
földi teremtménynek. Nektek is, tudáso-

tokban elbizakodottak, hitetlenségetekkel 
dicsekedők ! 

íme, lássátok, hiába a hitetlenek ta-
gadása: millió meg millió hajlékban 
gyúlnak föl a lángok. Millió meg millió 
hajlékban állják körül megindult szívvel 
a karácsonyfát. Gonosz lelkek gonosz-
sága hiába tüzel harcba embert ember, 
népeket népek ellen: gonosz lelkek go-
nosz munkáját láthatlanná teszi e napon 
az isteni szeretetnek mindennél nagyobb 
ereje. Az emberfajták tengersokasága 
mind egyesül, egyet érez e napon : a 
mindent megbocsátó szent szeretet föl-
emelő érzetét. Vájjon ki cselekedte ezt 
velünk? Vájjon ezzel a minden földi 
kincsnél többet érő gazdagsággal ki 
ajándékozta meg szívünket? Állj elé, 
tudós gőg, merjed mondani, hogy te 
vagy ez a csudatévő! 

Máról holnapra nem változik meg a 
világ képe. Szinte kétezer évvel Krisztus 

'illetése és bűneink megváltásáért tör-
,ent halála után születnek és újra szü-

letnek szerencsétlen emberek, kiknek lel-
kében gonosz indulatok lakoznak. Szü-
letnek zsarnokok s születnek elnyomot-
tak. Születnek gazdagok és szegények. 
Még nem következett el Krisztus országa, 
de ki meri tagadni az egyetemes, az 
egész világra szóló fejlődést? A durva 
erkölcsök szelídülését, a lelkek nemesü-
lését, az emberszeretet isteni törvényei-
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nek lassú, de biztos diadalra jutását? Ki 
meri tagadni, hogy a szeretet ünnepe 
esztendőről esztendőre meg-megállítja 
gonosz lelkek gonosz munkáját, meg-
erősíti a jók jobbjainak hitét egy szebb 
jövendőben, Krisztus országának eljöve-
telében? Nem, a szeretet ünnepe nem 
múlik el nyomtalan: áldásos, terméke-
nyítő hatása megmarad s ez a hatás 
mélyül, erősödik, növekedik esztendőről 
esztendőre : egy láthatatlan kéz, egy lát-
hatatlan szellem munkál itt, melyet nem 
látunk, de jótékony hatását érezzük mind. 

Ez a láthatatlan erő: Isten. 0 adja 
kezünkbe a legerősebb fegyvert: a sze-
retet fegyverét, mely minden poklokon 
diadalmaskodik. Ő mutatta meg szent 
Fiának élete és halála példájában az útat, 
melyen haladva közelebb juthatunk Hozzá, 
a tökéletesség példaképéhez. Ő adja lel-
künknek a szárnyat, mely a köznapiság 
fölé emel ; ő leheli szívünkbe a szeretetet : 
a legszentebb érzést minden érzések között. 

Ne szégyéljünk gyermekeinkkel a ka-
rácsonyfa mellé állani s ne szégy éljük, 
ha könnybe borul szemünk, gyermekeink-
kel együtt rebegvén el imánkat : Mi 
atyánk, ki vagy a mennyekben . . . 

IS. E. 

— Az analfabéták tan í tása . Az udvarhely-
megyei tanítóegyesület elnöke, Szász Ferenc, 
lelkes szózatban buzdítja tanítótársait az analfa-
béták tanítására. A szózatnak bizonyára meg-
lesz a kívánt hatása, nem kételkedünk benne. 
Általában országszerte megmozdult a taní-
tóság, hogy kivegye részét a nagy nemzeti 
munkából. Az a munka, melyet most fog vé-
gezni a tanítóság, nemzetünk történetében 
korszakalkotó munka lesz s örök dicsősége a 
tanítóságnak. Állam és társadalom bizonyára 
méltóképen fogja honorálni a tanítóságnak e 
munkáját s hisszük, hogy e munkának majd 
nagy erkölcsi és anyagi hasznát látják a nem-
zet apostolai. Az udvarhelymegyei szózattal 
kapcsolatban e helyen is megemlítjük, hogy 
az ország összes kultúregyesületeiből az elmúlt 
nyáron alakult Országos közművelődési tanács 
(Budapest, Múzeum-körút 10.) ingyen ábécés-
könyvekkel és írószerekkel látja el az analfa-
bétákat s minden analfabétának írni és olvasni 
megtanításáért 3—3 korona tiszteletdíjat fizet. 

Gyërmekvédelem, gyermeknevelés. 
írta : Székely Györyy dr. 

Im, megérkezett a karácsony szent ünnepe, 
melyhez az általános emberszeretetnek magasz-
tos eszméje s az ártatlan gyermekseregnek 
kultusza fűződik. A közélet izgalmakkal és 
viharokkal teljes áradatából a családi tűzhely 
csendes, nyugalmas révébe szoktunk ilyenkor 
visszavonulni, észrevesszük, figyelmünkre mél-
tatjuk gyermekeinket is; meg is ajándékozzuk 
őket olyan dolgokkal, melyek nekik rövid ideig 
tartó örömet szoktak okozni, azután, elmúlván 
az ünnep, ismét napirendre térünk felettük és 
nem igen tépelődünk többé jelenük vagy jövő-
jük felett. Mi azonban időszerűnek tartjuk, hogy 
ez alkalommal néhány eszméitető gondolatot 
fejezzünk ki ama kérdést illetően, hogy a mi 
modern társadalmunk hogyan gondoskodik a 
gyermekről, a gyermek jogainak biztosításáról, 
megvédéséről, neveléséről, másrészt, hogy a szü-
lőkre ebben a modern társadalomban miféle 
kötelességek várnak, nehezednek gyermekeikkel 
szemben ? 

Keresztyén művelődésünket azzal szoktuk 
jellemezni, hogy az emberszeretet, a humanizmus 
korszakának nevezzük. A keresztyén világnézet 
megteremtőjének, vallásunk megalapítójának 
lelki szeme előtt a társadalomnak az a ma-
gasztos, eszményi állapota lebegett, hogy a sze-
retet az összes, földkerekségen lakó embereket 
és népeket egyesíteni fogja és „lészen egy akol 
és egy pásztor". Ez a fenséges eszme a mi 
huszadik századunkban sem valósult meg, sőt 
ezzel szemben azt látjuk, hogy az emberiség 
nemzeti társadalmakra különülve, egymással 
versenyezve küzd, harcol a közös cél, az Isten 
vagy az egyetemes szeretet országának meg-
valósítása érdekében. 

Ebben a történeti küzdelemben arról győ-
ződtek meg, hogy minél népesebb, minél sza-
porább egy-egy ilyen nemzeti társadalmat alkotó 
népfaj, annál erősebbé válik ebben a versenyben, 
annál inkább biztosítja a maga létét, anyagi és 
erkölesi fejlődését, boldogulását egyaránt. Nem 
kell félnünk soha sem a népesség túlságos el-
szaporodásától, mint ahogy a Malthus nemzet-
gazdasági elmélete el akarta volna hitetni velünk, 
hogy a népesség szaporodásával nem nő arány-
ban az élelmicikkek szaporodása, vagy álta-
lában az élet föltételeinek, a fizikai javaknak 
újabb és újabb forrása nem tárulván fel, el-
végre az embereknek nem lenne mivel táplál-
kozniok. Tehát Malthus szerint korunkban is 
vissza kellene térnünk ahhoz, hogy a népesség-
nek túlságos elszaporodását mesterséges eszkö • 
zökkel meggátoljuk, mint ahogy azt az ókorban 
tették. 
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Ismeretes ugyanis, liogy az ókorban, a pogány-
világban, a gyermekek semmiféle védelemben 
nem részesültek, még a legműveltebb népnél, 
a görögöknél sem. Spártában a gyermekeket 
csecsemőkorukban megvizsgálták s a gyenge, 
erőtlennek látszó testűeket az állami érdekek 
kérlelhetlen szigorúsága a Taygetos hegyszaka-
dékaiba taszítja. Még a görögöknek lángeszű 
bölcsésze, Aristoteles is, ki némely dolgokban 
képes volt kora előítéleteinek fölébe emelkedni, 
a születések számának korlátozását megenged-
hetőnek tartja olyan eszközökkel, melyeket a 
mai büntetőtörvények határozottan tiltanak. 
Ezzel ellentétben modern társadalmunkat az a 
meggyőződés hatotta át, hogy a nemzeti tár-
sadalmak exisztenciájának, boldogulásának, fej-
lődhetésének alapja és legfőbb biztosítéka a 
munka, amely a mai gyárrendszer mellett is 
— miután itt a fizikai és szellemi munka egy-
aránt értetődik — munkáskezeket, gondolkodó 
főket tételez fel. Minél több a munkáskéz, a 
gondolkodó fő az illető társadalomban, annál 
jobban fejlődik, virágzik az. 

Innen következik, hogy a társadalom nem 
hogy korlátozná a szaporodást, sőt tőle tel-
hetőleg igyekszik azt elősegíteni. Mindenesetre 
kezd átmenni az a nézet a köztudatba, hogy 
a gyermek Istennek áldása, hogy a társadalom-
ban maga a természet törvénye, vagy, mondjuk, 
az isteni gondviselés, mely nemcsak az egyesek, 
de a népek sorsát is intézi, bölcsebben és előre-
látóbban szabályozza a népesedés ügyét, sem-
hogy annak művébe az embernek illő, hasznos 
vagy megengedett volna ama föntemlített ne-
gatív irányban beléavatkozni. Azért tartjuk egy-
egy nemzeti társadalomra a legnagyobb vesze-
delemnek azt, ha a természet törvénye szerint 
kidőlt erőket, munkáskezeket és gondolkodó 
főket újakkal pótolni nem bírja. A gyermek-
telenség, vagy az egy-kétgyermekrendszer miatt 
Franciaországban beállott népességi csökkenés 
épen a legkiválóbb francia hazafiakat ejtette 
méltán gondolkozóba, illetőleg aggodalomba. 

A magyar társadalom tehát jó úton „jár, 
mikor a gyermekek védelmében az államhata-
lommal együtt munkálkodik, a gyermekhalan-
dóságot mindenképen csökkenteni igyekszik. 
Így alakult Budapesten a Gyermekvédő-Liga 
s gyűltek mindenütt az országban lelencházak 
a törvénytelenül született gyermekek megmen-
tésére, majd gyermekotthonok, szünidei telepek 
keletkeztek, melyek eléggé nem dicsérhető 
humánus oldaláról mutatják be magyar nemzeti 
társadalmunkat. 

De vájjon megtettünk-e ezzel mindent nem-
zeti társadalmunk erkölcsi fejlődésének bizto-
sítása és emelése érdekében? Korántsem. A 
gyermek fizikai ápolásához, élete, egészsége 

megvédéséhez hozzá kell csatlakozni ama másik 
tevékenységnek, melyet erkölcsi nevelésnek 
nevezünk. 

Az erkölcsi nevelésnek szent, magasztos tevé-
kenységében is részt kell venni ugyan államnak, 
egyháznak, az egész társadalomnak egyaránt, 
de leginkább a társadalom ama tagjainak, kiket 
az isteni gondviselés gyermekekkel áldott meg. 
Mert mi haszna szapora valamely nemzet, ha 
az ifjúság nevelés nélkül nő fel? Ha a régi, 
munkaképes, erkölcsös nemzedéket époly erős, 
egészséges, erkölcsös, vagy még erősebb, er-
kölesösebb ifjú nemzedék nem váltja fel ? Hogy 
is mondta Petőfi ? ! 

Hol kezdődjék a gyermekek erkölcsi nevelése 
és miben álljon az ? ! Erre egyszerűen úgy felel-
hetünk, hogy az erkölcsi nevelésnek már a 
csecsemő- és kisdedkorban kell kezdődni és az 
egész életen át tartania, s ez az erkölesi neve-
lés egyrészt a szimpátikus érze'meknek föl-
keltésében, másrészt a jóakarat, nemes felebaráti 
érzület megteremtésében áll. A szimpátikus vagy 
altruisztikus érzelmek s ezek főbb típusai : a 
részvét, rokonszenv, szeretet, jóakarat, tisztelet, 
hála, becsület, szégyen stb. érzelmei szemben 
állanak az egoisztikus érzelmekkel. Az erkölcs 
gyökerei a részvétbe és rokonszenv érzelmeibe 
nyúlnak bele, amelyeknek magvait szerveze-
tünkbe vagy tudatunk földjébe maga a termé-
szet vetette el s az embernek ezeket öntözni, 
táplálni kell, kifejlődésük útjából elhárítani az 
akadályokat, hogy megerősödjenek és az erkölcs 
szilárd, erős fájává fejlődhessenek. 

Az erkölcs második magvetője maga az anya. 
Az anya necsak méhében hordja magzatát, a 
természet még azután is arra utal, hogy az 
együttlét, az érintkezés, a belső viszony akkor 
is megmaradjon anya és gyermek között, mikor 
már a testi összeköttetés a szó durva értelmé-
ben megszűnt. Az anya ekkor is gyermeke élet-
föltételeinek forrása, táplálója, gondozója. A 
gyermek lelkében így fejlődik ki az anya iránti 
részvét, rokonszenv, vonzalom, mely minden 
későbbi erkölcsi fejlődésnek alapja. Oh, mennyire 
szeretnénk minden magyar anyának tudatába 
vésni, szívébe írni letörölhetetlenül, kiírthatat-
lanul, hogy anyai kötelességének még nem tett 
azzal eleget, hogy gyermekét világra szülte, de 
a természet arra utalja, hogy maga táplálja, 
óvja, gondozza és nevelje az erkölcsi életre. 
Nem költői fikció az az écles anyatej, ennek 
hatalma, varázsa, hanem ezt az élettani és lélek-
tani kísérlet is igazolja. Nem megható e a tudo-
mány ama tételét felfogni, hogy az édesanyának 
vonzalma, szeretete abban is nyilvánul, hogy 
ennek hatására az emlőmirigyek több tejet 
választanak ki, épúgy, mint ahogy a mély fáj-
dalom könnyeket sajtol szemünkből ! 

52 \ 
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Bűnt követ el az az anya a természet, Isten 
és a társadalom ellen, ki gyermekét — komoly 
ok nélkül — dajkaságba adja. 

Rousseau is ezt érthette az alatt az elv alatt, 
hogy a nevelésnek mindig a természet útmuta-
tásait kell követnie. Ezért nem csodálkozhatunk, 
ha Rousseau a falusi anyát többre becsülte, 
mint azt a kényes városi önző asszonyt, ki 
gyermekét nem maga szoptatja. 

Az ember, mint csecsemő, talán a világnak 
leggyámoltalanabb, de egyúttal a fejlődésre a 
legalkalmasabb teremtménye. Világos, hogy 
tovább rászorul az anyai oltalomra, mint az 
állatok, melyek rövid idő múlva képesek élet-
föltételeikről önállóan is gondoskodni. Ezt azon-
ban a természet mintha az erkölcsi nevelés 
érdekében nagy bölcs ín rendezte volna így. 
Mert a részvét, rokonszenv fejlődése időt igé-
nyel s ez bővebben áll az embercsecsemő ren-
delkezésére a normális viszonyok mellett, mint 
az állatoknak. 

De az anyákon kívül az apák, testvérek, 
szóval az egész környezet is rendkívül sokat 
tehetnek már a csecsemőkorban a gyermek 
erkölcsi nevelése érdekében. Máshelyt részletesen 
kifejtettem, hogy a gyermek, a csecsemő se 
nem jó, se nem rossz, se nem angyal, se nem 
ördög, hanem lesz jóvá vagy rosszá a természet, 
a környezet és a nevelés folytán, vagy ez utóbbi 
nélkül. A gyermek sorsa részben a természet, 
részben a szülők, aztán a kcrnyezet kezébe van 
letéve. Amilyenek ezek, olyanná lesz a gyermek. 

Mennél többet foglalkoznak, érintkeznek a 
szülők, testvérek a gyermekkel a családban, 
annál inkább kifejlődik a gyermek erkölcsi 
érzelme később. Igaz, hogy a szeretet vagy 
erkölcsi érzés, mely tettekre, cselekedetekre 
vezet, a csecsemőkorban még nem jelentkez-
hetik, de megnyilvánul a részvét és rokonszenv 
passzív érzelme, melyek annak alapját teszik. 
Azért a gyermekkel való foglalkozást már e 
zsenge korban sem szabad elutasítanunk azzal, 
hogy még buta, éretlen, gondolatai nincsenek 
stb. De van mosolya, van kacaja s van két 
ölelő karja, mellyel vonzalmának kifejezést tud 
adni. Öntözzük a gyermek lelkét a mosoly 
rózsavizével és tápláljuk a vonzalom, a szeretet 
édes melegérel az erkölcsi életre. Mert amit e 
korban elmulasztottunk, azt ki nem pótolhatja 
később a szülői, testvéri, cselédi, tanítói, nevelői 
gondosságnak, tevékenységnek egész óceánja sem. 

Quid fabula docet ? — mondhatnám a mese-
íróval. Vonja le a tanulságot a nyájas olvasó 
maga. 

Ti pedig, szeretett tanítótársaim az Úrban 
és a lelki művelés munkájában! ne csak a 
nemzet napszámosai legyetek, amint a kopott 
frázis szól, hanem legyetek a nemzet apostolai, 

s elmenvén, tanítsatok meg minden népeket a 
krisztusi szeretetre, minden szülőt ama mély 
igazságra, hogy a vér még nem teszi a szülőt, 
ez csak jogot ád nekünk szülőknek arra, hogy 
ezt a nevet megérdemeljük azáltal, hogy gyer-
mekeinket nemcsak ápoljuk és tápláljuk, hanem 
neveljük is az erkölcsi életre. 

Három kis könyv 
a z i f j ú s á g é r d e k é b e n . 

— Tanító- és tanártársaim figyelmébe. — 
írta : ILörösy György dr. 

A XIX. század egyik legnagyobb vívmánya, 
hogy a tudománynak, politikának és társadalom-
nak szemeit a szenvedő emberiségre fordította 
s elkezdte kutatni a társadalmi nyomornak 
mélyen fekvő s épp ezért hosszú időn át észre 
nem vett okait. Ez okok közül egyet isméit 
a társadalom: a szegénységet, de csak kevéssé 
és felületesen ismerte azt, amit a szegénység 
állapota rejt magában s amiből a tömegnyomor 
ezerféle változata sarjadzik. Sőt a szegénységet 
is csak gazdasági szempontból ítélte meg s 
törek,éseiben gazdasági intézményekkel igye-
kezett rajta segíteni. Az ember szociális bajai-
nak orvoslására tett első kísérletek gazdasági 
természetűek. A politika és társadalom ezirányú 
törekvései hozták aztán felszínre azt a tényt, 
hogy a tömegek nyomorának okai nemcsak 
fizikaiak, har.em szellemiek is, és hogy a szel-
lemi okok valójában a fontosak, amelyekkel 
amazok is könnyebben oldhatók meg. így terjed 
a mozgalom gazdasági térről kultúrális térre, 
a politikából a társadalomra, amely humanitárius 
megnyilatkozásaiban a szegénység erkölcsi okai-
nak megszüntetését tűzi elsősorban feladatává. 
A néprétegek tanítása jelszóvá lesz s a leg-
különfélébb intézményekben próbálja feladatait 
megoldani. Ezek a törekvések új szempontot 
vetnek fölszínre: a jelszó kibővül, a cél nem-
csak a tudományos felvilágosítás, de a testi 
jólét (egészség) emelése is, mint amely gazda-
sági szempontból is legelső rangú tényező. Mi 
az, ami a megélhetés eszközeinek minimumával 
bíró tömegeket a nyomor azon mélységeibe löki, 
amelyek e minimummal nem mutatnak szoros 
okozati összefüggést? Az alkohol, — feleli a 
tapasztalat, s megindulnak az alkohol elleni 
védekezés nemzetközi mozgalmai. E mozgalmak 
még fejlődésük kezdetén vannak, amikor a nyug-
talanul kutató emberi szellem rátalál a valódi 
okokra, az alkohol szövetséges társára, a vele 
csaknem egyenlő mértékben pusztító venerikus 
betegségekre, amelyeknek valóságos melegágya 
az alkoholista szervezet s terjesztője az alkohol-
tól mérgezett s ennélfogva a fertőzésre szer-
fölött fogékony emberi test. 



5 1 . SZÁM". NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

A perspektíva végtelenül kibővül, az emberi-
ség testi fejlődését gátló akadályok fölismerése 
egyszerre magyarázatát adja egy csomó, addig 
összefüggésében nem ismert jelenségnek. A fiatal 
nemzedék satnyasága, fertőzésekre való feltűnő 
baji am os-1 ága, ideggyengesége ; erkölcsi fogyat-
kozásai : tunyaság, akaratgyöngeség, feltűnő 
nagyfokú szórakozottság, gyermekeknél ter-
mészetellenes fogékonytalanság, érdeklődéshiány, 
gyors kimerülés. Az érettebbeknél az életkedv 
hiánya, a könnyű kísérthetőség s ennek folyo-
mányaképp a gyakori elzüllés, cinizmus az életre 
nézve legkomolyabb dolgokkal szemben. A már 
férfikort elérteknél a halandóság nagy, meg-
döbbentően nagy száma, családok elzüllése, a 
családi élet sivársága, korai munkaképtelenség, 
elmezavarok, gyermektelenség, paralizis stb., stb. 
Nem a nincsen ezeknek az oka : nem gazdasági 
okok folyományai ezek, hanem folyományai a 
tudatlanságból származó könnyelműségnek, amit 
az alkohollal szövetkezett venereás fertőzés 
szerfölött kihasznál s az egyén pillanatnyi köny-
nyelműse'gét nemzedékek megrontására fordítja. 

íme, a perspektíva ! íme, az okok, amelyek 
a müveit világ legnagyobb filantrópjait és 
tudósait egy táborba gyűjtötték! Az emberi-
séget lételében megtámadó e rettenetes vesze-
delmek tanulmányozása és elhárítása tárgyában 
1899-ben volt az első nemzetközi kongresszus 
Brüsszelben, s követte a második ugyanott 
1902 ben, amely már megállapíthatta a legköze-
lebbi teendőket. 

Mi tehát a teendő ? A kongresszus végig-
vizsgálván az összes lehetőségeket, egyben, mint 
a legradikálisabb s reményre legtöbb jogot 
nyújtóban, állapodott meg s ez : a felvilágosítás. 
„Ha az iskola és a szülők a gyermekeknek 
szabadon, előítélet nélkül magyaráznák ezen 
kérdést, célszerűen beavatnák őket a nemi viszo-
nyokba, a megbetegedések veszélyébe, a köz-
hatóságok óvórendszabályaiba, akkor a szégyen-
érzet a „szűziesség gyöngéd fátyolát" sokkal 
kevésbé rombolná le, mint egy lex Heinze, mint 
a sikamlós operettek és variéték látogatása, 
mint a pornografikus olvasmányok, melyek a 
képzeletet megmérgezik és gyakran perverz 
hajlamokhoz vezetnek", mondja egyik leg-
nagyobb apostola e kérdésnek, Fournier, aki a 
francia kormány megbízásából a francia ifjúság 
felvilágosítására megírta az első ilynemű, klasz-
szikusan szép, fenkölt, nemes tendenciájú ifjúsági 
iratot ! 

Tehát a felvilágosítás, ami igen természetes is. 
Mert hogyan védekezzék valaki valami veszély 
ellen, amiről fogalma sincs ? Es hogyan kíván-
hatjuk ezt a gyermektől, aki amúgy is gyámol-
talan s aki gyermeki mívoltánál fogva biza-
lommal viseltetik környezete iránt, fogyatékos 

erkölcsi világánál fogva mindenre könnyen rá-
vehető s aki, ha bukott a téren, épen a fel-
világosítás hiányánál fogva akkor ébredhet fel, 
amikor már késő, amikor már testben lélekben 
össze van törve s reménnyel nem kecsegtetheti 
magát, hogy tudatlanságból származó bajaiból 
kigázolhat ? Mert ne feledjük : sehol sem jár t 
az emberiség, a müveit világ hamisabb úton, 
mint itt, ahol a felvilágosítást hamis konverzió 
alapján gyermekmesékkel helyettesítette, a gyer-
meket tudatlanságban hagyta, lelki világát e 
szempontból megismerni sohasem törekedett s 
hagyta tévelyegni, titokban bújkálni, végképp 
elmerülni ott, ahol az egyén érdeke a legmaga-
sabb, mert az egyénben a fa j is megsemmisül 
vagy az elsatnyulás útjára lép ? ! Avagy mely 
szülő mondhatja el ma, hogy ismeri gyermeke 
gondolat- és érzésvilágát abban a korban, amely 
e veszedelmekre természeti ösztönénél fogva a 
leghajlamosabb ? Ki mondhatja, hogy ismeri 
14 évet betöltött gyermeke lelki életét, amely 
épp ekkor színhelye a leghatározatlanabb, de 
az ösztönnél fogva, amiből fakad, legerősebb 
kedélyhullámzásoknak, nagyfokú ingerfogékony-
ságnak ? Azt hiszem, bátran elmondható, hogy 
a szülő és gyermek közt e tekintetben óriási 
űr van s ez űr nő a gyermek éveinek számával. 
És áll ez különösen a fiúgyermekekre nézve, 
akik inkább vannak atyjuk támogatására utalva, 
aki azonban már helyzeténél fogva is távol áll 
attól, hogy fiával a szükséges érintkezést fenn-
tartsa. Nem úgy a leánygyermek. Ez mindig 
otthon ül, anyjával szoros kötelékbe lép, a 
szülői gondoskodás központja s a szükséges 
felvilágosítást anyai részről meg kell kapnia a 
menstruáció beálltakor. Az ifjú pubertás-kora 
nem képezi figyelem tárgyát. Senki sem fog-
lalkozik vele a családban. A szülők észreveszik, 
hogy 14—16 éves korában otromba lesz ; ügyet-
len, esetlen, aki tör, ront, esetlenségével ezer 
kellemetlenséget okoz, akit ennélfogva nem 
szűnnek meg korholni, szidni, gyakran gúnyolni 
s aki maga sem lehetvén tisztában állapotával, 
mindinkább elzárkózik s fejlődő nemi érzelem-
világa folytán könnyen martalékává lehet annak 
a felvilágosításnak, amelyet egy romlott kortárs, 
vagy még veszedelmesebb női személy (prosti-
tuált, gyakran a cseléd) nyújt. A föntebb vázolt 
bajok 90%-a már e korban megfogamzik a 
fiúgyermeknél. A „néma bűn", a venereás fer-
tőzés igen gyakori fiainknál, amaz koravénséget, 
életkedv hiányát, nőgyűlöletet, általános testi 
gyengeséget, emez egész életére terjedő nyava-
lyát, nemzedékek pusztulását hordván magában. 

* 

É rémes bajok ellen nincs más orvosság, 
mint a felvilágosítás s az ez alapon álló véde-
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kezés. (Fournier.) Világosítsak fel gyermekeinket 
idejekorán, hogy ne kelljen a gyógyulás reménye 
nélkül egy kínos életen át betegül gyógykezelés 
alá kerülnie. Idejekorán, fokozatosan, mert a 
felvilágosító képzeteknek fel kell szívódniok az 
öntudat világába s ott olyan dispozíciót alkot-
niok, amely sik ereseit álljon ellent a későbbi 
erős és szívós támadásoknak. Ne gondolja senki, 
hogy e folyamat egy-két negyedóra alatt végbe-
mehet. Semmi készséggé nem tehető hosszabb 
gyakorlás nélkül. A legegyszerűbb tény vagy 
elvonás (fogalom) esak gyakori érzékelés (meg-
újítás) útján válik sajátunkká. Mit mondjunk 
hát az oly lelki dispozíciókra, amelyek a mai 
erkölcsi, sok tekintetben hamis felfogás köze-
pette szokatlanok s amelyekkel ösztönökön 
alapuló erős reakciók folytonos harcot vívnak ? 
Itt sikerre csak akkor lesz kilátás, ha a szülő 
támogatja az iskola ilynemű munkáját s viszont. 
De mikor a szülő legtöbbször szörnyűködve 
csapja össze kezeit, ha ezt kívánjuk tő le?! 

A gyermek felvilágosítása, mint említve volt, 
nem történhetik gyorsan, hanem észrevétlenül 
és fokozatosan. 

1. Észrevétlenül a tanítás, a szülői házban, 
a házi nevelés kapcsán. Kisebb, 8—10 évig ter-
jedő korban levő gyermekeknél (sőt fiatalab-
baknál is) az úgynevezett „néma bünu az, amire 
ki kell terjeszkedni. Ott más veszély nem fe-
nyeget, de ez a veszély is igen nagy — mert 
lopva támadja meg a gyermeket s olyan dispo-
2Íciókat teremt, amelyek később melegágyai 
lehetnek a későbbi bajoknak — s gyakran 
leküzdhetetlen ingerekké válnak (megszokás) s 
korai teljes, minden térre kiterjedő, fizikai és 
szellemi tehetetlenséget okozhatnak. A gyermek 
ösztönszerűleg babrál hozzáférhető érzőszervei-
vel (orrát piszkálja stb.) s erre néha külső 
ingerek kényszerítik (szűk ruha, pörsenések az 
altesten, tisztátlanság okozta felpállások stb.), 
amelyek aztán, mielőtt a szülő észre vehetné, 
megszokássá válnak. 

Itt a felvilágosítás egyszerű óvás a kezdő 
fokon, lassú felvilágosítás az idősebbeknél. Ezt 
a célt szolgálja az első könyv, amelyet ismer-
tetni akarok. Címe: Falun, a doktor bácsinál. 
(Szülők számára. I r ta : Oker-Blom, helsingforsi 
egyet, m.-tanár. Fordítot ta: Pálfi Márton, Ko-
lozsvár, 1908. Kiadta a tanári kör.) 

Ez a gyermek már nagyobb (10 —12 éves) 
s nagybátyjához megy falura nyaralni és növényt 
gyűjteni. Ennek kapcsán kapja első felvilágo-
sításait a nemi életről. Hogyan szaporodik a 
növény, az állat s végül az em'ős? Az út, 
amelyen ez történik, oly természetes, hogy a 
gyermek nem is sejti, miről lesz szó s nyomban 
megért mindent: a porzó és bibe szerepét, a 
termékenyítést, a tojás által való szaporodást 

s végül az emlősnél végbemenő folyamatot. A 
végén felvilágosítást kap arról, hogy az ő szervei 
is ezt a rendeltetést vannak hivatva végezni, s 
hogy e szervek mily fontosak s mindenekfölött 
mily kényesek. Itt a felvilágosítás véget ér — 
egy időre. A könyv maga megmondja a köve-
tendő útat : az egészet egyszerre felolvasni nem 
vezetne célhoz. Nagyon sok az új, appercipiá-
landó fogalom benne. Lassan kell történnie e 
fogalmak világába való bevezetésnek. A növényi 
szaporodás. Szünet az itt elsajátítandó fogalmik 
felszívódása szempontjából. E szünet felhasz-
nálható a folyamatok többszöri megbeszélésére 
s a figyelemnek a folyamat főmozzanataira való 
koncentrálására: kétivarúság, hímpor, megter-
mékenyülés. Csak ezután következhetik a máso-
dik mozzanat : a madár s vele kapcsolatban, 
az előbb szerzett ismeretsk gondos felhasználá-
sával, a pete (tojás) fogalma, annak megter-
mékenyítése, végül kikölte'se. Innen az átmenet 
természetes az emlősre : minden gyermek látott 
kutya- vagy maeskakölyket. Látott kutyát, 
macskát a terhesség állapotában. Ehhez kell 
kapcsolni a már megszerzett fogalmakat: a mái-
ismert úton-módon megtermékenyített pete 
magában az állatban fejlődik s e fejlődés 
folyamatának befejeztével épúgy tolatik ki, 
mint a madárnál a tojás (születés). Falusi gyer-
mekeknél ez a felvilágosító folyamat végtelenül 
meg van könnyítve a falusi élet természetesebb, 
egyszerűbb viszonyainál fogva. 

2. Fokozatosan. Erre szolgál a másik két 
könyv, a) Erkölcs és erő. (Irta : Good Pál. 
Franciából fordította: Hupke Ödön. Fiamnak 
és barátainak, mire 18 évesek lesznek. Buda-
pest, Benkő Gyula, 1908.) b) Fiainknak, lia 
majd 18 évesek lesznek. (írta : Fournier Pál dr., 
egyetemi tanár. Átdolgozta : Frenkl Sándor, 
Budapest. Faragó Zs.) 

Az első felvilágosítások célja, hogy a kisebb 
korban a „néma bún"-tői óvjon. (Oker-Blom 
könyve.) Ennyi azonban nem elég. A nemi 
ingerek, tudvalevőleg, erősebbekké válnak a 
14—16 éves korban. A társadalom sokféle hazug 
konvenciója, sok szülőnek tudatlansága, a rette-
netesen elterjedt prostitúció, a meggyengült 
közerkölcsiség bő talaja ez ingerek könnyű 
kielégítésének. És — bár maga a kielégítés a 
legkisebb veszedelem — itt vannak azok a 
veszedelmek, amelyek a felvilágosítást elkerül-
hetetlenné teszik. Mert a kielégítés a föntemlí-
tett körülmények miatt az emberiséget, a fajt 
megtámadó rettenetes és soha jóvá nem tehető 
veszélyeket idézheti fel s idézi is a legtöbb 
esetben. A felvilágosítás elsősorban tehát ide 
irányul. Megismerteti a tanulót a kielégítéssel 
járó veszedelmekkel (tripper, bujakór), mint 
fizikaiakkal s a kielégítéssel járó szellemi rom-
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lássál, mint erkölcsiekkel. Rámutat e bajok 
természetére, minden kerülgetés, szépítgetés 
nélkül, s igyekszik azokat a hazug konvenciókat 
lerombolni, amelyek minden ilyen bűnt palás-
tolnak, támogatnak, mentegetnek. A „magát 
kitombolás" ostoba frázisát veszi üldözőbe s 
meggyőző erővel bizonyítja, hogy a megtartás-
tatás nem termés2etellenes, sőt, hogy megmér-
hetetlen fizikai s erkölcsi erőnek forrása. Statisz-
tikai adatokkal bizonyítja, hogy a szóbanforgó 
bajok 100 esetből 70—80 esetben bekövetkez-
nek a prostituáltak fertőzöttsége folytán (3 évi 
prostitúció után 96—98%!) s rámutat, hogy 
e fertőzés nemcsak az egyént támadja meg, 
hanem a fertőzést okozó mikroba hihetetlenül 
nagy virulenziája ős ellenállóképességénél fogva 
tönkreteszi a fajt is, 4700 megfigyelt esetből 
2009 esetben paralizist, a többiben gyógyít-
hatatlan szervi bajokat okozván, amelyek át-
öröklés folytán a 2-ik, sőt 3-ik nemzedéket is 
beteggé, satnyává teszik ! Épp e sorok írása 
közben panaszolja egy szülő, hogy atyjának 
bujakóros fertőzöttsége nála csontszút, gyerme-
kénél gyógyíthatatlan bőrbajt okozott, s egy 
anya, akinek paralizisben fiatalon elhalt férje 
epileptikus gyermekeket hagyott hátra! 

Ezeket a könyveket bátran adhatjuk 16, 
illetve 18 éves fiaink kezébe. Nem kell félnünk 
semmitől, mert a meggyőződés oly mélységével 
s a rábeszélésnek oly ékesen szóló hevével 
vannak megírva, hogy tapasztalatom szerint 100 
esetből csaknem 100 esetben a teljes absztinen-
ciára való erős fogadalomhoz vezetnek, s ahol 
nem vezetnek, ott már föltehető, hogy egészség-
telen talajra — talán későn — hullanak a jó 
magvak. 

* 

Nem érhetem be e könyvek egyszerű aján-
lásával. Az ily ajánlatoknak rendszerint csak 
akadémikus értékük van. Többet szeretnék. Sze-
retném, ha e mozgalom nálunk is nagy hullá-
mokat verne. Legalább is olyanokat, mint az 
alkoholizmus elleni védekezés, amely egyik leg-
hatalmasabb érvét meríthetné e törekvésekből, 
mert hiszen szövetséges társak (Bacchusz és 
Vénusz). Szeretném, ha e kettő szövetséget 
kötne s közösen támogatná egymást, azaz, ahol 
küzdenek az alkoholizmus ellen, küzdjenek 
ugyanakkor az egész társadalomra kiterjedő 
felvilágosítás mellett is. 

Az alkoholizmus elleni küzdelmet miniszteri 
rendeletek szabályozzák s behatolnak az iskola 
falai közé is. Az iskolák elöljáróságai évről 
évre kötelesek jelenteni, hogy mit tettek az 
alkoholizmus ellen. Egészíttessék ki e rendel-
kezés a szóbanforgó dologgal s bizonyos, hogy 
nagyobb lesz az eredmény, mint így. 

Javaslataim : 

1. Kezdődjék meg a felvilágosítás már az 
elemi iskola magasabb (III—IV.) osztályában 
Oker-Blom könyvével, addig a fokig, ameddig 
e könyv elmegy. Falun végezze ezt a tanító, 
az iskolában, városon a tanító és szülő, szülői 
értekezleteken történt megállapodások szerint. 

2. Hívassák fel valamely szakközeg a tanító-
ság részére írandó vezérkönyv megírására, amely-
ben összegezve legyenek azok a tünetek, ame-
lyek fölismerhetővé teszik a gyermeknél lap-
pangó bűnt s tartalmazzák az utasítást ily 
esetekben követendő eljárásra. (A szülővel 
közlés, az eljárás megbeszélése, javíthatatlanság 
esetén történő teendők stb.) 

3. Falvakban a másodfokú felvilágosítás 
(a), b) alatt ismertetett könyvek) a szülőknek 
adandó, akik e veszedelmekkel szemben teljesen 
laikusok, alkoholista hatásokra könnyen szerzik 
a bajt, vele szemben nem tudnak védekezni s 
egész falvakat fertőznek (városi szolgálatból, 
katonaságtól hazakerült legények, szolgálók stb.).* 

4. Közép- (és polgári) iskolákban bízassék ez 
ügy közösen tartandó szülői értekezletek alapján 
az iskolára, amennyiben alkalmasak reá, a szülői 
ház támogatásának igénybe vételével. 

5. E szülői értekezletek kötelezően tartataak 
meg évente, szorosan meghatározott keretek 
közt. Nevezetesen valamely tanár, aki a kér-
déssel már foglalkozott, terjedelmesen ismertesse 
a felvilágosítás lényegét, célját, eszközeit s a 
közös értekezlet ez alapon állapodjék meg a 
teendők felől. 

6. A tanári kar kísérje figyelemmel e szem-
pontból a növendékek magánéletét, lakásviszo-
nyait, jegyezzen fel minden tapasztalatot s az 
így összegyűlt anyagot használja fel további 
munkálkodásában. 

7. Az iskolaorvosoknak tétessék szoros köte-
lességükké a nagyobb osztályú (V—VIII.) vagy 
idősebb alsó osztályú (15 éven felüli) tanulók-
nak egész szervezetükre terjedő megvizsgálása, 
évenként legalább háromszor (szept., jan., jún.), 
s minden észlelet fölvétele és az igazgatóval 
való közlése, aki aztán az iskolaorvossal a 
teendők fölött tanácskoznék s a határozatokat 
teljes diszkrécióval végrehajtaná.** 

Mind oly intézkedések, amelyek az államnak 
költséget nem okoznak, kivitelük nehézségekbe 
nem ütköznek, legföljebb, ha oktalan előítéletek 
állhatják útjokat ideig-óráig. A végrehajtó köze-

* Ennek ideje lehetne az ismétlő-iskolába járókkal 
a rendes tanítás, szülőkkel a vasárnap, pl. délelőtti 
istenitisztelet után, mint a felnőttek oktatása. 

** Előfordult, hogy III. oszt. (15 éves) tanulónk 
harmadlagos bujakóros fertőzéssel jár t iskolába, amíg 
kórházba küldetett. A IV—YIII. oszt. tanulók közt 
gyakori a tripper, még pedig idült állapotában. A 
büntetéstől való felelem ennek oka. Hány ilyen isme-
retlen eset fordulhat elő, főleg nagyobb városokban ? 
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geket szerfölött nem terhelik, sőt az iskola-
orvosi intézményt, amely ma pusztán az egész-
ségtan teoretikus előadására szorítkozik, tarta-
lommal látná el. 

Sokat mondhatnék még, de egyelőre ennyit 
is elégnek tartok. Ha néhány komoly ember 
belátja az elmondottak komolyságát, már tör-
tént valami. Es ha felsőbb helyről ily irányú 
intézkedés helyes mederbe tereli a fölébredő 
törekvést, talán megtörtént a legfontosabb. 

Gyermekek a színpadon. 
írta : Foryácli Júlia. 

Nem arról az általánosan elterjedt divat-
hóbortról vagy hóbortos divatról akarok szó-
lani, amelyet úgyszólván a Kárpátoktól az 
Adriáig minden rendű és rangú színház •és' 
színtársulat kivétel nélkül kultivál, hogy gyer-
mekszerepekkel megspékelt színdarabokat ad-
nak elő. Mondom, nem ezekről akarok szólani, 
mert nem vagyok hivatva sem a jeles és nem-
jeles színműírók munkáit megkritizálni, sem 
pedig a színházak műsorát fölülbírálni. Hanem 
azokról a gyermekszínielőadásokról emlékezem, 
melyeket rendesen tánevigalommal egybekötve 
szoktak rendezni, jobb ügyhöz méltó buzgó-
sággal. 

A gyermek színielőadást, mint olyant, nem 
kárhoztatom. Mert ha jól van megválasztva 
és ügyesen betanítva a színmű, elég kellemes 
szórakozás úgy a szereplő, mint a néző apró 
embereknek. Csak azt nem értem, miért tart-
ják ezeket a gyermekszínielőadásokat követ-
kezetesen mindig este, s miért nem nappal, 
délután, amikor tulajdonképen kellene is azo-
kat megtartani? Es miért nem valami tágas 
iskolateremken, s miért korcsmaépületben? 

A törvény szigorúan eltiltja a tanköteles 
korban levő gyermekeket a korcsm ázástól, de 
a gyermekszínielőadások megtartásához — ér-
tem : amelyeket este, tánevigalommal egybe-
kötve rendeznek — az engedélyt rendesen meg-
adja, pedig ezeket EZ előadásokat rendszerint 
korcsmákban tartják meg. S csodálatos, hogy 
erre nem gondol sem az, aki az engedélyt 
kéli, sem az, aki adja. Csakhogy, ha a kettő 
közül azt keresnők, melyik a hibás, há t min-
den lelkiismeretfurdalás nélkül azt mondom, 
hegy csakis az az illető tanító, aki az elő-
adást rendezi. Mert ő teljes tudatában van 
— vagyis kellene, hegy legyen — annak a 
nagyon is káros hatásnak, melyet az ilyen 
gyermekszínielőadás a gyermekek úgy testi, 
mint lelki szervezetére gyakorol. 

A gyermek természete úgyszólván megköve-
teli a korai lefekvést, mert szervezete gyönge, 

és mert fejlődésben van. Tehát nem valóságos 
merényletet követünk-e el a gyermek testi 
és lelki fejlődése ellen, ha kényszerítjük éjfélig, 
sőt még azon túl is föntlenni? 

Valahányszor egy-egy ilyen gyermekszíni-
előadást látok, mindig elgondolkozom: vájjon 
fölér-e az az anyagi haszon — mert rendesen 
jótékony célra rendeződnek — azzal az er-
kölcsi veszteséggel, melyet úgy a szereplő, 
mint a néző gyermekek lelkében okoz. Mert 
nem tekintve azt, hogy a gyermek meg van 
fosztva a neki oly nélkülözhetetlen álomtól, 
az előadás után rendesen beborozott társaság 
között mennyi léha, sőt trágár beszédet hal], 
ami bizony semmiképen sem szolgál lelki épü-
lésére. 

Aztán nagyon sok gyermek van, aki még 
sohasem látta apját részegnek. Mert ha néha-
napján megesett is, hogy berúgva jött haza, 
az rendszerint kévő éjjel szokott előfordulni; 
s ilyenkor a gyermek alszik, mitsem tud róla. 
Ellenben az ilyen gyermekszínielőadás alkal-
mával bizony nem egy eset fordul elő, hogy 
a családfőt úgy kell hazavezetni, aki pedig 
rendesen nem igen akaródzik menni, s ezen 
való nemtetszésének nem a legillendőbb módon 
szokott kifejezést adni. Hát mi szükség van 
arra, hogy egy ilyen csetepatét a gyermek is 
végignézzen, s még évek múlva is emlegesse, 
hogy amikor színházat játszottunk, édes apa 
milyen részeg volt, nem akart hazajönni, édes 
anya úgy húzta, és hogy veszekedtek stb. 

Ettől bizony megkímélhetnénk a gyermeke-
ket is, de a szülőket is. 

S ha már mindenáron jótékonyságot aka-
runk gyakorolni, s a célt gyermekelőadással 
akarjuk elérni, jó, ám legyen, de csakis és 
kizárólag délután tartsuk, és pedig valamelyik 
tágas iskolateremben. Es inkább mondjunk le 
a koronákról, melyeket belépődíj címen az esteli 
előadásokon beszedhettünk volna, s elégedjünk 
meg a fillérekkel, melyeket a délutáni apró 
publikum kezecskéjében szorongatva hozna a 
jótékonyság oltárára. 

Igaz ugyan, hogy így valamivel — talán 
sokkal — kisebb összeg gyűlne be, de legalább 
nem lenne semmi keserű utóíze. Mert a gyer-
mekek előadás után szépen haza mennének s 
otthon még alaposan megvitatnák a látottakat 
s ha lefeküdtek kis ágyacskáikba, arról is 
álmodnának. 

így lenne igazi gyermek-színielőadás. Gyer-
mek szereplők, gyermek néző- közönség, gyer-
mekeknek való idő és hely. S az így egybe-
gyűlt filléreken nagyobb istenáldása volna, 
mint azokon az éjszakai tivornyával egybe-
kötött gyermek-színielőadásokon beszedett sok-
sok koronákon. 
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Levelek egy néptanítóhoz. 
írta: Gaal Mózes. 

XI. 
Szeretném, ha magad is értenél a mezei 

munkához. Nem könyvekből tanulnád csupán, 
mart az elméleti tudást nem a könyvekből kell 
dogmaszerüen tanulni, hanem a tapasztalatok-
ból kell levonni. Ebből a szempontból keres-
ned kell a falu értelmes, ügyes gazdáival az 
érintkezést. Ne legyen ez az érintkezés részed-
ről leereszkedő, mert ez homlokegyenest ellen-
keznék azzal az alappal, amelyből kiindultunk: 
a munka megbecsülésének az elvével. Vezes-
sen téged a legnemesebb érdeklődés s az a 
cél, melyet szeme elől a jó tanítónak és neve-
lőnek tévesztenie nem szabad, hogy nekünk 
embereknek mindig keresnünk kell az alkal-
mat, mikor egymástól tanulhatunk. A legiga-
zabb és legtökéletesebb iskola maga az élet, 
ennek a hű képét semminemű más iskolában 
megadni nem tudjuk. A jó néptanító iskolá-
nak tekinti az életet, melynek munkás-embe-
reket kell nevelnie. 

Ellátogatsz az ügyes gazdához s beszélsz 
vele, előbb eggyel-kettővel, azután minél töb-
bel. Jól fog esni azoknak, hogy dolguk után 
érdeklődői, megnyílik a szivük, őszinték lesz-
nek, az élet egyforma gondjai, a foglalkozás-
nak egyenlősége közös tárgyakat bőven adnak 
az ilyen beszélgetésekre. Mindenikből okulsz s 
minden beszélgetés, ha komoly és céltudatos, 
értékek fölismerésére s megbecsülésére segít. 
Az embereknek, akik társaságban élnek, szo-
ciális kötelességük az, hogy egymástól tanul-
janak, s a közmondást, mely azt tartja, hogy 
más kárán tanul az okos, teljes mértékben 
igazoltnak látom, csak még azt teszem hozzá, 
hogy amennyiben tőlünk telik, a mások kárát 
is igyekezzünk megakadályozni. Ebihez sok al-
truizmus kell, de az altruizmus az emberi ter-
mészettől eléggé idegen, kötelessége tehát a 
nevelőnek, hogy minden kínálkozó alkalmat 
megragadjon arra nézve, hogy az ember-
baráti szeretetet magában és másokban táp-
lálja. 

És vájjon nem jár-e e tekintetben is jó úton, 
ha igyekszik a falusi gazdákat egymáshoz kö-
zelebb hozni ? Minő kívánatos helyzetet tud 
az olyan tanító teremteni, aki maga is értel-
mes gazda, praktikus ismereteivel mindenha 
támogatja embertársait, maga köré gyűjti az 
embereket, átteszi az iskolát mint folyton 
építő, javító, nemesítő műhelyet az élet min-
dennapi szükségletei közé, tanítóvá avat min-
denkit, aki tudásával hasznára válhatik má-
soknak. A tanulni vágyást közkívánsággá fej-
leszti s az egyéni tevékenységet a köztevékeny-

ségnek egyenlő jogú részévé emeli. Ámde 
minden ilyen törekvés csak úgy sikerülhet, ha 
az irányító, tehát a jó néptanító maga is szí-
vesen tanul, teret ad minden rátermettségnek, 
ju t ta t nemcsak a munkából, hanem a munka 
eredményéből is másoknak, ha elismeri s má-
sokkal is el tudja ismertetni, hogy minden 
haladás a millió meg millió ember munkájá-
nak a következménye s a hadvezérek dicsősé-
gét kiosztja a közkatonák között. 

Ismerek hazánkban egy virágzó nagyközsé-
get. Istenáldotta termékeny föld van ott, a 
földhöz szívósan ragaszkodó földmíves - nép, 
számos ügyes és szorgalmas iparos. Ezeket az 
iparosokat egy tevékeny, nemes törekvésű tanár-
ember vezeti dicséretreméltó lelkesedéssel és 
fajának csodálatos szeretetével. Vasárnap dél-
előtt az iparosok összegyűlnek s egy-egy, so-
raikból ügyességével és szakértelmével kiváló 
iparosmesternek a vezetése alatt elméleti és 
gyakorlati ismereteiket buzgón gyarapítják. 
Történik pedig mindez az elképzelhető leg-
természetesebb keretek között. Nincs kényszer, 
nincs mutogatási vágy, nincs fölületesség, nem 
az újdonság megkívánása tartja őket össze 
ebben a közös munkában, hanem kit-kit a 
maga jól fölfogott érdeke. Épen ez az a szem-
pont, amely a szociális munkában az egyedül 
kívánatos. Mindenkinek egyéni érdeke, amely 
köztevékenységre sarkall, s a közös munka, 
amely az eredményt fokozza, a munka meg-
könnyítésének eszközeihez az egyest köny-
nyebb szerrel hozzájuttatja. 

Olyan ez, mint faluhelyeken a közutak ké-
szítése egyik határból a másik határba. Nemde, 
naponta keservesen tapasztalták a gazdák, mikor 
megrakott szekereikkel a süppedékes úton jár-
tak, hogy milyen keserves az, hogy rontja a 
szekeret, a jószágot, mennyi időbe és fárad-
ságba kerül. Míglen az egyéni és közös érdek 
helyes fölfogása rávezeti őket az okos munka-
megosztás elvére, egyszerre két-háromszáz em-
ber kezébe veszi a szerszámot s aránylag rövid 
idő alatt elkészül az út. Óh, milyen sok ehhez 
hasonló szellemi útat kell az embereknek közös 
erővel megépíteniök, hogy a haladás természe-
tesebb és egyenletesebb legyen ! Mert fájó 
érzéssel kell a haladás útjának kiálló egyenet-
lenségeire gondolnunk. Bántó ellentétek álla-
nak egymással szemben minden téren. Meg-
mozdíthatatlannak tetsző sziklák állják el sok-
helyütt az útat s immár évszázadok óta hozzá-
szoktak az emberek ahhoz, hogy e meg-
mozdíthatatlannak nevezett sziklát óvatosan 
kikerüljék, holott közös erővel irgalmatlanul 
szét kellett volna robbantani s az útból eltaka-
rítani, hogy ilyen időt emésztő, erőt koptató 
kerülők ne legyenek. 
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A jó néptanító az. erők összefoglalására s 
nem azok szétforgácsolására fog törekedni. 
Hogy közös munkában a munkának neesak 
irányítója, hanem vezetője is lehessen, azért 
tartom én kívánatosnak, hogy értsen ahhoz a 
munkához, melynek faluhelyen a legtöbb ered 
ménye van, amelyre az életszükséglet rászok-
tatta, hozzáedzette az embereket. Mily óriási 
mértékben nő a hatóképessége az olyan tanító-
nak, aki a maga példáját veti a mérleg ser-
penyőjébe s nemcsak hangzatos szavait s minő 
hitele vesztett lesz az olyan néptanító, aki le-
kicsinyli a falusi embereknek a munkáját s 
elfordul tőlük, mint alsóbbrendű lényektől. 
Aki önérzetet akar nevelni, annak a mások 
önérzetét lábbal taposnia nem szabad, aki 
bizonyos munkát irányítani akar, annak azt a 
munkát meg kell becsülnie, meg kell értenie, 
meg kell szeretnie. 

XII. 
Nemrégiben találkoztam a vasúton egy 

igen elegáns ruhájú fiatal leánnyal. Beszédes 
teremtés volt s rövidesen megtudtam tőle, 
hogy valamelyik állami tanítónőképzőben sze-
rezte elemi iskolai oklevelét, s minthogy hatal-
mas protektorai vannak, néhány hónappal utóbb 
kinevezték tanítónőnek egy olyan faluba, melyet 
még a térképen sem lehet megtalálni. Oda 
megy most, hogy nyomban ott is hagyja, 
mert az még gondolatnak is megőrjítő, 
hogy belőle egy műveletlen, paraszt faluban, 
mezítlábos leányok tanítónője legyen. Őt az 
unalom abban a cudar fészekben hamarosan 
megenné. De úgy is van, mit keressen falun az, 
aki soha életében nem volt falun. Apja előkelő 
tisztviselő volt, mindig nagyobb városokban 
laktak s neki most egészen új viszonyok közé' 
kellene kerülnie, ahol nincs úgynevezett intel-
ligencia, ahol nincs színház, nincs táncmulat-
ság, nines sétatér, ahol őt és szép toilletjét 
nem látja más, mint a falusi pap, az öreg 
kántor, a harangozó és esetleg a disznópásztor 
is, de minthogy a csordát botrányosan korán 
hajtják ki, tehát a pásztor sem láthatja . . . 
De ha látná is, vájjon tudná e méltányolni? 
Vájjon érdemes e ilyen nézőközönség miatt 
divatos ruhát csináltatni? A falusi leányok 
bizonyára mind hülyék, azokkal csak vesződni 
és miattuk csak bosszankodni lehet; a városi, 
no meg főleg a budapesti leányka egészen 
más, beszélgetni lehet vele, az meg tudja ítélni, 
hogy az úri ruha mikor szép, azt is, hogy a 
legutóbbi divat szerint készült. 

Ezeket mondotta és gondolta az én elkese-
redett útitársam s íme én neked leírom, hogy 
miket gondoltam én az útitársamról s mind-
azokról a tanítónőkről, akik diplomát szerez-

nek s kétségbeesetten gondolnak arra, hogy 
esetleg egy nyomorult faluba kerülnek tanító-
nőnek. 

Az első érzés, amely bennem támad : a saj-
nálkozás. Nagyon tudom sajnálni az olyan em-
bert, aki pályát választván, esak a külső körül-
ményekkel vet számot, a hivatást magát sem 
lelkében nem érzi, sem azzal megbarátkozni 
nem törekszik. A tanítónők bizonyos része így 
gondolkozik : 

— Elég szomorú dolog, hogy kenyérszer-
zésre szorultam. A sors megkímélhetett volna 
engem ettől a csapástól. Valószínűleg egész 
famíliánkból én vagyok az első nő, aki erre a 
sanyarú keresetre szorult. Magam sem tudom, 
hogy miképen fogok belétörődni. Eddig úri 
nő voltam, ezentúl tanító néni leszek. Minden 
kócoshajú leánykának a nénije. Legalább a 
fizetés volna elegendő, ha már a foglalkozás 
nem megfelelő. Annyi gyerekkel bajlódni, dél-
előtt- délután mérgelődni. Az egyetlen jó dolog 
a vakáció, akkor két hónapra újra a magamé 
lehetek, igyekszem elfelejteni azt, hogy taní-
tónő vagyok. 

így gondolkozik az egyik s valószínűleg 
nem is gondolkozhatik másképen. Ezer meg 
ezer társa van mindenütt. Csupa olyan embe-
rek, akik nem lelki szükségleteiknek megfele-
lően választották életük pályáját, nem a haj-
landóság, hanem a kényszerűség irányította, 
az életmunkát tehernek tekintik, amelyet jól-
rosszul le kell róni s amelyet napról napra 
szidai, becsmérelni hozzá tartozik az egészséghez. 

Ügy hiszem, hogy van közöttük sok, aki 
bárminő munkakörbe helyeznők is, hasonló 
maradna, de talán sehol sem ártana annyit, 
mint ezen a mi pályánkon, ahol az emberek 
lelkét kell formálnunk, hol a közönyösen vagy 
épen kedvetlenül végzett munka, mint vesze-
delmes példa, rászáll azokra, kikbe a munka 
iránt kedvet, szeretetet kellene oltanunk. 

Ámde folytassuk a szemlélődést. 
A másik így gondolkozik: 
— Megvan az állás, biztosítva van a kenye-

rem. A fizetés nem sok, de lassanként emel-
kedni fog, aztán nyugdíjra is számíthatok. Tíz 
évig okvetetlenül szolgálok, közben férjhez 
megyek, az uramnak is lesz fizetése, nekem is, 
ebből tűrhetően megélünk. A nyugdíjból kitelik 
a ruha. Egyáltalában nincs okom panaszra. A 
tanítónői diploma pénzérték, az élethez is pénz 
kell. Letanítom a 24 órámat, aztán menekülök 
az iskolából, várnak otthon az uram, a gyer-
mekeim. Ezekre kell gondolnom, az iskola az 
a szükséges rossz, amely a megélhetéshez némi 
jutalékkal hozzájárul. 

Nemde, a tanítónőknek második típusa ez? 
Föltétlenül józanul, reálisan gondolkozik, egy 
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hivatalnok, akit beültetnek az osztályba, ki-
szabják, hogy hány óráig kell ott ülnie, mikor 
mehet el az iskolából, mikor kell újra ponto-
san megjelennie, mit kell a malomban naponta 
leőrölnie — és ő leőrli. Elmondja, hogy minő 
volt évről évre az őrlőanyag, nem örvend a 
liszt minőségének, nem gondolkozik azon, hogy 
•miképen., lehetne finomabb lisztet őrölni ugyan-
abból az anyagból. Molnárnak molnár, de 
nekem rossz molnár, mert a vámra gondol 
csupán; mesterember, de nekem rossz mester-
ember, mert csupa széklábat farag, akár a 
szemét is behunyhatja s úgy faraghat, más, 
mint székláb, nem kerül ki a keze alól. Még 
csak meg sem nézi az elkészített széklábakat 
azzal a szándékkal, hogy összehasonlítsa őket. 
Ha szemére vetik, hogy nem végez jó munkát, 
okolja a rossz anyagot, az időt, amely neki 
rövid, de faragó-készségét, ügyességét, vagyis 
önmagát nem vizsgálja soha. Lám, a tisztes-
séges köszörűs, az ács, a lakatos, a csizmadia, 
a favágó időről időre megnézi a maga szer-
számát, vájjon nem kopott-e, hasznavehető-e 
még, leli et-e vele tisztességesen köszörülni, 
faragni, reszelni, foltozni, fűrészelni, mert ha 
rossz a szerszám, keservesen megy ám a munka, 
de az olyan tanítónő, aki az iskolát csak szük-
séges rossznak tekinti: soha sem áll szóba a 
maga lelkiismeretével, nem tesz vallomást 
magának. Csak azt érezni, hogy egyik nap 
jobb kedvű, másik nap rosszabb kedvű ; egy-
szer jobbak a gyermekek, máskor határozot-
tan kiállhatatlanok. 

Az ilyen tanítónőket oda kell ültetni a gép 
mellé, hogy segédmunkásai legyenek a gépnek, 
forgassák a kereket, végezze el helyettük a 
tanítást valamely okosan kieszelt gép, ámde 
ilyen gépet még emberi ész nem konstruált. 

Még tovább is tart az elmélkedés. 
Mindezek a tanítással foglalkozó nők nem 

tehetnek róla, hogy ilyenek. Nem tehetnek 
arról, hogy a falura való kinevezést száműze-
tésnek és rabmunkának tekintik, hogy a taní-
tói és nevelői munkát összetévesztik a rossz 
mesteremberek munkájával. A levegő rossz, 
amelyben felnőttek, melyet napról napra beszív-
tak, ez formálta kívánságaikat, ez növelte 
szükségleteiket, ez ölte ki belőlük a képessé-
get arra, hogy hivatásukat megértsék és meg-
szeressék. 

A környezet, melyben felnőttek, semmiben 
sem kedvez a nemesebb cél felé való törek-
vésnek. A tudás, melyet szereznek, nem elég 
mély ahhoz, hogy megkívántassa velük a 
továbbtanulást; a gondolkozás hamis irányba 
téved, mert csak egyéni szükségleteik körül 
forog ; vágyaik nagyobbra látnak, mintsem 
hivatásuk minősége megengedhetné; az úgy-

nevezett művelt társadalom még nincs szociá-
lis gondolkodásra berendezve, előítélet, divat-
kórság, rangsor-bogarak motoszkálnak az ilyen 
tanítónők fejében, a szellemi munkásság a 
képző négy esztendeje alatt is csak arra szo-
rítkozott, hogy a kézikönyvek fejezeteit szedje 
be, még pedig tisztán abból a célból, hogy a 
tanképesítőn adott kérdésekre megadhassa a 
feleletet, de arra nem szolgált ez a tanulás, 
hogy a nevelés nagy kérdésein gondolkozzék. 

En pedig azt mondom, hogy a haladás nagy 
munkájában épen a nőkre vár a legnehezebb 
feladat. A női nevelés kérdésének helyes meg-
oldásán épülhet fel egészséges, szerenesés irányú, 
fejlődésre alkalmas társadalom. Hogy miért, arra 
következő levelemben adom meg a feleletet. 

Az alkoholisták gyógyítóháza. 
írta: Lakatos Lajos. 

Abban a szanatóriumban, melyet a magyar 
„Általános jótékonysági egyesület" a kultusz-
kormány támogatásával január havában Rákos-
palotán megnyit, a magyar szív nemessége, a 
legigazabb emberszeretet és a legőszintébb 
altruizmus üli diadalát. Két főúri hölgy : gróf 
Csáky Albinné és gróf Apponyi Albertné kez-
deményezte e nagyjelentőségű gyógyítóházat, 
melyet minden nézőpontból csak rokonszenv-
vel lehet és kell üdvözölni. A legpusztítóbb, 
legkárhozatosabb szenvedély, az alkoholizmus 
ellen vette föl a harcot hazánknak e két, 
nagynevű asszonya. Persze a harc, melyet meg-
kezdtek, a legnehezebb, a legsúlyosabb küz-
delmek közé tartozik. Szembeszállni az alkoho-
lizmus ördögevei, a tömegnyomor előidézőjével 
annyit jelent, mint megkezdeni és folytatni a 
harcot majdnem egy egész világ ellen. A két 
főúri nő neraes ideálizmusa azonban a leg-
szebb reményekre jogosít bennünket, mert vi-
lágtörténelmi igazság az, hogy amit a nők 
nemes szíve és lelke buzgón felkarolt, az 
mindig diadalmaskodott. IIa ők akarják, divattá 
lesz az áldozatkész jótékonyság és a tettekben 
érvényesülő hazafiság. 

A gyermekvédelem intenzív fejlesztése, a 
tüdővész elleni társadalmi védekezés hathatós 
támogatása mellé méltán sorakozik az alkoho-
lizmus ellen indított újabb akció. Nagy elmék 
nagy munkákban szállottak síkra az alkohol 
rombolásaival szemben. Minden kétséget ki-
záró módon, minden ellenvéleményt legyürőleg 
igazolták be, hogy a pálinkamérgezés nem-
csak az ezzel visszaélőt, de az utódokat is 
tönkreteszi, megmételyezi. Egész generációkra, 
évszázadokra kihatóan nyújtogatja csápjait az 
a rettenetes rém, amely ott lakozik az alkohol 
minden csöppjében. Zola Emil korában még 
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sokan a komoly/ tudós fők közül is védelmére 
keltek az alkoholnak. A nagy francia író „A 
pálinka" című regényében ezekkel a szavakkal 
bizonyította az alkohol romboló hatását: A 
normálisan élő intelligens ember undorodik az 
alkohol élvezetétől; akik áldozatul vetik ma-
gukat oda annak a rémnek, amely minden 
évben ezreket meg ezreket szállít a halálba: 
az alsóbb, a tudatlan, az állatias ösztönök ha-
tása alatt vegetatív életet élő osztályok sorai-
ból kerülnek ki. Az intelligencia egy a jónak 
a rossztól való megkülönböztetésével. És ezért 
nem iszik intelligens ember pálinkát. De a 
gyakorlati élet is bizonyítja az alkohol kárait. 
Az őrültek házába nem ju t be minden elme-
bajos, de akik bekerülnek, azok hatvan száza-
léka az alkoholisták soraiból kerül ki. A 
tudományos megismerés szülte az antialkoho-
lista mozgalmat. Kétségtelen, hogy a haladó 
idő modern emberei fölismerték a veszedelmet 
és maguk védekeznek ellene. 

Az északi államokban, Svéd- és Norvég-
országban, törvényhozásilag intézkedtek az al-
koholizmus meggátlására. És bizonyos az is, 
hogy az alkoholizmus csupán addig tart, amíg 
el nem jön a kultúra. Oroszországban legna-
gyobb az alkoholisták száma és ugyanott van 
a legtöbb analfabéta is. Nálunk is nagyon 
elterjedt a pálinkaivás szenvedélye, és a ma-
gyar ember józan ítélőképességére vet világot, 
hogy ezelőtt nyolcvan évvel a világért meg nem 
itta volna a pálinkát. Azt a lólábak gyógyí-
tására használta. Ez csak a múltban volt így. 
Manapság isszák a pálinkát családok, nemze-
dékek romlására. 

Elvitathatatlan tény, hogy az alkoholizmus-
nak főoka a vendéglőkben és korcsmákban 
keresendő. Az emberek ma ott étkeznek, ott 
tárgyalják meg a saját dolgaikat és a köz 
ügyeit; a munkásokat korcsmában fogadják 
föl, hetibérüket gyakran ugyancsak ott fizetik 
ki, nem is említve az alkoholisták ama nagy 
számát, akiket élethivatásuk mintegy predesz-
tinál erre a kárhozatra. Legfőbb oka azonban 
a társadalmi ivási szokásokban rejlik. A sze-
szes italok élvezése megrögzött szokássá vált 
már. Az első pohár sör vagy bor époly 
rosszul esik ugyan, mint az első szivar, de 
az emberek isznak, mert a többiek is isznak, 
ha pedig egyszer hozzászoktak, akkor mindig 
akad elég ürügy a további ivásra : akár öröm, 
akár bánat, akár a hideg, akár a meleg, akár 
kimerültség, akár a fáradtság, akár ébrenlét, 
akár álmatlanság, akár gyász, akár vígalom ; 
vallási és hazafias ünnep, születésnap, névnap, 
keresztelő, lakodalom, bármily összejövetel, tár-
sadalmi, gazdasági, politikai, tudományos vagy 
akármiféle kongresszus nem végződhetik ban-

ket nélkül. Szóval, az ivásra mindig van «lég 
kitűnő alkalom. Ha valaki zsíros ételt vagy 
levest nem eszik, afölött mindenki szó nélkül 
napirendre tér, de ha valaki szeszes italt nem 
iszik, az köznevetség és állandó gúny tárgya 
lesz, mert „huncut, aki ki nem issza". 

Megdöbbentően szomorú az a kép, melyet 
a statisztika fest a pálinkaivás szenvedélyének 
terjedéséről. Annak számai, mint valami tolvaj-
lámpa, hirtelen megvilágítják a nyomort, a 
szennyben, a salakban küzködő nyomorúságos 
életét. Látjuk az egyszobás lakások páriáit, az 
ágyrajárókat, az albérlőket, akiknek minden 
gyönyörűségük a pálinka, mely elbódítja őket, 
érzéketlenné teszi a szenvedések iránt. A pá-
linka a boldogságuk, ezért dolgoznak korán 
reggeltől késő estig, és azt hiszik, hogy ami 
nekik élvezet, ami nekik gyönyörűség, az gyö-
nyörűség a gyermekeknek is, a kis hat-hét 
esztendős, iskolába járó gyermekeknek. 

Városaink a korcsmázás, vendéglőzés és 
kávéházazás tekintetében szinte páratlan rekor-
dot értek már el s már-már oda jutottak, 
hogy az asztal körül szoronkodók között gyer-
mekeket is látunk. 

A férfiembernek a kávéház, vendéglő pótol 
mulatóhelyet, üzleti tárgyalóalkalmat és ott-
hont ; az asszonyok óriási seregének szintén 
a kávéház pótol összejöveteleket, és ez téríti 
el őket is az otthontól. Hátra voltak azonban 
még a gyermekek. A kávéházi élet kritikusai 
reájuk nem gondoltak, de a szülők már meg-
emlékeztek róluk, és nem ritka eset, hogy a 
nagyokkal a gyermekek is sietnek a kávé-
házakba, vendéglőkbe, mintha valami majális 
lenne. Ott pedig nem a nagyok fognak alkal-
mazkodni a kis vendégekhez, hanem ezek egész-
ségtelen koraérettsége nyer e környezetben új 
táplálékot, szív magába új mérget. 

Ismeretes, hogy kivált Erdély és Felső-
magyarország egyes vidékein milyen rendkívüli 
pusztítást okozott az alkoholizmus elharapód-
zása. Egész falvak lakossága ment tönkre 
vagyonilag, romlott meg erkölcsileg, vesztett 
munkaerejéből és indult egészségügyileg veszen-
dőbe az ital miatt. A nélkülözés szüli az 
alkoholizmust, mely azonban visszatér oda, 
amiből született: elvonja áldozatát a táplál-
kozástól, a munkától, a vagyonszerzéstől és 
fönntartástól. A circulus vitiosus egyre szűkül, 
míg az értékes emberanyag menthetetlenül oda-
vész és nyomorúság súlyosodik egész járá-
sokra. Ezeken a vidékeken az általános véde-
kezés már nem is elegendő : itt csak a tila-
lom akaszthatja meg a testi, az erkölcsi és a 
gazdasági romlást. 

Elismert orvostekintélyek állítása szerint a 
szeszes italokkal való visszaélés következtében 
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származott betegségek a harmadik és negye-
dik ízig továbböröklődnek és végül az ivadék 
teljes kihalásához vezetnek. 

Angolországban iszákos szülőktől származó 
97 gyermek között csak 74 teljesen egészsége-
set találtak. Nagyvárosok hülyéinek 50 száza-
lékánál kimutatták, hogy szülőik részegesek 
voltak, s be lett bizonyítva, hogy az iszáko-
sok gyermekei hasonló, vagy még nagyobb 
hajlandóságot örökölnek az idegrendszer meg-
betegedéseire, mint ideges, vagy szűkebb érte-
lemben vett elmebajos szülők gyermekei, és 
még gyakrabban mennek tönkre kork ifjúsá-
gukban görcsök vagy más, epilep?ziaszerü álla-
potok következtében. A faj rnegsilányulása kü-
lönben iszákosok-lakta vidékeken az újonco-
zási eredményekből is kitűnik. Svédországban 
tapasztalták, hogy az iszákosság terjedésének 
meggátlására hozott törvények hatása folytán 
az általános gyengeség és kis alkat, mint 
katonai szolgálatra alkalmatlan egyének száma, 
határozottan csökkent. 

Lassan bár, de állandóan szaporodnak ha-
zánkban is az alkoholizmus elleni küzdelem 
eszméjének hívői és harcosai. így jóleső érzés-
sel kell megemlékeznünk gróf Andrássy Gyula 
belügyminiszternek ama nemes és bölcs inten-
cióból fakadó ténykedéséről is, hogy nemrég 
az alkoholizmus elleni küzdelem céljából a 
képviselőház delegációs-termében országos an-
kétet tartott s az alkoholizmus által okozott 
egészségügyi, gazdasági és kultúrális károk 
megszüntetését célzó mozgalom középponti egy-
öntetű vezetésére és a szükséges teendők elő-
készítésére „Országos Alkohol-Bizottság" címen 
állandó bizottságot létesített. 

Hervadhatatlan érdemek várakoznak e téren 
a magyar néptanítóságra is. Hassunk tehát 
oda lelkünk, szívünk teljes erejével, hogy az 
alkoholizmus fontos kérdései iránt a közönség 
figyelme és érdeklődése állandóan fölszínen tar-
tassék, és küzdjünk kíméletlenül az alkoholizmus 
okozói: a balítéletek és az ivási szokások ellen. 

A jó példaadás, fölvilágosítás, buzdítás és 
a nyomorban szenvedők gyöngéd ápolása ha-
lálos ellensége az alkoholizmusnak. Soha se 
tévesszük szem elől, hogy az államnak a? 
egészséges, jé>zan és munkabíró ember a leg-
értékesebb tőkéje! 

— Tanítók névmagyarosítása. November 
hóban belügyminiszteri engedelemmel következő 
tanítók magyarosították nevüket : Lanezman 
György vasszentmihályi tanító Lányi ra ; Kniesél 
Krisztina Katalin újvidéki tanítónő Illésre-, 
Weisz Izidor kapolcsi tanító Ligeti-re és Für-
iinger Rezső budapesti ipariskolai rajztanító 
Szentirmai-ra. (T. S.) 

KÖNYVESHÁZ. 
A társadalom. 

(Az emberiség művelődésének és gazdasági 
életének fejlődése. Stein Lajos, berni egyetem 
tanár szerkesztése mellett í r t ák : Tegze Gyula 
Heller Farkas, Máday Andor, Meszlény Ar tú r 
Perenczy Árpád. Az Athenaeum kiadása. A Mű 
veltség Könyvtárának 6 ik kötete. Ára 24 kor.) 

Az emberiség néha belefárad a küzdelembe. 
Áttörhetetlennek látja azokat a gátakat, melye-
ket látszólag a természet állított határul a ku-
tatás elé, kifürkészhetetlennek azt a sötétséget, 
amely a gátakra fölkapaszkodók szeme elé tárul . 
Ez a csüggedés kora. De csak a látszólagos 
Ctüggedésé. Voltaképen erejét gyűjti az ember, 
hogy annál nagyobbat szökhessen előre. El jön a 
lángelme, ki fénysugarat vet a riasztó sötét-
ségbe, s az eddig ismeretlen terület e fénysugár 
világítása mellett megtelik élettel. Százan meg 
százan tódulnak a lángész nyomába ; a félelmetes, 
elzárt terület közös birtokká válik és az emberi-
ség ismét egy nagy lépéssel közeledett célja, az 
igazság megismerése felé. 

De míg az egyes tudományágak hatalmas 
várai egyre nagyobbodnak, erősödnek, hogy biz-
tos menedékei legyenek a haladásért, igazságért, 
jólétért, megnyugvásért küzdő, sokat szenvedett 
emberiségnek, addig csodálkozással tapasztalhat-
juk, hogy a társadalom megalakulásának, fönn-
állásának és fejlődésének törvényeit aránylag 
kevesen kutatták. A társadalom életében meg-
nyilatkozó törvények, szokások és előítéletek, 
melyek az embert valóban emberré, de egyúttal 
rabbá is tették, csak a legújabb korban ébresz-
tették föl oly sok tudós kutatásvágyát, hogy 
ma már ez a tudományág is versenyt haladhat 
a többivel. Része van ebben annak, hogy az 
uralmát esetleg veszélyeztető tanításokat az egy-
ház már csírájukban iparkodott régebben elfoj-
tani, része annak is, hogy a királyok és az ural-
kodó osztályok életüket és kiváltságaikat feltet-
ték az elméletet esetleg követő forradalmi 
súrlódtatásoktól, de e tudomány elmaradásában 
a főtényező mégis az volt, hogy a társadalom 
jelenségei végtelen sok ható oknak összeműkö-
déséből Siü'etnek. A leggyakorlottabb szem, a 
legélesebb elme is megzavarodott, ha a jelensé-
gek kutatására indult. Úgy érezte magát, mint 
a sötétben eltévedt vándor, ki ingoványos talajra 
ért és i t t -ot t lidércfényt lát föltünedezni. 

Az újabb időkben rendkívül nagy a művelt 
közönség érdeklődése a társadalom kialakulásá-
nak és fejlődésének törvényei iránt. A tudósok 
ebresztik az érdeklődést, a társadalmi osztályok 
szükségletei, törekvései teremtik a kutatókat . 
Épen ebben van a bajnak a csírája. A tudósok 
legnagyobb része már származásánál, állásánál, 
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műveltségénél és összeköttetésénél fogva nem is 
közeledhetik az abszolút igazsághoz, hanem majd-
nem kivétel nélkül mindnyájan osztályigazságo 
kat hirdetnek. 

Égető szükség volt az Athenaeum kiadásában 
megjelent Társadalom című nagy munkára. 
Ennek a munkának írói felülemelkedtek a párt-
és osztályigazságokon és minden törekvésük arra 
irányult, hogy azokat a megállapított igazságo-
kat adják, melyek ma már közkincsei az egész 
emberiségnek. Büszkén mondhatták munkájuk 
bevezetésében, hogy az igazságot, bárhol is talál-
ták, elfogadták, míg pártirányzatokat, ha még-
oly tetszetős alakban is jelentkeztek, kérlelhe-
tetlenül mellőztek. 

Terünk nincs arra, hogy ezt a több mint 
500 oldalra terjedő díszmunkát részletesen ismer-
tessük ; meg kell elégednünk azzal, ha a benne 
földolgozott óriási anyagról halvány képet rajzol-
hatunk. A munka bevezető részében a társadalmi 
jelenségek törvényszerűségéről, e törvények jelle-
géről, a társadalomtudomány fontosságáról, az 
állati társadalmakról van szó. E fejezetek mint-
egy előkészítik az olvasót a társadalomtudo-
mányi elméletek és rendszerek megértésére. Itt 
elvonul előttünk az emberiség múltja, hogy ért-
hetővé tegye a jelent. Magunk előtt lát juk az 
álmodozó hinduk, a gondolkodó görögök, a cse-
lekvő rómaiak, a zsarnokság alatt nyögő keletiek, 
az erőszakos és fanatikus középkori népek álla-
mának berendezését, a kiváltságosak ezreit, az 
elnyomottak millióit. Majd elérkezünk a XVIII. 
századba, mikor egyre többen és többen ütnek 
réseket azokon a falakon, melyek a kiváltságo-
sokat eddig elválasztották a néptől. Lát juk a 
tudományt hibás-utakra tévedni, látunk millió 
kat kigyúlt arccal esküdni az igaznak gondolt 
tanra, míg végre elérkezünk a mi gyűlölségtől 
izzó korunkba, melyben a nagy leszámolásra 
készülő tömegek élesítik egymás ellen fegyverei-
ket. Nem az emberiség történetén vezettek ben-
nünket végig, mégis úgy érezzük, hogy jobban 
megértettük a tömegeket a múltban vezető ténye-
zőket, mintha véres háborúkat, királyok uralko-
dását olvastuk volna. Az az érzés támad föl 
beanünk, hogy a közönséges értelemben vett 
történelein az emberiségen végigvonuló nagy 
lelki változásoknak épen olyan következménye, 
mint mikor a föld rejtelmes erői vulkánikus 
kitörést idéznek elő. 

A könyv első része a társadalmi léttel és 
társadalmi működéssel foglalkozik. A legizgatóbb, 
legtöbbet tárgyalt kérdések vonulnak el előt-
tünk, a rájuk vonatkozó elméletek kritikai föl-
dolgozásával. A népesség számával, összetételé-
vel, törvényszerűségével, hullámzásával, a népe-
sedési problémával, Malthus elméletével és annak 
kritikájával ismerkedünk meg, hogy az előisme-

retek után megérthessük a társadalom szellemi 
alkatelemeiről, összetételeiről és tagozódásáról, a 
településről, a gazdasági és fajfönntartási szerve-
zetekről, egyházi intézményekről, a jogi és poli-
tikai szervezetről, a nyelvről, erkölcsről, vallás-
ról, jogról, a művészetről és a gazdasági élet 
lényegéről szóló fejezeteket. 

A munka második részében a gazdasági élet 
társadalmi szervezetének, a család és házasság 
intézményének, a vallásos érzületnek, az erkölcs-
nek, jognak és politikai hatalomnak fejlődését 
tárgyalják az írók. Befejezésképen a társadalmi 
fejlődés összefoglalását találjuk, hol szó van a 
társadalmak egymásutánjáról, a társadalmi típu-
sokról és a társadalmak beosztásáról. 

A nagy munka harmadik része a jelenkori 
társadalommal foglalkozik. Látjuk a kapitalizmus 
kifejlődésének tényezőit, a családi élet átalakulá-
sának okait, magát az átalakulás lefolyását, 
kapcsolatban a feminizmus fölléptével. Majd a 
mai jogi és politikai élettel ismerkedünk meg, 
befejezésképen pedig azt az irányt állapítják 
meg, hogyan fejlődik tovább a gazdasági élet a 
kapitalizmus hatása alatt. 

Csak halavány képét rajzoltuk meg a nagy-
szabású munka tartalmának. Még egyszerűbben 
annyit mondhattunk volna, hogy A társadalom 
felöleli mindazokat a kérdéseket, melyek a 
jelenkori embert legközelebbről érdeklik. A tár-
sadalmi osztályok egymással való élet-halál harca, 
a szocializmus térfoglalása, a feminizmus föllé-
pése, az állam közoktatásügyi és szociálpolitikai 
törekvései, a szövetkezetek alakulása és izmoso-
dása, a nagyvárosok nyomora és fénye, az élelmi-
cikkek folytonos drágulása, a parlamenti és jogi 
élet nyilvánulásai nem úgy állanak többé az 
egész munkát végigolvasó ember előtt, mint 
kifürkészhetetlen és rejtelmes okok megnyilvánu-
lásai, hanem ezek a kérdések sok száz társuk-
kal együtt úgy jelennek meg előtte, mint ismert 
tenyezők természetszerű következményei, melye-
ket egymással i s ezer szál köt össze. Végig-
olvasva ezt a munkát, sokan fogják érezni, hogy 
eddig zűrzavaros káoszban éltek ; ez a káosz ren-
deződött előttük ; megismerték azokat az eddig 
rejtelmes okokat, melyek gazdajági létüket, 
társadalmi helyzetüket, családi életüket, munká-
juk sikerét veszélyeztették, föl vannak szerelve 
az élettel vívandó nehez harcokra. 

Szinte csodalatosnak tar t juk, hogy a közszük-
séglet csak most teremtette meg e munkát, mert 
egy ilyenfajta összefoglaló mű nélkül az alkotá-
sok útjára lépő társadalom csak játékszere isme-
retlen tenyezőknek, olyan, mint a viharos tengerre 
fenéksúly nélkül induló hajó. (L. M.J 

§ Ű j magya r Faus t . Goethe Faust-jának 
elolvasása mindnyájunk életének legszebb és leg-
emlékezetesebb élményei közé tartozik. Nem 
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felejthetjük el soha, mert nincs életünknek az 
a kora, mikor szükségét ne éreznők annak, hogy 
elővegyük és elmerüljünk benne. Goethe csodás 
szelleme ebben a műben az emberi lélek minden 
rejtelmes mélységébe vetett egy világitó sugarat ; 
Faust töprengésein, kételyein minden gondolkozó 
ember keresztülment, érzései minden érző szívet 
megremegtettek. Ezt a csodálatos müvet idegen 
nyelven tökéletesen visszaadni lehetetlen, mert 
az érzésnek, gondolatnak a verssel való tökéle-
tes, zenei harmóniáját fordító soha el nem ér-
heti, legalább úgy nem, hogy Goethét csak meg 
is közelítse. Ezért bátor és szép feladat a Faust 
fordítása, mert a fordítónak egész lelkét, egész 
tehetségét rá kell adnia munkájára, hogy csak 
számbavehetőt is alkosson. A két nyelv tökéletes 
ismerete, a verselés föltétlen biztossága, a belső 
dallamosság iránt való kiváló érzék nélkül hozzá 
se fogjon senki Faust fordításához. Örömmel 
mondhatjuk, hogy e tulajdonságok megvannak 
régi jónevű poétánk, Palágyi Lajos most meg-
jelent fordításában. Különösen nyelvi tekintetben 
jelent haladást Dóczinak szintén bravúros ver-
selésű fordításához képest. Átérzett , átgondolt, 
jó magyarságú és dallamos sorai élvezetet sze-
reznek annak is, aki eredetiben olvashatja Faus-
tot ; annak pedig, aki nem tud németül, a lehe-
tőségig tökéletes kárpótlást ad Goethe nyelvének 
csodás bájáért. Az ú j Faust Toldi Lajos könyv-
kereskedésének kiadásában jelent meg Buda-
pesten ; ára 3 korona. 

§ Caesar és Kleopatra . A Magyar Könyv-
tár legújabb füzetei egyikében kiadta Bemard 
Schaw-nak, a legérdekesebb ma élő angol dráma-
írónak ötfelvonásos történelmi darabját, a Caesar 
és Kleopátrát. A darab eltér a történelmi drá-
mák szokott sablonjától ; egyik alakját sem emeli 
piedesztálra, hideg, józan szemmel nézi vala-
mennyit, s erős vonásokkal rajzolja elénk az örök 
embert. Azzal sem törődik, ha a stílszerűség 
ellen vét ; alakjait annyira természetesen beszél-
teti, hogy nagyon sokszor a mai élet kifejezéseit 
használják, ami persze komikus hatást kelt. Egyes 
alakjain pedig a mai társadalom furcsaságait gú-
nyolja ki Érdekes darab ; tárgyánál fogva mint-
egy előjátéka lehetne a Shakespeare Jul ius Caesar-
jának meg Antonius és Kleopatrá-jának, stílusban 
pedig lehetetlen nagyobb ellentétet elképzelni, 
mint ez a két író. A Caesar és Kleopátrát Mikes 
Lajos fordította ; igen ügyesen adja vissza az író 
különös és jellemző hangját . 

§ Az elemi okta tás ingyenessége. (írta: 
Dobján László. Különlenyomat a Népiskolai 
Almanach II. évfolyamából. Budapest, a Franklin-
Társulat nyomdája) Az ingyenes népoktatásra 
vonatkozó törvényjavaslat megokolásában olvas-
hat tuk a aazai és külföldi népoktatás rövid tör-
ténetét . Dobján László munkájának egyik részé-

ben szintén ezt találjuk. De míg a megokolás 
nem volt és nem is lehetett figyelemmel vala-
mennyi államra és az egyes államok népoktatá-
sának fejlődéséről csak röviden emlékezhetett meg, 
Dobján László majdnem minden európai állam 
népoktatásra vonatkozó törvényeit ismerteti s 
talán valamivel bővebben is. Szükségesnek és 
hasznosnak t a r t j u k ezt, met t nem lehet r á n k 
nézve közömbös, hogy más országokban minő 
tapasztalatokat tettek. De ha Dobján Lászlónak 
az volt a célja, hogy a magyar tanítóság más 
országok népoktatásárai megismerkedjék, részle-
tesebben kellett volna az idegen államok tanügyét 
fejtegetnie. 

E kis munkában a javaslat törvénnyé válásának 
körülményeit is megírja. Közli a képviselőházi 
és főrendiházi tagoknak a javaslat tárgyalásakor 
mondott beszédeit s a közoktatásügyi miniszter-
nek válaszait. E r r e is szükség volt. Jó, ha meg-
ismerik az érdekeltek, milyen szempontok vezet-
ték a törvényjavaslat megalkotóját s milyen 
szempontokból bírálták a képviselők és főrendek a 
benyújtot t javaslatot . Meg kell jegyeznünk it t is, 
hogy az utóbbi évtizedekben alig volt törvény-
javaslat, melyet oly általános örömmel, egyet-
értéssel fogadtak volna a legkülönbözőbb párt-
állású s legeltérőbb felfogású, műveltségű emberek. 

Dobján László munkájának kétségkívül az a 
legérdekesebb része, melyben az ingyenes nép-
oktatás híveinek é3 ellenségeinek érveit csopor-
tosítja. Ha végigolvassuk mindkét párt érvelését, 
lehetetlen, hogy szívvel-lélekkel hívei ne legyünk 
a kötelező ós ingyenes oktatásnak. Nem azért 
mondjuk ezt, mintha az ingyenesség ellenzőinek 
érvei között nem találtunk volna olyanokat, me-
lyek komoly megfontolásra méltók, de nyugodt 
lélekkel mondhat juk, hogy érveik legnagyobb 
része tarthatatlan. Az ingyenes népoktatás mellett 
pedig olyan érvek szólanak, hogy meg kellene 
valósítani akkor is, ha sokkal nyomósabb érveket 
tudnának ellene felhozni ellenségei. Meg kellett 
volna valósítani különösen nálunk, hol a nemzeti 
jelleg kidomborítása szempontjából nagy szolgá-
latot fog tenni, anélkül, hogy másnyelvű polgár-
társainkat sértené, vagy a felekezeteknek ártana 
Ezt hirdeti Dobján László is, ki munkája végén 
a következőket í r ja : „Visszapillantva azon érvekre, 
melyeket itt az elemi oktatás ingyenessége mel-
let t és ellen felhoztunk, nem nehéz megállapítani, 
hogy az állami szempontból döntő súllyal bíró 
érvek föltétlenül az ingyenesség mellett szólnak, 
s miután most már ismerjük az életbelépő tör-
vény rendelkezéseit és céljait, mondhatjuk, hogy 
ez a törvény igen jól átgondolt, az 1907-iki 
népoktatási törvényekkel kapcsolatos egységes 
alkotás, melytől bizton várhatjuk, hogy a műve-
lődés iránti ösztönt az eddig mostohán maradt 
elemekben is fölébreszti." 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 1 . SZÁM. 

§ Gróf Zr inyi Miklós, Szigeti Veszedelem. 
Hősköltemény, tizenöt énekben. (Bevezetéssel és 
magyarázatokkal ellátta: Endrei Ákos. Második 
kiadás. Megjelent a Franklin-Társulat Jeles írók 
iskolai tára című vállalatában.) Az iskola van 
elsősorban hivatva arra, hogy ne hagyja kiaknázat-
lanul azt a sok kincset, mely a nemzet múl t jában 
van. Á nemzet történelme, íróinak, költőinek 
munkássága adják meg a mai nemzedéknek azt 
az egyéniséget és keménységet, mely megóvja 
őket attól, hogy egy ötletszerűen fölmerülő áram-
lat magával sodorja őket. A tantervet készítő 
pedagógusok érzik ennek fontosságát s azért 
nagy helyet biztosítottak a történelemnek és 
elmúlt korok íróinak. 

A régi magyar irodalomtörténet legértékesebb, 
de egyik legnehezebb írója volt Zrinyi Miklós. 
Bár tárgyának fenségéhez, a török-magyar harcok 
korszakának zordonságához, pártvillongásaihoz és 
nyomorúságához jol illett az a kemény, szaggatott, 
zordon nyelv, melyből kardcsattogás, pusztulást , 
összeomló vártornyok robaját hallja ki az ember, 
mégsem tudo t t sem a magá korában, sem később 
szélesebb körben hatást érni el. Kora műve etlen 
volt, nem értet te meg ; a későbbi kor gyermeké-
nek szeme előtt pedig elveszett a háttér, mely 
igazán érthetővé tette volna minden sorát. 

Ezért van ma már szükség magyarázatos 
Zrínyire. Nemcsak az iskoláknak, hanem mind-
azoknak, kik vele foglalkozni akarnak. Endre i 
Ákos hivatott magyarázója a nagy költőnek. 
Bevezetésképen feltámasztja Zrinyi korát, meg-
világítja a költő hadvezér egyéniségét, polit ikáját, 
a költemény forrásait Ezt mintegy előtanulmány-
nak szánja. E rósz után következik a költő műve. 
Ma|d a munka végén ismét Endrei szól hozzánk, 
esztétikailag boncolja a Zrinyiászt. 

Ismételjük, hogy elsősorban az iskolák szá-
mára készítette munkáját , de hasznát veheti 
mindenki, ki Zrinyit a maga korába helyezve érté-
kelni akarja . Endrei hasznos munkát végzett , mert 
közelebb vi t t bennünket a nagy költő munkájához. 

§ Mire kell ügyelnünk az írásnál ? (Hasz 
nos • tudnivalók gyermekek ós szülők számára., 
írták : Erdős J. polg. isk. igazgató, Erdős Adolf és 
Erdős Mór székesfővárosi tanítók. Ára 30 fillér.) 

A gyermekek rendszerint azzal törődnek, hogy 
mikor érnek írásuk végére. A szülőknek pedig 
legföljebb arra van gondjuk, hogy elkészülő 
idejére az a félelmes íráslecke. Boldogok, ha 
látják szorgalmas csemetéjüket, amint a rossz 
világításnál, magas asztal mellett, alacsony szóken 
kuporog és görcsösen szorítja tintás kis marká-
ban azt a szófogadatlan szerszámot. Bizony-bizony 
helye volna ennek a füzetkének minden szülő 
kezében. Egy-egy példányt bátran ottfeledhetünk 
a tanítói asitalon. Sőt többet is, annyit , hogy 
minden gyermeknek jusson belőle. Elsősorban 

nekik szánta a szerző tr iumvirátus. Azért öltöz-
tették gördülő, könnyen érthető, párbeszédes for-
mába. Nem ú j dolgok, de annál fontosabbak. 
Elmondják a testtartásról, asztalról, székről, tollról, 
írásfüzetről mindazt, aminek állandó, következetes 
szem előt t tartásával elenyészhetnének azok a 
külső jelek, melyekről megismerünk akárhány 
írástudót : gyönge szem, beeset t mell, ferde gerinc 
stb. Ajánl juk mindenkinek a 20 oldalas, ábrás 
könyvecskét. ( H . 1.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Műcsarnok téli nemzetközi kiál l í tása. 

A festőművészet mesterségbeli, technikai kér-
dései hosszú idő óta meg vannak oldva. Amit 
egy művészetben csak meg lehet tanulni, az a 
festészetben már kész, megállapodott dolog. 
Mint ahogy a hegedűn megvan minden képzel-
hető árnyalatú hang, a festőnek is rendelkezé-
sére áll minden, amit meg akar érzékíteni. Ha 
valaki azt tart ja művészetnek, hogy lehető pon-
tossággal utánozza a természetet, megteheti : 
már évszázadokkal ezelőtt voltak holland festők, 
akik virágcsendeleteiken minden porzószálacskát 
pontosan megfestettek, a virágaikon csillogó 
harmatcseppet valódinak vélné az ember, s a 
szirmokon mászkáló hangyákra büszkén mondta 
a művész, hogy azokat nagyítóüveggel is meg 
lehet nézni, m g akkor is igazinknak látszanak. 
A tizennyolcadik században egy Denner nevű 
festő emberi arcokat festett , úgy, hogy minden 
ránc, szőrpihécske külön volt látható. Ezen a 
téren tehát nincs haladás tovább : ezt minden 
festő megtanulhatja, ha van türelme hozzá és 
ha — művészetnek t a r t j a ezt. És i t t indul meg 
a kuta tás a festőművészet igazi célja után. 
Könnyű volt addig, míg a festészet tisztán a 
vallásnak vagy nagyúri megrendelők hiúságának 
szolgálatában állott. Addig nem lát juk nyomát 
ennek a keresésnek. De amint a művészetet 
elkezdték a művészetért magáért művelni, meg-
kezdődött azonnal. Egyik iránynak a festmény 
tárgya volt fontos, másiknak a festés módja. 
A komolyabb művész természetesen mindig ezt 
az u tóbbi t tartotta fontosabbnak, s ma nem is 
keresünk már novella-tárgyat vagy tör ténet i érde-
kességet egy képben, hanem azt : hogyan tükrö-
ződik a külső világ a művész lelkében, s ho-
gyan tud ja kifejezni azt a színharmóniát, amely 
szeme előtt áll. 

Természetes, hogy eddig a felfogásig minden té-
ren nagy küzdelmek u tán ju to t t el a festészet, s ma 
sincs még minden festő ezen az állásponton. 

A tájképfestószet (amit, mellesleg mondva, a 
régi művészet önmagában véve nem ismert, csak 
mint az elő alakok hát terét) csak ú jabb időben 
kezdett önállóan kifejlődni, de a XVII. század 
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holland festőinek természetességre való törek-
vését hamarosan felváltotta a XVIII. század 

. * 
francia rokokó iránya, mely megint benépesítette 
a tá jakat finom urakkal és kecses hölgyekkel. 
Aztán meg az úgynevezett heroikus t á jkép kö-
vetkezett, kiszámított kompozícióval, várromok 
és egyéb regényes, jórészt soha sem látot t kellé-
kekkel, mesterkélt világítással. Csak a XIX. 
század második harmadában diadalmaskodtak 
ezen az irányon a barbisoni festők, akik végre 
megértet ték és másokat is megtanítot tak arra, 
hogy a természetet úgy kell látni, amint van, 
s úgy kell festeni, ahogy a művész lát ja. Kivo-
nultak a Páris közelében levő fontainebleaui 
erdőbe, letelepedtek egy kis falucskában, Barbi-
zonban, s itt megcsinálták a modern tájkép-
festészetet. Azok a belga és hollandus tájkép-. 
festők, akik a Műcsarnok mostani tár latán ki-
állítottak, részben fegyvertársai voltak (mint 
Jongkind, Mesdag stb.), részben tanítványai, 
követői ezeknek a mestereknek (ilyen Gabriel, 
Maris 'Jacob, Matthis és Willem, Mauve stb.). 
Kinn dolgoznak vagy dolgoztak a természetben 
s a lelküket ért benyomásokat festik meg; lapos 
hollandi tájakon hófödte amsterdami utcákon 
több szépséget fedeznek fel, mint a romantikus 
festők a maguk várromjain. 

Lényegében ezt az ú ta t futotta be az ala-
kokat ábrázoló festészet is. Arra, hogy a sza-
bálytalan, esetleg csúnya arc is szép lehet a 
művész számára, s hogy nemcsak szabályos cso-
portozatokban szabad az embereket ábrázolni, 
hamar rájöt tek a holland festők. De ők inkább 
az életből ellesett tárgyak realisztikus feldolgo-
zásával, mint a megfestés művészi voltával tö-
rődtek. Csak az újabb festők jobbjai érzik át 
azt, amit a XVII. században Rembrandton, 
Fraas Halson, Eiberán kívül alig se j te t t még 
valaki : hogy elég a néző elé azt odaállítani, 
ami színben, világításban, vonalban tényleg 
hatott a festőre, s nem kell lefesteni azt, amiről 
csak — tudja, hogy ot t van. 

Ennek az impresszionista, merészen egyéni 
iránynak úttörője a modern hollandusok között 
Israels József volt, kinek remek képeiből hetet 
lá thatunk most a Műcsarnokban. Neuhuys, van 
Duyl-Sch wartee, Bischop-Robertson és még 
egynéhány festő képén észrevehetjük, mekkora 
volt az öreg Izraels hatása. 

A természethez való visszatérésnek, amit a 
barbizoni művészek kezdettek, egyik következ-
ménye lett az állatfestés kifejlődése. A franciák 
közt ennek Bonheur Róza volt a legnagyobb 
mestere, a németek között Zügel Henrik, aki-
nek vagy negyven képét és több kis szobrát 
állították ki. Sok gondos tanulmány és mély 
megfigyelés mellett a felfogás frisseségéről ta-
núskodnak ezek a képek. 

A magyar kiállításnak csak kevés képén lát-
szik, hogy festőjét foglalkoztatnák azok a kér-
dések, melyeket föntebb nagy általánosságban 
ér intet tünk. Épen azok a festők, akik nem elég-
szenek meg a megszokott tárgyaknak meg-
szokott módon való sablonos festegetésével, egy 
idő óta állandóan távol maradnak a Műcsarnok-
tól ; ami haladás van a magyar festészetben, az 
nem itt szokott meglátszani. Jó kép azért akad 
elég a tárlaton, de ez — nem minden. 

Ha nem is vesz tudomást a haladásról a 
Műcsarnok, viszont nagy örömet szerzett közön-
ségének azzal, hogy egy elmúlt művészi i rány 
legtökéletesebb képviselőjének, Lots Károlynak 
néhány művét kiállí totta. Egy olyan férfifej van 
e képek között, mely a világ minden gyűj te-
ményének büszkesége lehetne. 

A szobrászati részben kell még legkevésbé 
szégyenkeznünk a külföld előtt ; Teles, Szent-
györgyi, Ssamovolssky és a köztünk élő finn 
ÍÁipola szobrai becsülettel megállják helyüket 
a versenyben. B . M . 

* Mária országa. Hoós János, nyugalmazott 
zenetanár huszonhét vallásos dalát gyű j tö t t e 
össze e cím alatt. A dalokat magyar poétáknak 
Máriát dicsőítő verseire komponálta. Egyszerű, 
hangulatos, szívhez szóló dallamok. Két ének-
hangra ós zongora- vagy harmónium-kíséretre 
vannak letéve és a szerző láthatóan ügyelt rá , 
hogy előadásuk semmi nehézséget ne okozzon. 
Katholikus tanítóknak és kántoroknak melegen 
a jánlhat juk a füzetet, melyet szerzője kis leánya 
emlékének ajánlott. Nála lehet megrendelni, 
Temesvárot t ; az ára öt korona. 

* Kérelem a zongorajátszókhoz. „A ma-
gyar nemzeti zene műformáit és sajátszerű-
ségeit" szándékozik megírni Erdős Tivadar, 
beszterczebányai főgimnáziumi tanár és felkéri a 
zongorajátszók közül azokat, akik cigányos mo-
dorban vagy naturalista-módon játszanak, hogy 
a magyar nóta játékmodorát , zamatos, szenve-
délyes karakterét ne hagyják elveszni, elrejtve 
az ismeretlenség homályában, hanem akár kótába 
foglalva, akár az általuk használt magyaros futa-
mokat, átmeneteket stb. ismertetve, örökítsék 
meg. Ha más népek nemzeti zenéje oly saját-
szerűségeket tün te t fel, ami faji karakterüket 
büszkeséggel tölti el, a magyar is joggal köve-
telheti, hogy zenéjét, a délibábos rónák csa-
pongó, sírva vígadó nótáit, a magyar lassú és 
friss csárdás játékmodorának nemzeti je l legét 
egész Európával elismertessük és az utókor 
számára megmentsük. Kéziratokat, kótákat vagy 
szívességből á tengedet t saját szerzeményeket 
címére kér küldeni. Gyűjtőknek megküldi vi-
szonzásul : „Új ós briliáns zenei hatások a zon-
gorajátékban" című, népszerűen megírt és hang-
jegymintákkal ellátott művét. 
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SZÉPIRODALOM. 
Karácsony este . . . 

Karáesony este, gyertyagyújtásra 
Némuljon el a köznapi lárma. 
Pihenjen el a bú s gond a szíven. 

A csüggedt lélek tekintsen égre, 
Hol bethlehemi csillagok fénye 
Ragyog szelíden . . . 

Karáesony este, gyertyagyújtáskor, 
Közelebb hozzánk az ég, mint máskor, 
Szelíd angyali áldva lejőnek. 

Érkezésük szent csöndbe virrasszuk, 
Durva lármával el ne riasszuk 
Valahogy őket . . . 

f 
Édesanya. 

Hol a hideg szív, amely meg ne telnék 
Szelíd érzések csendes melegével, 
Kiben nem támad egy egy kedves emlék : 
Ha édesanyát lát kis gyermekével ? 

Ki nem gondol a tavaszi napokra, 
A gyermeküdvre, mit leírni nincs szó, 
Mikor pihent a ringató karokba' 
Mint ringó ágon feslő, zsenge bimbó . . . 

S a meleg, védő, áldó szeretetre, 
Mely első gyönge lépteit kísérte, 
Mely ébren-alva őrködött felette, 
S az imára, mely érte szállt az égre? 

S a kis Jézusra, ki a szent estével 
Leszállott hozzá szelíden az égből? 
. . . Ha édesanyát lát kis gyermekével : 
Kinek nem csordul édes könny szeméből? 

Lampérth Géza. 

Vallomások 
a n a g y a p a i á l l a p o t r ó l . 

Irta : BeneàeJc Hielt. 
Mostanában olyan csudálatos változások es-

tek rajtam, hogy barátaim nem ismernek reám, 
sőt mindjárt hozzátehetem: én magam sem 
ismerek régi magamra. Alaptermészetemmel 
ellenkezően, sokat beszélek s többnyire egy 
témáról : a nagyapai állapotról. Ilyenformán : 
Mondhatom, a nagyapai állapotnál nincs bol-
dogabb állapok A nagyapai érzésnél nincs 
édesebb érzés. És . . . igen, megöregedtem, sok 
országot-világot bejártam ; jártamban-keltemben 
sok unokát láttam, de — nem természetem a 
dicsekvés ! — az én unokámhoz hasonló szépet, 
kedveset, okosat nem láttam . . . 

Itt megakaszt egy pillanatra (de csak egy 
pillanatra) barátaim szelíd mosolygása, én azon-
ban nem jövök zavarba s folytatom : igen, igen, 
hát hiszen én is mosolyogtam ezelőtt a nagy-
apák áradozásán, s most is meg vagyok győ-
ződve arról, hogy azok mind túloztak, de én . . . 

Ügy tetszik nekem, hogy barátaim ajka most 
már szélesebb mosolyra húzódik, de engem ez 
sem zavar, bár jól látom a gondolatukat: no 
lám, a legokosabb ember is egyszer életében 
— kukorékol. 

Mily keserű tapasztalat ! íme, öreg napjaim-
ban jövök rá (eddig erről sejtelmem sem volt), 
hogy manapság már nincsenek igaz jóbarátok. 
A legjobbak szívében is ott lappang a sárga 
irigység. Ahelyett, hogy ezt mondanák : valóban, 
én is sok országot-viíágot bejártam, de a te 
unokádhoz hasonló szépet (1. föntebb) nem 
láttam — azt hiszik rólam, hogy én — kuko-
rékolok. 

Hiszen igaz, hogy én sokat kukorékolok az 
unokámnak, az ő mulattatására, de bezzeg, 
hogy barátaim nem erre a kukorékolásra gon-
dolnak. Az ő szótárukban a kukorékol ás ennyit 
jelent : bolond. Vagyis, hogy engem megbolon-
dított egy csöpp gyerek, amilyent — szerin-
tük — ezrével röppent be a gólyamadár palo-
ták és kunyhók ablakain. 

Am higyjenek és mondjanak akármit a ba-
rátaim, a nagyapai jogokból nem engedek, s 
ha más nagyapáknak szabad „kukorékolni", 
miért ne volna szabad nekem ? Ha minden 
nagyapának legszebb, legkedvesebb és legoko-
sabb az ő unokája, miért ne volna az én uno-
kám is a legszebb, a legkedvesebb, a legoko-
sabb, sőt — zseniális? 
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Mert mondanom sem kell, liogy az én uno-
kám zseniális. Már világrajövetele nagy zseniali-
tást árult el : apja, anyja, az egész familia fiút 
várt, az én unokám azonban csak azért is — 
leánynak született. Nyilván így okoskodott 
magában: az apám fiút vár. Az anyám is, az 
apám kedvéért. A nagyapó is már szebbnél 
szebb terveket sző: hogy fog ő majd lovasdit 
játszani velem a kertben. Szemet huny a be-
tyárkodásaimra. Elkövethetek akármi csintalan-
ságot, ő megvéd engem, sőt — kitelik a nagy-
apótól — ő lesz leghívebb pajtásom az én 
csintalanságaimban. Nem, nem: leány leszek. 
Az első pillanatban egy kicsit majd foly az 
apám orra vére, szégyell a barátai közé menni 
(mit ? csak leány ?), de nekem lesz rá gondom, 
hogy magammal vigyek némi fiús tempót, azt 
bölcsen összekeverem leányos kedvességgel s 
majd nem győznek hálálkodni, hogy leánynak 
születtem. Az apám mondani fogja: nem ad-
nám ezt a leánykát ezer fiúért. Anyám szelíd 
szemrehányóan mosolyog: látod, látod . . . 
Nagyapó valóságos extázisban szavalja: Mit, 
ezer fiúért ? Nem adnám millió fiúért. Nem ad-
nám a világ minden kincséért. Fiú ? Pfu j ! A 
fiú mind betyár. Kötnivaló a legszelídebb is. 
Mire megnő, mind lump lesz belőle. A leány? 
Hát — a leány — az leány ! Nagyapónak 
igaza van, mondja nannyó (nem rejtve el egy 
szelíd, gúnyos mosolygást): a leány — leány. 
Igen, a leány — leány ! 

Mondom, ez a zseniális csöppség mindezt így 
elgondolta magában s bezzeg, hogy szóról szóra 
minden úgy történt, ahogy az ő zseniális agyacs-
kája elgondolta. Mert attól kezdve, hogy el-
hozta a gólya, az egész világ megváltozott 
körülöttünk, s különösen körülöttem és bennem. 
Kezdem vizsgálni magamat s latolgatni a ba-
rátaim mosolygása mögé rejtett gondolatot, 
mely azt mondja, hogy: lám, a legokosabb 
ember is életében egyszer kukorékol. Vájjon 
— vizsgálom tovább magamat — nem állan-
dó-e ez a kukorékolás? Szégyen ide, szégyen 
oda, megvallom töredelmesen, hogy ez a kuko-
rékolás állandó. Ennek már nem is lesz vége. 
Mindenféle, eddig nem tapasztalt, jellembevágó 
gyöngeségeket figyelek meg magamon. 

íme: 
1. Még nem oly régen reggel leültem az 

íróasztal mellé s csak az ebédhez tudtak onnét 
elhurcolni. Most déltájban valami megmagya-
rázhatatlan nyugtalanság vesz erőt rajtam, a 
tollam nem fog, lecsapom, elszaladok az író-
asztaltól, hirtelen magamra rántom a kabátot, 
fejembe csapom a kalapot s szaladok. 

— Hová? hová? — kérdi a nannyó. 
— Én nem értem — mondom én — mos-

tanában mindig megfájul a fejem. Elmegyek, 
sétálok egyet ebéd előtt. 

— Jól van, nagyapó, jól van, csak e r e d j 
sétálni, bíztat n a n n y ó különös mosolygással, s 
én csakugyan meg sem állok, m í g az á te l l -n i 
házba át nem sétálok. í g y sé tá lok én napró l -
napra , s hogy ezen mi mosolyogni való van, 
azt én semmiképen sem t u d o m megérteni . 
Végre is a fő fá j á s , h a minden dél tá jban pon-
tosan beállít, úgy-e, nem t r é f ado log? 

2. Mióta megházasodtam, rendszerint egy-
szerű, kötött nyakkendőt viseltem, mint ahogy 
szolid férjhez és családapához illik, most azon-
ban hetykén csokorra kötött nyakkendővel járok. 
Miért? Bizony Isten, nem azért, mintha fiata-
lítani akarnám magamat, de történetesen egy-
szer azt kötöttem, s hopp ! ahogy meglátta 
Éviké, nekiesett, egy rántással kioldotta, rán-
gatta jobbra, balra, összevissza, nagyokat siví-
tott neki — óh édes, kicsi gyönyörűségem, 
hát kedved telik benne ? — no várj csak, 
ezután mindig ilyen nyakkendőt viselek. És 
úgy is lesz, bármit mondjon a kajánlelkű világ. 

3. Ennekelőtte háromhetenként vágattam 
le őszülő hajamat s szakállamat, de mit vettem 
észre? Hajvágás után egy hétig nem markol-
hatott belé alaposan, én hát „kitoltam" egy 
héttel a hajvágást s nem győzöm eléggé figyel-
meztetni a fodrászt : csak keveset, nagyon ke-
veset. Könnyen meghűlök. Szóval, már hazudok 
is, s ebbe a csúnya bűnbe azért estem, hogy 
az a kicsi kacsó kedve szerint megtépázhasson. 
(Mondhatom, ha tanítóember a nebulók haját 
így megtépázná, a sajtó csak úgy zengene a 
tanbetyározástól.) 

4. Tetten értem magamat, hogy soha sem 
voltam olyan adakozó kedvű saját édesgyerme-
keimmel, mint Évikével szemben. Otthon, falun, 
mindig elosztom a növendékállatokat a hat 
gyerek közt, de amint a növendékállatból 
„nagy marha" lesz s vásárra kerül, a pénzt én 
vágom zsebre. Ez nyilvánvaló becstelenség, amit 
újabban azzal tetéztem, hogy már előre Évi-
kének ígértem az idei első bocikát, de egyúttal 
ünnepélyesen kijelentettem, hogy ez már csak-
ugyan komoly dolog : ha majd nagyra növeke-
dik a bocika, az ára hiány nélkül betevődik az 
Éviké takarékjába. Ez azonban csak egyik része 
a gyermekeimmel szemben elkövetett igazság-
talanságnak. A jó Isten tudja, hogy s miként, 
mindegyre akad egy fölösleges tíz-húszkoroná-
som az Éviké takarékkönyvébe. Ember, ember, 

mondja egy belső szózat — nem jársz igaz 
úton. Lám, saját ódesleányaid számára nem 
volt fölösleges tíz-húsz koronád, miért van az 
unokád részére ? De nem marad adós a válasz-
szal a másik belső szózat, s ez azt mondja : igaz, 
de a természet rendje szerint saját gyermekei-
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det fölnevelheted, szárnyukra eresztheted, ám 
ki tudja, megéred-e Éviké szárnyrakelését ? Te 
talán már alszol a temetőkertben, mikor Évi-
kének átadják a takarékkönyvet, az ő szeme 
könnybe borul s úgy rebegi : óh, áldott jó 
nagyapókám ! 

5. De most jön talán a legnagyobb bűnöm : 
a hamisítás. (Ha már benne vagyok, mindent 
megvallok töredelmesen.) Régen, mikor még 
az Éviké anyja, Aranyvirág, gyermek volt, ír-
tam néhány versikét — Aranyvirágról. Én 
ezekről a versikékről már-már megfeledkeztem. 
De Lampeléknek kisgyermekeknek való könyv 
kellett : versikék, apró mesék. Összekerestem 
hát a régi lapokban a könyvben még meg nem 
jelent apróságokat. A nyomdában kiszedték, 
aztán hozták a levonatokat, hogy revideáljam. 
Nézem, nézem az első lapot s hát ott van 
szépen lerajzolva egy alvó leányka : Arany virág. 
És alatta a vers: 

Alszik Aranyvirág, 
Vájjon mit álmodik ? 

Aranyvirág ? Alszik ? Dehogy alszik szegény. 
Éjszakák hosszú sorát virrasztja át Éviké mel-
lett. Mégis esak furcsa lenne, — tü r ődtem 
magamban — hogy én most adjak ki egy 
könyvet, melyben Aranyvirágról vannak versi-
kék. Topp ! Kijavítom — Évikére ! Hogy is 
hangzanék ? 

Alszik — az Evike. 
Nem, nem, ez nem jó. Soha sem írtam sze-

mélynév elé az-t vagy a-t. Talán így : alszik 
kis Evike ? Nem, nem, ez pleonazmus. Hát 
persze, hogy Evike „kis" és nem nagy. Addig-
addig forgattam a dolgot, hogy végre is el-
állottam a hamisítástól. Mért fosszam meg a 
leányomat egy kedves emléktől ? Maradjon 
csak úgy, ahogy van. Legalább itt a könyvben 
aludjék szegény. Hanem amint tovább halad-
tam, egyszerre csak szinte fölkiáltottam örö-
mömben. Pompás! It t belehamisíthatom az 
Éviké nevét: 

Lilike ! 
Jer ide ! 

Miért Lilike? Nekem soha sem volt Lilike 
nevű leányom ! Nem szebben hangzik, ha ezt 
teszem helyébe: 

Éviké ! 
Jer ide ! 

Bezzeg, hogy szebben. A legcsekélyebb lelki-
ismereti furdalás nélkül deleáltam Lilikét s a 
Virágos liert-ben most már Évikét hívja az 
anyja : Éviké ! Jer ide ! 

Szóval, nem tagadom, a hamisítás megtör-
tént. És ón ezennel átadom magamat a köz-
megvetésnek. S mert a közmegvetés a leg-
elvetemültebb nagyapáknak is — ha egyebet 

nem — okoz egy kis főfájást, ím, lecsapom a 
tollat, egy-kettő ! Kabátot, kalapot . . . 

— Hová, hová, nagyapó? 
— Fá j a fejem. Megyek sétáim, nannyó ! 

Karácsonyest. 
Hideg a tél, süvölt a szél, 
Esik hóval vegyest 
Ólmos eső. A földre jő 
A szent karácsonyest. 

Utca során ma jó korán 
Zárják a boltokat, 
Csak távoli neszt hallani, 
De már azt sem sokat. 

Lélek se jár . Az utcasár 
Ölt jégkéregruhát . 
Most hirtelen a fellegen 
Csodás fény tódul át. 

Kárpit lebeg, angyalsereg 
A földre letekint ; 
Pár pillanat és i t t alant 
Sötétség lesz megint. 

Ott, hol az ég nyilatkozók, 
Halk észrevétlenül 
A Messiás (ki volna más?) 
A földre lerepül. 

Kolduslepel fedezi el, 
Nem ismer senki rá, 
Csak a hívő látja, hogy ő 
A mennyből j ö t t alá. 

Hadd lássa most a milljomost 
S a koldusgyermeket: 
Ki várja há t Isten fiát, 
Aki ma született. 

Halk kopogás. „Hogy bebocsáss, 
Oh esdve kórlek én ! " 
Szelíd szava áthallik a 
Vidám tereferén. 

A gazda, ki most issza ki 
Utolsó csepp borát, 
Pénzt vett elé s dobott felé 
Az ajtórésen át. 

Könnycsepp rezeg, alápereg 
S az égnek vándora 
Szép csendesen tovább megyen, 
Zörgetni máshova. 
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Kis mécs lobog, hol most kopog, 
Rideg, üres a ház, 
Benn szendereg nehéz beteg, 
Kit elgyötört a láz. 

E percben ép a házba lép 
Az Úr, s megszólitá : 
„Ismersz-e, mondd, kit földi gond 
Emészte oly soká?" 

Felel az agg, a roskatag : 
„Én nem tudom, ki vagy, 
Nem emlékszem hangodra sem, 
Sehol sem láttalak . . . 

Csak bűn s nyomor, mi összeforr, 
Hogy napra nap rogyik ; 
Adáz a harc, ily tiszta arc 
Ott nem mutatkozik." 

„Oh jer, szegény, megmentlek én, 
Csak bűnterhes szíved 
Add át nekem, s a mennybe' fenn 
Bajod megenyhited." 

És a beteg hangja remeg : 
„Oh j e r ! maradj velem! 
Én nem tudok, de bejutok, 
Ha te fogod kezem!" 

A kis szobát fény hatja át : 
Megváltó született. 
Egy szívbe ott üdvöt hozott 
A szent karácsonyest. 

Kovács Katinka. 

Emlékeimből. 
(Római katholikus és református állami és községi 

iskolák.) 
írta: Hé thy Lajos. 

I. 
Fogarassy Mihály erdélyi róm. kath. püspök 

a lehető hidegen, sőt ridegen fogadott, mikor 
1869-ben bemutatkoztam nála, mint újonnan 
kinevezett tanfelügyelő. Kezet sem nyújtott, 
üléssel sem kínált meg. 

Az ő álláspontját az ón felfogásomtól egy 
világ választotta el. Neve ismeretes volt már 
a reverzálisok fölött folyt országgyűlési küz-
delmekből, ahol mint az ókonzervatív és kleri-
kális párt egyik vezérszónoka, mereven állott 
szemben Deák Ferenc és szabadelvű társai 
törekvéseivel. A Schmerling reichsrathjába is 
bement s azzal kiérdemelte, hogy a hazafias 
állásponthoz csatlakozása miatt erdélyi püspöki 
állásából elmozdított Hayrald székét elnyerje. 

Az államnak az 1868 : XXXYIIl.t.- c.-ben meg-

nyilvánult ama jogát és kötelességét, hogy a 
népoktatás ellenőrzésébe és fejlesztésébe befoly-
jon, egyház elleni sérelemnek tekintette. 

Mindezekhez hozzájárulván az én református 
vallásom és az, hogy református teológiát is 
végeztem, megérthető, miért igyekezett rövide-
sen túlesni a hivatalos tisztelgésen. 

En azonban fejtegetésekbe bocsátkoztam s 
élénk színekkel leírtam, mily nyomorúságos 
helyzetben sínylődik tankerületem néhány róm. 
kath. iskolája. Erre az volt a válasza, hogy ő 
elsősorban híveinek lelki atyja, aki mennyei 
üdvösségükről gondoskodik. De valószínűleg 
megunta állani, üléssel kínált és leülve foly-
tattuk a beszélgetést. Búcsúzóul még kéz-
nyujtásban is részesültem. Tiszteletteljes, de 
igen határozott előterjesztéseim eredménye kö-
rülbelül csakis ennyi volt. A püspök megma-
radóit a maga zárkózott állásában; én pedig 
tevékenysegem és lelkesedésem egész ifjúi eré-
lyével láttam hozzá a rámbízctt terület nép-
oktatásügyének elébb viteléhez. 

Akkor még a felekezeti iskolák és tanítók 
nem részesültek állami támogatásban. Ennél-
fogva csak úgy lehetett segítségére menni a 
nagyobb, részint igen szűkös viszonyok közt 
nyomorgó felekezeti iskoláknak és tanítóknak, 
ha az illető községek kimondják a községi 
iskolák állítását és ezzel megszüntetik a fele-
kezetiek fönntartásához való hozzájárulást. Ily 
határozatok hozása után készségesen adott 
államsegéllyel emeltünk célszerű és értékes 
iskolaépületeket s rendeztük az átvett tanítók 
fizetését. 

Annak az első tevékenységnek emlékét sok 
kiemelkedő isko'aépület tartja fönn ma is 
Brassó megye csángó falvaiban és az akkori 
Felső-Fehér megye számos községében. 

Fogarassy püspök nagy haragra gyúlt, mi-
dőn megtudta, hogy katholikus iskola is szűnt 
meg községi jellegűnek fölállítása következté-
ben. Azon a vidéken tett püspöki körútja 
alkalmával, mielőtt az illető községbe érkezett 
volna, híveinek egy nagyobb gyülekezetében 
heves és kárhoztató beszédet tartott ellenem. 
Elnevezett izgatónak, a nép nyugalma meg-
háborítójának, az egyház érinthetetlen jogkö-
rébe betolakodónak. 

Mikor abba a községbe ért, már az első 
tisztelgésnél súlyosan éreztette haragját hívei-
vel. Amint iskolájukat említették előtte, élesen 
kifakadott : 

— A ti iskolátok ! Nektek nincs iskolátok ; 
: eladtátok az ördögnek. 

Sok kérésbe, esdeklésbe került, amíg rábír-
j ták, hogy tekintse meg az iskolát és győződ-
! jék meg, hogy ők nem veszítettek semmit, 
i hanem nyertek nagyon sokat. Csakis akkor 
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állott rá, amikor megtudta, hogy az iskolaszék 
elnöke a róm. kath. lelkész, mindkét tanító 
róm. kath. vallású, az iskolaszék tagjai pedig 
csaknem ugyanazok, akik az egyháztanácsban 
foglalnak helyet. Csak pár tag van beválasztva a 
másik htfelekezetből, a lélekszám arány aszerint. 

Amint kísérték, elhaladtak egy rozzafit kunyhó 
előtt, ameljben most a szegény harangozó lakott. 

— íme, kegyelmes urunk, ez volt a mi 
felekezeti iskolánk. Ebben kellett lakni a sze-
gény kántornak egész családjával és tanít-
gatni azt a néhány gyermeket, aki befért. 

Aztán megérkeztek egy emeletes, szép kőház 
elé, melynek földszintjén k;t családos' tanító 
nak volt tisztes lakása, emeletén két tágas, 
világos, jól fölszere't tani erem. 

Amint belépett a püspök az egyik tanterembe, 
első tekintete a keresztre esett, amely az ajtó-
val szemben, a fal főhelyén volt kifüggesztve. 
A gyermekek hangosan üdvözölték : Dicsértes-
sék az Úr Jézus Krisztus ! A tanítók kézcsókra 
járultak hozzá. Amint kellemes meglepetéséből, 
sőt valóságos ámulatából magához tért, azt 
kérdezte, hogy fordítanak- e kellő gondot a 
vallás tanítására. 

A derék lelkész maga kezdette meg a kér-
dezést és a fele'etek a püspök teljes megelé-
gedését érdemelték ki. 

Mikor elvégezte a vizsgálatot, híveihez fordult : 
— Hát ilyen a községi iskola ? — mondá. 

En nem ilyennek gondoltam. Mondjátok meg 
annak a jó úrnak, — már mint nekem — 
hogy ilyen községi iskolát csak állítson mentől 
többet az én híveim számára. Hiszen ez olyan, 
mint a katholikus iskola ! 

Állítottam községit is, államit is elég sokat. 
Mindenütt gondom volt rá, hogy a nép vallá-
sos érzése megbotránkozást ne találjon a vál-
tozásban, hanem lehetőleg erősödjék hitében. 

Ebben a fönnforgó esetben az történt, hogy 
a plébános mint iskolaszéki elnök fölkeresett 
a községi iskola megnyitása előtb és némi 
aggodalommal kérdezte, hogy volna e kifogá-
som a szent kereszt kifüggesztése ellen. 

Azt feleltem, hogy ebben elsősorban az 
iskolaszékre tartozik a határozás. Én előre 
biztosítom, hogy semmi kifogásom sem lesz 
ellene, ha elhatározzák, mert a községben a 
római katholikusokon kívül csakis görög kele-
tiek laknak, akiknek épen úgy vallási jelvényük 
a kereszt. Hasonlókép nyilatkoztam arra nézve 
is, hogy üdvözletül a Jézus nevét használják. 
Ehhez van szokva az egész n?p, nagy hiba 
lenne változtatni rajta. 

A tanítók azért voltak romai katholikusok, 
mivel az iskolaszék, melynek hatáskörébe tar-
tozik a választás, olyanokat választott a jogo-
sult pályázók közül. 

Ami pedig a vallásoktatást illeti, volt idejük 
meggyőződni a felekezeti főhatóságoknak is, 
hogy arra az egymás után következő minisz-
terek és végrehajtó közegeik mindenkor nagy 
gondot fordítottak a közvetlen vezetésük alatt 
álló iskolákban. Ahol lelkiismeretes cs köteles-
ségérzettől áthatott pap végzi, semmi kifogás 
nem lehet az eredmény ellen. Sőt azokra is 
van figyelem és kényszerítő eszköz, akik köny-
nyebb végét fognák a dolognak. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-)- A Szatmármegyei ált. taní tóegyesület 

dec. 7-én ta r to t ta meg közgyűlését Szatmár-
németiben. A gyűlés t Kótai Lajos elnök nyi tot ta 
meg s beszédében megemlékezve a lefolyt két év 
nevezetesebb t anügy i eseményeiről, ama teen-
dőkkel foglalkozott, melyek a taní tóra , mint a 
társadalom emberére várnak ; azután üdvözölte 
Bodnár tanfelügyelőt , ki válaszában alkalom-
szerűen az 1868. évi népoktatási tö rvény hatá-
sát méltatta. A t an í tó i nyugdí j törvény revíziójá-
ról Imre Károly, áll. tanító ér tekezet t . Szépen 
kidolgozott határozat i javaslatát a közgyűlés 
magáévá tet te. Gácsér József siketnéma-intézeti 
igazgató a s iketnémák oktatásáról t a r t o t t előadást, 
melyér t a közgyűlés köszönetét nyilvánítot ta . 
Elhatározta a közgyűlés, bogy egy Szatmárnéme-
t iben felállítandó tanítói in te rná tus létesítése 
érdekében mozgalmat indít s az ügy előkészíté-
sére bizottságot kü ldö t t ki. Az Országos Szövet-
ségbe való belépés kérdésében az állásfoglalást 
a közgyűlés a szövetségi alapszabályok megerő-
sí tése utáni időre halasztotta. Az egyesületi 
pénz- é3 könyvtárak állapotáról szóló jelentések 
tudomásul vétele u t á n — a köri gyűlések hatá-
rozatához képest — kimondta a közgyűlés, hogy 
az állami taní tók lakbérügyének rendezese érde-
kében mozgalmat indít . Több csekélyebb fontos-
ságú tárgy elintézése után a t i sz tú j í t ás e j te te t t 
meg. A gyűlésből gróf Apponyi Albert minisz-
ter t , Tóth János államtitkárt és Haláss Ferenc 
miniszteri tanácsost táviratilag üdvözölték. A köz-
gyűlés t közebéd követte. 

• A Barsniegyei tanítóegyesület lévai 
k ö r e dec. 15-én tar tot ta meg Léván, az állami 
tanítóképző-intézet zenetermében évi rendes köz-
gyűlését, mely alkalommal Ghimessy János lévai 
t an í tó ta r to t t gyakorlati taní tás t az I. osztály-
ban, ritka ügyességgel mutatván be a fonomimi-
kai módszer ú t j á n elért e redményt s a taní tási 
módot, teljesen ú jonc gyermekeken. A többi között 
bemuta to t t egy teljesen siketnéma tanulót, k i t 
3 hónap alatt írni-olvasni s ami fő, beszélni meg-
tan í to t t fonomimikai úton. Ezt követte Huszár 
Károly elnöki megnyitója, melyben a 40-ik év-
forduló alkalmával kegyelettel emlékezett, meg 
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báró Eötvös Józsefről, az 1 8 6 8 : XXXVIII. t.-cikk 
alkotójáról s gróf Apponyi Albertről , a taní tók 
nagy barát járól , az 1907-iki tanügyi törvények 
teremtőjéről. Ezt követte a fonomimikai és írva-
olvasási módszer megbeszélése, előbbi mellet t 
különös hévvel és lelkesedéssel emelt szót Kö-
veskuti -Jenő kép. igazgató, Bányai Ferenc és 
Klein Ármin lévai tanítók. Nem kisebb érvekkel 
szálltak síkra az írva olvasási mód mellett Svarba 
József lévai tan.-képző gyakorlóiskolai t aná r és 
Végh István. A következő t á rgy Bazár Zoltán 
képezdei ra jz tanár igen érdekes előadása a mo-
dern természet u táni rajztaní tásról . Tóth Is tván 
lévai tanító a tan í tó állásfoglalásáról a szociáliz-
mussal szemben, értekezett . Végre a t isztikar 
választatott meg. Elnök le t t egyhangúlag Huszár 
Károly kissárói, alelnök Bányai Ferenc lévai, 
jegyző Szarka Zsigmond szidói tanító. 

± A Fiumei taní tóegyesület e hó 14-én 
ta r to t ta idei rendes őszi közgyűlését. A gazdag 
tárgysorozatból is kiemelkedett Donáth Imre 
elnöki megnyitóbeszéde, melyben összefoglalva 
az év folyamán fölmerült fontosabb tanügyi 
mozgalmakat, behatóan foglalkozott ama teendők-
kel, amelyeket az ú j választási törvény kapcsán 
a nemzet a hazafias taní tóságtól elvár. A köz-
gyűlés érdeklődése Burich I s tván tanító érteke-
zése körül összpontosult, aki A figyelem pszicho-
lógiája címen kife j te t te e még csak kevéssé 
ismert lelki je lenség teljes evolúcióját nemcsak 
a gyermek, hanem az egész emberi nem fejlődé-
sének tör téne tében , összefoglalván végül azon 
elveket, amelyek a figyelem lélektanából levonva, 
a neveléstanításban haszonnal alkalmazhatók. Az 
egyesület, melynek 42 rendes, továbbá szá-
mos tiszteletbeli és pártoló t ag ja van, az idén 
működésének 25-ik évébe lépet t . Ez alkalomból 
jubilár is nagygyűlés t fog tar tani . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
0. M. Hliadház. Először a minisztériumhoz intézett 

folyamodvánnyal kérje a beszámítást s kellően okolja 
. meg a késedelmes jelentkezést. — (J. I . F á j s z . A 

hittél, elemi iskolákkal kapcsolatosan létesítendő ifjú-
sági könyvtárak segélyezése címén az 1909. évi állami 
költségvetésben 10.000 K van előirányozva. Folya-
modjanak. — M. Zs. Cservcnka. A kinyomatott 
könyvet 5 példányban mellékelje. — U . I . T s / . l a t i n a . 
A kétéves kézimunkatanítónői tanfolyamra csak elemi 
iskolai oklevéllel rendelkező tanítónők vehetők fél. 
.V tanfolyam elvégzése előtt polgári vagy felsőbb leány-

iskolánál alkalmazást nem nyerhet. — A j t a y . A helyi 
vizsgálkodásokból eredő ügyekbe nem avatkozunk. 
Egyéb kérdéseiben szíveskedjék a polgáxi iskolák rend-
tartására vonatkozóan kiadott rendeleteket áttanul-
mányozni. — K i s s z á l l á s . Véleményünk szerint: nem. 
Legjobb, ha ebben az ügyben egyenesen katonáékhoz 
fordul. — S . L . Szé lszeg . Az iskolaszék címére érkező 
leveleket az elnök, vagy ennek e célból megbízott 
helyettese bontja fel. — 1). S. S o m o s . A törvény értel-
mében csak az a szolgálata számít nyugdíjba, melyet 

21. életévének betöltése után töltött a tanítói pályán. — 
H. S. Edengeleg. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 4. §-a 
alapján engedélyezhető személyi pótlékért nem önnek 
kell folyamodnia, mert a megjutalmazandó tanítókra 
nézve a tanfelügyelő tesz javaslatot a közig, bizottság 
útján, és pedig minden év április havában. A javas-
lathoz csatolja a tanfelügyelő a tanítói oklevelét, mű-
ködési bizonyítványait és családi állapotát feltüntető 
helyhatósági bizonyítványt. Arról, hogy a javaslatba 
hozott tanítónak milyenek az érdemei a tanítás terén, 
társadalmi téren, és hogy minő munkásságot fej tet t 
ki az ifjúság hazafias továbbképzése tekintetében, 
a tanfelügyelő fölterjesztésében tesz említést. — 
H. P . l ia jmok. Az állandó helyettes évi díja 12 hó-
napra osztandó s utólagos havi részletekben fizetendő. 
A díj attól a naptól jár, amidőn az illető állását el-
foglalta. — Dunamenti. 1. A Gondnoksági Utasítás 
22. § ának 2. pontja értelmében az állami tanítónők 
a női kézimunkát saját osztályukban, külön díjazás 
nélkül kötelesek ellátni, 2. Ezt az ügyet terjesszék a 
gondnokság döntése elé ; a mi véleményünk szerint a 
helyettesítésnek csak kivételesen megokolt esetekben 
van helye. Elvégre az illető nem azért élvez díjat, 
hogy teendőit minduntalan mások lássák el. — 
K. M. Az a lényeges kérdés, hogy mint kincstári ta-
nítónak i\ndeztetett-e fizetése az 1907. évi XXVI. t.-c. 
alapján, vagy pedig mint a kincstár által bizonyos 
mértékben segélyezett tanító, az 1907. évi XXVlI. t.-c. 
rendelkezései szerint állapították-e meg illetményeit. 
Miután levelében erre nézve semmiféle támpontot nem 
nyújt, föltett kérdéseire nem válaszolhatunk. Különben 
megteheti azt is, hogy kéri a III. korpótlékot s akkor 
majd döntenek esetleges igénye felől. — V. Gy. A 
hitoktatás nyelvének kérdése most van tárgyalás alatt. 
Egyéb rendelkezés hiányában pozitív útbaigazítást 
ezúttal nem adhatunk. — K. D. líeszege. Ily kérdé-
sekre csak levelezőlap csatolása esetén válaszolunk. — 
M» E. Phalma. A kérdéses rendeletben egy fölmerült 
esetből kifolyólag kimondatott, hogy a latin és görög, 
továbbá az örmény szertartású katholikusoknál ott, 
ahol helyi autonómia még nincs léte>ítve, a minisz-
térium az iskolaszéket a hitközség képviseletéül el-
fogadja. Megállapíttatott továbbá az is, hogy a róm. 
kath. adózási ügy ekben, az egyházi hatóságokhoz való 
fölebbezés kizárásával, a hitközségi képviselet (iskola-
szék) elsőfokú határozata ellen való folebbezéseknél 
másodfokúlag a közig, bizottság, harmadfokon pedig 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter határoz. — 
P . (x. K v á r . Óvónői tanfolyamok nem rendeztetnek. 
Ha óvóképzőt gondol, akkor útbaigazításért a hód-
mezővásárhelyi, vagy a budapesti szegényházién (egy-
leti) óvóképző igazgatóságához szíveskedjék fordulni. — 
Sel l . 15. H vágása. Úgy az 1907. évi XXVII. t.-cikket, 
mint a végrehajtása tárgyában kiadott Utasítást la-
punk mult évi számaiban közöltük. Nincs arra elég-
séges helyünk, hogy a fizetéskiegészítési kérvény szö-
vegét és a csatolandó mellékleteket itt ismertes=ük. — 
U r a d a l m i . 1. A magániskolái tanítók járandóságait a 
törvény nem szabályozza ; azokra nézve vagy a pá-
lyázati hirdetmény, vagy az állás elfoglalása idején 
létrejött megállapodás irányadó. Ha önnek készpénz-
és terményekbeli illetménye magasabb összeget te t t 
ki, mint amennyit az iskolafenntartó utóbb egy ösz-
szegben megállapított, akkor a megváltás ellen kifo-
gást kellett volna emelnie s peres úton keresnie 
orvoslást. Leveléből kivehetően azonban ön a váltság-
összeget elfogadta és csak később jött arra a gondo-
latra, hogy az uradalom ellen igényeket támasszon. 
Ebben az esetben sikeres eredmény kilátásával nem 
perelhet. 2. Tessék kérni az iskolaépület megfelelő 
karba helyezését. Azért, mert az épületen kisebb 
hiányok vannak, nem lehet rögtön új épület emelését 



24 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 42. SZÁjá. 

kívánni. — I. E. Hhásos. Hogy a vidéki magyar 
városokban hol és minő föltételek mellett lehet iparos-
tanoncokat elhelyezni, arról nincs tudomásunk. A székes-
fővárosra nézve nem régen közöltünk efféle felhívást. — 
Új előfizető. A tanfelügyelőségek a pályázati határ-
időn belül beérkezett összes kérvényeket fólteijesztik 
minősítő-táblázat kíséretében. — L. L. Az igazolatlan 
iskolai mulasztásokról önnek havonként kétszer ki-
mutatóst kell készíteni és ezt kézbesítőkönyv mellett 
az elöljáróságnak kiadnia avégből, hogy a tanulók 
szülei ellen az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 4. §-ában meg-
állapított bírságolások eszközöltessenek. Ha az elöl-
járóság ebbeli kötelességébon mulasztást tanúsít, az 
iskolaszék tegyen erről a tanfelügyelőnek jelentést. 
Ha a büntetések következetesen kirovatnak és behaj-
tatnak, nem hisszük, hogy a felpanaszolt állapotok 
rövid idő alatt meg ne szűnjenek. A tömeges mulasztás 
nem mentség arra, hogy ezzel okolja meg az oktatás 
eredménytelenségét. Tegyen róla, liogy az igazolatlan 
mulasztások a lehetőségig redukáltassanak. — K. 0 . 
I. R-cza. A hitoktatói tiszteletdíjat csakis azon lel-
kész veheti fel, akinek az költségvetésileg megálla-
píttatott. Ha időközben a tanulók vallási megoszlása 
akképen módosult, hogy az egyik hitoktatói tisztelet-
díj megszüntetendő, az erre fölvett összeget csakis a 
minisztérium előzetes engedélyével fordíthatják a költ-
ségvetéstől eltérő célra. Ön a jelzett számú növendék 
után nem kaphat hitoktatói tiszteletdíjat. — K. I. 
S.-egres. 1. Kereseti és betegápolási adót köteles 
fizetni. 2. A község önként elvállalhatja a tanítógyű-
lések alkalmával fölmerülő útiköltséget és napidíjat, 
kötelezni azonban nem lehet rá a felekezeti tanítók-
kal szemben. A községeknek ezen kötelezettsége csak 
a községi tanítókat illetőleg áll fenn. A hitközségek 
a 41.009,1891. sz. a. kiadott leirat értelmében nem 
kötelezhetők a felekezeti tanítók gyűlési költségeinek 
viselésére. — M. I . Seprős. Az a lényeges kérdés, 
hogy minő volt a közbeeső alkalmaztatása? Mert 
abból, hogy mint egyházhatósága által kiküldött ta-
nítót megilleti-e a korpótlék vagy sem, illetőleg, hogy 
ezen évei beszámítandók-e, nem lehet határozott útba-
igazítást adni. — F. I. Kajdacs. A törvény értelmé-
ben minden rendes tanítót megfelelő lakás, 1/4 hold 
kert, vagy ennek nem léte esetén ellenérték gyanánt 
20 K váltság illet meg ; természetben való lakás hiá-
nyában pedig megfelelő lakáspénz jár. Töbhtanítós 
iskoláknál azonban a nőtlen tanítók és hajadon tanító-
nők természetben való lakását, illetőleg lakásbérét az 
iskolafenntartó a fönnebbiektől eltérően is rendezheti. 
Az a kérdés tehát, hogy több tanítóval bíró iskolánál 
működik-e, mert ebben az esetben a kert vagy kert-
váltság kiszolgáltatását a fenntartó megtagadhatja. 
Ha egyedül működik, akkor a kertet vagy ennek 
váltságát jogosan kívánhatja. — H. B. Füles. A ki-
utalványozott nyugdíjösszeg felosztása, illetve meg-
ítélése ügyében az illetékes hagyatéki bíróság dönt. 
Forduljon esetleg megbízható ügyvédhez. — P . M. 
Mbzás. Lehet, de azért megtörténhetik az is, hogy 
pályázatra utasítják. — K . F. Erről a kérdésről lapunk-
ban többször kimeríőten írtunk. Szíveskedjék utána 
nézni. — M. G. A felhozott esetben a gondnokságnak 
jogában ál lot ta kézimunka-oktatást osztályösszevonás-
sal elrendelni. Tiszteletdíjat azonban csak kérhet, a 
megállapítás már a minisztérium feladata. — M. I. 
B-en. A minisztérium még nem adott ki oly szem-
léltető-képeket. A romániai iskolákban használtakból 
nekünk is volt alkalmunk látni egy teljes képsoro-
zatot, mely az alkoholistáknak erkölcsi és vagyoni 
romlását valóban tanulságos módon mutatja be. Lehet, 
hogy ezek mintájára nálunk is kiadattak ily képek. 
Tessék valamely nagyobb budapesti könyvkereskedés-
hez fordulni felvilágosításért. — Constantus. A külön-

bözeti vizsgálat módozatait e rovatban közelebb ismer-
tettük. —• Gazdaság. A gazdasági ismétlő-iskolák 
számára kiadott Szervezetet itt még főbb részleteiben 
sem ismertethetjük, mert az ismertetés hasábokat fog-
lalna le. Ha a Szervezetet az Egyetemi nyomdánál 
nem kaphatja meg, úgy tessék a tanfelügyelőséghez 
fordulni. — L. A. Szabadka. 1. Nem. 2. Amennyiben 
hely van : igen. — M. J . Aszopor. Tegyen sürgős 
jelentést a kir. tanfelügyelőnél, hogy iskoláját nem 
fűtik. Intézkedésig fűttessen az iskolafenntartó költ-
ségére. — M. A. Miglész. Azt kell igazolnia, hogy 
tényleg működő tanító. Ezt pedig szolgálati bizonyít-
vánnyal bizonyíthatja. — Petro. 1. A tandíjat a szülő 
vagy gyám fizeti. 2. Erre nézve a hitközségi iskolaszék 
határozata az irányadó. 3. Ha nem fizetik rendesen, 
forduljon a hátralék behajtása iránt a főszolgabíróhoz.— 
Z. T. Miskolcz. Az Erzsébet-szanatórium igazgatósága 
Budapesten, adhat erre felvilágosítást. — Tanítónő. 
Kísérje figyelemmel lapunkat, annak idején közöljük 
a tanfolyam megtartásáról szóló hirdetményt és az 
erre vonatkozó tudnivalókat. — O. S. Smárton. A 
hitfelekezet nem vethet ki községi adót. Korpótlékát 
az esedékesség napjától meg kell kapnia valahonnan. 
Legjobb, ha ez ügyben a közig, bizottsághoz fordul, 
mely meg fogja állapítani, hogy ki köteles önnek 
megfizetni az esedékes összeget. Kár volt meg nem 
próbálni az államsegély kieszközlését. — F» J . Mszt-
iniklós. A méltányosság úgy kívánja, hogy megadják ; 
ha azonban nem kapott kötelező ígéretet, akkor várnia 
kell, míg az utalvány megjön. — Y. F. Tház. Kér-
dései a „közüggyel" semmiféle vonatkozásban nincse-
nek. Mindenféle aprólékos helyi dologgal mi nem 
foglalkozhatunk és nem csinálhatunk mindegyikből 
országos kérdést. Az afféle elszólásokat nem kell ko-
molyan figyelembe venni. — D. Z. Svertike. Azon 
az alapon, mert a haszonélvezetül adott erdő és legelő 
nincs az ön nevére telekkönyvezve, — aminthogy 
nem is lehet — a haszonélvezetet nem lehet megvonni, 
ön ragaszkodjék díjlevelében foglalt illetményeinek 
teljes kiszolgáltatásához, és ha valamely tekintetben 
hátrányt szenvedne, forduljon panasszal a főszolga-
bíróhoz. — P . Gy. M-csa. Hogy a felhozott esetben 
miképen fog eljárni a minisztérium, azt mi előre nem 
tudhatjuk. — P. I. Blaka. Nincs ahhoz joga, hogy 
különbözeti vizsga nélkül a VIII. osztályból tehessen 
vizsgálatot. Folyamodni a minisztériumhoz kell az 
illető intézet megjelölésével, ahol vizsgálatot tenni 
szándékozik s kérvényéhez csatolja a gimnázium IV. 
osztályának elvégzését igazoló bizonyítványát, okle-
velét és esetleg működési okmányait. — H. I. Kherend. 
Az iskolaszék teendőit az Utasítás körvonalozza. Tes-
sék a jogokkal és kötelességekkel onnan megismer-
kedni, mert mi sem mondhatunk sem többet, sem 
kevesebbet, mint amit az előír. — Rózsa. A gazda-
sági ismétlő-iskola szervezésének összes föltételeit itt 
elő nem adhatjuk ; a Szervezet- és Tantervből szerez-
het erre nézve részletes tájékoztatást. Itt csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a tiszteletdíjat az államtól csak 
akkor kaphatják meg, ha az iskola községi jelleggel 
szerveztetik. A véglegesen alkalmazott tanító tisztelet-
díját a nyugdíjigénybe beszámítják. — K. S. Kfa. 
1. A tanítónak egyáltalán nincs joga ahhoz, hogy 
tandíjat vessen ki ós hajtson be. Ez az iskolaszék fel; 
adata, amely dönt a tekintetben, hogy a behajtás 
miként eszközöltessék. Ahol a felek, iskola fenntartási 
költsége pótadó arányában minden lakosra egyaránt 
kivettetik az eddigi gyakorlat alapján, ott kissé sem 
méltányos a más valláshoz tartozó szülők gyerme-
keit külön tandíjjal megróni. 2. A tanító semmi-
féle címen nem tilthat ki tankötelest az iskolából. 
Nem a tanító tetszésére bízta azt a törvény, hogy 
kit lehessen fölvenni és kit nem. Az csak nem ok 
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arra, hogy egy tanuló kitiltassék egész évre az 
iskolából, mert fölvételre később jelentkezett. — 
D . S. M s á r d . Az ideiglenes helyettesi szolgálatot a 
nyugdíjra való igény szempontjából nem szokták meg-
szakításnak tekinteni. Ez általánosságban így van, de 
hogy annak idején az ön ügyében is ekképen dönte-
nek, azt mi nem t u d h a t j u k . — I . K . Szeged. A hir-
detések hatáskörünkön teljesen kívül esnek s azokba 
bele nem avatkozhatunk. Egyébként az illető iskola-
szék rovására esik, ha el nem olvasható szöveg miatt 
a pályázat hibásan jelenik meg. — I . P. Vfarkasd. 
Miután a tanfolyamot elvégezte, megbízatása végle-
gesnek tekinthető. A tiszteletdíjának nyugdíjigényébe 
való beszámítását kérheti. — S . I . L é b ó n y . Az ille-
tékes kir. adóhivataltól tudja meg a kétszeres levonás 
okát, amit mi csak arra tudunk magyarázni, hogy a 
behajtás kezdete egy hónappal később történt, mint 
az p, miniszteri rendelettel megállapíttatott s ennek 
pótlására egyszerre vontak le két hónapot. — 
L. I . A hittan rendes tantárgy ; ebből épúgy kell 
osztályozni a tanulót, mint bármely más tantárgyból. 
Ha az iskolánál több egy vallású növendéknek nem 
volt hitoktatója, akkor a legközelebb eső község ugyan-
oly vallású lelkészénél kellett volna a tanulókat le-
vizsgáztatni s a bizonyítványba, valamint az anya-
könyvbe is bevezetni azt az érdemjegyet, amit a 
lelkész megállapított. Alig hihető, hogy hittani érdem-
jegy nélkül a bizonyítványt a középiskolában elfo-
gadják. —- Cs. I . K v á r . Az állami hivatalnokok hiva-
talaik után járó fizetéseiktől községi pótadót nem 
fizetnek. Ez a kedvezmény azonban a mellékjövedel-
mekre, tehát az iparostanonc-iskolai tiszteletdíjakra 
nem vonatkozik, miért az ezek után kivetett községi 
pótadót meg kell íizetniök. A városi tanács elutasító 
határozata törvényes — I m p e r i t u s . 1. Községi kép-
viselővé választható kis- és nagyközségekben minden 
24 éves nagykorú községi lakos, ki községi választói 
joggal bír s írni-olvasni tud. Községi választó pedig 
minden 20 évet betöltött községi lakos, ki saját va-
gyonától vagy jövedelmétől a községben két év óta 
állami adót tizet. 2. A hely nincs megállapítva, lehet 
ott is. 3. Külön gondnokság megalakítására nincs szük-
ség. Más, hasonló esetben is csak egy gondnokság van.— 
M. I . Államosítási ügyben szíveskedjék a tanfelügyelő-
séghez fordulni. — 0. Gr. Az átvett és saját kérésükre 
kinevezett állami tanítók magasabb fizetési igényéről 
részletesen megemlékeztünk. Ánnál többet nem mond-
hatunk. — Tanító. 1. A megyei gazdasági egyesület-
nek kellene igazolnia a gazdasági ágakban kiváló jár-
tasságát. 2. A különbözet beszámítását kérheti. — 
X. Y. 1. A gazdasági népoktatásra vonatkozó tör-
vényjavaslat még nem került törvényhozási tárgyalás 
alá. 2. Köteles. 3. Az iskolai mulasztásokért kirótt 
bírságpénzek a tanulók szülein hajtandók be. 4. Elő-
zetesen tartozik erről jelentést tenni. 5. Az a kérdés, 
hogy a törvényhatóság, a 28.857/1903. sz. rendeletnek 
megfelelően, alkotott-e a 15 éven aluli gyermekeknek 
a nyilvános mulatóhelyektől való távoltartása ügyében 
szabályrendeletet ? Ha igen, akkor ez magában fog-
lalja a követendő eljárást is. — N . G . N p a l á d . Állami 
szolgálatba való kinevezése esetén mostani kántori 
javadalmától teljesen elesnék. — M. P. Tessék a 
Tanszermúzeum igazgatóságához fordulni. ("VIII. ker., 
Szentkirályi-utca.) — Se l l . L . Ózd. 1. Arra nézve, 
hogy nyilvános tanintézetek tanítói a hitközségi adó 
fizetése alól fel volnának mentve, nem ismerünk tör-
vényes rendelkezést. A 23.100/1887. sz. vk. minisz-
teri rendelet értelmében az állami hivatalnokok 
is tartoznak hitfelekezeti adót fizetni. Ebből ki-
folyóan azonban meg lehet állapítani, hogyha az 
állami hivatalnokok nincsenek fölmentve a szóbanforgó 
adó alól, akkor azt önnek is meg kell fizetni. — 

K. I. Vbesztereze. Tessék a főszolgabírónál p'anasz-
szal élni s fölkérni a további eljárásra. — T. P. 
Ntfalu. A hivatkozott rendelet alapján minden bi-
zonnyal a törvényhatóság hozott a Nt. vármegyéhez 
hasonló szabályrendeletet s ennek értelmében adott 
ki a főszolgabíró tiltó határozatot. Amidőn ekképen 
járt el, minden esetre az a törekvés vezette, hogy a 
tanköteles gyermekek a nyilvános mulatóhelyek láto-
gatásához hozzá ne szokjanak, mert magában véve az 
a körülmény, hogy a tánctanításra a vendéglő egyik 
termét akarták igénybe venni, — a községben való-
színűleg erre ; egyedül alkalmas helyet — a betiltás 
alapjául aligha szolgált. Egy ilyen helyiségnek kizá-
rólag tánctanítás céljából való fölhasználása és a 
nyilvános mulatóhelyek látogatása között mégis csak 
van különbség. Ha a főszolgabíró a táncvizsgát, mert 
csakis erről van szó, előbbi határozata ellenére, a 
vendéglőben megengedte, mi abban fölháborodásra 
szolgáló tényt nem látunk. A fődolog az, hogy az 
ily vizsgálat el ne fajuljon. Minthogy pedig ily do-
logról ön sem tesz említést, nagyon természetes, hogy 
nem forog fönn annak tényálladéka, hogy a tánc-
tanítónak és a táncvizsgálaton résztvett tanulók szik 
leinek bírságolását „követelje". — M. M. Az ismétlő-
köteles mulasztókat épúgy kell kimutatni, mint a 
mindennapiakat. Ha az egyszeri megintés után sem 
jönnének föl rendesen az iskolába, szorgalmazza az 
iskolaszék útján megbüntetésüket. Amennyiben az 
eljárásra köteles hatóságoknál hanyagságot tapasz-
talna, forduljon segítségért a kir. tanfelügyelőhöz. 

HIVATALOS RESZ. 
\ vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyi lvání to t ta : gróf Andrássy 
Dénesnek, aki a krasznahorkaváraljai áll. óvoda 
helyreállítására 700 K-t adományozott. 

K i n e v e z t e : Klepeisz Aladár oki. t an í tó t a 
tuzsinai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Palotai 
József oki. tanítót a kiskúndorozsmai kül terüle t i 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bucska Imre oki. 
taní tót a magurkai áll. el. isk.-ho', r. t an í tóvá ; 
Weidmann Péter oki. taní tót a bártfamibályói 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sztojanovits Illés 
oki. tanítót a sajkásgyörgyei (v. határőrvidéki) 
községi el. isk. hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Tompa 
József bártfatnihályói áll. el. isk. tanítót a kis-
iratosi áll. el. isk.-hoz. 

Szolgálattételre be rende l te : Csikós József 
jászberényi áll. el. isk. taní tó t a jásznagykún-
szolnokmegyei kir. tanfelügyelőségbez jelen minő-
ségében. 

Nyugdíjat utalványozott : László János 
marosszentannai ref. tanítónak évi 1380 K- t ; 
Hlavács Samu felsőozori elaggott ág. hitv. ev. 
el. isk. tanítónak évi 1340 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Bóna József macsolai nyug. áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Gaesályi Teréziának évi 840 
K-t, Miklós nevű kiskorú árvájának 140 K - t ; 
néh. Bapcsányi József foktői róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Paszt Katalinnak évi 6 5 4 K 
40 f- t ; néh. Réthy Bertalan beretkei ref. el. 
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isk. tanító özv., szül. Farkas Teréziának évi 
640 K-t, András, Lajos, Ida és Gizella nevű kiskorú 
árváinak egyenként 106 K 67 f-t, együtt 426 K 
68 f-t, mindössze 1066 K 68 f - t ; néh. Koriáss 
Vendel rózsahegyi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Missura Máriának évi 736 K-t, Emil nevű kis-
korú árvájának az 1908. évi november hó 8-tól 
ugyanazon hó 27-ig terjedő időre 6 K 81 f-t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A torda i munkásgimnázium megnyi-

t á s a . Tordán a Védőegylet külön szakosztálya 
gyanánt munkásgimnáziumot szervező bizottság 
alakult, melynek elnöke Zilahy S. Andor polgár-
mester, a tanfolyam vezetője Kovács Dániel polg. 
iskolai tanár, t ag ja i pedig Torda város tanügyi 
munkásai. Az előkészítő munkálatok befejezése 
után, december 9-én este a polgári fiúiskola 
helyiségében ünnepélyesen megnyitották a tan-
folyamot. Eddig 58 hallgató jelentkezett a ke-
reskedő- és iparos-, valamint kishivatalnoki osz-
tályból, de az érdeklődés akkora, hogy akár 
párhuzamos osztályt is lehetne nyitni. A taní tás 
munkáját a tordai áll. főgimnáziumnak 5 tanára 
és a polg. fiúiskolának 4 tanára teljesíti. 

— Adomány az Eötvös-alapnak. A nagy-
kanizsai állami elemi iskolák tantestülete Somogyi 
Janka állami tanítónő elhalálozása alkalmával, 
koszorúváltság címén, 38 korona 78 fillért 
gyűj töt t össze s küldött be hozzánk. Átu ta l tuk 
az Eötvös-alap javára. 

— Fogaras vármegye közigazgatási bi-
z o t t s á g á n a k december havi rendes ülésén a 
tanfelügyelő jelenté, hogy a járványbetegségek 
nagyarányú fellépte rendkívül zavarólag hat a 
tanítás rendes menetére, sőt Fogaras, Persány 
és Marzsinen községekben a járványbetegségek 
miatt az iskolák be is zárattak. Drágus, Felső 
komána és Felsővenicze községek, az előírt hozzá-
járulások megajánlásával, az áll. elemi iskola 
szervezését kérték, sőt D r á g m község az áll. 
óvoda szervezésének kérését is elhatározta, je-
lenté továbbá, hogy november hó folyamán egy 
áll. és három gör. kel. el. iskolát lá togatot t 
meg, s két község képviselőtestületével folyta tot t 
eredményes tárgyalást a község, iskolaügyének 
rendezése érdekében. A meglátogatott stréza-
kerczisórai egy-tantermes áll. el. iskolába több 
mint 100 mindennapi tanköteles van bezsúfolva, 
remélhető azonban, hogy a kérelmezett II. tan-
terem hamarosan be fog állíttatni, amelynek 
elnyeréseig a tanító váltogató rendszer szerint 
látja el a taní tás t . Ez alkalommal az ülésben 
öt gör. kel. el. isk. tanító fizetésének és kor-
pótlékának államsegéllyel való kiegészítése i rán t 
benyújtott kérvény intéztetet t el kedvezően ; 
továbbá a közokt. miniszter úrhoz fölterjesztetni 

határoztatott az 1907/08. tanév folyamán, az 
1907. évi XXVII. t.-c. 22. §-a alapján elrendelt 
fegyelmi vizsgálatokat feltüntető kimutatás, amely 
kimutatás szerint a lefolyt tanévben a magyar 
nyelv sikertelen tanítása miat t a fogarasmegyei 
tanítók közül 19 ellen folyt fegyelmi eljárás, 
és pedig 1 községi és 18 gör. kel. el. isk. 
tanító ellen : végül Chiusdea Mátyás kisberivoji 
gör. kel. el. isk. tanító ellen a magyar nyelv 
sikertelen tanítása miatt a fegyelmi eljárás el-
rendeltetet t . 

— Ötvenéves jubi leum. A tolnamegyei 
Kistormás községben meleg szeretettel ünnepel-
ték Schäfer Mihály ág. ev. tanítót, ötvenéves 
tanítói jubileumán. Koritsánszky Ottó versben, 
Reichert Gyula lelkész beszédben méltat ta a 
derék jubiláns érdemeit, ki megható beszédben 
köszönte meg az ünneplést. Este a jubiláns 
tiszteletére vacsora vo'.t, melyen száznál többen 
vettek részt s vége-hossza nem volt a jubiláns 
érdemeit méltató beszédeknek. 

— F e l h í v á s Peres Sándor losonczi volt ta-
nítványaihoz. Egy éve alig ültük meg a szeretet 
nagy ünnepét , szívünk még örömmel volt tele, 
midőn Peres Sándornak, a szeretet apostolának 
halálhírét meghallottuk. Örömünk fájdalommá 
vált, mert egy igaz embertől örökre búcsúznunk 
kellett. Igaz volt a mi bánatunk, mert mi egy-
kori szeretett mesterünket vesztettük el. Volt 
tanítványainak fölösleges az ő erényeiről szóla-
nom. Mindnyájan büszkék lehetünk reá, épen 
úgy. mint az óvónők, kik széles e hazában fáj-
lalják Peres Sándor elvesztését. „Kisdednevelés" 
c. lapjukban hálás szeretetük valóban meleg 
hangon nyilvánult meg. Még el sem hervadtak 
sírhalmának koszorúi, máris küldték szerény 
fizetésükhöz kepest valóban gazdag adományaikat 
az óvónők, hogy az ő szeretett mesterük dísz-
sírhelyét minél előbb megfelelő emlékkő jelezze. 
Noha a maguk adományait az óvónők közül 
sokan még gyermekünnepelyek stb. bevételeivel 
is szaporították, mégis szükség van arra, hogy 
mi is — az ő losonczi volt tanítványai is — 
gyarapítsuk a Peres Sándor síremlékére eddig 
begyült összeget. Tartsunk e célból mi is gyei-
mekünnepélyt, melynek jövedelmét a magunk 
filléreivel is növelve, küldjük el Végh József úr-
nak, a „Kisdednevelés" pénztárnokának. (Buda-
pest, VI[. ker., Óvoda-utca 4. sz.) A hálás sze-
retet, mely a tanítónak a legszebb jutalma, 
emlékeztessen bennünket volt gyakorlóiskolai 
tanítónkra ! (Diósgyőri vasgyár) Nagy Lajos. 

— A lelkészi fizetések rendezése. A se-
kélyebb javadalmú lelkészek fizetésének kiegé-
szítéséről Apponyi miniszter rég várt és több-
ször sürgetet t törvényjavaslatot nyú j to t t be a 
képviselőházban. Most voltaképen csak a latin, 
görög és örmény szertartású katholikus lelkészek 
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fizetésének rendezéséről van szó, mer t a törvé-
nyesen bevett többi vallásfelekezet lelkészeiről 
már az 1898. évi XIV. t.-c. gondoskodott. A 
katholikus lelkészeket akkor azért hagyták ki, 
mivel tárgyalást indítottak, hogy a szükséges 
fizetésk'egészítéshez amaz egyház nagy javadalníai 
is járul janak hozzá. Most kiterjesztik az idézett 
törvény kedvezményeit a három-rendbeli katho-
likus lelkészekre is oly mértékben, amint eddig 
a többiek élvezték. A teljes képesítésű lelkészek 
fizetése ki lesz egészítve 1600 koronára, káp-
lánoké 1000-re és 800-ra, olyan lelkészeké, akik 
teljes középiskolát és teológiai tanfolyamot nem 
végeztek, 800-ra. Jövedelemkiegészítéshez azon-
ban a katholikus nagyobb egyházi javadalmak 
tartoznak hozzájárulni évi 700.000 koronával, 
a magyar vallásalap pedig legalább évi 1,200 000 
koronával. A valamennyi lelkészt egyaránt érintő 
1898-iki törvény lényeges liegészítést nyer azzal 
az intézkedéssel, hogy a nagyobb, 1600 koronás 
javadalom elnyeréséhez nem elég az eddig meg-
kívánt teljes iskolai képzettség, hanem igazolás 
kívántatik arról is, hogy az illető lelkész meg-
felel-e a magyar nyelv bírásáról szóló 1890. 
évi VI. t.-c. rendelkezéseinek. Amennyiben ennek 
nem felel meg, illetőleg magyarul nem tud, 
magasabb képesítés mellett is csak 800 koronára 
egészíttetik ki fizetése. A miniszter felhatalma-
zást nyer, hogy amennyiben egyeseknél meg-
győződik, mikép igyekeznek pótolni magyar 
nyelvi ismereteik hiányát, államsegéllyel pótolja 
fizetéseiket a különben megillető magasabb fokig. 
Többször esett szó róla, egyházi testületek is 
ismételve kifejezték, hogy az 1600 koronás fize-
tés most már a lelkészi állásnak, az előtanul-
mányoknak és az általános drágasági viszo-
nyoknak nem felel meg. Körülbelül 2400 koro-
nára kívánnák emelni a mostani 1600 koronát. 
Apponyi gróf is ismételten kifejezte, hogy ezt 
a kívánalmat méltányosnak tart ja és foglalkozik 
kielégítésének kérdésével. 

— I s k o l a s z e u t e l é s . Abony (Pest m.) nagy-
községben a r. kath. impozáns ú j népiskolát a 
napokban szentelte fel Lévay apát, országgyűlési 
képviselő, megfelelő segédlettel. A több ezer főre 
tehető közönségen kívül az ünnepség fényét 
jelenlétükkel emelték : Gulner főispán, dr. Petri 
kir. tanácsos, tanfelügyelő és még számos nota-
bilitás. A felszentelést népies lakoma követte, 
amelyen Gulner, Lévay, dr. Petri, Pusztay, Kiss 
Zs. és mások nagyhatású szónoklatot tartottak. 
Az ú j iskola létesítése körül kiváló érdemet 
szereztek : Gulner, Lévay és dr. Petri. Az ünnep-
ség alkalmából Gulner főispán táviratilag üdvö-
zölte gróf Apponyi kultuszminisztert és Tóth 
államtitkárt. 

— Kul tú rünnep Beregszászban. A Bereg-
vármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Be-

regszászban 2 5 éves fönnálásának ünnepet szen-
telt. A díszközgyűlésen Apponyi minisztert dr. 
Gulácsy István alispán képviselte. Rhédei János 
t i tkár jelentésében a 25 éves mult főbb esemé-
nyeit s a legközelebb mult év tevékenységét 
vázolta. Schürger Ferenc elnök a közművelődési 
egyesületek nemzeti jelentőségéről tartott előadást. 
Szentpétery Endre, ügyv. igazgató nagy hatás-
sal ismertette a jutalmazott tanítók érdemeit s 
a jutalmakat adta ki. Az első, Halász Ferenc 
díjat Bárány Dezső polenai állami tanító, a 
Nemzeti Kaszinó díját Szidor János, végmárton-
kai gör. kath. taní tó nyerte. Az Orsz. Közm. Tanács 
részére évi 60 korona tagdíjat szavaztak meg. A vár-
megye területén közművelődési napok rendezé-
sét egyelőre 8 — 1 0 községben határozták el. A 
szabadtanítás te rén buzgólkodó lelkészeket és 
tanítókat, esetleg más intelligens egyéneket 
minden előadásért 10 koronával jutalmaz az 
egyesület. Beregszászban munkásgimnázium szer-
vezését határozták el s ennek igazgatójává Rhédei 
János, kir. segédtanfelügyelőt választották meg. 
A díszközgyűlésből gróf Apponyi Albertet s az 
egyesület megalkotóját, Halász Ferencet távirati-
lag üdvözölték. 

— Iskolaavatás. E hó 12-én avatta fel 
Hátszeg városa, államilag segélyezett községi 
polgári fiúiskoláját Dénes Károly kir. tanfel-
ügyelő. Felavató-beszéde előtt a Himnuszt éne-
kelték el a növendékek. A beszédben különösen 
azt a fontos tényt emelte ki a tanfelügyelő 
gyönyörűen, hogy itt, e hazában csak a magyar 
nemzeti kul túra vihet vezető szerepet, s ameny-
nyiben másfele kul túra is van, mindegyik csak 
e ' t a z egyet szolgálhatja. Muzsnay Bela polgár-
mester az u j intézet legelső munkásait és taní t-
ványait üdvözölte meleg szavakkal. Ezután a 
Honfidalt énekelték el a növendékek, majd az 
egyik tanuló szavalata után Nagy Géza igazgató-
tanár az ú j iskola keletkezését ismeri ette. A 
Szózat rekesztette be a méreteiben ugyan sze-
rény, de annál lélekemelőbb ünnepséget, melyről 
minden igaz magyar azzal a büszke tuda t t a l 
távozott el, hogy végre itt, e nemzetiségi vidé-
ken is sikerült egy magasabb fokú tanintézetet 
teremteni, mely bizonyára lelkiismeretesen fogja 

'teljesíteni szent kötelességét : a magyar nemzeti 
kul túra terjesztését. 

— Ahol ingyen sem kel l a népkönyvtár 
hírünkre Keresztessy Sándor nyírtassi ref. 
tanító nyilatkozik s eszerint igaz ugyan, hogy a 
képviselőtestület 8 szóval 7 ellen leszavazta a 
népkönyvtárt, de nem Ezért, mer t az nem volna 
üdvös, hanem, mer t egy szekrény felállítása 
15—20 koronával terhelte volna meg a község 
pénztárát. A községi jegyző és jelen volt ké t 
tanító mindent elkövettek a könyvtár felállítása 
érdekében, de a szűkkeblűség meghiúsította tö-
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rekvésüket. Különben a könyvtár ügye a taní-
tóság részéről is kért felsőbb utasításra ismét 
napirendre kerül s akkor minden valószínűség 
szerint letörlik Nyírtassról a szégyenfoltot. Úgy 
legyen. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Többeknek. Szíveskedjenek az Országos Közmű-

velődési Tanács elnökségéhez (Bpest, Múzeum-körűt 10.) 
fordulni. A közművelődési tanács a felnőtt analfabéták 
részére ingyen küldi az Ábécés-könyvet és a szükséges 
írószereket s egyben a tanítónak minden felnőtt után, 
kit írni és olvasni megtanít, 3 K tiszteletdíjat ad. — 
K r á m e r D ö s i . Minden esetre csúnya dolog az illető 
iskolafenntartó hatóságtól, hogy pályázatot hirdet, 
személyes megjelenést kíván, s mire a pályázók meg-
jelennek, az állás már be van töltve ; mi azonban oly 
felszólalást, melyben a község neve is, meg a felszólaló 
neve is el van hallgatva, nem közlünk. Az ilyen pa-
nasszal egyenesen a tanfelügyelőhöz kell fordulni. — 
M. (Modern nevelés.) Jön. Szívesen látjuk máskor is. — 
/ . (A magolás.) Értekezése olvasottságról tesz tanú-
ságot, ám a formája nem illő a tartalomhoz, mely 
valamivel magasabb fokon áll, mint a kezdő tanítók 
pszichológiai tudása. Kisebb igényű lap szívesen közöl-
hetné. Két hétig — kivételesen — őrizzük a kéziratot. — 
S. (A természetrajzi tanítás új iránya.) E nagy 
kérdést nem lehet egy kis cikk keretében megoldani. 
A biológiai irányzatot csak az ilyen irányú tanítói s 
a megfelelő szakra vonatkozó szakképzés fogja meg-
teremteni. Ez irányzat már ki van jelölve, a munka 
folyik, sőt mi több : vannak biológiai alapon írt nép-
iskolai kézikönyvek is. (Megjelentek az Egyetemi 
nyomda kiadásában.) — Sz. M. (Vasút-tanya.) Ezen 
a címen küldött levél visszajött azzal, hogy a „cím 
elégtelen". Kéljük, közölje velünk pontos címét. — 
B. (Dicsőség mennyben.. •) Szárnypróbálgatás. — 
K. (A rajzoktatás ügyéről.) Sorra kerül. — Sz. (Tizedik 
december.) Művészi kéz megkapóan rajzolná meg e 
témát: hogy kezd új életet ket halálra szánt lélek. 
Az erre való képességnek semmi jelét sem mutatja. — 
S. (Valami a meséről.) Jön. — A. E. (Temetőben.) 
A tehetségnek leghalaványabb jelét sem mutatja. — 
F. L. (Versek.) Szép érzések, kevés eredetiség, gyönge 
forma. Időtöltésképen foglalkozhatik vele, de nem 
igen hisszük, hogy közölhetőt írjon. — M . L . P e t ő f i 
Sándor is írt, ha jól emlékezünk, két verse alá csil-
lagos jegyzetet. De ez a módja a jegyzetcsinálásnak, 
amit ön követ, páratlan az irodalomban. Leírja egy 
parasztverekedés megrázó végét következőképen : 

Megérkeznek a csendőrök, 
Társán ülve Gyurka röhög.* 

* Mert megőrült ! 
Ezt tényleg jó volt odatenni, különben nagyon meg-
haragudtunk volna Gyurkára, aki gyilkosságát még 
illetlenséggel is tetézi. — K. B. Sz. 1908. Az Izék-
nek a címe a legjobb. A verseken nem tudunk eliga-
zodni, tartalmilag is, formailag is teljesen zavarosak. — 
T . G. (Virághullás.) Nagyon gyönge vers. — J ó n á s . 
Témája sablonos, rímei nem rímek, hangja sok helyen 
prózai. — M. M. Ennél tökéletesebb értelmetlenséget 
már el sem tudunk képzelni. — Á r v á c s k a . A három 
első vers egészen jelentéktelen, se jó, se rossz, ellen-
ben a bennük előforduló huit, sorsai és halja szavak 
kissé bántó hatást tesznek — tanítónőről lévén szó. 
A negyedik vers hangulatos, de ajámbus és trochaeus 
fogalmának teljes negligálásával íródott. — N. D. 
(Isten.) Nagyon p.jzai, emelkedettség nélkül való 

vers. — Margit. Nagyon kedvesen megírt történet, 
de, legalább ebben a formájában, nem lehet kiadni. 
A pletykázó asszonyról szóló hosszú bevezetésnek semmi 
értelme sincs, ha a pletykának aztán nincs szerepe a 
történetben. A fiúnak a hűtlensége, visszatérése pedig 
egyáltalán nincs motiválva. Néhol túlságosan részletes 
a novella, néhol psdig a balladánál is szűkszavúbb. 
Próbálja átdolgozni, vagy küldjön mást. — D r á g a 
k i n c s e k . Értelmes, melegszívű dilettáns munkája, köz-
lésre nem elég jelentékeny. — R. L. A kis történet 
magában véve megható, és az a gondolat, bogy a 
kántor kétszer is abbahagyja a halotti éneket és 
ahelyett segít a koporsóval egyedül kínlódó szegény 
embernek, határozottan szép. De az egésznek megírása 
mégsem vall igazi íróra, hideg, és a szép tárgy elle-
nére is hidegen hagy. — V á r a l j a . Finom lélekre valló 
versek, egy-két megkapó versszak is akad mindegyik-
ben, ritmusérzéke is van, csak rímelésére fordítson 
több gondot. Azt hisszük, kapunk öntől közölhetőt. — 
L. B. A kis versek nagyon kedvesek, sorra kerülnek. — 
K. K. Örömmel olvastuk a tartalomban, formában 
egyaránt kiváló verseket ; az egyiket, aktuális lévén, 
ebben a számban hozzuk, s a másik is sorra fog ke-
rülni. Kérjük azonban, hogy máskor ne írjon a papír 
mindkét oldalára. — P. (Az utánírás segítségével való 
írástanítás.) Egy egyszerű tanítói fogás ismertetésére, 
amely az írás előgyakorlatainak lelkiismeretes elvég-
zése után csak ritka esetben válhatik szükségessé, a 
fontosabb természetű közlendők nagy tömege miatt 
nem szentelhetünk hasábokat. — É. (A természetrajz 
gazdaságtani vonatkozásai.) Sorra kerül. — N. (Az 
Andris csizmája. Vers.) Bár karácsony tiszteletére a 
rendesnél valamivel nagyobb számot adtunk, nem volt 
módunkban oly nagy ünnepi számot adru, hogy min-
den nekünk tetsző alkalmi történetet, verset stb. közzé-
teszünk. Kár különösen az ön történetéért, mely, némi 
rövidítéssel, bizonyára emelte volna olvasóink ünnepi 
hangulatát. — K U l f ö l d i . Elég szomorú, hogy még 
külföldön élő magyarjaink közt is felekezeti viszály 
dúl, de bele nem szólunk, mert a beleszólás rend-
szerint még jobban elmérgesíti a viszályt. Oly kevesen 
vannak ott (nekünk ugyan elég sokan) s mégsem 
tudnak egyetérteni ? — F. (Métélyvigécek. Versek) 
Prózájának is, verseinek is a főhibája, hogy nagyon 
sallangos. Pedig különösen egyik versében (Lomtár) a 
tehetség bíztató jeleit találtuk. A cikk tartalmánál 
fogva megérdemelné a közlést, de kevesebb erővel, 
mint amennyit megfésülése kíván, új cikket lehetne 
írni. Hogy azonban teljesen kárba ne menjen, taná-
csoljuk : kérlelhetetlenül semmisítse meg a tanít-
ványainál talált ponyvatermékeket. Ehhez a tanítónak 
teljes joga van s ő kérdezheti a szülőtől joggal, nem 
a szülő tőle : „mi köze hozzá ?" — B. (A negyvenedik 
évforduló.) Sajnáljuk, hogy nem elébb kaptuk, mert 
már nem közölhetjük. A füzeteket ismertetjük. — 
A. (Tar Irma.) Karácsonyra már későn érkezett, de 
jó lesz ez máskor is. 

Tartalom : A szeretet ünnepén. B. E. — Gyer-
mekvédelem, gyermeknevelés. Székely György dr. — 
Három kis könyv az ifjúság érdekében. Kőrösy 
György dr. — Gyermekek a színpadon. Forgách Júlia.— 
Levelek egy néptanítóhoz. Gaal Mózes. — Az alko-
holisták gyógyítóháza. Lakatos Lajos. — Könyvesház.— 
Irodalom és művészet. — Szépirodalom : Karácsony 
este . . . Édesanya. Lampéríh Géza. — Vallomások a 
nagyapai állapotról. Benedek Elek. — Karácsonyest. 
Kovács Katinka. — Emlékeimből. Béthy Lajos. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.- cyetemi könyvnyomdái an. 
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PÁLYÁZATOK. 
A pilisi ev. egyház helyettes tanítót keres január 

egytől május végéig. Kötelessége: egy osztály önálló 
vezetése, segédkezés a kántori teendőkben. Tanítási 
nyelv : magyar. Javadalma : havi 70 korona, bútoro-
zott szoba, fűtés. Az állás végleg szeptemberben töl-
tetik be. Jelentkezni december 25-ig lehet Jakabfi 
György ev. papnál, Pilis (Pest m.). (1956—II—2) 

A l iptókokovai ev. leányegyház a IY—"VI. elemi 
iskolai osztály vezetésére kántortanítót keres. A tan-
nyelv: tót. Javadalom: 1000 korona és 4 fuvar puha 
tüzelőfa. Jelentkezhetni december 31-ig az ev. lelkészi 
hivatalnál, Liptó-Hybbén. (1974—II—2) 

Törökszentmiklós község polgári fiúiskolájánál 
egy segédtanári állás töltendő be. Pályázók szabály-
szerűen fölszerelt kérvényeiket a községi iskolaszék-
hez intézve, folyó hó 28-ig adják be. Pályázhatnak, 
akik rajztanítási képesítéssel bírnak. A szükséghez 
képest azonban más szakbeli tárgy tanítása is válla"-
landó. Javadalom: a "község pénztárából 300, állam-
segély címén 1100, összesen 1400 korona törzsfizetés 
és 300 korona lakpénz. Az állás a választás után 
azonnal elfoglalandó. (1986—II—2) 

Az üresedésben levő szőkefalvi róm. kath. kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalma : 
készpénzben 949 korona, szántóföld, jövedelme 60 
korona, összesen 1009 korona, új lakás, gazdasági 
melléképület és tágas kert. Az arra jogosultak 100 
korona ötödéves korpótlékot is élveznek. Kötelességei : 
a mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása s a kán-
tori teendők végzése. Pályázati határidő : 1908 decem-
ber 27-ike. Személyesen jelentkezők előnyben részesül-
nek. Szőkefalva, 1908 december 3. Mártonffy Sándor, 
esperes-plébános. (1942—1—1) 

Betegségem folytán szószéki teendőkkel egybekö-
tött kisegítő-kántortanítót keresek. Fizetés : havi 20 
korona és teljes ellátás. Okmányokkal fölszerelt aján-
latok január 10-ig Gólya Gyula ref. tanítóhoz, Kisdoba, 
pósta: Szi lágyszentkirály (Szilágy megye) kül-
dendők. (1943-1—1) 

A vágújhely i izr. polgári leányiskolánál egy he-
lyettes tanítónői állás töltendő be. Fizetés : évi 1000 
korona. Az állás egyelőre az 1908/9-iki tanév végéig 
töltetik be. Véglegesítés esetén a hitközség fizetés-
kiegészítési államsegélyért fog folyamodni. A meg-
választott tanítónő a szükséghez képest kézimunkát, 
rajzot, éneket és tornát is tartozik tanítani. Okleve-
les polgári iskolai tanítónők kellően fölszerelt folya-
modványukat f. hó 27-ig nyújtsák be az alulírott 
iskolaszéki elnökhöz. Az állás 1909 január 2-án fog-
lalandó el. Vágújhely, 1908 december 7. Dr. Angyal 
L'ijos, iskolaszéki elnök. Friedmann Illés, jegyző. 

(1969-1 -1 ) 
A jese lniczai közs. elemi népiskolánál a tanító-

női állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, 
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar-
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 
1909. évi január hó 9-ig Krassószörény vármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. 
évi december hó 17-én. Berecz sk., kir. tanfelügyelő. 

(113/h-I—1) 
Offszenicza községi népiskola I—II. osztálytanítói 

állására dec. 30-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: 
800 korona, 20 korona irodai, 5 korona lakástisztoga-
tási, 16 korona legelőátalány, 184 korona államsegély ; 
szabad lakás : 1 szoba, 1 konyha, padlás és ehhez tar-
tozó 205 • - ö l pótházikert. Megválasztott köteles min-
den osztályban tornát tanítani és kántorságban kise-
gíteni. Folyamodványok a községi iskolaszékhez, Off-
szeniczára küldendők. (1994—I—1) 

Az eibenthali közs. elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. Ezen állásra csak róm. kath. vallású, oly 
okleveles tanítók pályázhatnak, kik a magyar nyel-
ven kívül valamely szláv nyelv ismeretét okmány-
nyal igazolják. A magyar nyelven szerkesztett, ma-
gyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok 1909. évi január hó 4-ig Krassószörény vár-
megye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1908. évi december hő 16-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (11 l/h—I—1) 

Az a lsólyubkovai közs. elemi népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : ]. 
1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, 
konyhakerttel. Ezen állásra oly okleveles tanítók pá-
lyázhatnak, akik a szerb nyelv ismeretét okmánnyal 
igazolják. A magyar nyelven szerkesztett, magyar-
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok 
1909. évi január hó 5-ig Krassószörény vármegye 
közigazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1908. 
évi december hó 16-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

( 1 1 2 / h - I - l ) 
A kerelőszentpáli (Kisküküllő vm.) róm. kath. 

Il-ik tanítói állásra segédkántori kötelezettséggel 
hirdetünk újra pályázatot. Javadalma : 1. 100 korona 
az egyház pénztórából, 2. 80 korona lakbér az egyház 
pénztárából, 3. 900 korona államsegély, 4. a kántor-
tanító által reábízandó temetések stólájának '/a-a. 
Kötelességei: 1. pontos tanítás, 2. az iskolások min-
dennapos templomba vezetése, 3. szükség esetén a 
kántori teendőkben helyettesítés, 4. szombati és 
ünnep előtti veesernyék végzése, 5. templomi olvasó-
mondatás. Pályázati határidő : december 27. Kántori 
oklevél és papi ajánlat is szükséges. Személyes kán-
tori próba ajánlatos. Kerelőszentpál, 1908 december 
9. Tőzsér László sk., plébános, egyháztanácsi és iskola-
széki elnök. Bothár Mihály sk., egyházgondnok. 

(1977-1 -1 ) 
A zalatárnoki plébániához tartozó baktüttösi róm. 

kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 1909 január 1-től szeptember l-ig havonként 
80 korona. Javadalma szeptember 1-től: 2 szoba, 
konyha, kert a melléképületekkel ; 6 hold 600 Öl-öl 
szántóföld és rét, pénzértékben 200 korona ; 12 m3 hasáb 
tűzifa, à 3 korona = 36 korona ; 80 tanköteles után 
tandíj, à 2 korona - 160 korona ; 30 ismétlő után 
à 1 korona = 30 korona ; lélekpénz 24 korona ; stóla-
járandóság 4 korona ; 8 hl. karcgabona (rozs), à 8 
korona = 64 korona ; 6 kereszt harangozókéve (búza 
és rozs), à 6 korona = 36 korona. Összesen 554 korona. 
1000 koronáig államsegély kiegészítésért folyamodva 
van. Csak okleveles férfitanítók pályázhatnak f. hó 
30-ig, amikor lehetőleg a választás is megtartatik. 
A tanítás és nevelés mellett tartozik a szokásos haran-
gozásról gondoskodni, adventben, nagyböjtben, esetleg 
nagyobb ünnepeken litániákat tartani, agyónásra alkal-
mas iskolásgyermekeket előkészíteni s a húsvéti és 
karácsonyi szentgyónáshoz vezetni, május 30-án egy-
házi körmenetet vezetni a templomba. Kérvények a 
zalatárnoki plébániai hivatalhoz nyújtandók be. Szilner 
József plébános, iskolaszéki elnök. (1982—I—1) 

Az alsószeli l (Pozsony megye) ág. hitv. evang. 
népiskolánál távozás folytán megürült tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Kötelesség : az I—II. elemi osz-
tály vezetése. Javadalom : államsegély 900 korona, 
az egyháztól 80 korona és másfél öl lágy tűzifa ; egy 
bútorozott szoba, előszobával. Férfipályázók okmá-
nyaikat január 5-ig alulírotthoz küldjék. Rásó Mihály, 
ev. lelkész. (2004—I—ÍJ 
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A szatmári ref. egyház egészséges, modern l eány-
internátusa, felsőbb leányiskolával és tanítónőképző-
vel kapcsolatban, 1909 szeptember elsején nyílik meg. 
Bennlakók lehetnek a női kereskedelmi tanfolyam, 
óvónőképző és polgári tanítónőképző növendékei is. 
A teljes ellátás havi díja : hatvan korona. Jelentkezé-
seket elfogad az igazgatóság. (1980—VI—1) 

Pályázat. A zaiaerdödi róm. kath iskolánál meg-
üresedett kántortanítói állásra január 3-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalma: szabad lakáson, 539 [J-öl 
kerten kívül a vallásalapítványi uradalomtól 65 ko-
rona 52 fillér segélypénz, a mindennapi és ismétlő-
iskolások után tandíj 130 korona 40 fillér, stóla 20 
korona, lélekpénz 26 korona, harangozásért 56 korona 
40 fillér, temetőfűhasználat 8 korona, 9 kat. hold 839_ 
• - ö l szántóföld, földmunkaváltság 130 korona, 20 űr-* 
köbm. tűzifa házhoz szállítva, karc 38 pozsonyi mérő 
rozs, összesen 1000 korona. A javadalom új összeírása 
folyamatban. Amennyiben a javadalom 1000 koronán 
alul vétetnék, kiegészítésül államsegély kéretik. Föl-
szerelt kérvények Badics István iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. U. p. Jánosliáza. Személyes megjelenés 
kívántatik. Választás január 4-én délelőtt 10 órakor 
történik. Badics István, plébános. (1988—11—1) 

Róm. kath. tanítónő, polg. képző magántanulója, 
jelen tanévre csupán ellátás ellenében intézetnél, csa-
ládnál napi 3—4 órai tanítást vállal. Szíves megkere-
séseket T. J. tanítónő, Kondoros, Békés vm. címre 
tértivevénnyel kérek. (1989—1—1) 

Gyönk (Tolna) ág. ev., magyar-német egyesült egy-
ház III. számú tanítói (tanítónői) állására pályázat 
hirdettetik dec. 26-ig. Fizetés : egyháztól 100 korona, 
lakás, kert, államsegély 900 korona. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Mühl Sándor, lelkész. (1992—1—1) 

A piskói ref. egyház rendes kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése : 994'76 korona, évnegye-
denként előre fizetve. 9 kat. hold föld jövedelme 270 
korona a jelentőív szerint. Lakás, kert, mellékhelyi-
ségek. Ismétlősöktől 42 korona. Kötelessége : a kán-
tortanítói teendők végzése, lelkész akadályoztatásakor 
és kanonikus órákban istenitisztelet tartása. Pályáza-
tok lelkészi hivatalnak küldendők, dee. 31-ig. Pi kó, 
pósta Vajszló. , (1997—1—1) 

Kegenye fiókközség kántortanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : 3 szobás lakás, konyha, 
kamara, 4 m. hosszú boltozott pince, istálló, ólak. 
800 korona készpénz. A tanító által megveendő és a 
hitközség által legföljebb Pécs távolságáról szállítandó 
fára 60 korona, az iskola fűtésére 30 korona. Házikert 
373 £_ -öl. Egy darab rét, haszonértéke 50 korona. 
Szántóföld 5473 |~|-öl, a tanító munkáltatja és adóját 
fizeti. Legeltetési jog értéke 20 korona. Fél úrbéri 
telek után erdőrészlet. Stólaiileték 24 korona. Tanítói 
oklevél, kántori képesítés, személyes megjelenés, ének-
lés kívántatik. Útiköltség megtérítése kizárva. Köte-
lezettség a díjlevélben. Választás január 5-én délelőtt 
10 órakor. Kérvények címzendők : Plébániahivatal, 
Görcsöny, Baranya megye. (1998 — 1—1) 

A t l szavárkonyi (Szolnok mellett) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
12 kis hold föld. Párbérváltság 600 korona. Fundáció 
34 korona. Vallásalapból 64 korona. Stólajövedelem 
4—500 korona. Természetbeni lakás. Iskolaszéki jegy ző-
ségért 40 korona. Mellékjövedelem a temetkezési egy-
let és fogy. szövetkezet után. Jelentkezhetni dec. 
29-ig, amikor mise után a próbaéneklés megtartatik. 
Kérvények az iskolaszék elnökéhez címzendők. 

(1999—1—1) 
Nyitrára kath. segédkántort keresek. Fizetése : 

havi 20 korona, bútorozott szoba, mosás és ágyneműn 
kívül teljes ellátás, gyertyajövedelem, kétkántoros 
temetések után 1 korona. Zenetanításból szép mellék-
keresetre lehet számítani. Agóts Arzén, főkántor. 

( 2003-1 -1 ) 

A herczegfalvai róm. kath. elemi népiskola egyik 
osztálytanítói állomására pályázat hirdettetik. Java-
dalom : évi 800 korona. Ebből 660 korona alapfizetés, 
60 korona lakbér, 60 korona fűtési átalány, 20 korona 
pedig kertváltság. Ezen összeg havi előleges részletek-
ben vehető fel. Törvényes korpótlók. Megjegyeztetik, 
hogy az államsegély kimutatása a véglegesített tanítók 
részére az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében folya-
matban van. Kötelességei : az egyik osztályt vezetni, 
az ismétlő-iskolában a többi tanítóval együtt tanítani 
és a kántortanítót szükség esetén helyettesíteni. A 
kellően fölszerelt folyamodványok december 31-ig kül-
dendők be az iskolaszék elnökéhez. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Berger Máté dr. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(2000—1-1) 
Budafok nagyközség róm. kath. kántori állására 

pályázat hirdettetik. Javadalma: évi 1150 korona 
fizetés, 400 korona lakbér és 600—650 korona stóla-
jövedelem. Szép mellékkereset a kántor ügybuzgó-
ságától függ. A megválasztandó kántornak a magyar 
és német nyelvet tökéletesen kell bírnia. Pályázni 
kívánók kellően fölszerelt folyamodványaikat az egy-
háztanács elnökéhez, Heller Iván esperes, ker. tan-
felügyelő-plébánoshoz december hő 28-ig benyújtani 
és december 29-én d. e. 10 órakor tartandó ének- és 
zenepróbára személyesen megjelenni tartoznak. A meg-
választott kántor állását azonnal köteles elfoglalni. 

(2002-1-1) 
Székesfehérvár szab. kir. város közs. elemi isko-

láihoz két férfi- és egy nőtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. A tanítók alapfizetéséhez az állam éven-
ként 900 koronával, a város pedig az első tíz évben 
300, a másodikban 500, azontúl 700 koronával járul. 
Az 1907. évi XXVII. törvénycikkben biztosított kor-
pótlékokat is az állam fedezi. Az alapfizetés emel-
kedésénél csak a Székesfehérvárott eltöltött, a kor-
pótléknál ellenben 1893 október 1-től az összes mű-
ködési idő figyelembe vétetik. A nős tanítók lakbére 
420, a nőtlen tanítóké és a tanítónőké 300 korona. 
A községi iskolaszékhez címzett és születési, magyar 
honossági, tanulmányi, összes működési és legújabb 
keletű hatósági orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt, kel-
lően bélyegeit kérvények december 31-ig alulírotthoz 
küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. Az okmá-
nyok eredetiben, vagy közjegyzőileg hitelesített má-
solatban csatolandók. A hiányosan fölszerelt, vagy 
elkésett kérvények nem vétetnek figyelembe. Székes-
fehérvár, 1908 december 15-én. Szirbek József, igazgató. 

(2001-1-1) 
A paksi reform, egyház pályázatot hirdet Il-ik 

tanítóságára. Fizetése : 1000 korona, törvényes lakbér, 
kertilletmény. Kötelessége : I—III. osztályok tanítása, 
kántor helyettesítése. Határidő : december 31. Azonnal 
elfoglalandó. (2006-1-1) 

u i D n i r T i r ç c r i / n l n U t 1 L o L i v . 

O H n n n példányban kelt el a „Csillagos ég" c., 
/ I I I II II I üléses kivitelű, 25 cm. átm., forgatható 
L l U . U U U készülék, amely az égboltozat csillagait 
mutatja, bármely napra és órára beállíthatóan. Az ára 
1 IC 70 f, tanítóknak és iskoláknak 1 K 40 f-ért (bé-
lyegekben is küldhető). Magyar Földrajzi Intézet. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. (1936—III—3) 

1K f n r í n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
1 J IUI I l i i ü l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít f é r f i ö l t ö n y t , f e l ö l t ö t v a g y t é l i k a b á t o t 

Krausz F. és Társa 
úr i szabó-Uz le te , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ö t 69 . V i d é k r e 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23-22) 
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Megjelenik e l ap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l apo t minden magvarorszagi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptan í tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to lsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde té sek árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által kiszámítható hirdetés i dí j e lő re kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenkettecl részé t 
tevő pet i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 
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K é z i r a t o k a t , n e m aciu.ii.lc v i s s z a . 

Az újév s a néptanítók. 
Évkezdet napján az emberek meg-

köszöntik egymást. De abból a sok ál-
dásból s jókívánságból, ami ilyenkor 
szerteszáll, legtöbb illeti meg minden 
igaz magyartól a néptanítót és a nép-
iskolát. 

Valaha a nemzet napszámosának ne-
vezték, ki a nemzet ültetvényében s ve-
tésében dolgozik. Ma az országépítés 
nagy vállalatánoz tartozónak ismerjük 
el őt, s azt a mestert tiszteljük benne, 
ki szerény műhelyében a nemzet jövőjét 
alapozza meg. 

A nemzet sorsa azon fordul, hogy 
milyen és mit érő a nép. A széles nép-
rétegek nemcsak társadalmunknak, hanem 
államéletünknek is fundamentumai. Raj-
tuk nyugszik az építmény súlypontja s 
az egész mű egyensúlya. Összeroskad az 
olyan állam, megrendül benne a társa-
dalom, ahol a fundamentális elemek 
gyöngék, tehetetlenek, széthúzok vagy 
épen romlottak. Értelmes és erkölcsös 
nép nélkül nincs boldogulás sem az állam-
ban,. sem a társadalomban. Hanyatlani 
fogna miatta mindkettő, elmaradva az 
élet versengése, a népek vetélkedése köze-
pett, még nyugodt, normális idők során 
is. Korszakos történelmi válságok súlyát, 
pusztító viharok sodrát pedig olyan nép • 
pel nem bírhatnák ki. 

Értelmi és erkölcsi színvonalát a nép-

nek fölemelni, szellemi erejét és verseny-
bíróképességét a küzdelmekhez fokozni, 
sikerkilátásait ezáltal megjavítani első-
sorban a néptanító s a népiskola van 
hivatva. Hálás elismeréssel nekik mind-
ezért nemcsak a nép, melyért élnek, ha-
nem az egész nemzeti állam s társadal-
munk egyeteme tartozik, mert ők vala-
mennyiünkért dolgoznak, mikor az új 
nemzedék kiképzése s jóra nevelése által 
hatalmasan megerősítik a keletkező új 
néprétegzetet és biztosítják ekkép Ma-
gyarországnak a közel jövőt. 

A magyar néptanító feladata mindig 
nehéz volt, mert nagy elmaradottsággal 
kellett megharcolnia. Zivataros századok 
vonultak el e nemzet fölött, s ezt főleg 
népkultúrája sínylette meg. Hiányzottak 
sokáig a kellő számú s berendezóőű is-
kolák, nyomorúságos volt a néptanítói 
fizetés. Nagy ideálizmus, erős hivatás-
érzet s önfeláldozó apostoli buzgalom 
lángolt abban, aki erre a pályára lepett, 
melynek csak a rögeit láthatta, gyümöl-
cseit alig élvezhette. Egyetlen enyhülete 
és olykori öröme az volt, üogy átlag jó 
anyagot kapott köze alá, mellyel ered-
ményesen dolgozhatott. A magyar nép 
kiváió értelmi kvalitásokkal bír, józan 
ítéletű, fogékony és a jóra fegyelmezhető. 
Ilyenek a nép házi tisztesságDen tartott 
romlatlan gyermekei is, kiket, az iskola 
kezóhaz kapott. 
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Népkultúránk intézményes bajain az 
új idők sokat segítettek. Megsokasodott 
az iskolák száma, lényegesen javultak a 
néptanítók exisztenciális föltételei, bővült 
hatáskörük, gyarapodtak segítő tanesz-
közökben, törvényes szankciót kaptak 
intézkedéseik, emelkedett ezáltal külső 
tekintélyük is. De feladatuk gondja, fele-
lősségük súlya most nagyobb, mint bár-
mikor volt. 

Benne élünk a szociális evolúció sod-
rában, mely ép az alsó néprétegek felé 
terjed, azokat mozgatja, feszíti, szaggatja 
ki addigi egyensúlyukból, hogy a tár-
sadalmi statusquo átalakításával új súly-
pontot keressen nekik. Ily viszonyok 
közt a népiskolának nemcsak nevelő és 
fölvilágosító, hanem mérséklő és kon-
zerváló hivatása is van. 

Ez evolúció irányában a népoktatás-
nak szilárd és okos álláspontot kell fog-
lalnia, hogy felhasználja belőle a nép 
javára, ami abban üdvös, s távol tartsa 
tőle, ami a nép kárára s a nemzetállam-
nak veszedelmére válnék. 

A régi világ fölfogása az volt, hogy 
legjobb a népet az ő természetes álla-
potában, gondtalan együgyűségében, bol-
dog tudatlanságában meghagyni, mert 
így marad ' igénytelen, kevéssel beérő s 
önmagával elégedett. E fölfogás meg-
felelt az akkori idők arisztokratikus jog-
rendjének és patriárkális intézményeinek, 
a földesúri és jobbágyrendszernek, a 
gazda és cseléd közt fennállt jogviszony-
nak, mely a dolgoztató s a dolgozó osz-
tály tagjait a családjogi természetű 
viszony egy nemével kapcsolta egymáshoz. 

Ezek az idők elmultak. A föld felsza-
badulása s a jobbágynép felszabadítása 
népkultúrát követelt, hogy a nemzet új 
tagjai, a kisgazdák és egyéb kis-exisz-
tenciák milliói a létért való önálló küz-
delemben egyenként helytállni tudjanak. 
Sok iskolára, intenzív népoktatásra volt 
szükség, nehogy az együgyűség s tudat-
lanság a nép fiainak vagyonkájába ke-
rüljön, amit szükségkép megérezne egész 

nemzeti társadalmunk s a magyar nem-
zeti állam. 

Az átmenet a régi rendről az újba 
bizony nem volt szerencsés. Látjuk a 
kis-exisztenciák tömeges pusztulását, a 
készületlenül vívott harcban elesettek s 
a belőle idegenbe menekülőknek, a földön-
futóknak és kivándorlóknak szertelen 
számát. Látjuk másrészt, hogy az a 
belekóstolás a tudás gyümölcsébe, amire 
az iskolázottaknak alkalom jutott, meg-
másítá gondolkodásukat, kinyitotta lelki 
szemüket, öntudatosságot s igényeket 
gerjesztett bennük,fogékonnyá tette addig 
ismeretlen benyomások iránt s hozzá-
férhetővé oly eszmeköröknek, amik rájuk 
nézve idegenek voltak addig. A szociális 
izgatás mérge ijesztő mértékben terjed 
népünk tanultabb rétegei közt, az evo-
lúcióból könnyen válhat revolució, s ez 
hazánk nehéz nemzetközi helyzetében, 
osztály-, vallás-és nemzetiségi ellentétek-
kel megvert népessége közepett, állam-
életünk fennmaradására végzetessé is 
lehet. 

A néptanító s a népiskola tiszte, hogy 
a tudás, az igazság, a szép és jó iránt 
való fogékonyság módszeres fejlesztésé-
vel necsak a kultúrátlan állapot ellen 
küzdjön, hanem a felforgató tanok, a 
forradalmi irányú izgatások mérgező 
hatása ellen is fölvegye a harcot s eze-
ket oktatásaival ellensúlyozni, az új 
nemzedéknél megelőzni tudja. 

Annál komolyabb s következményei-
ben szinte elhatározó fontosságú e tiszt 
lelkismeretes ellátása ép most, mikor a 
nemzet az ő jogrendjével korszakos for-
dulóhoz ért, s új törvénykönyvébe oly 
reformot készül beiktatni, mely a nép 
legtöbb teljeskorú fiának választójogot 
ád. A jogáltalánosítással vele jár, hogy 
a nép a saját sorsáról maga fog ezen-
túl a választásoknál határozni, az ő sza-
vazatai szerint alakul ki majd az ország 
törvényhozása, ahhoz képest kap az 
állam kormányt az uralkodótól, s asze-
rint kell folynia a kormányzásnak. Sokat 
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nyerhetünk vele, ha a nép e jog gya-
korlásához érettnek bizonyul, vagy éretté 
nevelődhetik. De jaj az országnak, s a 
népnek is, ha ez a joggal élni nem tudna, 
jogrend helyébe anarkiát állítna, s ezzel 
államunkat válságokba, társadalmunkat 
zavarokba, nemzetlétünket katasztrófába 
döntené. Népiskoláink legyenek most 
necsak a magyar népkultúra erős várai, 
hanem a nemzeti jogrend éber őrei, a 
törvényes intézmények morális oltalma-
zói, hogy a nemzedéktől, mely onnan 
kikerül, ne kelljen majdan sem a vá-
lasztójogot, sem annak félszeg gyakor-
lása miatt Magyarország jövőjét, nem-
zetünk fennmaradását féltenünk. 

Az újév néptanítóinkat nagy feladat 
elé állítja. De bízva s a legjobb remény-
séggel eltelve nézhetünk a jövő szemébe, 
amíg a magyar tanítói kar eddigi nemes 
hevületével, lángoló haza- és faj szerete-
tével, kitartó kötelességtudásával és 
apostoli önfeláldozásával ott működik 
az összes űrállomásokon. 

A nemzet áldását küldi működésükre, 
s erős hitünk, hogy a magyarok Istene 
szintén megáldja törekvéseiket. 

Balogh Pál. 

Modern n e v e l é s . 
Irta: Mészáros Jenö. 

Sokat tűnődtem azon, mi lebet az oka 
annak, bogy ma, a műveltség fényes kor-
szakában, a modern emberek között annyi a 
faragatlan tuskó, neveletlen fickó, erköles-
rontó morálista, naplopó, csaló, hamisító, 
sikkasztó és annyi ragyogd elmének ^oly sötét, 
gonosz a lelke, silány a jelleme. így okos-
kodtam: talán jók a nevelők, de rossz az 
emberanyag, vagy rosszak a nevelők, akik 
a jó embereket elrontják ; vagy jók a nevelők 
is, az emberek is, de a sok nevelő között az 
egyén neveletlen marad. Határozottan egyik 
irányban sem tudtam vádolni, de az bizo-
nyossá lett előttem, hogy a modern ember 
lelkéből hiányzik az ész és szív, gondolat és 
érzés tökéletes harmóniája, mert nevelési rend-
szerünk az ismeretek nyújtásával, az értelem 
fejlesztésével párhuzamosan, a gyermekszobá-
tól kezdve végig az egész vonalon, keveset 
törődik azzal, hogy erkölcsös jellemek képzé-
sével oly embereket neveljen, akik az erkölcsi 

világrendbe illeszkedve, a jelent nemesen mun-
kálják s a jövő nemzedék erkölcsi irányú 
fejlődésének a talaját előkészítsék. 

Midőn az említett jelenség okait kutatjuk, 
lehetetlen, hogy szatírát ne írjunk az annyi-
szor megtámadott s méltán bántalmazott mo-
dern nevelésről. 

* 

Pillantsunk be a nevelés első műhelyébe, 
a családba. I t t három nevelő van : a dorgá-
lás, a vessző és a cseléd. Hogy melyik az 
első, azt bajos eldönteni, de az tény, hogy 
a cseléd az állandó nevelő, aki a gyermeket 
rendre, tisztességre szoktatja, kipróbált fegyel-
mezési eszközeivel: Mikulásokkal, fekete cigá-
nyokkal, drótostótokkal, dorgálással, kisebb-
nagyobb mértékű pacskolásokkal. Hát az apák, 
mamák mit tesznek ? A modern apák azt 
hiszik, hogy kötelességeiket teljesítik azzal, 
ha a gyermek ruházatáról, táplálékáról gon-
doskodnak. Ügy gondolkodnak : a nevelés a 
mamák tiszte ! De a modern mamáktól meg 
csak nem lehet kívánni, hogy a gyermek-
nevelés apró-cseprő, jelentéktelen dolgai miatt 
a társaságot, nagyjelentőségű kulturális, egye-
sületi, jótékonysági és politikai feladataikat 
elhanyagolják ! Hiszen minden idejüket lekötik : 
a gondos öltözködések, látogatások, feminista 
és egyéb gyűlések, zsúrok, estélyek, bálok. 
Mily fáradságos a divatos jótékonyság nehéz 
munkája, mert nekik az elhagyatottakat kell 
gondozni, nevelni, az emberek ezreinek szeme-
láttára és bámulatára. így nem csoda, hogy a 
mamák ritka vendégei a gyermekszobának, 
mert alig marad otthon idejük arra, hogy a 
gyermekre futólagos pillantást vessenek, hogy 
megcsókolják, ha tiszta. De az apák sem 
érnek rá arra, hogy a gyermek lelki fejlődé-
sével, jellemének képzésével foglalkozzanak. 
Ok szegények egész nap dolgoznak, lótnak-
futnak, hogy megkeressék azt, ami a család 
fenntartására, nyilvános szereplésekre szük-
séges. Mikor pedig egy kis szabadidejük van, 
örülnek, ha fáradalmaikat kávéházban, sörház-
ban vagy kaszinóban egy kis ital, kártya, 
pipaszó mellett kipihenhetik. Nevelői hatá-
sukat legfeljebb csak akkor érvényesítik, ha 
hivatali kellemetlenségek, váltók, végrehajtás 
keservei, a mamák nagy követelődzései miatt 
idegesek, dühösek, mert haragjukat, bosszú-
jukat ilyenkor a gyermeken töltik ki. A gyer-
meket megverik, mire a mamák gyöngéd lelke 
fellázad, szóbeszéd, perpatvar, oly hadd el hadd 
keletkezik, hogy a szomszédok ijedve futnak 
össze. Ily szép családi képben gyönyörködik 
a gyermek! „A példa nagy mester, vonz, 
nevel. A példa oktatás tettekkel", ezt tanít ja 

50* 
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a pedagógia. Igaz, mert a példa vonzó hatása 
alatt a gyermekek eljátsszák az apa és a mama 
szerepét, hasonló jeleneteket rögtönöznek, el-
mondják egymást mindennek, egymásra tör-
nek, összeverekednek. így nem csoda, ha 
durva, neveletlen környezetben a gyermek is 
azzá válik, ha a cselédek gondjaira, nevelésére 
bízott gyermek a cselédek szokásait, romlott 
erkölcseit sajátítja el. Aki mélyebb okait ku-
tatja annak, miért van ma oly kevés nemesen 
gondolkodó és nemesen érző ember, miért oly 
ritka a szép, erkölcsös jellem, annak elsősor-
ban a gyermekszobát kell tanulmányoznia. 

így nő fel a gyermek hat éves koráig. De 
most vigyük az iskolába. A fényes családi 
nevelés után féktelenséget, ferdeséget, neve-
letlenséget, vásottságot visz magával. Szegény 
tanítók ! Mily türelmet, gondos körültekintést 
és tudást kíván az a nevelői ténykedés, mely 
pótolja, javítja a családi nevelés hiányait s a 
gyermek lelkét tovább fejleszti. A bölcs tanító 
csak megvan. Hát a nem bölcs? Nem nevel, 
vagy nevel úgy, ahogy tud, gorombasággal, 
néha-néha virgáccsal. 

A gyermek tíz éves korában a középisko-
lába kerül. Ekkor nekimegy a theológus, filo-
lógus, hisztorikus, matematikus, fizikus, kémikus, 
megtömik az agyát sok ismerettel, melyeket a 
szegény gyermek meg nem emészthet, melyek 
a lelkében harmonikus egésszé össze nem 
olvadhatnak. Nyolc év múlva azt mondják, 
hogy megérett. S vájjon nevelték-e ? Dehogy ! 
Hiszen azt mondják, a tanítás nevelés ! Pedig 
míg a nevelők meg nem értik, hogy a neve-
lés rászoktatás a jó cselekedetekre és az 
erkölcsre, addig a tanítás nem áldás, hanem 
csapás. Hiába tanítjuk a gyermeket a nemesre, 
az igazra, a jóra, nem ér semmit, ha nem 
szoktatjuk rá. Hiába jogtudós valaki, ha rosszul 
nevelt, jogtipró lesz. Az erkölcsi nevelés elébb-
való, mint a tudományos képzettség. A tudat-
lan nép, ha erkölcsös, boldog lehet; de nem 
lehet boldog az erkölcsileg romlott nép, le-
gyen az bármilyen értelmes. 

A modern nevelés koronája az egyetem, 
hol az ifjú egyoldalú értelmi fejlesztése a fő-
feladat, s az erkölcsi nevelés teljesen hiány-
zik. Már pedig minél eszesebb, képzettebb a 
rosszéi kölcsü ember, annál veszedelmesebb, 
mert az ilyenekből válnak a legügyesebb 
csalók, kitanult hamisítók, sikkasztok es min-
denfajtájú kasza-kapakerülők. 

A nevelést, melyet a család oly szép siker-
rel megkezdett s az iskola tovább folytatott, 
a társadalom fejezi be. Az ember igazán mo-
dern a társadalomban lesz. A társadalomnak 
sok nevelési eszköze van, melyek közül a leg-
hathatósabbak : az irodalom, a színház, a sajtó. 

Az irodalom nagy nevelő hatása tagadha-
tatlan. A költészet a porban fulladozó embert 
egyes ünnepi percekben felemeli abba a világba, 
hol az eszmények tiszta levegőjét szívhatja és 
igazi rendeltetésének hitében megerősödhetik. 
Az igaz költő, író: nemzetének prófétája, ve-
zére, tanítómestere. Ma azonban a natura-
lizmus, verizmus, materiálizmus a költészet 
talajára is rálépett piszkos lábával. Vannak 
modern költészeti termékek, melyek inkább 
írójuk tollában száradtak volna, melyeknek 
fajtalan erotomániája miazmákkal fertőzteti 
meg a költészet birodalmának tiszta levegőjét. 
Ledér érzékiségük arcul csapj a a költészet 
géniuszát. Az ilyen irodalom nem javítja, hanem 
még jobban rontja a rossz erkölcsöket. Füle-
milét dalra, embert érzékiségre nem kell taní-
tani ! Égetően szükséges, hogy a pornografikus 
irodalom ellen csatasorba álljanak a szülők és 
nevelők ! 

Hát a színház ! Mennyire hatnak, vonzanak, 
nevelnek az olyan művek, melyek a jó ízlés-
sel, erkölccsel ellenkeznek, melyek ezernyi kö-
zönség jelenlétében prostituálják az erkölcsi 
tisztességet és a művészetet! Mennyire von-
zanak és nevelnek a szép színésznők, a díszes 
ruhák, trágár jelenetek. Pedig a színháznak, 
e hatalmas művelődési tényezőnek az volna 
nemes feladata, hogy necsak kellemes és szó-
rakoztató helye legyen a társadalomnak, 
hanem missziót is teljesítsen, erős szellemi és 
erkölcsi fegyver legyen, hirdesse a társadalmat 
közelebbről érdeklő eszméket, az élet nagy 
igazságait, beleoltsa a szívekbe az erkölcsi és 
hazafias érzelmeket. 

És a sajtó ! A romlott sajtó a bűnt dicséri, 
az erényt, a tiszta meggyőződést üldözi, a 
szolgalelkűséget neveli. így, ha az agyonnevelt 
ifjúban még maradt egy kis morál, azt a rom-
lott sajtó kisajtolji belőle. 

Kiegészítésül a társadalom még a bélyegét 
is rásüti tagjaira. Hazugságra nevel, mert tele 
van hazugságokkal; hiszen az emberek mái-
nem értik egymás nyelvét, annyit hazudnak 
össze-vissza. Túlzott igényeivel, szemfényvesz-
tésével szinte követelően lép fel lakás, ruház-
kodás, életmód tekintetében; neveli a szerep-
lési és feltűnési vágyat. A modern ember 
örömmel úszik az árral ; s a társadalom háló-
jában a legszívesebben épen azok evickélnek, 
akik laza erkölcsi talajon mozognak, akik ^leg-
többször anyagiakban is szűkölködnek. Épen 
ezért ne is csodálkozzunk azon, hogy oly nagy 
számmal vannak az erkölcsileg züllött, bukott 
emberek. A modern neve'és mellett kevesen 
vannak az olyan nem köznapi, kimagasló 
egyének, akik nem követik a társadalom er-
kölcsi tévedéseit s nem vezettetik magukat 
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az erkölcstelen társadalom járszalagán, sőt 
inkább ők vezetik a társadalmat s kénysze-
rítik rossz szokásainak az elhagyására. 

A modern nevelést teljesen betetőzik : a 
kocsma, kávéház, sorsjáték, melyek vígan ter-
jesztik az alkoholizmust, a játékszenvedélyt. 
Ha egyik-másik tanítvány elragadtatja magát 
s bűntettre vetemedik: megjelenik a zsandár, 
megnyílik a börtön. 

* 

íme, a modern nevelésre vetett pillantás 
tűnődésemet eloszlatja s magyarázatát adja 
annak, miért van oly sok mindenfajtájú betyár 
a modern emberek között. Az idők jele, hogy 
csak nemrégen a világ minden részéből össze-
sereglett nevelők és tudósok, a modern neve-
lés hiányainak már erősen nyomasztó hatása 
alatt, Londonban morálpedagógiai kongresszust 
tartottak, melyen a nevelésnek sokat hangoz-
tatott, de meg nem valósított princípiuma, az 
erkölcsös jellemnevelés került szőnyegre. 

Igazuk van azoknak, akik így sóhajtoznak: 
„Nem volna kár, ha a modern civilizáció össze-
roskadna s új, erkölcsi alapokon épülne fel!" 

Levelek egy néptanítóhoz. 
írta : Gaal Mózes. 

XII. 
Arról van szó, hogy a tanítónők között 

miért vannak sokan olyanok, akik nem tud-
nak, mint nevelők faluhelyen hasznosan dol-
gozni, vagyis a nőképzés hiányairól elmélked-
jünk mai levelemben. 

A tanítónők első tanítói az anyák. En az 
anyákat két nagy csoportba osztom : okos és 
nem okos anyák, szándékosan nem akartam 
őket a következő szokásos kategóriákba osz-
tani : úri és nem úri származású, művelt és 
nem művelt. Ezek az osztályozások ugyanis 
merő véletlen, tehát esetleges különbségek az 
anyák között. Ilyen a szái-mazás. Jól tudom, 
hogy fontos dolog az úri és nem úri szárma-
zás, sok tanítónőnek az úri származás egész 
életén át szerencséje vagy szerencsétlensége, 
a nem úri származás a mai társadalmi viszo-
nyok között sok tanítónőnek méltatlan meg-
keserítője. A művelt és nem művelt anyák 
között nem a tanultság foka szerint történik 
a megkülönböztetés, hanem merő külsőségeken 
épül fel. A műveltség fogalmával sokszorosan 
visszaélnek az emberek. Néha igen csekély 
tudás elég ahhoz, hogy valakit műveltnek 
nevezzenek, holott az igazi műveltségtől még 
nagyon messze állanak, a lelki műveltség finom 
árnyalatát csak kevesen veszik észre. Marad-
junk tehát az egyedül helyes osztályozás 

mellett: vannak okos és nem okos anyák. Az 
okosság öröklés dolga, megtanulni nem lehet. 

Az okos anyák megérzik, hogy miképen 
kell leánygyermekeiket nevelniök. Nyilván 
velükszületett a nevelői készség. Nem indulnak 
vakon a szokás után, nem törődnek a társa-
dalom félszeg kívánságaival, nem erőltetik 
leánygyermekeiket arra, hogy velükszületett 
képeéség nélkül olyan dolgokat tanuljanak, 
mikre a társadalom divatja, mint a műveltség 
kritériumaira megadta a szentesítést. Nem 
gyötrik a leánygyermeket zongorával, ha épen 
semmi hallása nincsen, nyelvek tanítását csak 
azokra a leánygyermekekre tartják szükséges-
nek, akik nagy megerőltetés nélkül tanulnak 
idegen nyelveket, nem szoktatják korán gyer-
mekeiket arra, hogy kívánságaik termelésében 
bővelkedjenek, a hiúság oltárához nem szegőd-
nek tömjénfüstölőkül, nem tekintik megalázó-
nak a háziasságot, számot vetnek azzal az 
anyagi helyzettel, amelynek keretében élniök 
kell. Az okos anyák serdülő leánykáiknak 
bizalmas barátnői lesznek, s áthidalják azt a 
kényes korszakot, amely rendesen sok nehéz-
séget rejt magában. Előkészítik okosan a leány-
gyermeket legszebb hivatására: hogy belőle is 
anya lesz egykoron, s a természet nagy tör-
vényét ismerni s ahhoz alkalmazkodni köte-
lessége. 

Oh, szép az okos anya hivatása, kimondha-
tatlanul boldog az olyan leánygyermek, kinek 
okos anyja van. Valóban, nem fontos, hogy 
vájjon az okos anya úri nő-e, művelt nő-e ? 
Az okos anya a falusi házban is épen olyan 
megbecsülendő érték az emberiség fejlődésé-
nek, a nemzet művelődésének és előhaladásá-
nak szempontjából, mint az okos anya a grófi 
házban, az előkelő családoknál; a különbség 
csupán az, hogy a müveit és okos anya többet 
tesz tudatosan és belátásától támogatva, mint 
az okos, de nem tanult anya. 

A nem okos anya sehol, semmiféle társa-
dalmi rétegben, semmiféle életviszonyban nem 
ébred tudatára annak, hogy mi az ő hivatása 
s mi ebből kifolyólag a kötelessége leánygyer-
mekeivel szemben. Olyan, mint az iránytű nél-
kül szűkölködő utas a tengeren, reábízza magát 
a társadalom örvényben gazdag tengerének a 
habjaira. Teszi azt, amit a legtöbben tesznek. 
Nem kérdezi, hogy tulajdonképen miért teszik, 
hogy helyesen teszik-e, nem vallja-e kárát a 
leánygyermek, mik lesznek a következményei, 
megbírja-e a gyermek szellemi ereje, a fér j 
anyagi viszonyai ? Nem kérdez semmit, mert 
a nem okos anya nem tud gondolkozni, van 
szeme, de látásra nincsen berendezve. Óh, hány 
nemes érc kallódott el emiatt, hány becses 
tehetség vesztette el minden értékét, mert 
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parlagon hagyták, rosszul csiszolták, szunnyadó 
erőket életre nem keltettek az ilyen nem okos 
anyák ! 

Az anyai szeretetnek eszerint okosnak is 
kell lennie, mert a nem okos anyák szeretete 
a nevelésben érzékeny károkat okozhat. Ám, 
ezt az okosságot bele kell vinnünk a nőneve-
lésbe is, hogy munkánk egészséges, tartós és 
áldásos lehessen. En az okos nőnevelést más-
képen nem tudom elképzelni, mint az okos 
házinevelésnek folytatását és betetőzését. A jó 
nevelő, ha leánygyermekeket nevel, az okos 
anya szeretetével nézzen növendékeire. Ilyen 
anyai érzés nélkül csak fél munkát végez s 
parlagon hagyhatja a legnemesebb érzelmeket. 
Pedig a nők nevelésébe sokkal több érzelmi 
momentum szövődik be, mint a fiúgyermek 
nevelésébe. Az érzelmek fölkeltése, finomítása, 
a túlságosan érzékenyeknél ennek az érzékeny-
ségnek némi letompítása olyan feladat, melyre 
esik nagyon szerető szívű és okos nevelő 
vállalkozhatik. 

íme, a kérdés főbb vonásaiban tisztán áll 
előttünk. 

Lelkileg művelt, érzésben mély, gondolko-
dásban okos nőre van szüksége az olyan tár-
sadalomnak, amely helyes irányban akar fej-
lődni. A családi élet tisztasága és összhangja 
lehet az egyedül helyes kiinduló pont. A taní-
tásra és nevelésre vállalkozó nőknek gondol-
kozniok kell azon a hivatáson, melyet válasz-
tottak. Olybá kell tekinteniök azt, mint a 
missziót, amely áldozatot kíván tőlünk, áldo-
zatul kívánj i mindenekelőtt hiúságunk fölös-
legét, meglazítja azokat a szoros kapcsokat, 
melyek a nőt a divatos, hétköznapi értelemben 
vett társadalomhoz fűzik, szűkebb kei-etek közé 
szorítja a vágyakat, a külső örömek iránt le-
tompíttatja az érzéket s kárpótlásul lelki örö-
möket ad helyettük. Aki ezekkel megelégedni 
nem tud, akinek a diploma csak arra jó, hogy 
jegyet váltson vele a mindennapi kenyérhez, 
vagy biztosítsa munkájának a jutalomdíjával 
toilette-szükségletének időnkint való fedezését : 
az lehet okos, de nem jó, az szeretheti ön-
magát, de nem szereti az embert — már pedig 
emberszeretet nélkül nincs nevelés. 

Ezért félelmes a tanítónők egyik típusára 
nézve a falusi száműzetés. Mit keressen ott 
az olyan tanítónő, akinek a falusi életről 
fogalma sincsen, mikor még a falun született 
tanítónőkre is a négy esztendő, melyet a város-
ban, a tanítóképzőben töltöttek, a legtöbb 
esetben átalakító hatással van? 

Ha tőlem függene, elrendelném a tanító-
nőknek, hogy egyenlő ruhában járjanak, amely 
föltétlenül egészséges, célszerű s mindenekfelett 
egyszerű. Irtó hadat üzennék a divatot minden 

hóbortos lépésében követő ruházkodásnak s az 
iskolát azzá tenném, amivé a nevelés szem-
pontjából válnia kellene: az egyszerűség, ter-
mészetesség és célszerűség példamutatójává. 

A tanítónő-képzőknek ilyen szellemben való 
átalakítása lehetne az első lépés, melyet meg 
kell tennie, hogy a leendő tanítónők már jó-
eleve megismerjék hivatásukat s ne kelljen 
később egyszerűséget, természetességet hirdető 
elveikkel ellenkező tényeket mutatni tanítvá-
nyaiknak. 

Tudom, hogy vakmerő dolgot írtam le, öcsém, 
de elmélkedvén a nőnevelés hiányairól, erre is 
ki kellett terjeszkednem. Azt is jól tudom, 
hogy a tollas kalapok és divatos blúzok nem 
fognak az én írásom miatt a tűzbe kerülni, 
hatalmasabb erő tartja őket, mintsem egy 
pedagógiai levél kiírthatná, de arról is 
meg vagyok győződve, hogy mindaddig, míg 
tanítónőink a képzőkben leendő hivatásuknak 
hívebb képét nem tanulják meg ismerni : a 
falusi iskola a tanítónőkre nézve a siralom-
völgye lesz s a városi iskolához való áthelye-
zés : a megváltás. 

Okos anyák, jöjjön el a ti országotok ! 

l j tanterv a siketnémák iskoláinak. 
Ismerteti : Fürj Pál. 

A magyarországi siketnémák iskoláinak (in-
tézeteinek) tantervét az 1900. évben adta ki 
a közoktatásügyi minisztérium. Arra való tekin-
tettel, hogy ez az első kiadás, csaknem telje-
sen elfogyott, másrészt pedig, mivel a gyakor-
lati tapasztalat bizonyos módosítások eszköz-
lését szükségessé tette, a minisztérium az 1907. 
évi 141.515. számú rendeletével a tanterv 
revideálását és ismételt kiadását határozta el. 

Az új tanterv a napokban került ki a sajtó 
alól. Tartalmát a következőkben ismertetjük. 

Beosztása általában véve ugyanaz, mint az 
eredetié volt. Az általános részben a siket-
némák iskoláinak céljáról, a képzés idejéről, a 
tantárgyakról és tanórákról szól, a különleges 
részben pedig minden egyes tantárgy tanításá-
nak célját, anyagát meghatározza, s a tan-
anyag feldolgozására vonatkozólag módszeres 
utasításokat ad. 

Az általános részből tudjuk meg, hogy a 
siketnémák iskoláival azt a célt kívánják el-
érni, hogy a siketség folytán némának maradt, 
vagy némává lett gyermekek mesterséges úton 
megtanuljanak beszélni s elsajátítsák azokat 
az ismereteket, amelyek a gyakorlati életben 
szükségesek. E cél elérése érdekében részint 
8, részint 6 évfolyamú intézetek szerveztettek. 
A tanterv 8 évfolyamra osztja az anyagot, de 

: úgy, hogy azért a 6 osztályú intézetek is ke-

{ 
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rekded egész ismerettel bocsáthatják el növen-
dékeiket. 

Lényeges újítás ebben a részben, hogy a 
VII. és VIII. osztályos leánynövendékeket — a 
női kézimunka javára — ezentúl nem mentik 
fel a reáltárgyak tanulása alól. A tantárgyak 
némileg eltérők az épérzéküek iskoláiban taní-
tottaktól. Mint különleges tárgyak szerepelnek 
itt a kiejtési gyakorlatok és a beszédtanítás, 
illetve leíró szemléleti oktatás. Természetszerű-
leg kiesnek a tanításból a zene, az ének s 
mindaz, ami csak a fülnek szól. Az új általá-
nos óratervnek előnyére szolgál az, hogy a 
heti órák számát az egyes tantárgyaknál le-
szállította. Amíg a régi kimutatáson a leg-
kevesebb óraszám 30, a legmagasabb 40 volt, 
addig most az egyes osztályok heti óraszámá-
nak összege 24—34 között váltakozik. Üdvös 
és kívánatos volt ez az óraleszállítás a gyer-
mekek túlterhelésének elkerülése érdekében. 
Másrészt nem jár veszéllyel a taneredményre 
sem, mert, a szakemberek véleménye szerint, 
a korábban megállapított tananyag így is si-
keresen elvégezhető. A tárgyak sorából töröl-
tetett a szépírás, s a tanterv kimondja, hogy 
minden alkalommal gondot kell fordítani az 
írás külső alakjára is, a szorosabb értelemben 
vett díszírást pedig a rajzoktatással kapcsolat-
ban kell begyakorolni. 

A különleges részben behatóan tárgyalt tan-
tárgyak közül leginkább azok érdekelhetnek 
bennünket, amelyek a siketnémák oktatásában 
speciálisak, amelyek más iskolákban vagy egy-
általában nem fordulnak elő, vagy más elvek 
szerint taníttatnak. A II—VIII. osztályokban 
tanított számtan, a IV—VIII. osztályokban 
előforduló olvasmánytárgyalás, az V—VIII. 
osztályokban tanított fogalmazás és földrajz, 
a VI. osztálytól kezdve előforduló természet-
rajz, a VII—VIII. osztályokban előforduló tör-
ténelem, valamint csak a VIII. osztály tan-
tárgyai közt szereplő természettan és alkot-
mánytan fejezetei alatt elmondottakat különö-
sebb megbeszélés tárgyává itt nem tesszük, 
mert ezeknek akár a tanítási célja, akár a 
tanítási anyaga vagy módja általában az elemi 
népiskolaihoz hasonló. Ugyanezt mondhatjuk 
a tornáról is. Már a rajz- és kézügyességi ok-
tatás más keretekben mozog, s ezekben a siket-
némák iskolája az elemi népiskolát határozot-
tan túlszárnyalja. Mind a két tárgy tanterve 
lényegesen változott a revideálás alatt. A rajz-
tanítás teljesen modern alapokra fektettetett, 
a kézimunkánál pedig az az elv nyert kifeje-
zést, hogy az általában a kézügyesítést és a 
munka megkedveltetését szolgálja, de ne legyen 
valamely mesterség előkészítője. Ennek az elv-
nek ellenére a rajz is, a kézügyesség is tekin-

tettel kíván lenni a gyermekek jövő élethiva-
tására, s azért végeztet más-másféle rajzokat 
és munkákat a fiúkkal és leányokkal. 

Legsajátságosabbnak tűnhetik fel az idegen 
szemlélő előtt a siketnémák iskoláiban az I. 
osztály, amelynek csaknem egyedüli tárgya a 
kiejtési (fonetikai) gyakorlat. Ennek a tárgy-
nak kapcsán tanulja meg az iskolába lépő kis 
siketnéma gyermek szeme és tapintóérzéke se-
gélyével a beszéd egyes hangjainak, később 
szóknak és mondatoknak kiejtését, s képesül 
arra, hogy mások szájmozgásairól a beszédet 
leolvassa, egyúttal pedig már az I. osztályban 
megtanulja a hangok grafikai képeit, az összes 
betűket . írni és olvasni, s az elsajátított szók 
és mondatok keretében alkalmazni. Ha az ezen 
gyakorlatok keretében végzett írás-olvasás ta 
nításának módját tekintjük, úgy az elsősorban 
azáltal különbözik az épérzékü gyermekeknél 
alkalmazottól, hogy itt a betűk sorrendjét nem 
az írás nehézsége, hanem a kiejtési szempont 
határozza meg. A „p" betű az írás szerint 
összetettebb ugyan, a siketnéma gyermek mégis 
talán ezt tanulja meg legelőbb írni is, mert 
ennek a hangját tudja a legkönnyebben ki-
ejteni. Ámbár a kiejtési gyakorlatok külön 
tárgyként csak az I. osztályban szerepelnek, 
a tanterv figyelmeztet, hogy ezeket egész a 
legfelső osztályig állandóan figyelemre méltatni 
s a gyermekeket mindenkor természetes, ért-
hető, tiszta kiejtéshez szoktatni állandóan el-
kerülhetetlenül szükséges. 

Legterjedelmesebb fejezete a tantervnek a 
beszédtanítás, s talán épen ezt érte a legtöbb 
lényeges módosítás. Ez nem minden ok nélkül 
van, mert a magyarországi siketnémák iskolái 
azt tűzték ki első és fő feladatukul, hogy 
növendékeiket a beszéd segítségével viszik be 
a legszükségesebb ismeretek köreibe. De hogy 
ez megtörténhessék, előbb a beszéd elsajátítá-
sát tűzik ki célul. így az oktatásban a tan-
terv is egy alsó és egy felső fokot különböz-
tet meg. Az alsó fok hozzávetőlegesen azt a 
beszédképességet igyekszik biztosítani a siket-
néma gyermek számára, amelyet szerencsésebb 
épérzékű társa az iskoláztatás előtt odahaza, 
a családi körben, a természet adományaként 
elsajátít. A felső fokon a beszédképesség foko-
zása mellett már arra is tekintettel van a 
tanítás, hogy a gyermekeket a legszükségesebb 
ismeretek birtokába juttassa. Ez kifejeződik 
abban is, hogy az alsó fokon (II., I I I , IV. 
osztályokban) tisztán beszédtanításnak nevezett 
tárgy az V. osztálytól kezdve leíró szemléleti 
oktatás elnevezést nyer. A siketnémák beszéd-
tanítása a tanítás anyagában megkülönbözteti 
a beszéd tárgyi anyagát, vagyis azt a kört, 
amelyben a beszélgetés folyik, s a beszéd 
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alakját, vagyis a kifejezések formáit. Egyiket 
a másik mellett úgy elrendezni, hogy azok 
idővel a siketnémát a lelkében rejlő gondola-
tok, ismeretek szóbeli és írásbeli elfogad-
ható és megérthető kifejezésére képessé tegyék : 
ez a siketnémák beszédtanításának művészete. 
Egyébként e tárgynál az ú j tanterv úgy a 
beszédkörök megállapítása, valamint a mód-
szeres utasítások tekintetében áttekinthetőbb 
és világosabb képet nyújt, mint az eredeti. 
Messze mennénk, ha a siketnémák e külön-
leges, de az általános pedagógia terén működő 
tanférfiak számára is nem kevésbé tanulságos 
tantárgyát a tanterv szellemében tovább fejte-
getnénk, mert hisz itt csak a közfigyelem fel-
keltése volt a szándékunk. 

Különben maga a tanterv épen úgy, mint 
a siketnémák hitoktatásának külön füzetben 
megjelent tanterve, mindenki részére hozzá 
férhetővé tétetett, s kívánatra bárkinek meg-
küldi azokat a gyógypedagógiai intézetek or-
szágos szaktanácsa. 

Katonás nevelés. 
(A Pedagógiai Társaságból.) 

Leszerelésről álmodunk és fegyverzajra ébre 
dünk. Béke, béke a világ jelszava. Nemesen gon-
dolkozó férfiak egyesületeket alkotnak a béke 
kultuszára ; békenapot ünneplünk az iskolában. 
Rossz dolog a háború, de azért folyton kísért a 
réme. Minden nagy háború után mind jobban-
jobban katonásítják az iskolát, úgymond Kemény 
Ferenc, a katonás nevelésről tartott előadásában. 
A porosz-francia, az angol-búr, az orosz-japán 
háború után újabb erőre kap a katonai szellem 
az iskolában. Először a középiskola, utána a 
polgári iskola, legutóbb már a népiskola tan-
tervébe is beillesztik a katonai életre való elő-
készítést. Különösen a céllövészet az, melyet fel-
karolnak, holott ez legfeljebb ügyesít, de a testi 
nevelést alig mozdítja elő. A nevelés nagy esz 
méivel pedig sehogy sem egyezik. Hiszen a nevelés 
eszméje a szeretet erényére irányul. Szeretetről 
nem lebet szó ott, ahol az ellenséges érzületet 
fejlesztik ; ahol arra tanítunk, hogy miképp lehet 
biztosabban megölni embertársunkat. A tavaszkor 
a testi nevelés dolgában értekezletet tartott 
minisztériumunk. Ez alkalommal a céllövészetnek 
rendszeres oktatása mellett szólalt fel nyoma-
tékosan több szakemberünk. Érdekes, hogy a 
honvédelmi miniszter képviselője, S. Szabó Sándor 
százados határozottan tiltakozik a katonásdi ellen. 
A katonásdi cifraság, többet árt, mint használ. 
Azon legyünk, hogy az ifjúság erejét, egészségét 
növeljük ; hogy erkölcsös, jellemes emberek ke-
rüljenek ki az iskolából, mert csak ezek válhat-
nak be jó katonáknak. 

A céllövészetnek már csak azért sem barátja 
előadónk, mert súlyosbítja az iskolai túlterhelést. 
Az elméleti tantárgyak rovására nem szakíthatunk 
reá időt. A játékdélutánokat sem szabad meg-
rövidíteni miatta. De bármennyire erőlködjünk 
is, nem képezhetünk tökéletes céllövőket. Már 
azért sem, mert nem egyezik a zsenge kornak 
fizikai erőtlenségével. Féltudás rosszabb, mint a 
tudatlanság. A véderőtörvény nem ok nélkül 
határozza meg az újonc korát és a kii.épzés idejét. 
A középiskola feladata az általános műveltség 
megalapizása, a magasabb képzés előkészítése. 
A céllövés nem tartozik ide. 

Ne az legyen tehát a törekvésünk, hogy ka-
tonai nevelésről gondoskodjunk, hanem az, hogy 
katonás nevelésben részesítsük a jövő nemzede-
ket. Ha rendérzéket, kötelességtudást, kitartó 
erőt egyesítünk szellemi érettséggel, eleget tesz 
hivatásának iskolánk. Hagyjuk meg hát a maga 
jellegét úgy a civil iskolának, mint a katonainak. 
Ne zavarjuk össze a kettőt. Ehelyett könnyítsük 
meg az átlépést a két irányú iskolatípus között. 
Evégből fölötte szükségesnek mutatkozik a katona-
tiszti tanároknak rendszeres pedagógiai kiképzését 
biztosítani. Egyidejűleg reformra szorul a katonai 
nevelőintézmények felügyelete és ellenőrzése is. 
Ebbe is bele kell vinnünk a szakszerűséget. 
Határozottan visszás dolog, hogy a magasabb 
rangfokozat egymagában véve is a szakszerűség 
irányítására jogosítson. Most az történik, hogy 
a feljebbvaló urak csak azt nézik, mi felel meg 
az előírásnak és mi nem. Ennek nagyon alá-
rendelt formai értéke van. Ez egyáltalában nem 
egyezik a nevelés szellemével. Ha a tisztek a 
főiskolát látogatják, ezért még nem szabad őket 
kiszorítani a katonai munkakörből. Időközben 
bevonhatók a tényleges szolgálatba, egy-két nagy 
szünidő alkalmával. Sőt tanári működésük idején 
is beoszthatok rövidebb időre a csapatokhoz. 
Franciaországban már számoltak à pedagógia köve-
telményeivel, mert van olyan katonai iskola, 
melyben pedagógiailag képzett katonai tanerők 
működnek. 

Fináczy Ernő dr. elnök köszönetet mond az 
értekezőnek. Megjegyzi egyszersmind, hogy úgy 
a népiskolai, mint középiskolai törvényünk ki-
fejezetten tekintettel van a katonai gyakorlatokra. 
Fontosnak véli annak a kérdésnek a megvitatását, 
hogy mennyiben mozdítja elő a céllövészet a test 
edzését és hogy egyáltalában mely pedagógiai 
elvek érvényesüljenek a testi nevelés körében. 
Az azonban nem a Pedagógiai Társaság feladata, 
hogy behatóan foglalkozzék a katonai oktatás 
tanári képzésével. 

Kármán Mór dr. kifogásolja, hogy modern 
iskolaügyi áramlat címén hirdette előadó tárgyát, 
holott semminémű korszerű áramlatra sem ter-
jeszkedett ki. Sőt a történelmi példák sokaságá-
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val igazolhatja, hogy a testi nevelés jóval meg-
előzte a szellemi képzést. A katonai ügyesség 
fejlesztése nemcsak hogy megegyezik a testedzés 
fogalmával, hanem mellőzhetlen is a nemzeti gon-
dolat szempontjából. Minden számbavehető peda-
gógiai író hangsúlyozza a harmonikus nevelés 
szükségét. A harmonikus nevelés pedig nem kép-
zelhető, el a testi nevelés nélkül. 

Nagy László modern kérdésnek tartja a katonai 
nevelés kérdését. A katonai és polgári nevelés 
szorosabb kapcsolása tulajdonképen a társadalom 
egységének kérdése. Középfokú katonai iskolára 
egyáltalán nincs is szükség. A tisztképző való-
képp olyan szempont alá esik, mint bármely más 
szakiskola. Nagyon helyesli Szabó századosnak 
ama felfogását, hogy testben és lélekben erős, 
jellemes embereket kell nevelni, ez pedig az álta-
lános iskolának elutasíihatlan feladata. 

Havas Irma. 

K Ö N Y V E S H Á Z . 
§ A hódmezővásárhelyi ev. ref . tanítótes-

tület 50 éves fönnállásának története. 
(írták Yidonyi Jenő, a ref. tanítótestület tb. 
tagja, Varga János és Biczó Árpád, ev. ref. ta-
nítók. Megjelent a vásárhelyi Reggeli Újság 
könyvnyomdájában.) 

Egy testes kötet áll előttünk, amely a vásár-
helyi tanítótestület ötven év alatt végzett mun-
káját foglalja magában. A magyar tanügy tör-
ténetének egy kis töredéke ez a könyv, de 
műveltségtörténeti szempontból rendkívül hasz-
nos, mert a vásárhelyi tanítók ötvenéves mun-
kájából megítélhetjük és figyelemmel kísérhetjük 
az egész magyar közoktatás fejlődését. Különösen 
a népoktatásét. Ötven évvel ezelőtt mindenütt 
sivárság, szegénység, összezsúfolt tanulósereg, 
rosszul fizetett tanerők, ma a régi állapothoz 
képest mindenütt nagyfokú a haladás. 

Ma már elismerheti a legsovinisztább magyar 
is, hogy a közoktatást az abszolutizmus ragadta 
ki ázsiai állapotából. A szabadságharc leveretése 
után sz abszolút kormánynak az volt a meg-
győződése, hogy az iskolák útján olyan nemze-
déket nevelhet, mely műveltebb lesz apáinál, de 
hajlékonyabb és engedékenyebb is. Ezért nagy 
gondot fordít az oktatásügyre. Elrendeli azt, 
hogy a tanítók testületeket alkossanak. Célja az 
volt, hogy e testületekben egymást műveljék, 
pedagógiai kérdéseket tárgyaljanak, de bizonyára 
arra is gondolt, hogy testületeik útján könnyeb-
ben ellenőrizhetők és irányíthatók. Az abszolút 
kormány rendelete nagyon érdekes. Az emlék-
könyv ismertetése alapján közöljük belőle a 
következőket: „Amidőn ezennel ezek az egész 
iskolai ügyre nézve üdvös értekezletek ezen 
kormányzati kerület minden iskoláit illetőleg 

rendeltetnek: akkora kérdéses értekezletek tekin-
tetéből mindenekelőtt azon figyelmeztetés tétetik, 
miként azok sajátlag as isltolának az egyház-
zal, a tanítóknak az ö egyházi elöljáróikkal 
való összeköttetésüket valóban belsővé és élet-
teljessé tenni segítsenekTovábbá: „Azon fér-
fiaknak, akiknek hivatásuk a tanítás és nevelés, 
és akik magukat e komoly és nehéz hivatásban 
kölcsönösea emelni és erősíteni akarják : a min-
den jók atyjához és adományozójához intézett 
fohászkodáson kell hogy kezdődjék és rekesz-
tessék be minden értekezletük." 

E bevezető részen kívül sokkal érdekesebbek 
azok a ma is érvényben levő módszere, melyeket 
a felsőbb rendelet a tanférfiak figyelmébe ajánl. 

A hódmezővásárhelyi tanítótestület emlék-
könyve évről évre közli a följegyzések alapján 
mindazokat a fontosabb eseményeket, melyek 
iskoláik életében jelentősek voltak. A könyvet 
a díszközgyűlés lefolyásának ismertetése zárja be. 

Régen halottak már az első munkások, kik-
nek a kietlen pusztán életet kellett teremteniök, 
régen a feledés homályába merült az a kor, 
melyben küzdelmes életük lefolyt, eltűntek azok 
az akadályok, melyek lelkes munkájukban föl-
tartóztatták őket, de nagyon hasznos olykor-
olykor fölébreszteni a kort, fölújítani az alap-
vetők munkásságát, hogy látva az első munká-
sok buzgóságát, figyelve kitartó munkájuk gyü-
mölcsét, annál nagyobb buzgalommal harcoljunk 
a még mindig messze távolban levő célért. 

§ F u r i o . (írtaD'Amicis.Olaszból forditottaUZeÄ 
Artúr. A Franklin-Társulat kiadása. Ára 60 fillér.) 

Egy szép, könnyelmű asszony addig kacér-
kodik sógorával, a gyermek Furióval, míg a fiú 
nem bír többé magával, őrült szerelemre gyul-
lad szép sógornője iránt. Majd megérkezik a 
férj, ki észreveszi az őrült szerelemnek gyerme-
kes megnyilatkozásait; féltékenységében rárohan 
a gyermekre. Ez elmenekül s üldöző bátyjára 
félig szerelmétől elvakítva, félig önvédelmi ösz-
tönből rákapja a kezeügyében levő vadászfegy-
vert. A fegyver nekiütődik a falnak, elsül s 
Furió azt hiszi, hogy a szobába berohanó nővé-
rét lőtte meg. Ideglázt kap. Föl gyógyulása után 
megtudja, hogy a lövés nem tett kárt senkiben ; 
öröme határtalan s a nagy lelki megrázkódás ki 
is ölte szívéből azt a bűnös érzést, melyet egy 
könnyelmű szép asszony növelt nagyra benne. 
Ez a rövid tartalma D'Amicis novellájának. 

A mese magában is érdekes, de bennünket 
sokkal jobban érdekel a földolgozás módja és az 
író célja. A rideg környezetben élő, teljesen 
felreismert ós felreértett Furio szinte szomjazik 
a legcsekélyebb melegségre. Szeretete, majd sze-
relme fölébred a legelső nő iránt, aki vele 
barátságosan foglalkozik, aki érdeklődést tud 
mutatni állapota, szórakozásai, egyéni hajlamai 
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iránt. A soha még idegen asszonnyal nem be-
szélő fiú félénkségének érdeklődéssé, érdeklődé 
sének szeretetté, majd szerelemmé válását jól 
rajzolja az író. Minden sorából halljuk a figyel-
meztetést: „ Vigyázzatok gyermekeitekre, ők ép 
úgy szomjazzák a melegséget, az érvényesülést, 
mint a felnőttek. A gyermekek sokkal éretteb-
bek, értelmesebbek és jobb megfigyelők, mint 
amilyeneknek mi szeretjük látni őket. Vigyáz-
zatok, hogy úgy ne járjanak mint a szegény 
Furio, ki majdnem az életével fizetett azért, 
hogy magára hagyatottsága és egy asszony lelki-
ismeretlen kacérsága folytán olyan érzéseket 
kellett gyerekszívvel, gyerekésszel elviselnie, me-
lyekből a nagyok is csak megtépett illúziókkal, 
összetörve szoktak menekülni." 

§ Az egyházi könyvtilalom és könyv-
b í rá l a t magya ráza t a . (írta dr. Schermann 
Egyed. Szent István Társulat kiadása.) 

Nemcsak a más felekezetbeliek, de a katho-
likus magyarság jó része is keveset tud egyhá-
zának legrégibb, leghíresebb s minden tagjára 
kötelezőnek nyilvánított törvényéről : a könyv-
tilalomról és könyvbírálatról. Habár a magyar 
sajtó is sokat foglalkozott X. Pius római pápá-
nak 1900. évben kiadott új Indexével, az olvasó-
közönséggel csak intézkedéseinek tendenciáját 
ismertette meg, s csak azt tudhattuk meg, hogy 
a pápa nagyon sok könyvnek az olvasásától eltiltotta 
híveit. Ezt az egyházi törvényt ismerteti, ennek az 
Indexnek a szabályait adta ki magyar nyelven dr. 
Schermann teológiai tanár ebben a könyvében. 

Nem új rendelkezése ez a római szentszéknek, 
nem a X. Piusz eszméje a könyvtilalom fölállí-
tása, hanem elődeinek ilyen címen kiadott ren-
deleteit, egy erre a célra szervezett kongregáció 
három emberöltőn át végzett munkájának ered-
ményeképen, csak korszerű módosításokkal újí-
totta föl. A munka első részében az ú j Index 
létrejövetelének történetét adja elő a szerző s 
ennek a pápai intézkedésnek jogosultságát fejte-
geti. A második részben az Index szabályait s 
ezek magyarázatát adja. A történelmi részből 
megtudható, hogy egyházi könyvtilalom a könyv-
nyomtatás föltalálása óta mindig volt s még 
azelőtt is, mikor kézzel írtak és másoltak köny-
veket, az egyház a kezében levő hatalmat, a 
dogmáival s szervezeti rendszerével ellenkező 
eszméket tartalmazó írásmunkákkal szemben, 
mindig erélyesen érvényesítette. Hogy száza-
dunkban is jogosult a pápának ez az intézke-
dése, úgy magyarázza meg, hogy társadalmi 
szervezetnek tünteti föl egyházát, melynek tagjai 
fölött az egyházfő világi jogokkal is rendelkezik 
ós épen úgy ítélkezhet lelki táplálókuk fölött, 
mint, ahogy a családfő kiveszi gyermeke kezé-
ből az ártalmas, mérges eledelt. De indokaiban 
nem száll szembe azoknak érveivel, kik — 

különösen a francia forradalom óta — a pápai 
Index eltörlését folytonosan sürgetik s kiknek 
táborában nemcsak világiak harcolnak, hanem a 
főpapságnak is sok tagja csatlakozott hozzájuk. 
Az újkori eszmék hatása alatt az egyházi férfiak 
körében is akadt hívője annak a fölfogásnak, 
mely szerint a legfőbb társadalmi szervezet az 
állam ; szerveinek, tagjainak gondolat- és sajtó-
szabadsága fölött csak az államhatalom rendel-
kezhet. Magyarországon az 1848 : XVIII. t.-cikk 
proklamálta a sajtószabadságot, a cenzori intéz-
mény eltörlésével megszüntette a preventív intéz-
kedések rendszerét s a sajtószabadság korlátait 
csak a felelősségi elv alapjára fektette. Az Index 
minden katholikus hívőre kötelezővé teszi, hogy 
bármilyen jellegű, bármilyen nyelven írt mun-
káját kiadás előtt a szervezett egyházi cenzúra 
bírálata alá bocsássa s a kiadási engedélyre vonat-
kozó ítéletnek engedelmeskedjék. Cenzori enge-
dély nélkül megjelent könyvet csak az esetben 
olvashat, tulajdonában csak úgy tarthat, ha elő-
zetes információk alapján meggyőződött arról, 
hogy az Index szabályaival a legkisebb részében 
sem ellenkezik. Tehát a tiltott könyvek szerzé-
sében, olvasásában és birtoklásában állapítható 
meg a deliktum. Mind a három esetben a „pápá-
nak fenntartott kiközösítés", vagy a „senkinek 
fenn nem tartott kiközösítés", enyhítő körül-
mények beszámításával kisebb kánoni büntetések 
szolgálnak megtorlásul. így bizton megállapítható, 
hogy az utóbbi évszázadok sajtótermékeinek leg-
nagyobb része a tiltott könyvek közé tartozik. 
Cím szerint 5000 könyvet jelent ki a pápai Index 
tiltottnak, mintegy példaképen, köztük Spinoza, 
Descartes, Voltaire, a két Dumas, Balzac, Zola 
összes műveit, tehát elképzelhető, hogy a katho-
likus hívők közül az egyházi törvények tilalma 
ellenére is hányan és hány esetben igénybe veszik 
az államhatalom engedélyezte gondolat- és sajtó-
szabadságot. (Z.) 

§ T e s t t a n . (Neveléstani és egészségtani vonat-
kozásokkal. Tanító- ós tanítónőképzőintézetek 
számára írta : Juba Adolf dr. Második kiadás. 
Franklin-Társulat Ara 2 korona 50 fillér.) 

Az élet legnehezebben megoldható problémái 
közé tartozik gyermekeink testi és szellemi fejlő-
désének az irányítása s a káros külbehatásoktól 
való megivása, egyszóval, a helyesen keresztülvitt 
gyermeknevelés. A gyermeknevelést legfőképen 
két tényező intézi : otthon, a családban a szülők, 
az iskolákban a tanítók. Mi sem természetesebb 
tehát, hogy a leendő tanítót erre a hivatására 
úgy kell előkészíteni, hogy hivatásának, a fenn-
álló kívánalmaknak megfelelően tudjon eleget 
tenni. Ezt a célt szolgálják a lanítóképzőkben 
különösebben és behatóbban a pedagógiai tan-
tárgyak, melyek között legelőbb, mindjárt az első 

i osztályban a testtant tanítjuk. A testtannak fő-
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rendeltetése egyrészről, hogy megismertesse az 
emberi test szervezetét és életműködését oly 
mértékben, hogy ennek folytán a testi erő és 
épség fenntartásához és a testi erők fejlesztéséhez 
szükséges szabályok könnyen megérthetők legye 
nek, másrészről pedig, hogy előkészítője s alapja 
legyen a többi, szoros értelemben vett pedagógiai, 
különösen a lélektani és nevelés-oktatástani ta-
nításnak. 

A testtan i t t röviden vázolt szempontoknak 
megfelelő tárgyalása, természetesen, elsősorban e 
tantárgyat tanító tanártól függ, de minden esetre 
nagy segítségére van a tanárnak a hasonló szel-
lemű és tartalmú tankönyv. Ilyen könyv Juba 
Adolf dr. most második kiadásban megjelent tan-
könyve, amelyben nagyrészben meg van mindaz, 
amire a testtan tanítása kapcsán a tanítónöven-
dékeket meg kell tanítanunk. 

A hasonló rendeltetésű s most forgalomban 
levő tankönyvek között, csekély fogyatékosságát 
és hiányait leszámítva, egyik legjobb tankönyv-
nek mondható a Juba-féle Testtan, mindjárt első-
sorban azért is, mert a könyv aránylag rövid, 
147 oldalas, melyet a rendelkezésre álló mintegy 
70 óra alatt elég kényelmesen fel lehet dolgozni. 

A könyv a tantervben megszabott anyagot 
természetes sorrendben, a következő kilenc feje-
zetben adja : A csontrendszer, Az izmok, A bőr 
és nyálkahártya, Az emésztőszervek és a táplál-
kozás, A vér és vérkeringés, A lélegzés, A be-
szélőszerv, Az érzés és az érzékszervek. Az ideg-
rendszer. Minden egyes fejezetnél, az anatómiai 
rósz tanításával kapcsolatban, vagy ezek után 
azonnal megismerteti a megfelelő szerv és szerv-
rendszernek helyes gondozását; kiterjeszkedik az 
egészséges életmódra és életviszonyokra ; tárgyalja 
a gyakoribb megbetegedéseket, különösen a vesze-
delmes gyermekbetegségeket és az ezekre vonat-
kozó intézkedéseket, védekezéseket, szabályokat 
s a betegségek föllépése esetén szükséges teen-
dőket és eljárásokat. Világosan és érthetően 
ismerteti az általános és iskolai egészségtani ós 
életrendi szabályokat; foglalkozik behatóbban az 
alkoholizmussal és a tüdőgümőkórral, utóbbinak 
a felismerésével, s modern betegségünkkel : az 
idegességgel stb. Az egyes részleteket soha sem 
önmagukra elszigetelten tárgyalja, hanem mindig 
az egész emberre való vonatkozásokkal, a min-
dennapi életet tartva szem előtt állandóan. 

Részletes bírálatra e hély nem való, hanem 
általánosan egész határozottan ki lehet mondani, 
hogy a könyv úgy az anatómiai részeket, mint 
a testi nevelés szabályait s minden, az egészség 
fenntartására és gondozására vonatkozó utasítást 
egyszerű, világos és könnyen érthető szavakkal 
mondja el, azokat a 14—16 éves tanuló minden 
nehézség nélkül felfoghatja s megtanulhatja. A 
testi nevelés és az egészségtan körültekintő és 

mindenféle szempontokra kiterjedő szabályainál 
és utasításainál fogva használhatja és tanulhat 
belőle a gyakorlótanító is, mert megtalálhatja 
benne röviden mindazt, amire mint nevelő-tanító-
nak folyton a legéberebb figyelemmel kell lennie 
egész tanítói működése alatt . 

Azonban vannak a könyvnek fogyatkozásai is, 
melyek bár különösen a gyakorlati életre való 
vonatkozásainak az értékéből úgyszólván semmit 
sem vonnak le, mégis, a tanítóképzők szempont-
jából, néhányat fölemlítek. Általában szűkölködik 
a könyv az ábrákban. Még az anatómiai ábrákból 
is kevés van, pedig hogy a megfelelő ábrák a 
tanulást nagyon megkönnyítik, nyilvánvaló. Az 
anatómiai ábrák kevés voltát maguk a növen-
dékek is érzik, kik sok esetben idegen munkák 
megfelelő vonatkozású ábráira vannak utalva. Az 
író az első kiadás előszavában különösen az iskolai 
egészségtanra vonatkozó ábrák szaporítását ígér te 
ugyan, de nem tudni miért, ígéretét nem igen 
váltotta be még e második kiadásban. Hogy más t 
ne is említsek, pl. csak azt, hogy mily hasznos, 
tanulságos és sokatmondó lenne az, ha az angol-
kór gyermekbetegségnél legalább néhány ábra 
szemléltetné is azokat az elváltozásokat, amelyek 
e betegségben sínylődő gyermek testén, különösen 
a csontvázán mutatkoznak. 

Kevés a könyvben a neveléstani és lélektani 
vonatkozás. Igaz, az író maga is beismeri, hogy 
az egészségtanra nagyobb gondot fordított, m in t 
a neveléstani vonatkozásokra, s ezt azzal okolja 
meg, hogy a tanulónak nagy szüksége van az 
egészségtanra, mert majdan számos gyermek egész-
ségének gondozója s a népnek irányítója lesz. 
Ez mind igaz, ámde azért a tanítóképzők részére 
készült könyvben mégsem szabad egy szempont 
érdekének a többieket alárendelni. A koponya-
alkotást, az idegrendszert s más megfelelő része-
ket oly módon kell tárgyalni, hogy azok alapul 
szolgálhassanak a következő évfolyamok nevelés-
tani, különösen a lélektani oktatásnak. Mert ma 
már kétségen felül áll, hogy a lélek működése 
szorosan összefügg a test egyes részeinek, neve-
zetesebben az idegrendszernek a működésével, 
mely utóbbi nélkül tulajdonképen nincs is lelki 
működés. A mozgásgyakorlatok ismertetését mily 
szépen ki lehet használni, hogy azok nemcsak a 
mozgás szerveinek a gyakorlására, erősítésére és 
fejlesztésére vannak hatással, hanem milyen be-
folyást gyakorolnak a szellem fejlődésére, a figye-
lem s az akarat kifejlesztésére, a társaslény 
fogalmának a fölébresztésére stb. 

A neveléstani vonatkozások bizonyos hiányát 
leszámítva, — újból kiemelem — a szóbanlevő 
tankönyvet világos fejtegetéseinél, hasznos egész-
ségtani utasításainál s rövidségénél fogva a tanítók 
is sikerrel használhatják egészségtani ismereteik 
gyarapítására. Dékárty Mihály. 
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§ A gyevmekerkölcsök züllése. A tanító-
ság s általa a szülők figyelmét fölhívjuk Bodnár 
Jánosnak, a Nagyváradon megjelenő Népnevelési 
Közlöny szerkesztőjének legújabb könyvére, mely 
mostanában kerül ki sajtó alól. A könyv a 
gyermek erkölcsi züllésének kérdésével foglal-
kozik : az ú jkor e szomorú betegségével Igaza 
van szerzőnék : gyökeres és sürgős intézkedésre 
van itt szükség úgy a szülők, mint tanítók ré-
széről. A 4 — 5 nyomtatott ívre terjedő könyv 
ára 1 korona lesz s a szerző minden eladott 
példány után 10 fillért ad a Biharmegyei Taní-
tók Háza javára. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. I. Nybéltek. 1. ön azt írja, hogy tizenkét év óta 

nyugdíjra jogosult tanító, de nyugdíjkönyvecskéje 
soha sem volt. Ugyan mivel tudja igazolni akkor a 
nyugdíjalap javára történt eddigi befizetéseit? Sorai-
ból azonban következtetnünk kell arra, hogy ön még 
nem tagja a nyugíjintézetnek, mert hiszen az adó-
hivatal is bekívánta volna nyugdíj könyvecskéjét, hogy 
a teljesített fízetéreket abba bevezesse. Ajánljuk, hogy 
ebben a dologban mielőbb keresse föl a tanfc-lügyelő-
séget. 2. A második tanító díjlevelét is ismernünk 
kellene, hogy ehhez a kérdéshez hozzászólhassunk. — 
Aggódó. A magyar állampolgárnak a magyar korona 
országai területén született gyermekei magyar állam-
polgároknak tekintetnek. Minthogy az ön atyja nem 
magyar állampolgár, leszármazás által nem szerez-
hette meg az állampolgárságot. De nem szerezheti 
meg azáltal sem, ha atyja elnyeri a honosítási ok-
iratot, mert a honosított férfi által szerzett magyar 
állampolgárság csak nejére és atyai hatalom alatt 
álló kiskorú gyermekeire terjed ki. Önnek tehát 
külön kell folyamodnia az állampolgárság elnyerése-
ért. Azáltal, hogy valaki idegen honosságát elveszí-
tette, még korántsem nyerte el azon állam polgársá-
gát, ahol állandóan hosszabb időn át tartózkodik. — 
R. J. 1. Ha természetben kapott lakást, akkor vagy 
a ',4 hold kert, vagy ennek ellenértékéül 20 korona 
készpénz jár. Ezt követelheti. 2. A fűtés egyenértéke 
az alapfizetésbe beszámítandó ; ennélfogva jogosulat-
lan az ön követelése. Az iskolaszék oly — új — 
díjlevelet nem is állíthat ki, mely a tanító fizetését 
megcsonkítja. Ha megtennék, forduljon panasszal a 
közigazgatási bizottsághoz. — 8. M. Csákóvá. A 
hazai tanintézetek tanulóinak tanulmányi kirándu-
lásaira nézve, ha legalább 10 tagból álló csoportok-
ban, tanárok vezetése mellett történik a kirándulás, 
az a kedvezmény áll fenn, hogy a kiránduláson részt-
vevő tanulók és tanárok a gyorsvonatok II. kocsi-
osztályában, személy- és vegyesvonatoknál pedig a 
II. és 111. kocsiosztályban félárú menetjeggyel utaz-
hatnak. Ez a kedvezmény az illető tanintézet igaz-
gatóságának hivatalos pecsétjével ellátott és aláírt 
igazolványa alapján vehető igénybe. A 14 .965/908. 
sz. a. kelt rendelettel a kereskedelemügyi miniszter 
még azon további kedvezményt biztosította, hogy a 
tanulmányi kirándulásoknál két tíz éven alidi tanuló 
egy féljeggyel, végül minden fizető 10 tanuló után 
egy teljesen szegénysorsú tanuló díjmentesen utaz-
hatik. Más kedvezményről nincs tudomásunk. — 
T. I. Bártfu. 1 Köteles a különbözeti vizsgát is le-
tenni. A tanterv szerinti különbözeti vizsga anyagát 
az illető iskola igazgatója állapítja meg. Az engedélyt 
az illetékes főigazgató adja. 2. Nem célszerűbb. 3. 
Forduljon a szóbanlevő igazgatóhoz. 

Emlékeimből. 
(Róm. kath. és református állami és közs. elemi iskolák.) 

í r ta : Méthi Lajos. 
II. 

Meleg kegyelettel emlékezem az erdélyi re-
formátusok akkori püspökére, Nagy Péterre. 
Mint egyházi szónok, országos hírben állott ; 
elsőségét azóta sem tette vitássá senki. Széles 
látókörű, nagyműveltségű férfiú volt. Irántam 
való személyes jósága sokképen megnyilat-
kozott már jó idő óta. Tanítványa voltam és 
kitüntető figyelmében részesültem. 1865-ben 
ifjúsági lapot alapítottam és szerkesztettem 
Kolozsvárt, Növendékek Lapja cím alatt. Olyan 
tekintélyek, mint Brassai Sámuel, Szabó Károly, 
Szász Domokos s az erdélyrészi tanárok, írók, 
nevelők egész sora támogatott közreműködé-
sével. Érdemesnek tartom feljegyezni, hogy 
irodalmi életünk egyik büszkesége, Beöthy 
Zsolt is ott lépett föl, mint kezdő ifjú, lendü-
letes történelmi elbeszéléssel. Nagy Péter is 
azzal lepett meg, hogy ma is mintául vehető 
dolgozatot készített a lap számára. 1869-ben 
Budapesten tartózkodott, mint országos kép-
viselő. Gyakran fordultam meg körében. El-
felejthetetlenül kitüntetett azzal, hogy jó fele-
ségemmel ő esketett össze néhai apósom, 
Ócsvai Ferenc kúriai bíró házánál. 

Annyi személyes vonatkozás sem tette haj-
lékonyabbá tanfelügyelői működésemmel szem-
ben. A hagyományos felfogás az iskolát az 
egyház veteményeskertjének tekintette. A köz-
élet intézői közé tartozó református elő-
kelőségek is azt hirdették, hogy az iskolát az 
egyház kezében kell tartani, bármily áldozat-
tal. Elismerték, hogy Deák Ferenc, br. Eötvös 
József, gr. Andrássy Gyula őszintén szabad-
elvű irányától nincs ok tartani; de ki láthat 
a jövendőbe? Következhetnek olyan idők, 
midőn nemesak a vallást, hanem magát nem-
zetiségünket is az iskolából kell védelmezni, 
mint csak a legközelebbi időkben is. 

Hogy ez a gyanakvás és bizalmatlanság 
mily szélsőségekbe csapott a vezetőktől távo-
labb álló körökben, azt még több év múlva 
is volt alkalmam ismételve tapasztalni. 

Egy esetet elbeszélek : 
Egyik tiszta magyar és református község 

felekezeti iskolát tartott fenn régi idők óta, 
természetesen a hívek terhére. Az épület azon-
ban elkorhadt ; újat kellett volna emelni. A 
gyermekek elszaporodtak; második állást kellett 
volna szervezni. De a sokfelől igénybe vett 
lakosság nem bírta el az új terheket. Aján-
lottam, hogy méltányos hozzájárulás és kellő 
biztosítékok mellett adják át iskolájukat az 
államnak. ígérték, hogy megfontolják az aján-
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latot és rendes gyűlésben határozni fognak 
felette. Mikor határozatra került, akkor már 
otthon volt a község első birtokosa, iskolákat 
végzett, lelkes magyar és erős református 
ember. Amint tapasztalta, hogy a többség haj-
landó elfogadni ajánlatomat, keményen tá-
madott reájuk: 

:— Jól van, — mondá — tehát önként 
határozzátok el, hogy gyermekeiteket pápis-
tákká, azután németekké tegyék! 

— De hiszen, — vetették ellene -— a tan-
felügyelő, aki itt járt, maga is református 
ember, tőt azt mondotta, hogy a református 
teológiai tudományokat is kitanulta. 

— Épen ez a veszedelem — felelt a vezető. 
— Ebben a jezsu'ták kezére ismerek. Refor-
mátusnak született embert fizetnek meg és 
küldenek ide, hogy minket elámítson és meg- • 
ejtsen. 

Ez nagy fölfedezés volt. Rajtuk ugyan nem 
fognak ki a jezsuiták! Inkább nyomorogtak 
még sok esztendeig a bedőléssel fenyegető 
iskolaépülettel és egyetlen kántortanítóval. A 
vége mégis az lett, hogy átadták az államnak. 

Hunyad megye területén azonban tarthatat-
lanná vált a legtöbb református iskola hely-
zete. A jó református magyarság kötelessé-
gének ismerte, hogy fenntartsa; de száma és 
ereje egyre fogyott. Igazán siralmas volt a 
szegény kántorok javadalma és az iskolául 
szolgáló kunyhók minősége. A felszaporodott 
oláhság nem járult fenntartásukhoz semmivel, 
de gyermekét elküldötte oda tanulni, akinek 
kedve tartotta. 

Az ilyenek államivá tételébe az egyházi 
főhatóság is beleegyezett rendre, miután nem 
volt ereje, hogy kellőleg támogassa, és minisz-
terileg jóváhagyott, írott szerződéssel biztosít-
tatott a magyar nyelv és a hitfelekezet joga. 

Mikor már az ilyen, átvett iskolák nagy 
része rendezve volt, püspöki vizsgálatot tar-
tott az egyházmegyében Nagy Péter. Vele 
voltak: az egyházkerületi főjegyző és a közíigy-
igazgató. A vizsgálat végeztével érdeklődve 
kérdeztem Dévára érkezésük alkalmával, hogy 
miképen találták az állapotokat a megye terü-
letén. Elekes Károly gyulafehérvári esperes, 
főjegyző válaszolt. Bizalmaskodva fejezte ki, 
hogy sokat gyönyörködtek ezekben a kálvi-
nista állami iskolákban. 

Idegen ember előtt úgy tűnhetett volna fel, 
hogy én részrehajlóan ruháztam rá az állami 
intézményekre saját hit felekezetem jellegét. 
Pedig a magyarázat egyszerűen annyi, hogy 
az alkalmas régi felekezeti tanítókat a kor- ! 
mány átvette, azoknak az istenitiszteleten való 
segédkezést megengedte. Szerződésileg bizto-

sította, hogy mindenkor alkalmaz egy refor-
mátus tanítót, aki közremüködhetik az isteni-
tiszteletben. A tanítás általános szelleme oly 
hazafias irányú volt, mint a református isko-
lákban. A hittant rendszeresen tanították és 
annak járulékaként az egyházi énekeket. 

Valóban nem találhatott semmi idegenszerűt 
a református egyházi főhatóság. Új csak az 
volt, ami kellemesen lepte meg őket, hogy a 
szegényes kunyhók helyére jóravaló iskola-
épületek emelkedtek a nyomorúságosan fize-
tett kántorok rendszeres javadalmú tanítókká 
váltak. 

Ugyanolyan szerződésekkel vettük át a saját 
erejükön fejlődni nem tudó katholikus iskolá-
kat is. A megfelelő kántorok tanítói kineve-
zéseket nyertek. Biztosíttatott, hogy mindenkor 
lesz egy kántorságra képesített róm. kath. 
vallású tanító. Ahol a felekezeti iskola épületét 
tovább is használni lehetett, senki sem kívánta, 
hogy az ott talált keresztet levegyék a falról. 

Amily joggal mondotta református állami 
iskoláknak Elekes Károly azokat, amelyek 
református felekezetiek helyén működtek, ép-
oly jogosan lehetett katholikus államiaknak 
nevezni az utóbbiakat. Emellett gond volt és 
van rá fordítva mindenütt, hogy valamennyi 
felekezethez tartozó tanulók egyenlő elbánás-
ban részesüljenek a hitoktatást illetőleg. 

A nép ragaszkodik a maga hitfelekezeti 
gyakorlataihoz. Addig van jól, amíg ragasz-
kodik. Mikor azokat közönyösen veszi, akkor 
a felforgatók keze alá jut, akik Isten és haza 
ellen egyaránt szórják szitkaikat. 

Megtörtént, hogy a kormány katholikus ta-
nítónőt helyezett át református községbe. Ez 
ellen nem volt szava senkinek. De mikor a 
tanítónő megtagadta a tanítást saját felekezete 
külön ünnepein, a nép felzúdult, hogy miként 
merik megtartatni az ő gyermekével más fele-
kezetnek ünnepét. A népnek volt igaza. 

Még csak azt mondom el, hogy görög szer-
tartású felekezetek iskoláinak is tettem aján-
latokat az állami iskolákhoz csatlakozásra nézve. 
A felekezeti érdekek védelmének ugyanolyan 
biztosítását ígértem, aminőben a magyarok 
felekezetei részesülnek. Eleinte, b. Siaguna ér-
seksége idejében, elfogadták néhány helyen, 
hogy református és gör. keleti iskolák helyére 
közösen állítsanak községit ; de az államiakhoz 
csatlakozástól sokáig vonakodtak. Később maga 
a nép Iái ta be a felekezeti iskolázás csekély 
hasznát és nagy terhét, s önként folyamodott 
sok helyen állami iskola állításáért. Tartani 
lehet tőle, hogy miután a felekezeti iskolák-
nak is biztosítva van a teljes állami segélye-
zés, ez az irányzat megint visszafejlődik. 
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SZÉPIRODALOM. 
Egy kis bokréta. 

Ima karácsony estvéjén. 

Elértem újra a karácsonyestet, 
De, haj, minő kín s fájdalom között, 
Pilláimon a bánat könyje reszket 
S hajlékom néma, gyászba ö l tözö t t . . . 

Oh, Jézusom, te hordtad a keresztet, 
Te a fájó sebet bekötözöd, 
Ha hozzád esd a bús reményevesztett, 
Szegény, szerencsétlen sorsüldözött ! 

Elérhetetlen vágytól fájva dobban 
E szenvedésben összetört kebel 
S, szelíd Megváltó, hozzád esdekel : 

Angyalaid közt égi fénylakodban 
Szívemről elszakadt fiam, szerelmem' 
Öleld kebledre s csókold meg helyettem ! 

Szalay Qynla. 

Füstöl a gyár. 

A sok sugáros, mámoros utca 
Belepihent az éjszakába ; 
Alszik a város. Ébren a munka : 
A gyár dübörög vad lármába, 
— Soha sincs álma, éjszakája. 

Ösztövér kémény haragvó mélye 
Önti a füstöt, liheg a gyár, 
Szegény munkásnép dús verejtéke 
Fehérlő füstben imbolyog, száll, 
— Zakatol, kattog, liheg a gyár. 

Fehér zászlóként libegő füstjét 
Hívja a szomszéd templomtorony, 
— A gyár dübörög orgonás szóval, 
— Villan a fény a csillagokon, 
— Várja a füstöt a templomtorony. 

S a gyár ezüstös felhőzászlója 
Fönn a keresztet fehérbe vonja 
S dübörgő, gyári orgonás szóba' 
Összeforr véle mennyei csókba'. 

— Csöndes álomban piheg az utca, 
Ezernyi lélek álmokat fest, 
A város alszik. Ébren a munka 
És a magasban sugárba' rezg, 
Fénylik a, csillog a templomkereszt. 

Finta Sándor. 

Levél nincs . . . 

Levél nincs az ágon, 
Virág nincs a földön, 
Szomorú életem 
Bánatosan töltöm. 

Hideg szellő támad, 
Nem kell már az árnyék 
S én mégis úgy érzem, 
Mintha napon járnék. 

Hideg szellő, hűtsed 
Ezt a melegséget ! 
Enyhítsed, ha tudod, 
Olyan nagyon éget . . . 

Találgatom egyre 
A bajomat, hogy mi — 
De a jó Isten sem 
Akarja azt tudni ! 

Dr. Radványné Ruttkay Emma. 

December. 

Egy régi, barna falióra 
Tipegve, topogva csak ketyeg. 
Fehér hóbársony alatt húnynak 
A lilás, rozsdaszínű hegyek. 

Aranyos alkonyi verőfény 
Megvilágít egy hollószárnyat, 
Görnyedt hegyek elfáradt hátán 
Ködbevesző halványkék árnyat. 

Gyémántporos, nagy, néma mezőn 
Halott jegenyék állnak sorba ; 
Mozdulatlanul nézem soká, 
Mintha szívem is halott volna. 
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A tüllfüggönyön aranybarna 
Sugarak osonnak be lágyan ; 
Szívem köré fonódnak, érzem. 
Még elzsibbasztják minden vágyam. 

És szürkület száll a szobámba . . . 
Csak kezem fénylik a papíron, 
Amint sercegve, akadozva 
A kályha meleg, rőt fényénél 
E sorokat csendben leírom. 

Lehoczky Béla. 

Nincs szava szívemnek . . . 

Nincs szava szívemnek, 
Hogy elvesztettelek, 
Pihenő nyugvása 
Kesergő lelkemnek. 

Sirató dalával 
Rég elmúlt időknek 
Kereslek. — Létezel ? 
Hiába! Nem lellek! 

El nem vesztettelek, 
Meg sem találtalak : 
Késő virulás volt, 
Mikor megláttalak. 

Vi8olyi Mária. 

Heinéhez. 

Nevetsz, míg szíved megszakad, 
— Meg is szakadt tán, úgy lehet — 
Mennyit sírhatott az, aki 
Utoljára már így nevet ! 

Merengek sokszor dalodon 
És megkap egy bús sejtelem : 
Pogok nevetni én is így — 
S nem lesz, ki sírjon majd velem . . . 

Sárándy István. 

Hideg szél f ú j . . . 

Hideg szél fúj, a hópelyhek 
Csak úgy dőlnek, 

Mintha vége soh' sem lenne 
Ez időnek . . 

Fagyos idő ! Meleg szoba 
Mily jó mostan ! 

Szegény árva, utcán fázik 
Elhagyottan. 

Látom, amint imát rebeg 
Anyám, húgom . . . 

Imájukba beleszőnek 
Most is, tudom. 

Örömdal zeng az utcáról, 
Hugóm szalad, 

A szegénynek egy-két garast 
Szívesen ad. 

És még jönnek, jönnek sokan 
Gyertyafénynél, 

S mindig kapnak a szegények 
A szegénynél . . . 

Látom, amint szép csendesen 
Elszunnyadnak, 

S álmukban is alamizsnát 
Adogatnak. 

Szepessy Gyula. 

Szonett. 

Tudom, hogy létem itt, e föld ölén 
Csak egy rövidke, átfutó kis álom — 
És át az éde3, drága, jó halálon 
Egy boldog élet napja süt fölém . . . 

Ab, szende képed ottan feltalálom, 
— Ha lelkem hitvány kérgét áttörém, — 
A fönnmagasló, égi trón tövén, 
Én jó galambom, gyönge rózsaszálom ! 

S kart karba fonva, tiszta hévvel itt 
Imádnók Őt, ki minket égbe vitt, 
Mert győze hajdan poklon és halálon. 

És áldanók, hogy kincsünk volt a Hit ! 
S Benned fürödnénk reszkető sugáron, 
Oh, Istenem, szent, — örök Ideálom ! . . . 

Földes Zoltán. 

— — « e ^ C s o 
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HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

I. 
V a l a m e n n y i k i r . t a n f e l ü g y e l ő ú r n a k és t a n f e l -

ü g y e l ő i k i r e n d e l t s é g n e k . — 120.000. sz. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 19. §-ában foglalt 
rendelkezés értelmében jelen rendeletemmel 
kiadom és egyidejűleg életbe léptetem a ma-
gyar nyelv tanításának tervét a nem-magyar 
tannyelvű népiskolák részére, melynek általá-
nosan kötelező erejére nézve megjegyzem, hogy 
annak meg nem tartása, vagy az óraszám 
csökkentése, épúgy, mint a magyar nyelv 
tanításának eredménytelen volta, ha az a tanító 
hibájára vezethető vissza, a tanítóval Szemben 
az 1907. évi XXVII. t.-c. 22. §-ának 1. a) 
pontjába ütköző fegyelmi vétség tényálladékát 
állapítja meg, s hogy amennyiben a tanító 
ezen hibájában olyan nem áilami hatóságnak, 
melynek rendelkezési joga több iskolára ki-
terjed, vagy a lelkésznek részessége megálla-
píttatnék, a hivatkozott törvény 2G. és 27. 
§-ainak alkalmazását szigorúan keresztülviszem. 

A tanterv az egytanítós hatosztályú nép-
iskola típusáriak szemmeltartásával minimális, 
azaz oly tantervnek készült, melynek követel-
ményei úgy a heti óraszám, mint az elvég-
zendő tananyag tekintetéből, a legkedvezőt-
lenebb helyzetű népiskolában is betartandók. 
Viszont azonban, amint a tanerők számával 
tagoltabb szervezetet nyer az iskola, a tanítók 
kötelessége lesz, hogy necsak a megszabott 
tananyagot tüzetesebben tárgyalják, de annak 
körét is bővítsék. 

Hogy a magyar nyelvtanítás módszerében 
kevésbé jártas tanítókat a követendő eljárás 
felől tájékoztassam és a céltalan kísérletezé-
seknek elejét vegyem, útmutatást készíttettem 
a tanterv használatához, melynek követése a 
tanítóra nézve ugyan-nem kötelező, de a tör-
vény által kitűzött célt mindenesetre el kell érnie. 

l'anfelügyelő úrnak tehát iskolalátogatásai 
alkalmával a leggondosabban vizsgálat tár-
gyává kell tennie, hogy vájjon : 

1. a nem-magyar tannyelvű iskola tanítója 
a magyar nyelvet oktatóképességgel bírja-e; 

2. a jelen rendeletemmel kiadott tantervet 
szorosan betartja-e ; 

3. amennyiben annak használatánál nem az 
általam közölt Útmutatáshoz alkalmazkodnék, 
tanítási módszere megfelelő-e; és végül 

4. ezek szem előtt tartása mellett megálla-
pítani, hogy vájjon a magyar nyelv tanításában 
tapasztalt eredmény a tanterv „jegyzet" rova-
taiban egyes osztályok részére előírt célnak 
megfelel-e ? 

Ha eredménytelenség olyan tanítóval szemben 
állapíttatnék meg, aki saját választott módszere 
szerint jár el, az a tanító annak használatától 
fegyelmi vizsgálat terhe alatt eltiltandó, amely 
intézkedést követőleg, az általam kiadott Út-
mutatás használata az érdekelt tanítóra nézve 
kötelezővé válik. 

Kijelentem azonban, hogy a tanterv teljes 
végrehajtásának számonkérése csakis az 1910. 
1911. tanév folyamán és azt követőleg töitén-

! hetik meg ; addig pedig, kiváltképen arra 
terjesztendő ki az ellenőrzés, hogy vájjon a 
tanterv fokozatos életbeléptetése sikeresen 
megindult-e, illetve, hogy a tanító tanítványai-
val az általa eddig használt tanterv mellett 
elért eredmény alapján az iij tanterv céljait 
mihamarább megközelíti-e és hogy vájjon a 
tanító képessége és igyekezete nyujt-e elegendő 
biztosítékot arra nézve, hogy a jelzett átmeneti 
idő lejártával a IV. osztályt végzett növen-
dékek a magyar nyelvet oly mértékben bírni 
fogják, amint azt az idézett törvény meg-
követeli ? 

Midőn tanfelügyelő úrnak a magyar nyelv ta-
nításának tervét és a hozzáfűzött Útmutatást 
3 példányban ezennel megküldöm, az érdekelt 
tanítók közt való szétosztás végett pótlólag 
fogom a kellő példányszámot tanfelügyelő úr 
kezeihez juttatni. Egyúttal utasítom tanfel-
ügyelő urat arra, hogy iskolalátogatásai alkal-
mával a tanítókat a tanterv megértésében és 
az Útmutatás alkalmazásában jóindulattal és 
szakszerű tanácsaival támogassa, a megtorló 
intézkedéseket pedig különösen az átmeneti 
idő tartama alatt, az esetben és ott hozza 
javaslatba, ahol vagy a jóhiszeműség, vagy a 
tudás, képesség és igyekezet hiánya nyilvánvaló. 

Tudomás és miheztartás végett egyúttal 
másolatban megküldöm azt a leiratomat, me-
lyet a tanterv életbeléptetése tárgyában az 
egyházi főhatóságokhoz intéztem. 

Budapest, 1908 november. 14. 
Apponyi. 

H. 
V a l a m e n n y i k ö z i g . B i z o t t s á g n a k . — 120.000. sz. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 19. §-a alapján 
jelen rendeletemmel kiadván a magyar nyelv 
tanításának tervét, a nem-magyar tannyelvű 
népiskolák részére és azt egyúttal életbe-
léptetvén, annak egy példányát, valamint az 
iskolafenntartó egyházi főhatóságokhoz intézett 
leiratomnak és a kir. tanfelügyelőkhöz intézett 
rendeletemnek másolatát a Bizottságnak tudo-
más és miheztartás végett megküldöm. 

Budapest, 1908 november 14. 
Apponyi. 
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III. 
( V a l a m e n n y i e g y h á z m e g y e i f ő t i s z t . F ő h a t ó s á g n a k . 

- 120 .000 . szám.) 

A. nem-állami elemi népiskolák jogviszonyai-
ról és a községi és hitfelekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. t.-c. 
19. §-a jogkörömbe utalja a hitfelekezeti isko-
lai fenntartók meghallgatásával oly tanításterv 
megállapítását, amely szerint és az általam 
kijelölt óraszámban a nem-magyar tanításnyelvü 
elemi népiskolákban a magyar nyelv a min-
dennapi tanfolyam valamennyi osztályában oly 
mérvben tanítandó, hogy: „a nem-magyar anya-
nyelvű gyermek a negyedik évfolyam be végez-
tével gondolatait magyarul élőszóval és írásban 
érthetően ki tudja fejezni". 

A törvény által rámruházott ezen feladat-
nak teszek eleget, midőn a hitfelekezeti iskola-
fenntartók előzetes meghallgatása után kiadom 
azt a tantervet, mely a törvény által kitűzött 
cél elérése végett úgy a tanítás anyaga, mint 
a ráfordítandó heti óraszám tekintetében köte-
lezően irányadó a magyar nyelv tanításánál 
mindazon elemi népiskolákban, melyeknek taní-
tásnyelve nem a magyar nyelv. 

A tanterv egy példányát van szerencsém 
a főtiszt. Főhatóság rendelkezésére bocsátani, 
amíg az összes nem-magyar tanítási nyelvű 
iskolákat, melyek az 1907. évi XXVII. t.-c. 
alapján államsegélyt nem élveznek, közvetlenül 
fogom azzal ellátni. 

E tanterv általánosan kötelező erejére nézve 
megjegyzem, hogy annak meg nem tartása, 
vagy az óraszám csökkentése, épúgy, mint a 
magyar nyelv tanításának eredménytelen volta, 
ha az a tanító hibájára vezethető vissza, a 
tanítóval szemben az 1907. évi XXVII. t.-c. 
22. §-ának 1. a) pontjába ütköző fegyelmi 
vétség tényálladékát állapítja meg, s hogy 
amennyiben a tanító ezen hibájában olyan nem-
állami hatóságnak, melynek rendelkezési joga 
több iskolára kiterjed, vagy a lelkésznek ré-
szessége megállapíttatnék, a hivatkozott tör-
vény 26. és 27. §-ainak alkalmazását szigorúan 
keresztülviszem. 

Midőn erre kötelességszerűen ráutalok, teszem 
azt abban a meggyőződésben, hogy a főtiszt. 
Főhatóság is tudatában van annak, miként a 
törvény végrehajtása az egész nemzetnek érde-
kében áll, mert csak így lesz elérhető, hogy 
a magyar nyelv a haza minden polgárának 
közkincsévé váljon, és ezért számítok rá, hogy 
a főtiszt. Főhatóság a tanterv minden rendel-
kezésének a fennhatósága alá tartozó nem-
magyar tannyelvű népiskolákban mielőbb a 
legkomolyabban és legeredményesebben érvényt 
fog szerezni, és reményleni merem, hogy a 
megtorlás szüksége beállani nem fog. 

E várakozásomat annál nyomatékosabban 
kell hangsúlyoznom, mert noha a kir. tanfel-
ügyelőkhöz intézett és másolatban "/. a. csatolt 
rendeletemben jeleztem, hogy az új tanterv 
fokozatos életbeléptetésénél méltányosan szá-
molni kell a kezdetnek és átmenetnek nehéz-
ségeivel — mindazonáltal kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy már most szigorúan meg-
követelendő minden tanítótól, hogy tanítványait 
val az általa eddig használt tanterv mellett 
elért eredmény alapján az új tanterv céljai-
mi hamarább megközelítse. Az új tanterv teljes 
végrehajtásának számonkérése a kir. tanfel-
ügyelőkre nézve azonban csak az 1910/11. 
tanév folyamán, illetve azt követőleg válik 
jogosulttá. 

A tanterv általános jellemzése céljából csak 
annak említésére szorítkozom, hogy az az egy-
tanítós, hatosztályú népiskola típusának szem-
meltartásával minimális, azaz oly tantervnek 
készült, melynek követelményei úgy a heti 
óraszám, mint az elvégzendő tananyag tekin-
tetéből a legkedvezőtlenebb helyzetű népisko-
lákban is betartandók. Viszont azonban, amint 
a tanerők számával tagoltabb szervezetet nyer 
az iskola, a tanítók kötelessége lesz, hogy ne 
csak a megszabott tananyagot tüzetesebben 
tárgyalják, de annak körét is bővítsék. 

A magyar nyelv tanításának a törvényben 
megállapított célja kétségkívül komoly mun-
kára készteti a tanítókat. Hogy ehhez segéd-
kezet nyújtsak, és főként, hogy a megfelelő 
módszer isméretében és alkalmazásában kevésbé 
jártasoknak munkáját megkönnyítsem, a ma-
gyar nyelv tantervének a nem-magyar tan-
nyelvű népiskolákban való használatához Út-
mutatást készíttettem, mely a tantervvel össze-
fűzve, a kir. tanfelügyelő útján minden tanítónak 
meg fog küldetni. 

Jóllehet ezen Útmutatás alkalmas arra. hogy 
az élő nyelvek tanításában célravezető direkt-
módszer ismertetésével a tanítót a hiábavaló 
kísérletezésektől megóvja, kötelező erővel még-
sem kívántam azt felruházni, mert az egyéni 
szabadságot még e téren sem akartam korlá-
tozni, s szabadságában is áll a tanítónak az 
abban ajánlott módszernél esetleg megfelelőbb 
eljárást követhetni, de a törvény által kitűzött 
célt a tanterv és óraszám szoros betartása 
mellett elérni köteles. 

Tisztelettel felkérem ezek után a főtiszt. Fő-
hatóságot, hogy az egyházi főhatósága alá 
tartozó népiskoláknál alkalmazott tanítókat és 
tanítónőket utasítani méltóztassék, hogy a ma-
gyar nyelv tanításánál a jelen rendeletemmel 
életbeléptetett új tantervhez alkalmazkodjanak 
s az irányításuk céljából kiadott btmutatást 
komolyan tanulmányozzák. Végül felkérem a 
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főtiszt. Főhatóságot , hogy az iskolák felügyele-
tével megbízot t saját közegeit is utas í tani 
méltóztassék, hogy a magyar nyelv tan í tása 
érdekében a taní tók tájékoztatásával, nemkülön-
ben munkásságuk szigorú ellenőrzésével min-
dent elkövessenek, hogy az államnyelv isme-
rete nem-magyara jkú polgártársaink körében 
minél jobban elterjedjen, és ily módon a taní-
tóval és iskolafenntartóval szemben a törvé-
nyes kényszereszközök alkalmazása elberültes-
sék. A magam részéről is f igyelmeztetni fogom 
a kir. tanfelügyelőket, hogy a tanterv és Üt-
mutatás helyes megértését és sikeres a lka lma-
zását jóindulatú magyarázat ta l és szakszerű 
irányítással mindenkép elősegítsék. 

Budapest , 1908 november 14, 
A p p o n y i . 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter-
nek 1908. évi november hó 14-én 120.000. 
sz. a. kelt rendelete a magyar nyelv tanter -
vének és a használatához készült Ú t m u t a t á s n a k 
a nem-magyar tannyelvű elemi népiskolák 
számára való kiadása és életbeléptetése tá r -
gyában és az ezen rendelettel é le tbe lépte te t t 

T a n t e r v . 

Cél. A magyar nyelvtanítás célja, amint azt 
az 1907. évi XXVII. t.-c. 19. § a előírja, a 
nem-magyar tanításnyelvű népiskolában az, hogy 
a nem magyar anyanyelvű gyermek a népisko 
Iában a magyar nyelvet annyira megtanulja, hogy 
a IV. évfolyam bevégeztével gondolatait magyarul 
élőszóban és írásban érthetően ki tudja fejezni. 

E cél elérését a direkt módszer segítségével 
kell biztosítani. Magyar beszélgetéssel, magyar 
olvasmánnyal, magyar írásbeli dolgozatokkal és 
magyar nyelven vezetett iskolai foglalkoztatással 
és játókkal. 

I. OSZTÁLY. 
Magyar beszé lge tések a köve tkező t á rgy -

kö rökbő l : 
Az iskolai rendtartással kapcsolatos megszó-

lítás, figyelmeztetés, utasítás, a mindennapi kö-
szönés formái, kérdések és feleletek. 

Az iskola és iskolai élet. A tanító. A tanuló. 
A tanulók magyar keresztnevei. A tanterem, 
bútor, taneszközök, iskolai foglalkozások. A fel-
sorolt tárgyak tulajdonságai (alak, szín, távolság), 
helyük, anyaguk, készítőik. 

A gyermek testének főbb részei, ezek száma 
és a testrészekkel végezhető főbb cselekvések. 

A család és családi élet, szülők, testvérek, 
legközelebbi rokonok. 

A gyermek foglalkozása. Felkelés, öltözködés 
(ruhaneműek), táplálkozás (étel, ital), a család 
munkájában való résztvevés, játék, lefekvés, 
imádság, alvás. 

Az épület. A lakás, konyha, szoba, pince, 
padlás. Bútorok. Házieszközök. Ezek helye, alakja, 
színe, anyaga, készítőik és használatuk. 

Udvar. Kerítés, kapu, melléképületek, kút. 
A háziállatok, azok tulajdonságai és hasznuk. 

A kert. Zöldség, virágok, fák és gyümölcs. 
A szóba kerülő tárgyakkal kapcsolatban az 

alapszámok megnevezése 1 — 20-ig. 
A játékkal és a testi gyakorlattal kapcsola-

tosan a legszükségesebb vezényszavak. 
Gyermekjátékok magyar kifejezésekkel, rig-

mussal, mondókával, 1—2 kisebb gyermekdallal 
és versikével. 

J e g y z e t . A vázolt tárgykört a tanító cselekvő szem-
léltetéssel oly mérvben és eredménnyel tartozik fél-
dolgozni, hogy a gyermek egyszerű kérdésekre a fele-
letet megadni és viszont ő is ily kérdéseket intézni 
tudjon. 

V gyermek magyar beszédképességében érezhetővé 
kell válni a magyaros hangsúlyozásnak, különösen a 
magánhangzók tiszta és magyaros kiejtésének, a hosszú 
és rövid hangzók hangmértékének és a gyermek 
anyanyelvében elő nem forduló mássalhangzók helves 
har gőzt atásának. 

II. OSZTÁLY. 
a) 

Magyar beszé lge tések a köve tkező tá rgy-
kö rökbő l : 

A mult évi anyag ismétlése és úgy tárgyi, 
mint alaki tekintetben bővítése. 

A templom. Részei és belső berendezése. Isten-
tisztelet és viselkedés a templomban. Pap, kán-
tor, harangozó. Ünnepek. 

A község. Házak, utca, út, tér, temető. 
A község lakossága. Kor, foglalkozás, nyelv 

és vallás szerint. 
A nap részei és a hét. Hónapok és évszakok. 

Az egyes évszakokat jellemző kerti és mezei 
munkák. Idő beosztása, óra ismertetése. Időjárás. 

A szülők iránti tiszteletet, hálát, engedelmes-
séget ós a testvéri szeretetet példázó mesék. 

Az alapszámnevek megnevezése és alkalmazása, 
mindig a beszélgetés anyagával kapcsolatosan, 
1 — 100-ig. Pénznemek, mértékek. 

A testgyakorlattal, játékkal, kézimunkával és 
iskolai foglalkoztatással kspcsolatos mozgások 
megnevezése és vezényszavak. 

Társas gyermekjátékok magyar kifejezésekkel, 
gyermekverfek, dalok és mondókák. 

Jegyze t . A tanító a vázolt tárgykört lehetőleg cse-
lekvő szemléltetéssel oly mérvben és eredménnyel 
tartozik feldolgozni, hogy a gyermek a jelzett tárg}--
körökből hozzá intézett kérdésekre értelmes felele-
teket tudjon adni, viszont hasonló kérdéseket képes 
legyen feltenni. 

A gyermek magyar beszédképességének itt mái-
bizonyos nyelvérzéket kell feltüntetni, mely kivált-
képen a kettőztetett mássalhangzók helyes hang-
súlyozása, illetve a helyesen tagolt egyszerű és bőví-
tett mondatok alkalmazása közben nyilvánul. 

A tanítónak hozzá kell szoktatnia a gyerinekeke 
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ahhoz, hogy a helyragokat és a birtokviszony egy-
szerűbb alakjait, úgyszintén a cselekvésszókat a jelen, 
mult és jövő időben helyesen alkalmazzák. 

b) 

Magyar olvasás és irás. 
A kis- és nagybetűk olvasása és írása, külö-

nös figyelemmel arra, hogy a gyermekek az 
anyanyelvükben elő nem forduló hangokat he-
lyesen ejtsék ki ós helyesen írják le. 

Eövid olvasmányok a beszélgetések köréből. 
Néhány állat- és népmese. 

Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-
gyalása. 

Az írásbeli gyakorlatok a már ismert szemé-
lyek, állatok és tárgyak neveinek, tulajdonsá-
gainak és cselekvéseinek leírására szorítkoznak, 
figyelmet fordítván az ékezetek, a nagy kezdő-
betű és a pont alkalmazására. 

Jegyzet. El kell érni azt a célt, hogy a gyermek 
a magyar kis- és nagybetűk alakítása mellett, a 
tanult és egymással értelmi összefüggésben levő szó-
kat, különös tekintettel a hosszú és rövid magán-
hangzókra, a kettős mássalhangzókra, a szavak helyes 
megszakítására, az ékezetek és a pont alkalmazására, 
képes legyen helyesen leírni. 

III. OSZTÁLY. 
a) 

Magyar beszélgetések a következő tárgy-
körökből. 

A II. osztály anyagának ismétlése, alaki és 
tárgyi bővítésekkel. 

A község határa. Szántóföld, rét, legelő, 
szőlő, erdő. 

A községi bíró, jegyző, orvos és közgyám. 
Földrajzi alapfogalmak. Hegy, domb, völgy, 

síkság, forrás, patak, folyó, folyam, tó. 
Mezei és erdei hasznos és kártékony állatok. 
A határ gazdasági növényei és ásványai (kő, 

agyag, homok, só, kőszén, vas, réz). 
Égtájak. 
A környék, járás és vármegye ismertetése, 

általános vonásokban. 
Egy-két helyi vonatkozású monda vagy mese. 
Az emberszeretetet, hűséget, igazmondást, 

munkát és kötelességérzetet példázó valláser-
kölcsi elbeszélések. 

A növények és állatok védelmét megkedvel-
tető mesék. 

Az alapszámnevek megnevezése és alkalma-
zása mindig a beszélgetés anyagával kapcsola-
tosan 1 — lOOOig. Pénznemek és mértékek. 

A testgyakorlatokkal, kézimunkával és já tékkal 
kapcsolatosan bővülnek a gyermekversikék, dalok, 
mondókák és vezényszavak. 

Jegyzet. A tanító a vázolt tárgykört lehetőleg cse-
lekvő szemléltetéssel oly mérvben és eredménnyel 
tartozik feldolgozni, hogy a gyermek az általa ismert 

dolgokról egyszerű, bővített és összevont mondatok-
ban értelmesen elbeszélgetni tudjon. 

A gyermek magyar beszédképességének a III. osz-
tályban már odáig kell terjedni, hogy a határozókat, 
jelzőket, viszony- és kötőszókat a hozzá intézett kér-
désekre adott feleleteiben helyesen alkalmazni tudja 
és a cselekvésszók alanyi és tárgyi ragozásban való 
használatára képes legyen. 

b) 
Magyar olvasás és irás. 

A folyékony és magyaros kiejtésű olvasás 
begyakorlása. 

Olvasmányok. A magyar beszélgetések tárgy-
köréből vett rövid olvasmányok, egyszerű állat-
mesék, kisebb népmesék, mondák 03 erkölcsi 
elbeszélések. A családi életből és a vallás köré-
ből ve t t apróbb költemények. 

Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-
gyalása. 

Irás. Másolás, ismert szavaknak ós rövidebb 
mondatoknak részint tollbamondás, részint emlé-
kezetből való leírása, figyelemmel a betűk helyes 
és szép írására, valamint az írásjelek alkalma-
zására. 

A fogalmazás előkészítése céljából egy-egy 
tárgyról több kisebb összefüggő mondat íratása. 

Jegyzet. El kell érni azt a célt, hogy a gyermek 
állító, tagadó, kérdő, felszólító és óhajtó egyszerit 

j tő-, egyszerű bővített és összevont mondatokat a 
! pont, a vessző, a kérdő- és felkiáltójel alkalmazásával 

emlékezetből helyesen tudjon leírni. 

IV. OSZTÁLY. 
a) 

Magyar beszélgetések a következő tárgy-
körökből : 

A mult évi anyag ismétlése, tárgyi ós alaki 
bővítésekkel. 

A falusi élet eseményei. Búcsú, vásár, lako-
dalom, szüret, kukoricafosztás, disznótor. Gazda-
sági munkák: szántás, vetés, aratás. 

Határos vármegyék. 
Magyarország. Határa, hegységei és vizei. 

Főbb közlekedési eszközök. Termények az állat-, 
növény- és ásványvilágból. A lakosság anyanyelv, 
vallás és foglalkozás szerint. Tanügyi és ember-
baráti intézmények. Az ország fő- és székvárosa. 

A becsületességet, mértékletességet, józanságot, 
takarékosságot, önuralmat, törvénytiszteletet, bá-
torságot, vitézséget, a szülőföldhöz való ragasz-
kodást és hazafiságot példázó elbeszélések. 

Állatmesék, népmesék. Magyar történeti mon-
dák és regék. Népélet. 

Vallásos és hazafias költemények megértetése, 
megtanulása, folyékony és értelmes előadása. 

Magyar példabeszédek és közmondások. 
Az alapszámnevek megnevezése és alkalmazása 

mindig a beszélgetések anyagával kapcsolatosan, 
1000-en túlmenőleg. Pénznemek és mértékek. 
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A testgyakorlatokkal, kézimunkával és játék-
kal kapcsolatosan újabb dalok, gyermekversek és 
vezényszavak. 

J e g y z e t . A vázolt tárgykör oly mérvben dolgozandó 
fel, bogy a gyermek magyaros kiejtéssel és értelmes 
hanghordozással beszélni tudjon. 

A gyermek magyar beszédképességének el kell érni 
azt a fokot, hogy helyes szórenddel éljen. 

b) 
Magyar olvasás és írás. 

1. Olvasmányok a magyar beszélgetések, a 
lakóhely és környéke, a falusi élet és gazdasági 
foglalkozások, népszokások és Magyarország föld-
rajza köréből. Magyar mondák, s a hazafias ér-
zület felébresztésére és a nemzeti együvétartozás 
érzetének ápolására szolgáló elbeszelések. 

Vallásos és hazafias, a gyermek értelméhez 
mért egyéb költemények megértése és meg-
tanulása. 

Magyar közmondások és példabeszédek. 
Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-

gyalása. 
2. Helyesírási gyakorlatokul szolgál: kisebb 

olvasmányok tartalmanak leírása, fel tet t kérdé-
sekre. Önálló kis leírások, elbeszélések szerkesz-
tése meghatározott, majd szabadon választandó 
tárgyról . Rövid levelek szerkesztése. 

A magyar nyelv feltűnőbb sajátosságainak is-
mertetése. 

Jegyzet. El kell érni azt a célt, hogy a gyermek 
az előírt fogalmazványokat szabatosan és magyarosan, 
«nállóan tudja megszerkeszteni. 

V. és VI. OSZTÁLY. 
Egyik évben. 

aj 
Magyar beszélgetések. 

A mult évi anyag ismétlése. 
A történet köréből. A honfoglalásról szóló 

néhány monda és megvilágítása annak, hogy a 
magyar nem tiporta le az i t t talál t népeket, 
hanem testvéri viszonyba lépett velük. Szent Ist-
ván, Szent László, IV. Béla, Nagy Lajos, Hu-
nyadi János és Mátyás király. A mohácsi vész. 
Losonczy István. Szondy György. Dobó István. 
Zrinyi Miklós, a szigetvári hős. Pázmány Péter. 
Bethlen Gábor. Bocskay István. Zrinyi Ilona. 
II. Rákóczy Ferenc. Mária Terézia. Gróf Szé-
chenyi István. Kossuth Lajos. Deák Ferenc. 'I . Fe-
renc József. Erzsébet királyné. 

Beszélgetések a községi, járási és törvény-
hatósági igazgatásról; a kataszterről és telek-
könyvről, az adózásról, az iskola- és katona-
kötelezettségről ; a királyról, törvényhozásról és 
igazságszolgáltatásról. 

Beszélgetések a közegészségtan köréből. 

Vallásos és hazafias versek és történeti tárgyú 
elbeszélő költemények ismertetése, megtanulása 
és szép előadása. 

A tanult egész számok alkalmazása a házi és 
gazdasági életből vett példákon. 

A testgyakorlatokkal, kézimuukával és játék-
kal kapcsolatos dalok és vezényszavak. 

b) 
Magyar olvasás, Írás és fogalmazás. 

Olvasmány. Leíró és a magyar történet" kö-
réből vett beszélgetések anyagát feldolgozó ol-
vasmányok. Nép- és történeti mondák. A hazai 
természeti életből és az egészségtan köréből vett 
olvasmányok. Vallásos és hazafias versek és al-
kalmas magyar mondai vagy történelmi tárgyú 
kisebb elbeszélő költemények. 

Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-
gyalása. 

írás és fogalmazás. Diktandóírás. A beszél-
getések anyagából vett kisebb elbeszéléseknek, 
leírásoknak kezdetben vázlat u tán — később 
önállóan való fogalmazása. Magánlevelek. Pénz-
utalvány. Postai, vasúti szállítólevél. Számla. 

Nyelvgyakorlatok. A magyar nyelv hang- és 
alaktani sajátságainak ismertetése, figyelemmel 
a helyesírás szabályainak tudatos alkalmazására. 

V. és VI. OSZTÁLY. 

A második évben. 

a) 
Magyar beszélgetések. 

A történet köréből. Árpád és népe. A keresz-
ténység felvétele és a magyar királyság meg-
alapítása. (Szent István.) A magyar királyság 
terjeszkedése. (Szent László, Könyves Kálmán.) 
Az arany bulla. (II. Endre.) A tatárjárás. (IV. 
Béla) A magyarok szerepe a Habsburg-ház ha-
talmának megalapításában (A morvamezei csata.) 
Nemesség ós jobbágyság. (Róbert Károly.) Három 
tenger mossa Magyarország határát . (Nagy La-
jos.) Hazánk és a kereszténység védekezése a 
török ellen. (A Hunyadiak.) A mohácsi csata, a 
szétdarabolt ország. (A hősök.) Az első nem-
zeti önvédelem. (Bocskay István.) A kurucvilág. 
(Thoköli Imre, II. Rákóczy Ferenc.) A pragma-
tika szankció. „Eletünket és vérünket." (Mária 
Terézia.) A nemzeti élet ébredése. (1825 tői.) A 
nemzeti állam kialakulása. (Széchenyi, Kossuth.) 
Az 1848-iki törvények és az első felelős magyar 
minisztérium. A koronázás. (Deák Ferenc, gróf 
Andrássy Gyula.) Magyarország ezredéves ünnepe. 

A közegészségügy köréből: a védhimlőoltás, 
ragályos betegsegek, fertőtlenítés, kórház, az 
élelmiszerek és azok hamisítása. 
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A cselédtörvény köréből: A cseléd és gazda 
kötelessége. Cselédkönyv és felmondási idő. A 
munkás es munkaadó kötelessége. Betegsegélyző-
pénztár. 

A természetrajz köréből : A gazdasági és ipari 
életben fontosabb állatok, növények és ásványok. 

Vallásos és hazafias versek és a magyar tör-
ténetből vett elbeszélő költemények megértetése, 
megtanulása és szép előadása. 

Számolás alkalmazása a tanult egész és tört-
számokkal, a házi és gazdasági életből vet t pél-
dákon. 

A testgyakorlatokkal, kézimunkával és játék-
kal kapcsolatos dalok és vezényszavak. 

b) 

Olvasmány, Írás és fogalmazás. 
Olvasmány. Leíró olvasmányok A magyar 

történet köréből vett beszélgetések anyagát fel-
dolgozó olvasmányok. Hazai népélet ós magyar 
történeti mondák. Életrajzok és képek a magyar 
történelemből. Továbbá olvasmányok a közegész-
ség, természetrajz és gazdasági élet köréből. 
Költemények kiválóbb magyar költőktől. 

Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-
gyalása. 

írás és fogalmazás. A beszélgetések anyagá-

ból vet t elbeszéléseknek, leírásoknak önállóan 
való fogalmazása. Üzleti levelek, bizonyítvány, 
elismervény, nyugtatvány, kötelezvény, folyamod-
vány. 

Nyelvgyakorlatok. Az V. osztály anyagának 
ismétlése és bővítése ; mondatszerkesztés, külö-
nös figyelemmel a magyar szórendre, és a mon-
dattan lényegesebb részei. 

Jegyzet. A tanító az V. és VI. osztályban az elő-
írt an ,ag felhasználásával elérni tartozik azt, hogy , 
gyermek magyar beszédkészsége folyékonnyá váljék 
és állandósuljon, fogalmazóképessége pedig fokozódjék. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
K i n e v e z t e : Kuszy Gyula oki. taní tót a nagy-

bisztereczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sahner 
Ferenc oki. tanítót a királyhidai áll. el. isk.-hoz 
r. taní tóvá ; Gyarmati János oki. taní tót a mind-
szenti külterületi áll. el. isk.-hoz r. t an í tóvá ; 
Tóth József székelyboósi ref. kántor tan í tó t a 
pókafalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Petku 
Traján oki. tanítót a temesmiklósi (v. határőr-
vidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gräbel-
dinger Mária oki. t an í tónőt az őscsanádi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Szodoray Irén oki. óvó-
nőt a piliscsabai áll. óvóhoz óvónővé ; Mezey 
Franciska oki. óvónőt a nagykamarási áll. óvó-
hoz óvónővé ; Beregszászy Irma kóbori áll. 

A nem-magyar tannyelvű elemi népiskolákban a magyar nyelv tanítására 
fordítandó heti órák száma. 

A z i s k o l a 

m e g j e l ö l é s e 

A m a g y a r n y e l v t a n í t á s á n a k h e t i ó r a s z á m a 
A z i s k o l a 

m e g j e l ö l é s e I. II. III. IV. V. VI. Össze-
sen 

A z i s k o l a 

m e g j e l ö l é s e 

o s z t á l y b a n 
Össze-

sen 

Egytanítós 
iskolában 

Beszél-
getés 2 

Beszélg. r / 2 Beszélg. 1 Beszélg. i Beszélg. i Beszélg. i 
13 Egytanítós 

iskolában 
Beszél-

getés 2 
Olv. és 

írás l ' A 
Olv. és 

írás 1 
Olv. és 

írás i 
Olv. és 

írás i 
Olv. és 

írás i 
13 

Kéttanító s  
iskolában » 5 

Beszélg. 21/2 Beszélg. V/2 Beszélg. l ' /a Beszélg. i Beszélg. i 
21 '/a 

Kéttanító s  
iskolában » 5 

Olv. és 
írás 2 

Olv. és 
írás V/i 

Olv. és 
iras V/2 

Olv. és 
irás 2 

Olv. és 
írás 2 

21 '/a 

Háromtanítós 
iskolában n 6 

Beszélg. 3 Beszélg. 3 Beszélg. 2 „ 
Beszélg. l ' / a Beszélg. 1 

26'/a Háromtanítós 
iskolában n 6 

Olv. és 
írás 2 

Olv. és 
írás 2 
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állandó menedékházvezetőnőt a kóbori áll. állandó 
menedékházhoz óvónővé. 

Szolgálattételre berendelte : Szabados Pál 
nagyváradi áll. el. isk. tanítót az Orsz. Gyer-
mekvédő-Liga nagyváradi tanoncotthonához. 

Jelen minőségében áthelyezte : Prunyi 
Ottó székelyudvarhelyi áll. el. isk. tanítót a 
nagyváradi áll. el. isk-hoz ; Bányai Lajos bá-
gyoni és Zsigmond Ödön magyarlétai áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen ; Pethőné Farkas Er-
zsébet kolozskarai áll. óvónőt az abaújszántói 
áll. óvóhoz ; Ádám Erzsébet abaújszántói áll. 
óvónőt az olaszliszkai áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Sárkány Kálmán 
izsnyétei munkaképtelen áll. el isk. tanítónak 
évi 1760 K-t ; Friedländer Ignác kisvárdai 
munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 980 K - t ; 
Wischal János csávái róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1100 K-t ; Stonein János 
kisvajdafalvi munkaképtelen gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 520 K-t ; Márczy Ilona munka-
képtelen áll. óvónőnek évi 580 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Chitta Tiva-
dar kőfarka-oláhnyivesi munkaképtelen gör. kath. 
el. isk. tanítónak 300 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett : néh. 
Bérezi Bódog keszthelyi közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Neumark Leonórának évi 680 K-t, 
Andor és Lenke nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 113 K 33 f-t, együt t 226 K 66 f-t, mind-
össze 906 K 66 f - t ; néh. Ispanovits Péter 
bajai nyug. róm. kath. el. isk. taní tó özv., szül. 
Gruber Mária Annának évi 660 K- t ; néh. Or-
tutay Antal ószemerei gör. kath. el. isk. taní tó 
özv., szül. Szócska Máriának évi 500 K-t, Erzsé-
bet, Antal és Mária nevű kiskorú árváinak 
egyenként 83 K 33Vs f-t, együt t 250 K-t, 
mindössze 750 K-t. 

K Ü L Ö N F É L É M « 
Üdv az olvasónak. 

(Beszámoló.) 
Az óesztendő alkonyán jelenik meg e lapnak 

ez esztendei utolsó száma s az újesztendő haj-
nalán köszönt be a magyar ku l tú ra megszentelt 
hajlékaiba. Szálljon vele áldás, békesség, s fogadja 
meleg szeretet ezt a kicsinyke újságot, a magyar 
nép apostolainak hű barátját . 

Ennek a lapnak élete nem az előfizetők soka-
ságában, hanem az olvasók szeretetében gyöke-
redzik. Apponyi miniszter ú r szíves hozzájáru-
lásával, most már a kisdedóvótól fel az egyetemig, 
minden iskola ingyen kapja ezt az ú j ságot ; ám 
az ingyenességnek nem szabad azt jelentenie, hogy 
az olvasónak nincs joga számon kérni a szerkesz-
tőtől a lap tartalmát, szellemét, annak színvonalát. 
Az adófizetők filléreiből kerül ki e lapnak költsége 

s e fillérekkel becsületesen sáfárkodni szent köte-
lesség. Es e lap szerkesztője azt is jól tudja, hogy a 
hivatalos jelleg nem jelenthet hivatalos ridegséget, 
ellenkezően : a minden földi hatalomnál hatal-
masabb szeretetnek kell egy táborba gyűj teni a 
nemzeti közoktatás munkásainak seregét. A minden 
ellentétet kiegyenlítő szeretetnek kell vezérelnie 
a közoktatás összes munkásait, a kisdedóvó, a 
nép-, a középiskola és az egyetem tanítóit : csak 
így szolgálhatják eredményesen a haza üdvét, 
javá t s ebben a magukét. 

A mi feladatunk az összetartó, az egymást 
megértető szeretet ápolása. Ebben a lapban hétről 
hétre találkozhatik a közoktatás különböző ágait 
szolgáló taní tóság s alkalom nyílik arra, hogy 
elemi, középiskolai és egyetemi tanító egymást 
tanítsa, egymást megbecsülje s ezáltal a külön-
féle iskolafajták közt a természetes, a kívánatos 
kapcsolat létesüljön. A mi feladatunk : úgy írni 
meg e lap minden sorát, minden szavát, hogy min-
den olvasó érezze a szeretet melegét ; érezze meg 
becsületes törekvésünket, melynek irányító gon-
dolata s egyben végső célja : a közoktatás összes 
munkásait a ielki emelkedettségnek, az általános, 
a nem felszínen járó műveltségnek s az erős 
nemzeti érzésnek arra a magasságára emelni, . 
amely magasságon kell állania minden tanító-
embernek, ki a taní tó nevezetre érdemes akar lenni. 

Apponyi miniszter úr a mul t év vége táján 
e lap szellemi irányítására hívot t el engem. A 
vezér a közkatonát. A „szellemi irányítás" könnyű 
munka is lehet, meg nehéz is. Én a vállalt fel-
adatnak a nehezebb munkával járó értelmezését 
igyekeztem szolgálni. Minden törekvésem arra 
irányult , hogy méltóvá tegyem a lapot annak a 
férfiúnak a nevéhez, ki nemcsak kifejezte abbeli 
hitét, hogy meggyőződésem függetlenségét ebben 
az állásomban is megőrzöm, de valósággal respek-
tálja is e függetlenséget. 

A szerkesztői függetlenségnek e tiszteletben 
tartása mellet t hálás szívvel kell elismernem, 
hogy a miniszter úr a vállalt feladat teljesítését 
más úton is megkönnyítette. Valóban, szinte csak 
jeleznem kellett , hogy e lap régi terjedelmében 
nem szolgálhatja kellőképen a tanítóság szellemi 
szükségeit, s a miniszter úr , az anyagi lehetőség 
határai közt, a legnagyobb készséggel tel jesí tet te 
a lap fejlesztésére vonatkozó kérésemet. így lé-
tesült ez év folyamán a Tudományos Ismereteit 
és az Isltolán kívüli közoktatás havi melléklet. 
Ám az olvasókat nem elégítette ki a Tudományos 
Ismereték 8 oldalnyi ter jedelme s csak kifejezést 
kellett adnom az olvasók ez örvendetes elégedet-
lenségének : a miniszter ú r igaz örömmel j á ru l t 
ahhoz, hogy ez a melléklet újévtől kezdve külön 
és 16 oldalon jelenjen meg. Nemkülönben kész- • 
séggel j á ru l t ama szép és nemzeti szempontból 
igen fontos terv megvalósításához, melyet Szabó 
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Elemér fogarasvármegyei kir. tanfelügyelő vetett 
fel : újévtől kezdve havonként Iskolai dalgyűjte-
mény lesz mellékelve a laphoz. E mellékletről 
most csak ennyit : Hackl Lajos és Sztankó Béla 
zenetanárok vállalták el szerkesztését, s remél-
hetően, a tanító urak lelkes segítségévei, az iskolai 
daloknak gazdag kincsesháza fog az idők folya-
mán felépülni a Néptanítók Lapja mellett. Ha 
még megemlítem azt, hogy maga a főlap is új-
évtől kezdve hétről hétre 20 oldalon jelen meg 
az eddigi 16 oldal helyet t : megvilágítottam nagy-
ban a lap jövőjének képét. 

A figyelmes olvasó nyilván észrevette abbeli 
igyekezetünket, hogy a Néptanítók Lapját lehető 
magas irodalmi színvonalra óhajtjuk emelni. De 
észrevehette azt is : nem azáltal akarjuk ezt 
elérni, hogy csupán országos nevű írók előtt 
nyitjuk meg e lap hasábjait, hanem őszinte sze-
retettel fogadjuk mindama tanítóembereket, kik-
ben igazi tehetséget látunk. Ez az igyekezetünk 
már eddig is nem közönséges sikerrel jár t , meg-
erősítvén ama hitünkben, hogy a magyar föld 
sok értékes kincset rejteget, csak ki kell azt ásni 
a földnek méhéből. Ezt cselekesszük gyenge tehet-
ségünk szerint. Tartozunk ezzel a rejtőzködő tehet-
ségeknek és tartozunk nemzetünknek, melynek 
minden komoly tehetség munkájára szüksége van. 

Ha jó a munkánk, legyen rajta Istennek áldása. 
Benedek Elek. 

— Az Eötvös-alap igazgatótanácsa kül-
döttségileg tisztelgett Bárczy István dr. polgár-
mesternél. Ujváry Béla, az alap elnöke és a 
küldöttség vezetője köszönetet mondott a polgár-
mesternek azért, hogy a főváros tanácsa Kapy 
Rezső tanítót teljes járandósággal átengedte a 
Ferencz József Tanítók Háza gondnoki állására. 
A küldöttség egyúttal a főváros támogatását 
kérte azokhoz a nagy költségekhez, amelyeket 
a Tanítókháza felemészt. Ez a támogatás — a 
polgármesterhez benyújtott memorandum sze-
rint — körülbelül annak az ellenszolgáltatásnak 
felelhetne meg, amelyet a Tanítók Háza azzal 
nyújt , hogy két tanítónak és két tisztviselőnek 
árváit ellátja a budapesti, illetve a kolozsvári 
házban. A polgármester a küldöttséget igen szí-
vesen fogadta és kijelentette, hogy a kérelmet 
a legnagyobb előzékenységgel fogja pártolni. 

— A Kökk Szilárd alap ju ta lmazot t ja i . 
A Rökk-alapítvány kamataiból tudvalevően tizen-
négy fővárosi tanító kap évi 1200 korona ju-
talmat s minden tanító két évre kapja meg. 
Tehát mindegyik 2400 korona jutalmat. A fővá-
rosi tanács a következő tanítóknak szavazta meg 
az alapítványt: Asztalos Gyula, Balla László, 
Bareza Albin, Barton Imre, Cavalloni Pál, 

% Faller Jenő, Havas Mihály, Huszár Zoltán, 
Kőszeghy Endre, Kuthy János, Ladányi Miksa, 
Neményi Ödön, Tas József, Zsadányi Ferenc. 

— Szabó Bugát László halála . A népok-
tatás lelkes munkása, Szabó Bugát László elhunyt. 
Mindössze 52 évet élt, ez időből 32-t töltött a 
tanügy szolgálatában. Évtizedeken át szerkesztője 
volt a Népnevelők Lapjá-nak s ebben a minő-
ségében nagy szolgálatot tett a tanítóságnak 
akkor, amikor keresztülvitte, hogy a főváros a 
Rökk Szilárd alapítvány díjait kiadja a tanítóknak. 
Temetésén nagy számban jelentek meg a fővárosi 
tanítók. Alapi István a tanítótestület nevében, 
Kamenár Ferenc a VII. kerületi járáskör nevé-
ben, Nagy László az országos bizottság nevében 
és Sándor Péter az ipariskolai tanítók képvise-
letében mondott búcsúztatót. 

— A taní tó i állás megbecsülése. Pápa-
kovácsiban egyhangúlag László Géza kántor-
tanítót választották meg közgyámmá. — Er-
mihályfalván Urögi Sándor ref. kántortanítót 
községi képviselőtestületi taggá választották. 

— Tanítói jubi leum. F. hó 17-én a magyar, 
pécskai állami elemi iskolák igazgató tanítójának, 
Szomorú Istvánnak tanítói működése 25. évfor. 
dulóján szép ünnepélyt rendezett a tanítotestület-
Kölla József áll. tanító ismertette a gyerme-
kekkel a nap jelentőségét, majd Szathmáry Geyza 
esperes-plébános megható szavakban méltatta az 
ünnepelt 25 éves működését. A tanítótestület 
nevében Nagy Ferenc áll. tanító üdvözölte. 
Több iskolásgyermek szavalatával az iskolai ün-
nep véget ért. Az iskolai ünnep után a város-
háza tanácstermében Kripp József kir. közjegyző 
elnöklete alatt díszülés volt, ahol Magyar- és 
Opécska községek színe-java megjelent. A dísz-
ülésen Arad vármegye kir. tanfelügyelője, Var-
jassy Árpád kir. tanácsos szép beszéddel nyú j -
totta át az ünnepeltnek a közokt. miniszter 
elismerő leiratát. A volt tanítványok nevében 
Mester János teológiai tanár, a közönség nevében 
Momák Flóris ópécskai főjegyző, majd Kovács 
Vince az „Aradvidéki tanítóegyesület" elnöke üd-
vözölte. Az ünnepnek megható része volt, midőn 
Povázsay Soma magyarpécskai főjegyző meleg 
szavak kíséretében átadta az ünnepelt nevére 
kiállított ezerkoronás alapítólevelet, melynek ka-
matait a jó magaviseletű szegény gyermekek 
felruházására fordítják. Az ünnepélyt 100 terí-
tékű társasebéd s több megható felszólalás re-
kesztett be. 

— Népszerű gazdasági előadások Béké-
s e n . Lévai István, a békési nagy ref. egyház 
igazgatója, a téli hosszú esték beálltával Békés 
község belső területén levő 14 olvasókörben, 
mintegy 4 — 5 0 0 hallgató jelenlétében t a r to t t 
nagyon tanulságos gazdasági előadásokat, a mai 
természeti viszonyokhoz mért okszerű növény-
termelésről és állattenyésztésről. Minthogy elő-
adásai iránt nagy az érdeklődés s minden egyes 
olvasókörben felkérték, hogy máskor is tar tson 
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ilyen hasznos előadást, elhatározta, hogy január 
hóban, ha körülményei megengedik, ismét 14 ilyen 
előadást fog tartani a minegy 28.000 lelket szám-
láló, földmíveléssel foglalkozó népes községében. 

— P á l y á z a t . A „Nyitramegyei általános tanító-
egyesület" oktober 20-án tar tot t közgyűlésében 
a következő pályatételt ismételten tűzte k i : 
„Vezérfonal Nyitra vármegye földrajzának a nép-
iskola III. osztályában oly módon való tanítá-
sához, amint azt az ú j tanterv és az ahhoz 
kiadott utasítás megkívánja." Palyadíj 300 K. 
Csakis az egyesület tagjai pályázhatnak. A pá-
lyázók idegen kézzel ír t munkáikat bepecsételt 
jeligés levélkék kíséretében, 1909 szeptember 
l-ig alulírotthoz küldjék be. „Hass. alkoss, gya-
rapíts és a haza fényre derül" jelige alatt el-
késetten beküldött munkájá t a szerző alul írot t 
elnöktől átveheti. Szakoleza, 1908 december 17. 
Kropácsy István, a Nyitramegyei ált. tanító-
egyesület elnöke. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Sz. 6 . Gunyoros hangú levele nem lep meg ben-

nünket, hit zen hozzá vagyunk szokva, hogy az „objek-
tív" bírálatot csak egyféle formában : a föltétlen 
dicséret formájában ismerjék el igazságosnak. Csak 
annyiban befolyásolja önről való véleményünket ez a 
levél, hogy a mások munkáinak esetleges vagy valódi 
gyöngeségére való hivatkozás nem művész-, hanem 
uilettánslelkek szokása. Egyébiránt F. S. verseire vonat-
kozólag megnyugtathatjuk: tényleg jól tanulta a-köl-
tészettanban, a versszakoknak egyformáknak kell 
lenniök. Csak egyet felejtett el : hogy nem a költé-
szettan segítségével született meg a költészet, hanem 
a költészettan vonta le a szabályokat nagy költők 
alkotásaiból. Senkinek sincs megtiltva, hogy elvesse 
ezeket a szabályokat, ha nélkülük és ellenükre is tud 
jó verset írni. Mi másképp nem tudjuk a kérdést föl-
tenni : jó-e a vers vagy nem? Jó lehet a szabályok 
ellenére is, rossz lehet akkor is, ha gondosan megtart 
minden szabályt. Akárhány ilyen „szabályos" verset 
sülyesztünk a papírkosár fenekére. F. S. versét jónak 
találtuk, a szabályokra való tekintet nélkül. Mellesleg 
megjegyezve, még azt is hisszük, hogy volt oka a 
szabályoktól eltérni, mikor versében szószerint idézte 
az új nótának, a „léha nótának" az övétől eltérő for-
májú sorát. De minderről kár sokat beszeini, elég 
annyit válaszolnunk szíves érdeklődésére : írjon tar-
talmas, hangulatos, dallamos verset és bízza a költé-
szettan-írókra, hogy verséből szabályokat vonjanak le.— 
Z. F. Gyermekes kísérlet. — Vallomás. Levelében 
jól mondja el saját hibáit s ez a dicséretes önismeret 
mindenesetre bíztató jelenség. Tehetségéről a küldött 
versek alapján nem lehet végleges ítéletet mondrui ; 
próbálkozzék, tanuljon tovább. — Ii. L. A hangulatos 
kia dalokat besoroztuk. — M. E. Van benne érzés, 
de nem annyi, hogy kárpótlást adna a form'j, gyönge-
ségeért. — 15. M. A nyelv, a verselés raég mindig 
hibás, darabos. — A. J. A második versben nagyon 
bíztató jelét adja tehetségének. Csak nagyobb formai 
tökéletességre törekedjék ; az első kis vers nagyon 
döcögős. — Jfagytökei. Versének szerkezete nagyon 
érdekes, formajában is kevés a r.ökkenés. A karácsonyi 
versek nagy áradatában nem vehettük hasznát, de 
bizonyára, kerül ki még iiyen, vagy jobb vers az asztal-
fiából. — B. K. Szép érzés, forma nélkül. — R. A. 

Az „Eltemetett kincsek" sorra kerülnek ; a másik 
zavaros ; hosszú, bonyolódott mondatok csúfítják el a 
szép strófa-szerkezetet. — B. Margit. Nagyon zeneiet-
len versek ezek, ami annál jobban feltűnik, mart 
népdal formájába öltöztette őket. Tartalmuk sem olyan, 
hogy költői tehetségre engednének következtetni. — 
T. P. F . A lírai költeményeknek talán legkellemet-
lenebb fajtájából való : se jó, se rossz. Kisebb igényű 
lap esetleg közölheti. — B. L. (Adventi estéken.) Szép 
gondolatok, nemes forma : kár, hogy mire sor kerül-
hetett volna rá, régen nem lett volna időszerű többé. 
Talán a következővel szerencsésebb lesz. — I k s z . Nem 
olyan rosszak, hogy elrettentő példaképen kellene 
közölni valamelyiküket a Szerkesztői üzenetekben : de 
bizony olyan jók sincsenek, hogy másutt közöljük. 
Még a Borda1 a legsikerültebb. — W. K. Későbben 
is jött, jelentéktelenebb is, semhogy használhatnék — 
F. J. (Borosjenö.) Munkájának első rossz tulajdonsága, 
hogy ceruzával és rendetlenül van írva, azt pedig 
még egy III. oszt. polg. isk. hallgató sem kívánhatja 
a szerkesztőtől, hogy szemei épségét veszélyeztesse 
miatta. A többi jó és rossz tulajdonságokról egyelőre 
hallgatunk. — O. P. A cikk közlése, még ha jobban 
volna is megírva, nem lenne politikus dolog. A benne 
megnyilvánuló érzelmek minden esetre dicséretesek. 
A versek gyöngék, már a nyelvünkben való bizony-
talanság miatt is. — U. Gy. Későn jött, de különben 
is gyönge, formátlan. — Cs. (Emlékezés.) Közöljük. — 
H. (Magunkban.) Szintén. — B. (Leszámolás.) Ilyen, 
álom alakjába öltöztetett erkölcsi mesék gyermekre 
is ritkán teszik a kellő hatást, felnőtt emberekre al-
kalmazni különös ötlet. Dickensnek sikerült egyszer, 
de ahhoz az ő művészete kellett. — Sz. (Ne hitegess 
stb.) Találtunk némi bíztató jelt. Az egyik (Karácsony 
napjára) közel áll a közölhetéshez. — Sz. (A költő 
sírja,.) Érdemes a bíztatásra. A harmadik egészen 
sikerült. Ezt — más címmel — közöljük. — M. (Arcod 
hamvát...) Tehetség jelét mutatja. — T. (Bars-Taszár ' 
Aggodalma jólesik nekünk, mert arra vall, h> 
mindenképen a lehető legtökéletesebbnek szeretn. 
látni a lapot. Megnyugtathatjuk, hogy az iskolai dal-
gyűjtemény nem fogja kevesbíteni a lap mostani ter-
jedelmét, mert külön mellékletként adjuk. Egyebek-
ben : köszönet a meleg elismerésért. Azon leszünk, 
hogy még jobb lapot adjunk a tanítóság kezébe. — 
Ige. Azt hisszük, rossz tréfát akar űzni velünk, midőn 
azt kérdi, hogy a „feledd" igét hogyan ragozzuk í'-jl-
szólító-módban s két d-vel íratik-e ez az ige. Talán 
célszerűbb volna, ha e kérdéssel ahhoz a tanítónő-
képzőhöz fordul, mely diplomát adott önnek. 
It. J.-né. Ajánljuk GanlMózesné „Két ifjúsági színmű" 
c. könyvét. Ára 60 f. Megjelent a „Kis Könyvtár" válla-
latban. (Kiadja Lampel-Wodianer, Andrássy út 21.) — 
P. (Szarvas) Forduljon Szász Irén ùrhôlgy'-.oz (Buda-
pest, Szász-féle magániskola. An^rá-sy-út). — B. (Na gy-
em/ed.) Jön. — Székely. Ajánljuk a Budapesti Hírlapot. 
(Rökk Szilárd utca 4.) 

Tartalon) Az újév s a néptanítók. Balogh Pál. 
Modern neveles. Mészára Jenő. — Levelek egy nép-
tanítóhoz. G aal Mózes. —- uj tanterv a siketnémak 
iskoláinak. Fürj Pál. - Kator.ai neveles. Havas Irma. — 
Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — Emlékeimből. 
Réthi Lajos. — Szépirr dalom : E</y kis bokréta. 
(Ima karácsony estvéjén. Szalay Gyula. Füstöl a gyá>\ 
Fmtn Sándor. Levél nincs. Dr Iiaá~ár:'j"i h,ultl:iy 
Emma. December. Lehoczky Béoa. Nincs sz íva szívem-
nek. Visolyi Mária. Heinéhez. Sárándy István. Hiueg 
szél fúj. Szepessy Gyula. Szonett. Földes Zoltán.) — 
Hiv italos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetík. 

* 

Felelős s erkesztő: Benedek Elek. ' 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.- cyetemi könyvnyomdái an. 
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PÁLYÁZATOK. 
Pályázat. A z&laerdődl róm. kath iskolánál meg-

üresedett kántortanítói állásra január 3-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalma: szabad lakáson, 539 [J-öl 
kerten kívül a vallásalapítványi uradalomtól 65 ko-
rona 52 fillér segélypénz, a mindennapi és ismétlő-
iskolások után tandíj 130 korona 40 fillér, stóla 20 
korona, lélekpénz 26 korona, harangozásért 56 korona 
40 fillér, temetőfűhasználat 8 korona, 9 kat. hold 839 
• - ö l szántóföld, földmunkaváltság 130 korona, 20 űr-
köbm. tűzifa házhoz szállítva, karc 38 pozsonyi mérő 
rozs, összesen 1000 korona. A javadalom új összeírása 
folyamatban. Amennyiben a javadalom 1000 koronán 
alul vétetnék, kiegészítésül államsegély kéretik. Föl-
szerelt kérvények Badics István iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. U. p. Jánosháza. Személyes megjelenés 
kívántatik. Választás január 4-én délelőtt 10 órakor 
történik. Badics István, plébános. (1988—11—2) 

Betöltendő : a pancsovai áll. el. iskolánál (pan-
csovai kir. tanfelügyelőségi kirendeltség) egy tanítói 
és egy tanítónői állás (a szerb nyelv tudása is iga-
zolandó), a jászberény-belterületi (Jásznagykún-
szolnok vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói állás, a 
nagyczinki (Nagyküküllő vm.) áll. el. iskolánál egy 
tanítói állás (róm. kath. vallás és kántori képesítés 
igazolandó), a fogarasi (Fogaras vm.) áll. el. iskolánál 
egy igazgató-tanítói állás ; Bereg vármegyében : a 
fe ísövereczkei áll. el. iskolánál egy tanítói, a ki-
rályfiszállási áll. el. iskolánál egy tanítói, a má-
tyási áll. el. iskolánál egy tanítói (ev. ref.) és a 
gorondi áll. el. iskolánál egy tanítói állás; Zólyom 
vármegyében : a kovácsfa lv i áll. el. iskolánál egy 
tanítói állás. Valamennyi állással az 1907. évi XXVl. 
törvénycikkben biztosított illetmények vannak egybe-
kötve. A kellően fölszerelt kérvények 1909. évi január 
hó 7-ig bezárólag azon vármegye kir. tanfelügyelőségi 
hivatalához nyújtandók be, amelynek területéhez az 
illető iskola tartozik. Budapest, 1908 december 20. 
A miniszter meghagyásából : Halász Ferenc, miniszteri 
tanácsos. (115/h—I—1) 

Pályázat gazdasszonyi állásra. Az állami polgári 
iskolai tanítóképző-intézet (Pedagógium) köztartásában 
1909 február 1-én új gazdasszony szerződésszerű föl-
fogadása válik szükségessé. A gazdasszony teendői a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által kiadott 
„Házi szabályzat" 53—66. §-aiban vannak meghatá-
rozva, megjegyezvén, hogy az intézet köztartásánál 
mintegy 165 egyén étkezik. A gazdasszony díja évi 
800 korona utólagos havi részletekben, továbbá lakás, 
fűtés, mosatás és a szabályzatban megállapított élel-
mezés. Ezen állásra idősebb, de kellő munkaképes-
ségű, özvegy, gyermektelen nők pályázhatnak. Egyenlő 
képesítés mellett tanítók és tanárok özvegyei előny-
ben részesülnek. A kellően fölszerelt folyamodványok 
1909. évi január hő 5-ig az állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézet igazgatóságához (Budapest, I. 
ker., Győri-út 13. sz.) küldendők be. (114/h—I—1) 

Zalaszentmihály község népiskolájánál üresedés-
ben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik, melyre 
csakis róm. kath. vallású férfiak pályázhatnak. Java-
dalom : községi pénztárból 600 korona, államsegély 
400 korona, egyszobás lakás az iskolaépületben, a leg-
szükségesebb bútorzattal. Kötelességek : iskolaszék 
által kijelölt osztályok növendékeinek vallásos neve-
lése, tanítása, valamint a hittan és a gazd. ismétlő-
iskolában reáliák ingyenes tanítása. Minden alkalom-
mal az istentiszteletekre az I—-VI. oszt. növendékeknek 
elvezetése, az ottani felügyelet, szükség esetén a 
kántoriakbani segédkezés. Az állás 1909 január 11-én 
elfoglalandó. Fölszerelt kérvények január 8-ig Kiss 
György elnökhöz küldendők. Elkésve érkezettek figye-
lembe vétetni nem fognak. Iskolaszék. Kiss György, 
iskolaszéki elnök. (2013—1 1) 

A nagykörös i községi polgári leányiskolánál az 
állandó segédtanítónői állás betöltendő. Évi javadal-
mazása: a) 1000 korona fizetés; bj 200 korona lakás-
bér vagy természetbeni lakás ; c) 100 korona kert-
pótlék ; d) ötízbeni 100 koronás ötödévi szolgálati 
korpótlék s ezenfelül az 1906. évi 55.556. sz. és 1908. 
évi 76 300. sz. közoktatásügyi miniszteri rendeletek-
kel a polgári iskolai oklevéllel bírók részére biztosí-
tott állami fizetéskiegészítés. Az a) alatti 1000 koro-
nának kezdőfizetésül 1400 koronára, négyévi szol-
gálat után 1600 koronára, nyolc évi szolgálat után 
1800 koronára. Kötelessége: a női kézimunka, rajz, 
torna, szépírás és esetleg más tárgynak a köteles 
heti óraszámban tanítása. Pályázhatnak a megfelelő 
polgári iskolai oklevéllel bírók, s a szabályszerűen 
fölszerelt kérvények 1909. évi január 15-ig alulírt 
elnökhöz küldendők be. A megválasztott ez állását 
legkésőbb 1909. évi február 1-én tartozik elfoglalni. 
Nagykőrös, 1908. évi december hó 20. Losonczy 
László, községi iskolaszéki elnök. (2024—11—1) 

Rákoscsaba (Budapest mellett) nagyközség ref. 
iskoláinál egy tanítói állásra pályázat hirdettetik, 
következő évi javadalmazással : államsegélyes alap-
fizetés 1000 korona, kertpótlék 100 korona, lakbér 
200 korona, ismétlő-iskolások tanításáért községtől 
200 korona, és korpótlék az államtól. Kötelességei : 
a kijelölt osztályokat és ismétlősöket tanítani, lelkészt 
és kántort akadályoztatásuk esetén helyettesíteni, 
ezenkívül szünidőben az egyik hónapon át és a 3 
sátoros ünnepek egyikén az orgonista-kántori teen-
dőket végezni tartozik. Privátából mellékes szerezhető. 
Kellően fölszerelt kérvények 1909. évi január 6-ig 
alulírotthoz küldendők és az állás legkésőbb 1909. évi 
január 11-ig mulhatlanul elfoglalandó. Bemutatkozás 
előnyt biztosít. Szánthó Géza ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (2017—I—1; 

A gyömröi református tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : tisztességes lakáson kívül az 
egyháztól évi 200, államsegélyből évi 800 korona. 
Fölszerelt kérvények január 5-ig a református lel-
készi hivatalhoz Gyömrő, Pest megye küldendők. 
Állás a választás után azonnal elfoglalandó. 

(2011—1—1) 
Perbál i róm. kath. iskolaszék kántortanítói állásra 

pályázatot hirdet. Javadalmazása : 1. a község pénz-
tárából 500 korona, 2. ostyasütésért 28 korona, 
3. misepénz 28 korona, 4. 12 űrköbni. fa, értéke : 
96 korona, 5. 15 kat. hold, 1019 Q-öl szántóföld, 
409 D-öl kert, 803 Ql-öl rét, ezek jövedelme körül-
belül : 800 korona, 6. stóla kb. 160 korona, 7. lakââ  
házikerttel, értéke 120 korona. Ezen jövedelmet 1909 
június 5-ig az elhunyt kántortanító özvegye élvezi. 
A megválasztandó kántortanító '/2 évi fizetése 400 
korona, a község pénztárából. Pályázni kívánó, képe-
sített férfiak kellően felszerelt folyamodványaikat 
1909 január 6-ig a kerületi esperes-tanfelügyelőhö': 
(lakik Ettyeken, Fehér megye) benyújtani, a választás 
napján, 1909 január 7-én pedig Perbálon megjelenni 
tartoznak. Tannyelv : magyar, kisegítőnyelv a német; 
kántorság tótul is végzendő. (2014—I—1) 

Egres tö róm. kath. hitközsége a kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1. két szoba, 
konyha, kamra, pince, gazdasági épületek, 600 f ;-öl 
területű veteményes- és gyümölcsöskert. 2. Állam-
segély 424 korona. 3. Fizetésemelés kérelmezés után 
200 korona. 4. Különböző alapokból 191 korona 80 fil-
lér. 5. Egy öl száraz tűzifa 24 korona. 6. Filiákból 
15 véka esős törőkbúza 6 korona. 7. Tandíjból 42 ko-
rona. 8. Hat hold szántó 77 korona. 9. Esedékes kor-
pótlék. Pályázni óhajtók kellően felszerelt pályázatu-
kat 1909 január 15-ig az egrestői róm kath. lelkészi 
hivatalhoz nyújthatják be. Személyes jelentkezők előny-
ben részesülnek. Szigethy István, róm. kath. lelkész. 

(2016—I—1) 
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1907-ben végzett , 21 éves róm. kath., jeles oklevelű 
tanító, ki mint helyettes 1 évig már működött, helyet-
tesi vagy más állást keres a katonaság miatt. Szíves 
megkeresések Palotaújfalu (Pest m.), Pázmány-
utca 68 alá küldendők. S. J. (2026—1—1) 

Betöltendő a temesvukovári ág. h. ev. kántor-
tanítói állás. Javadalma: 800 korona készpénz és 
termények. Az 1000 koronáig való kiegészítés kérel-
mezendő. Tót nyelv ismerete szükséges. Pályázati 
határidő : 1909 január 15. Temes-Vukovár, 1908. évi 
december 22-én. Dienes Gyula lelkész, iskolaszéki 
elnök. (2027—1—1) 

Erdötarcsa (Nógrád megye) kath. iskolájához 5 
hóra okleveles segédtanító kerestetik. Fizetése : tör-
vényben biztosított fizetés. Azután rendes kántor-
tanítónak megválasztható. Iskolaszék. (2020—II—1) 

Lajosmizse községhez tartozó pusztabenel róm. 
kath. elemi népiskolához négy hónapra helyettest kere-
sek. Kubinyi Böske tanítónő, Zemplénróna, pósta Udva. 

(2009-1-1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
A második osztály tanítója, 

J U H A Y A N T A L gyakorlati vezérkönyve, az elemi 
népiskola II. osztályában kötelezett összes tárgyak 
tanítására az l í j t a n t e r v és u tas í tás sze r in t Z I H A 
J Á N O S sz.-főv. tanítónál, Budapest, VII. Thököly-út 45. 
sz. a. rendelhető meg. Ára 6 korona. (1627—IX—9) 

T a n í t o k s e g í t s é g e ! femgy^őség^egkövetLdi 
a részletes tanítástervezetet (tananyagbeosztást). Bár-
mely osztály H o í f i n t u i n József féle, falra függeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott részletes tanításterve-
zete 30 fillér. Mind a hat osztályé egyszerre rendelve 
] korona 50 fillér. Az egytanítós iskoláé 1 korona. 
Az összeg 10 fillér portóval előre beküldendő H u s z á r 
A l a d á r k ö n y v k e r e s k e d ő h ö z , S z a t m á r , a k i b é r m e n t v e 
küldi. (1963—VI—3) 

Lehetőleg azonnali belépésre egy higgadt, jómodorú, 

okleveles nevelőnőt keresek 
3, 5 és 8 éves leánykáimhoz. Német nyelv tudása, 
valamint az abban való oktatás megkívántatik. Tekin-
tettel az állás tartósságára, szerény igényeik megjelö-
lésével, fénykép- és oklevélmásolat kíséretében (melyek 
visszaküldetnek) küldjék ajánlataikat Csete Mihály 
fakereskedőhöz, Nagyszalontára. (1975—1—1) 

M o r r í o l o n t I 5 0 g y ö n y ö r ű > "J Már ia -ének, díszes 
i U O g J C I C i l l : kísérettel. II. rész ára 3 korona. 48 
előjáték 1., II. 2 korona 70 fillér. Zsámbó Károly, 
Szeged. (2022—V—l) 

7 a n » t n n í t n n n t ke resek iskolásleánykáim ének-
/ i C H C K l l I l l U l I U l és zongora-tanítására. Németül 
vagy franciául beszélő előnyben részesül. Joós Imre 
tanár, Sepsiszentgyörgy (Háromszékm.). (2019—1—1) 

ë é ^ m ë m m é m m m 
1 ^ f f t T ' l T l t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
I J IUI i l l i c i t ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít f é r f i ö l t ö n y t , f e l ö l t ö t v a g y t é l i k a b á t o t 

KraiiKz F. és Társa 
úr iszabó-Uz le te , V I I I . k e r . , R á k ó c z i - ú t 69. V idék re 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(870-23-23) 

WW 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

Fónagy-féle Dustless -
szel történik. 

E szert egyedül és kizárólag a 
Fónagy-féle Dustless -

g y á r : 

Erdős József és Tsa 
Budapest, VI., Sziv-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 

Miniszteri rendeleteket és utasítá-
sokat kívánatra megküldünk. 

(1680—IX—9) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
tanszerbeli fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 
E R D É L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 
BUDAPEST, "VIII., Baross-utca 21. 

(a Tanszermúzeum mellett). 
Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 

Telefon 42—05. (1046-10-10) 

K É Z I M U N K A 
( i o l K ' l i l H ' k , h ™ z f ; 
gok és szövetek rendkívüli nagy 
választékban, szabott gyári árakban. 
Kérjen képes árjegyzéket és kiválasz-

tási küldeményt. 

Telefon 109—06. T a n í t ó n ő k n e k e n g e d m é n y ! 

B É R C Z I D . S Á N D O R 
n ő i k é z i m u n k a - n a g y i p a r o s , 

Budapest, VI., Dessewtfy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

• S a j á t á r ú h á z á b a n . • 

M i i o - v a r o r s z n o 1 l e g n a g y o b b kéz i -t l 0 J rtl U 1 » £ d 9 m u n k a - ü z l e t e .  

( 1 6 - 5 2 - 5 2 ) 
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OCU « I U M 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár 

S T O W A S S E R J . 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. kir . Zeneakadémia, a budapesti színházak, a 
magy. kir. honvédség és a közös hadsereg stb. szállítója, 

a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 
B U D A P E S T . 

Főüzlet : II., Lánczhíd-u. 5. Gyár : Öntöház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánlja Baját gyárában készült , elismert á » 
kiváló minőségű hangszereit és alkatrészeket. g \ 

Iskolai hegedűk 3 frttól följebb J L 
Org.-harmóniumok 70 „ „ j ® \ 
Pedálos orgonák legolcs. gyári árakon. ß 

Tanerőknek kedvezmény. r m t 
Arjegyz. kívánatra díjmentesen küldetik. 
Kivitel nagyban és kicsinyben. (50-51-51) 
s n n B B r a a a B K f f K ^ ^ ^ ^ ^ i H a K s ^ a a n R : 

T ) T 7 T TVF Cl. TP T? féle szab. állítható 
i r 1 ± I N <JT ü l X t - iskolapad 
BUDAPEST, VIII. , Nagy templom-utca 17. 

(1862—XV—4) 

A A i i l r A i « " élet- és járadékbiztosító-társa-
ü l A 5511II K " 1 gág magyarországi igazgató-
sága, Budapest. Az nAnker"-palota építkezésének be-
fejeztéig V., Erzsébet-tér 13. sz. Vagyon 172 millió 
korona. Biztosítási állomány 538 millió korona. Ki-
fizetések 338 millió korona. A társaság eszközöl : 
mindennemű tőkebiztosításokat halálesetre, kiházasí-
tá8Í és aggkori ellátási biztosításokat, továbbá gyer-
mekbiztosításokat nevelési járadékkal és anélkül, me-
lyeknél a díjfizetés a szerződő korábbi elhalálozásával 
megszűnik, életjáradék-biztosításokat, meghatározott és 
olcsó díjak mellett. A társaság vagyonából Magyar-
országon 1907. év végén 27 millió korona van el-
helyezve. Mindennemű fölvilágosítást készségesen nyúj-
tanak az „Anker" képviselői. (1887—III—3) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
megsem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
llzetésre Is 
Harmóniumok, 
lőgópek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitűnő húrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10%> enged-
mény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra Ingyen 
küld : 3IOGYORÓSSY ÜYULA m. kir. szab. hang-
szergyára, Budapest, VIII. ker., Kákóczi-út 71. 

(585-26—26) 

F E L E M E L E T . B E l f l R f l T f l LËPC50HÂZBÔL! 
NEM UTCfli ÜZLET. 

8U0PlPE5Tj</ . ,K05iauTH L f l 3 0 5 U - 1 5 

M E G F E L E L Ő SZEMÜVEGEK 
iNSYeNesReNDELÉseSzenoRvosoK Á l t a l 

.. N R F O N T f l 9 I G . 
SZEMÜVEG EK 3 KORONÁTÓL FEL1E6B 

W I E N »KÄRNTNER STRASSE 3 9 = 

(1900 —IV—3) 
T a n k ö n í j v e h g 

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. Isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Uindennemü füWllágoiiUtml készséggel szolgálok, 

Részletes könyvárjegyzék ingyen ! 

T O L B I L A J O I 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. számi 
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készpénzért vagy rászletftietósre 
logjutányosabb érőn 

EHRENTREU És FUCHS 
t es tvé rekné l 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körúi 8/k. 
Képes á r jegyzék i n g y e n és bérmentve. 

Telefon 8 8 — 5 9 . ( 1 9 3 - 4 3 — 4 3 ) 

1906-ban Debreczenben 
képesítőzött osztálytársaimat kérem, hogy tagdíjaikat 
Mezőtúrra küldjék. Nóbik Lajos. (1953-III—3) 

H A R M O N I T J M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ és TÁRS A 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. II. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás 
Részletfizetésre 8 koronától fel jebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. 

FEIWEL LIPÓT utóda Ä e ^ L r 
sek, tornakészü-B U D A P E S T , I X . , I p a r - u t c a 7 . lékek és óvoila-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi l í jonnun 

kiadott á r j e g y -
zékét, ingyen és 

bérmentve. 
(24—52—52) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X T . k i adás . 25G o l d a l . Ü j k o t t a ! ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 flllér. 11-ik könyv ingyen, új 
24 oldalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 

( 1 3 3 0 - X X — 1 5 ) 

Alvinczre szerény igényű, németül besz mgorázni 
alaposan tudó, róm. kath. vallású, '.es el. isk. 

tanítónőt k é s s é k 
leánykám mellé nevelőnőül. Fizetis megegyezés sze-
rint. Ajánlatokat: Telegdy Ferenc gyógyszerész, Al-
vincz címre kérek. ('2012—1—1) 

SCHÜNDA V. JÓZSEF 
C S Á S Z . É S K I R . U D V A R I S Z Á L L Í T Ó , 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(999) B U D A P E S T . (21-21) 
Föüzlct: IV., Magyar-utca 1G. és 18. Gyár: IV., 
M a g y a r - u t c a 26. és V I I I . , M á r i a Te réz i a t é r 1G. 

Magyarország legnagyobb és vil lamos erőre beren-
dezett hangszergyára. 

Ajánlja mindennemű, saját gyá-
rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

EbF 

ETC 

A „ N É P T A N Í T Ó K L A P J A " 
= = = = = ELŐFIZETÉSI ÁRA: : 

Egész évre ÍO K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5© f. 

Előfizetést nap tá r szerint k ikerekí te t t egy évnegyednél 
kevesebb idő re nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
kizárólag az egyetemi nyomda igazgatóságához küldendők be. 

Az EGYETEMI NYOMDA igazgatósága. 
= BUDAPEST, I . k e r ü l e t (Vár), Iskola- tér 3. sz. = 

• 
Budapest, 1908. Nyomatott a m. kir. tud.- cyetemi könyvnyomdái an. 


	1908-01-02 / 1. szám
	1908-01-09 / 2. szám
	1908-01-16 / 3. szám
	1908-01-23 / 4. szám
	1908-01-30 / 5. szám
	1908-02-06 / 6. szám
	1908-02-13 / 7. szám
	1908-02-20 / 8. szám
	1908-02-27 / 9. szám
	1908-03-05 / 10. szám
	1908-03-12 / 11. szám
	1908-03-19 / 12. szám
	1908-03-26 / 13. szám
	1908-04-02 / 14. szám
	1908-04-09 / 15. szám
	1908-04-16 / 16. szám
	1908-04-23 / 17. szám
	1908-04-30 / 18. szám
	1908-05-07 / 19. szám
	1908-05-14 / 20. szám
	1908-05-21 / 21. szám
	1908-05-28 / 22. szám
	1908-06-04 / 23. szám
	1908-06-11 / 24. szám
	1908-06-18 / 25. szám
	1908-06-25 / 26. szám
	1908-07-02 / 27. szám
	1908-07-09 / 28. szám
	1908-07-16 / 29. szám
	1908-07-23 / 30. szám
	1908-07-30 / 31. szám
	1908-08-06 / 32. szám
	1908-08-13 / 33. szám
	1908-08-20 / 34. szám
	1908-08-27 / 35. szám
	1908-09-03 / 36. szám
	1908-09-10 / 37. szám
	1908-09-17 / 38. szám
	1908-09-24 / 39. szám
	1908-10-01 / 40. szám
	1908-10-08 / 41. szám
	1908-10-15 / 42. szám
	1908-10-22 / 43. szám
	1908-10-29 / 44. szám
	1908-11-05 / 45. szám
	1908-11-12 / 46. szám
	1908-11-19 / 47. szám
	1908-11-26 / 48. szám
	1908-12-02 / 49. szám
	1908-12-10 / 50. szám
	1908-12-17 / 51. szám
	1908-12-24 / 52. szám
	1908-12-31 / 53. szám

